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I. CONTEXT 

De erkenningscriteria voor artsen-specialisten, stagemeesters en –diensten worden nog geregeld 

door het niet meer zo recente M.B. 18 juli 1979
1
. De discipline, de technologie en de professionele 

vorming kenden  uiteraard een heel grote evolutie die een actualisering van het M.B. meer dan ooit 

verantwoorden. 

De “heelkunde”-“chirurgie”  maakte initieel deel uit van het M.B. 18 juli 1979, maar in 2002 werd in 

een specifiek M.B. voorzien 
2
.  Momenteel werkt een gemengde werkgroep ‘heelkunde’ aan een 

grondige aanpassing van dit M.B. 12 december 2002. 

De discipline orthopedie/traumatologie werkte aan een eigen nieuw voorstel van M.B. in de periode 

2010-2012. Op 27 februari 2014 werden de eerste ontwerpen voorgesteld aan de plenaire 

vergadering van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen. Er werd een nieuwe 

“gemengde werkgroep” samengesteld bestaande uit leden van de Hoge Raad en uit leden van de 

erkenningscommissies. Die commissies  vallen sindsdien onder de bevoegdheid van de gefedereerde 

entiteiten, maar  de samenwerking en betrokkenheid  zijn cruciaal gezien de expertise én de ervaring 

met stageplannen. 

De gemengde werkgroep vergaderde op 17 september, 26 november 2014, 28 januari, 1 april en  5 

mei 2015. 

                                                           
1
  M.B. 18 juli 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-

specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van heelkunde, neurochirurgie, 

plastische heelkunde, urologie en orthopedie, BS 7 augustus 1979. 

 
2
  M.B. 12 december 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van 

geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit heelkunde, BS 

20.02.20103, ed. 3. 
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Er werd inspiratie gezocht in het buitenland 
3
. 

 

De gemengde werkgroep  werkte intens aan de ontwikkeling van een standaard 

vormingsprogramma waarvoor per jaar eindcompetenties  vastgesteld werden. Op basis van een 

enquête bij stagemeesters en ASO’s (artsen-specialisten in opleiding) werd gewerkt aan 

competenties (kennis/kunde) die per jaar nagestreefd worden en via transitiefases leiden tot steeds 

toenemende autonomie. 

Uiteraard moet enige flexibiliteit mogelijk blijven. De standaardisatie heeft evenwel het voordeel dat 

elke arts-specialist in opleiding (ASO) kan  rekenen op een coherent en uniform opleidingstraject, 

ongeacht de plaats waar de opleiding wordt aangevat. Een en ander maakt het ook makkelijker voor 

de erkenningscommissies (gefedereerde entiteiten) die (elektronisch) het opleidingstraject kunnen 

opvolgen en eventueel bijsturen.  

Voor de volledigheid merken we op dat het specialisme orthopedie opgenomen is in bijlage V van de 

Europese Richtlijn 2005/36/EC, met een minimum vormingsduur van 5 jaar. België notificeerde 

destijds de  beroepstitel “Orthopedische heelkunde”. De gemengde werkgroep stelt voor de 

originele term van het M.B. 18 juli 1979 “orthopedie” verder te gebruiken en deze notificatie te 

corrigeren. De opleidingsduur van 6 jaar die reeds voorzien was in het M.B. 18 juli 1979, wordt 

eveneens behouden. 

 

II. VISIE 

 

II.1 Omgevingsfactoren : 

De werkgroep vermeldt in het bijzonder de volgende evoluties: 

 

a) Patiëntenprofiel;  type pathologie; technologische evoluties 

 

De verouderende populatie vertoont frequent een polypathologie en een chronische 

pathologie, wat een transitie noodzaakt van een pathologie-gerichte behandeling naar een 

patiëntgericht zorgplan.  

 

De individuele arts is een teamspeler geworden, behandelingen worden in een breder kader 

geplaatst, preventie en curatie dienen te worden geïntegreerd… Om een zorgplan op maat 

uit te werken, is een multidisciplinaire samenwerking nodig met alle zorgverleners, zowel op 

medisch vlak als op psychosociaal en economisch vlak, en dat op de verschillende echelons. 

Ook de patiënt dient sterk te worden betrokken in het proces zodat hij of zij een actieve en 

verantwoordelijke deelnemer wordt in het team, wat de therapietrouw ten goede komt. In 

tegenstelling tot de vroegere passieve, onmondige patiënt, wordt de hedendaagse patiënt 

mondiger, en verzamelt hij, zowel voor als na een consultatie, informatie via allerlei kanalen 

                                                           
3
  Ondermeer bij de werkzaamheden in 2014 van de EFORT (European Federation of National 

Associations of Orthopaedics and Traumatology). 
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(internet, sociale media, contact met peers). Die ontwikkelingen vereisen meer en meer dat 

elke arts beschikt over goede communicatieve eigenschappen, zowel naar de patiënt, als 

naar zorgverleners en hogere bestuursorganen toe. 

 

Het volgen van de technologische vooruitgang (diagnostisch, therapeutisch) is een evidentie. 

De evolutie is dermate dat een bespreking of opsomming ervan te veel volume binnen dit 

advies zou opnemen en al snel voorbijgestreefd zou zijn (zie evenwel punt  d)  rond 

simulatietechnieken). 

 

 

 

b) Nood aan een algemene opleiding mét aandacht voor subspecialisatie : 

 

De opleiding in de orthopedie en traumatologie beoogt algemeen te zijn, waarbij de 

afstuderende specialist een brede kijk behoudt op de verschillende aspecten van de 

orthopedie en de traumatologie.  

 

Echter, door een ver doorgedreven subspecialisatie enerzijds en door het samenwerken van 

verschillende orthopedisten in associatieverband anderzijds, neemt de vraag vanuit de 

ziekenhuizen naar expertise in subdomeinen steeds toe.  

 

Die expertisedomeinen worden vaak anatomisch ingedeeld: bovenste lidmaat, wervelzuil, 

onderste lidmaat. In sommige gevallen is de vraag nog meer specifiek: schoudergordel, 

elleboog, hand- & pols of nog heup, knie, voet en enkel. In een aantal gevallen kan de vraag 

naar expertise meer inhoudelijk dan wel anatomisch ingedeeld worden: kinderorthopedie, 

tumoren, infecties of traumatologie van het musculoskeletaal stelsel. 

De werkgroep merkt op dat sportletsels een nieuwe vorm van (over)belasting zijn en meer 

en meer voorkomen op elke leeftijd. 

 

De vraag naar specialisten binnen een expertisedomein neemt toe, maar er wordt ook meer 

en meer verwacht dat deze “experten” gaan samenwerken met collega’s uit andere 

specialiteiten die zich bij het expertisedomein aansluiten. Een voorbeeld hiervan is de 

multidisciplinaire aanpak van rugpijn, waarbij orthopedisch chirurgen met interesse in de 

wervelzuil samenwerken met o.a. fysiotherapeuten, neurochirurgen, radiologen, 

pijnspecialisten, reumatologen, huisartsen, psychologen, kinesitherapeuten, etc… die allen 

met een eigen ervaring en invalshoek bijdragen aan de aanpak van rugproblemen. 

Andere typische voorbeelden van zo een multidisciplinaire aanpak zijn: tumorchirurgie 

samen met o.a. oncologen/radiotherapeuten, traumatologie van het musculoskeletaal 

stelsel samen met o.a. geriaters en traumaspecialisten van andere regio’s dan het 

musculoskeletale stelsel, kinderorthopedisten met o.a. pediaters en neurologen. 

 

Dit advies betreft de niveau 2 beroepstitel orthopedie en beoogt dus een brede 

professionele vorming tot arts-orthopedist. De eindcompetenties van deze beroepstitel 

moeten gemeenschappelijk zijn en een te grote variatie moet zeker vermeden worden. 
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Dit belet niet dat een ASO 
4
 in de laatste twee jaar van de professionele vorming 

5
 contact 

heeft en kennis, kunde en competenties kan verkrijgen in enkele specifieke domeinen. Dit 

mag evenwel een brede vorming niet overschaduwen. Voortgezette vorming en vorming in 

deelgebieden vallen buiten de scope van dit advies rond de niveau 2 titel. 

 

Tijdens de algemene opleiding zal ook het samenwerken in een multidisciplinair verband 

aangemoedigd worden zodat deze manier van werken vanzelfsprekend wordt. 

 

c) Nood aan een doordacht georganiseerde en gestructureerde professionele vorming  

 

De Europese Richtlijn 
6
 en de Belgische wetgeving 

7
 in verband met de arbeidstijden tijdens 

de professionele vorming van de  ASO staan onrealistische werkweken niet langer toe en 

beperken de werkweek tot 48 of 60u.  

 

Dat impliceert een wijziging van het vormingsmodel, die gelukkig al vóór en sinds de 

wetswijzigingen ingezet werd. Van “leren door osmose” tijdens langdurige aanwezigheid op 

de werkvloer naar een gepland en opgevolgd vormingstraject dat  de verschillende aspecten 

van de vorming en het contact met de aangewezen pathologie garandeert.  

 

d) Gebruik van simulatietechnieken: 

 

Met het oog op  kwaliteitszorg  en veiligheid voor de patiënt, en zowel vanuit 

aansprakelijkheidsoverwegingen  als omwille van een geplande vorming waarbij de ASO 

stelselmatig meer kennis/kunde /autonomie verwerft, is het gebruik van 

simulatietechnieken van essentieel belang. 

 

Dit behelst zowel “skills and drills” in de breedste betekenis  als de beschikbaarheid en het 

gebruik van technische simulatiemogelijkheden.  

 

De overheid moet hier de nodige middelen vrijmaken, aangezien alternatieve organisatoren 

en financiers niet altijd de meest objectieve oplossingen  aanbieden (qua techniek of 

materiaal) en niet altijd de passende incentives geven tot een spaarzame/efficiënte  

professionele praktijk.  Deze investering van de overheid kan op een efficiënte manier 

gebeuren, bijvoorbeeld vanuit een interuniversitair samenwerkingsverband met 

betrokkenheid van de beroepsverenigingen in deze specifieke professionele vorming. De 

                                                           
4
  ASO = arts specialist in opleiding 

5
  Best niet te vroeg tijdens de professionele vorming 

6
   Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een 

aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, wat betreft de geneesheren, tandartsen, 

dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-

stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen. 
7
  Wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, 

de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en 

studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen, BS  

22 december 2010 (ed. 2), err., BS 12 januari 2011. 
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investering zal voor de overheid een gunstig  kwaliteits-, veiligheids- en performantie-effect 

hebben (evidence based medicine, rekening houden met objectieve technology assessment, 

….) .  

 

 

e) Kwaliteitszorg in de orthopedie  

 

Vanzelfsprekend dient het verstrekken van kwalitatieve zorg een prioritaire doelstelling te 

zijn in de gezondheidssector in het algemeen en de orthopedie/traumatologie in het 

bijzonder. Dat wordt door een gestructureerde systematische aanpak van  kwaliteitszorg 

nagestreefd.  De competenties van artsen vormen  hierin een van de belangrijkste 

kwalitatieve parameters. Hier situeert zich het belang van optimalisatie van opleiding en 

erkenning van de orthopedische chirurg. Indien de titel van orthopedisch chirurg een zekere 

kwaliteitsgarantie inhoudt, maakt dat de gezondheidszorg efficiënter (vb m.b.v. zorgpaden), 

betrouwbaarder (vb outcome feedback gestuurde klinische praktijk) en betaalbaarder (vb 

aantal complicaties verminderen).  

 

Kwaliteit van zorg impliceert  ook de aandacht voor het ethisch omgaan met patiënten. Er 

kan verwezen worden naar de juiste omschrijving van artikel 5 van de wet patiëntenrechten 
8
:  

“De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking 

en zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op 

kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften”.  

Good clinical practices en evidence based medicine zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen voor de 

juiste indicatiestelling. 

 

Hoe kan men de competentie van een orthopedisch chirurg garanderen? Eén van de meest 

invloedrijke pioniers voor kwaliteit van gezondheidszorg, Avedis Donabedian, benadrukte 3 

belangrijke elementen op het gebied van verantwoordelijkheid, (opleidings)niveau en de 

middelen daartoe.  Het verantwoordelijkheidsgebied van de orthopedist dient duidelijk te 

worden omschreven. De orthopedie omvat zowel electieve orthopedische chirurgie als acute 

en chronische musculoskeletale traumata  en problemen van het ganse menselijke lichaam. 

Meerdere orthopedische chirurgische technieken zijn binnen het domein van toepassing 

zoals osteosynthese, ligamentaire reconstructie, prothesiologie en arthroscopie. Uiteraard is 

het  kennis- en opleidingsniveau van de orthopedische chirurg van kapitaal belang en staat 

een optimale behandeling van de individuele patiënt centraal. Echter, de orthopedisch 

chirurg is niet enkel verantwoordelijk voor een individuele patiënt, maar ook voor een 

belangrijke ‘case load’. Een minimaal volume voor elke (sub)gespecialiseerde orthopedische 

pathologie is noodzakelijk om een correct kwalitatief opleidingsniveau te kunnen 

garanderen. Ten slotte dienen ook de nodige middelen en de criteria voor erkende 

opleidingscentra  voorzien worden. 

 

                                                           
8
  Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002 (tweede 

uitg.), err., BS 20 december 2002 (eerste uitg.). 
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Belangrijk in de kwaliteitszorg, ook in de orthopedie, is het multidisciplinaire karakter:  

dienstoverschrijdende samenwerking is onontbeerlijk om de behandeling van orthopedische 

aandoeningen te optimaliseren in gemeenschappelijk zorgpaden. Vaak betekent dit dat 

orthopedische chirurgen uit verschillende subspecialisaties (vooral anatomisch gedefinieerd) 

samenwerken met andere disciplines zoals revalidatie, geriatrie, anesthesie en pediatrie, en 

ook dit wordt best weerspiegeld in de opleidings- en erkenningscriteria voor orthopedie. 

 

 

Een formele evaluatie van de competentie van een orthopedisch chirurg is aangewezen door 

een objectieve test en evaluatie van dagelijkse praktijk. Om de deskundigheid van de 

orthopedisch chirurg te evalueren, kan men curriculum, activiteiten en prestaties bekijken. 

Curriculum is duidelijk: opleiding, training en ervaring. Een maximale visibiliteit van de 

prestaties is vereist met concrete registratie, benchmarking, teaching en multidisciplinaire 

teamwerking. Hiermee bereikt men zowel voor patiënt als voor de zorgverlener tal van 

voordelen. Zowel klinische resultaten (objectieve evaluatie) als patiëntentevredenheid 

(subjectieve evaluatie) worden door een gestructureerde aanpak in de kwaliteitszorg 

continu verbeterd. Een beter gedefinieerde optimalisatie van opleiding en erkenning van de 

orthopedisch chirurg vormt hierin een belangrijk element. 

 

 

II.2. Benadering 

Deze visie-elementen indachtig, worden door de werkgroep volgende aanpassingen aan de 

erkenningscriteria voor opleiding gevraagd. 
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III. DEMOGRAFISCHE GEGEVENS – vraag /aanbod 

 

https://docs.google.com/file/d/0B9XqP7DNDRyhVjZWVTRGTExlY2c/edit?pli=1  

OF 

http://www.sante.belgique.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Planningcommission/Studies

Publication/index.htm?fodnlang=nl 

 

� Artsen op de arbeidsmarkt 

 

 

(PlanCAD Artsen 2004-2012, Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen, Dienst 

Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening, Directoraat-generaal Gezondheidszorg, FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, mei 2015) 

 

IV. DEFINITIE EN SCOPE (toepassingsgebied) VAN DE DISCIPLINE 

 

“De orthopedie is het onderdeel van de geneeskunde betreffende de erfelijke, aangeboren en 

verworven aandoeningen van het locomotorisch stelsel, met inbegrip van de wervelzuil. Ze omvat 

de diagnose, de preventie en de medisch-heelkundige behandeling van die aandoeningen”. 

 

 

Er wordt opgemerkt dat congenitale pathologie, evenals metabole stoornissen en preventie en 

follow-up van post-traumatische aandoeningen wél voorkomen in de definitie van EFORT (European 

federation of national associations of orthopaedics and traumatology) van mei 2014 :  

« The specialty of orthopaedics and traumatology comprises prevention, diagnostics (including 

imaging techniques), surgical, conservative and pharmacological treatment and rehabilitation of 

degenerative, inflammatory, infectious, metabolic and neoplastic pathologies as well as acute and 

chronic musculoskeletal trauma and post-traumatic conditions; furthermore congenital and acquired 

deformities and functional disorders at any age.  

Fundamentals of basic science, including applied biotechnology, evidence based medicine and ethics 

should underpin the educational process.” 
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V. VORMINGS- EN ERKENNINGSCRITERIA  

Overzicht  
9
:  

Eindtermen Criteria Kwalitatieve evaluatie Kwantitatieve evaluatie 

Theoretische kennis Medische kennis 

gerelateerd aan het 

specialisme 

  Slagen voor de examen. Examen basiscursus, 

examen vierjaarlijkse cyclus en klinisch 

eindexamen. De ASO dient 14 uur aan 

geaccrediteerde activiteiten te volgen. 

  Communicatie   Slagen voor een cursus ingericht door een 

erkende instelling 

  EBM   Slagen voor een cursus ingericht door een 

erkende instelling 

Vaardigheden Consultvoering Minimaal 3 KKB beoordelingen per jaar Per jaar orthopedische stage/opleiding dient 

een ASO minimaal 1200 consulten uit te voeren, 

waarbij minimaal 300  eerste consulten 

  Ingrepen Op het einde van de opleiding dient de 

ASO een pass(minimaal 28/35) te 

behalen voor 27 van de 30 

sleutelingrepen door middel van een 

OSATS- evaluatie, Er dienen minimaal 4 

ingrepen per jaar te worden 

geëvalueerd. 

Voor elke regio en elke pathologie moet de ASO 

op het einde van de opleiding een minimaal 

aantal ingrepen hebben uitgevoerd, waarbij de 

verdeling per regio en per pathologie de 

courante orthopedische praktijk weerspiegelt. 

Per jaar dient de ASO gemiddeld 320 ingrepen 

uit te voeren, waarbij gedurende de eerste 2 

jaar (basisopleiding) jaarlijks minimaal 50 

ingrepen zelfstandig worden uitgevoerd en 

vanaf het derde jaar jaarlijks minimaal 80 

ingrepen zelfstandig worden uitgevoerd. 

  Technische akten Er dienen per jaar gemiddeld 2 

technische prestaties te worden 

geëvalueerd door middel van een 

specifieke OSATS-evaluatie voor een 

technische prestatie. 

Per jaar dient een ASO minimaal 120  

technische prestaties te hebben volbracht 

  Professioneel gedrag Continue formatieve evaluatie op de 

werkvloer, summatieve evaluatie via 

functionerings- en evaluatiegesprekken, 

neerslag in portfolio. Minimaal 1 

functionerings- en 1 evaluatiegesprek 

per stageperiode 

  

                                                           
9
  OSATS = Objective structured assessment of technical skill (OSATS) for surgical residents. 

KKB= korte klinische beoordelingen. 

bron: dr G Sys, orthopedie UZ Gent. 
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  Communicatie Continue formatieve evaluatie op de 

werkvloer, summatieve evaluatie via 

functionerings- en evaluatiegesprekken, 

neerslag in portfolio. Minimaal 1 

functionerings- en 1 evaluatiegesprek 

per stageperiode 

  

  Wetenschapper/EBM Continue formatieve evaluatie op de 

werkvloer, summatieve evaluatie via 

functionerings- en evaluatiegesprekken, 

neerslag in portfolio. Minimaal 1 

functionerings- en 1 evaluatiegesprek 

per stageperiode 

Publicatie van een voor het orthopedisch 

vakgebied relevant artikel in een peer-reviewed 

A1 tijdschrift. 

De Hoge Raad pleitte op 25.06.2015 in zijn 

advies voor conformiteit met het M.B. 

23.04.2014 (transversale criteria) 

 

 

V.1. Eindcompetenties  

 

V.1.1. De ASO dient zich te bekwamen in 4 competentiedomeinen, met name die van medicus, 

wetenschapper, communicator en manager. 

De leerresultaten voor deze competenties worden als volgt beschreven (zie bijlage 

leerresultatenkaart). 

 

a) Medicus 

De algemene eindtermen worden opgesomd in bijlage (leerresultatenkaart). 

De kennis wordt verworven in theoretische lessen die elk jaar georganiseerd worden, met een 

minimum van 4 theoretische lesdagen per jaar. De ASO dient bovendien elk jaar 14 uur aan door het 

RIZIV geaccrediteerde activiteiten te volgen, het equivalent van 15 accreditatiepunten.  

 

De vaktechnische vaardigheden worden aangeleerd tijdens de dagelijkse verrichtingen. De ASO dient 

zijn progressie te registreren in een portfolio. De vaardigheden behelzen zowel een correcte 

consultvoering, conservatieve behandeling door middel van bepaalde technische handelingen, 

alsook de chirurgische vaardigheden vereist binnen het vakgebied. 

De professionele attitude wordt aangeleerd tijdens de dagelijkse verrichtingen. De ASO dient zijn 

progressie te registreren in een portfolio. 

 

 

 

 



   

Advies Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen 25.06.2015

   

10 

b) Wetenschapper 

De kennis wordt verworven in de theoretische lessen en de geaccrediteerde activiteiten zoals 

vermeld onder de rol ‘medicus’.  De ASO registreert de geaccrediteerde activiteiten via het 

elektronisch portaal van het RIZIV en houdt een neerslag bij in zijn porfolio. 

 

Tijdens de dagelijkse verrichtingen geeft de ASO blijk van een progressieve wetenschappelijke 

verdieping in het vakgebied en een toepassing van het evidence based beoefenen van het 

vakgebied. Hij verdiept zich in één bepaald klinisch probleem relevant voor het vakgebied en werkt 

dit uit in een wetenschappelijke studie, die uitmondt in een gepubliceerd peer-reviewed A1 artikel. 

 

c) Communicator 

De kennis wordt verworven in onderscheiden  lessen, de vaardigheden worden geoefend op de 

werkvloer en in specifieke oefensessies. Er wordt nadruk gelegd op een correcte, efficiënte en 

humaan-empathische communicatie met patiënten en op interdisciplinaire samenwerking zowel 

met collegae als met andere medische en niet-medische zorgverleners. 

 

d) Manager 

De kennis wordt verworven in onderscheiden  lessen, de vaardigheden worden geoefend op de 

werkvloer en in specifieke oefensessies. Er wordt nadruk gelegd op een maatschappelijk 

verantwoorde en kwaliteitsvolle geneeskunde, waarbij beschikbare middelen verantwoord worden 

besteed. De ASO leert zich op te stellen als een actieve speler binnen de organisatie van de 

gezondheidszorg (change agent) en streeft hoge ethische normen na. 

V.2.2. De kandidaat heeft diepgaande kennis en kunde van een  systeembreed beleid aangaande 

kwaliteit  en veiligheid:  

•  brede benadering van zorgprocessen 

• multi- en interdisciplinaire samenwerking 

• patiëntveiligheidscultuur 

• opvolging en bewaking van (kritische) zorgprocessen 

• analyse en interpretatie van gegevens en het didactisch weergeven ervan 

• continu verbeteren aan de hand van kwaliteitscycli (PDCA) met aanpak van 

kwaliteitsverbetering (planning, uitvoeren en opvolgen)  

• organisatie en communicatie rond transities in het zorgtraject van de patiënt binnen en 

buiten het ziekenhuis 

• rapporteren en analyseren van (bijna)incidenten 

• concrete toepassingen van de reglementering aangaande patiëntenrechten in de meest 

brede zin 

• communicatie met zorgverleners, patiënten en familie. 
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V.1.3. Eindcompetenties : 

Als bijlage worden de te behalen eindcompetenties in detail omschreven, evenals de wijze waarop 

ze samengesteld werden na een enquête bij stagemeesters en ASO’s. 

 

We vermelden hier enkel kort de principes. 

De  te behalen competenties zijn die van een medicus, wetenschapper, communicator en manager 

(cf. supra). 

 Voor deze domeinen worden theoretische  en praktische vormingen voorzien zodat de ASO’s de 

nodige kennis, kunde en competentie/houding/vaardigheden opdoen. 

 

 

De vaardigheden betreffen zowel “ervaring met consultaties” als ”ervaring betreffende 

ingrepen” en “technische handelingen in het kader van conservatieve behandeling”. 

 

a) Consultaties. 

Het belang van ervaring met consultaties moet onderstreept worden. Er moet tijdens de vorming 

voldoende tijd voor worden voorzien. 

Elk jaar tijdens de opleiding orthopedie (12 maanden basisopleiding orthopedie + de 4 jaar hogere 

vorming), moet de ASO minimum 1.200 consultaties uitvoeren onder supervisie van de 

stagemeester met mogelijkheid tot toenemende autonomie. Ten minste 300 van die consultaties 

moeten worden uitgevoerd bij patiënten die zich voor de eerste keer aanmelden bij de dienst 

orthopedie. Per opleidingsjaar vinden er 3 KKB (korte klinische beoordelingen) plaats. 

 

b) Ingrepen: 

 

Voor elke regio en elke pathologie moet de ASO op het einde van de opleiding een minimaal aantal 

ingrepen hebben uitgevoerd, waarbij er de verdeling per regio en per pathologie de courante 

orthopedische praktijk weerspiegelt. Per jaar dient de ASO gemiddeld 320 ingrepen uit te voeren, 

waarbij gedurende de eerste 2 jaar (basisopleiding) jaarlijks minimaal 50 ingrepen zelfstandig 

worden uitgevoerd en vanaf het derde jaar jaarlijks minimaal 80 ingrepen zelfstandig worden 

uitgevoerd. 

 

30 sleutelingrepen werden (na een onderzoek) geselecteerd als meest essentiële handelingen van 

een orthopedisch chirurg, die door elke stageplaats aangeleerd en geëvalueerd  kunnen worden.  

Op het einde van de opleiding dient de ASO een ‘pass’ te hebben gehaald voor ten minste 27 

sleutelingrepen. Voor minimum 27 van de 30 sleutelingrepen (90%)
10

 gebeurt een grondige en 

                                                           
10

  Een dergelijke evaluatie vereist  tijd en energie, waardoor ze voor  90% van de sleutelingrepen volstaat. 
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systematische evaluatie (bv een OSATS-evaluatie
11

  waarvoor minstens 28/35 punten moeten 

worden gehaald).  

De 3 sleutelingrepen (10%) die niet zo systematisch worden geëvalueerd of waar de kandidaat niet 

slaagde, moeten wel minstens voorkomen op de door de ASO gepresteerde activiteiten tijdens de 

vorming (cf. kwantitatieve criteria). 

Er moet een vast aantal ingrepen per jaar worden bepaald (zie bijlage: kwantitatieve criteria) om 

uitstelgedrag (bij zowel ASO als stagemeester) te voorkomen en het behalen van de eindtermen in 

hun totaliteit mogelijk te maken. 

Elke ASO moet voor elk vormingsjaar in de orthopedie (met inbegrip van de 12 maanden 

basisopleiding orthopedie) een "pass" halen voor minimum
12

 4 sleutelingrepen op basis van vooraf 

bepaalde criteria. In totaal zullen er 30 sleutelingrepen worden uitgevoerd tijdens de volledige 

periode van de vorming. Welke sleutelingrepen in een bepaalde periode geëvalueerd zullen 

worden, wordt in samenspraak bepaald door de ASO en de stagemeester aan het begin van de 

stageperiode.   

Bij die planning wordt rekening gehouden met het stageplan van de kandidaat (ASO). 

De stagemeester kan de ASO meerdere keren evalueren op basis van vooraf bepaalde criteria  

(bijvoorbeeld d.m.v. een OSATS-evaluatie, zie verder) voor dezelfde ingreep, alvorens hij een ‘pass’ 

toekent. Na de tussentijdse evaluaties kan de stagemeester verbeterpunten voorstellen of een 

plan dat tot doel heeft eventuele lacunes weg te werken. Dat wordt met de ASO besproken en 

neergeschreven in een verslag.  

 

 

De lijst van 30 ingrepen is ingedeeld volgens een bepaald niveau: de eerste 10 ingrepen zijn eerder 

voor jongerejaars, de volgende 10 voor de intermediaire jaren en de laatste 10 ingrepen eerder 

voor de laatste twee jaren. Uiteraard kan men vrij kiezen uit deze lijst, de volgorde is louter 

indicatief. 

 

Het te behalen eindniveau is per ingreep duidelijk aangegeven: 

- louter assisteren tijdens de ingreep (A), 

- gedeeltelijk uitvoeren van de ingreep onder supervisie (S), 

- volledig zelfstandig een ingreep uitvoeren (Z), 

- teaching van de ingreep aan een derde (T).  

Het te behalen niveau zal meestal het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van een ingreep (S of Z) zijn. 

Bij het niveau S dient duidelijk te worden bepaald welke onderdelen van de ingreep door de ASO 

uitgevoerd moeten kunnen worden om de veiligheid van de patiënt te verzekeren. Bijvoorbeeld 

het plaatsen van een prothese, waarbij de ASO de volledige ingreep onder supervisie uitvoert tot 

                                                           
11

  OSATS = Objective structured assessment of technical skill (OSATS) for surgical residents. 

 
12

  De vorming duurt 6 jaar, maar één van de eerste twee jaar wordt in principe ingevuld met rotatiestages in 

de hierboven vermelde andere specialismen. 
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en met het plaatsen van de proefprothese. De opleider plaatst dan de definitieve (gecementeerde) 

componenten om de definitieve outcome bij de patiënt niet te compromitteren. 

De spreiding van de te behalen competenties over de verschillende opleidingsjaren moet per 

kandidaat (ASO) gepland en doordacht gebeuren.  

Gezien het verschillend aanbod en de variatie qua mogelijkheden van de diverse stageplaatsen, 

wordt geen uniform verplicht stappenplan (stappenplan/feuille de route) opgelegd. De volgende 

clausule moet voldoende waarborg bieden (het stageplan wordt per kandidaat door de bevoegde 

autoriteiten van de gefedereerde entiteiten goedgekeurd en opgevolgd: “De coördinerend 

stagemeester stelt het stageplan op. Iedere stagemeester stelt  - met voldoende aandacht voor de 

veiligheid van de transitiefases- een schema op met periodieke eindtermen (periodieke 

competenties) die moeten behaald worden." 

 

c) Technische handelingen in het kader van conservatieve behandeling: 

Hieronder wordt onder meer verstaan het spalken of gipsen en intra-articulaire of peri-articulaire 

infiltratie/aspiratie. 

De niet-operatieve behandeling van een aandoening van het musculoskeletaal stelsel vormt 

minstens een even groot aandeel van de activiteiten van de orthopedisch chirurg als de ingrepen, 

en verdient daarom een fors aandeel in het curriculum. Met name de indicatiestelling, het maken 

van een patiëntgerichte keuze uit de verschillende technieken zijn even cruciaal als de correcte 

uitvoering van een technische handeling. 

Per jaar dient een ASO minimaal 120  technische prestaties te hebben volbracht. Er dienen per jaar 

gemiddeld 2 technische prestaties te worden geëvalueerd door middel van voorafbepaalde criteria 

(bv. Aan de hand van een specifieke OSATS-evaluatie voor een technische prestatie). 

 

 

V.1.4. Flexibel concept voor opvolging van de professionele vorming : 

 

De Werkgroep onderstreept de noodzaak aan een minimale flexibiliteit die kan rekening houden 

met de evolutie van pathologie, technologie  en  van het type  ingrepen. De wetgeving (de bijlage 

van het MB) mag dan ook niet tot het detail gaan dat wél kan gehanteerd worden bij de praktische 

organisatie en opvolging van de professionele vorming. 

De automatisering van het “stageboekje orthopedie” is al in een vergaand stadium en laat precies 

een betere opvolging toe van de vooruitgang tijdens de professionele vorming.  

Het blijft de bedoeling aan elke ASO een vergelijkbaar vormingstraject aan te bieden: uniform qua 

essentiële onderwerpen, maar met een zekere flexibiliteit uitgaande  van de mogelijkheden van de 

stageplaatsen en eventueel om specifieke interesses van de kandidaat een aanvaardbare ruimte te 
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geven. 

Het systeem van “target boxes” (box plots) werd dan ook ontwikkeld. Tijdens de vorming 

orthopedie, moet  qua aantal raadplegingen en specifieke ingrepen (regio- en pathologiespecifiek) 

een minimum en maximum bepaald worden.  

Hierdoor is een zekere flexibiliteit volgens de interesse van de  ASO en volgens het parcours 

doorheen de verschillende stageplaatsen mogelijk, maar worden excessen vermeden.  

 

De mogelijkheid tot visuele opvolging , eventuele correctie tijdens het vormingsparcours en de 

evaluatie, wordt hieronder weergegeven
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Bron : prof dr T Scheerlinck, dienst orthopedie en traumatologie UZ Brussel. 
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V.3. Duurtijd en fasering van de vorming 

De gemengde werkgroep kwam tot het volgende opleidingstraject : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat de niet-heelkundige disciplines (anesthesie, intensieve zorgen, urgentiegeneeskunde) tijdens de 

twee basisjaren betreft, vertegenwoordigen de stages maximaal een duur van 6 maanden.  

De rotatiestages
14

 tijdens één van de eerste twee jaren worden aanbevolen maar zijn facultatief. Er 

moet immers vermeden worden dat wegens gebrek aan stageplaatsen in andere specialismen, het 

parcours van een kandidaat in opleiding geremd zou worden. 

                                                           
14

  M.B. 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-

specialisten, stagemeesters en stagediensten, BS 27 mei 2014. 

4 jaar hogere vorming (in de laatste 

twee jaar van de professionele 

vorming kunnen kennis, kunde en 

competenties verkregen worden  in 

enkele specifieke domeinen. Maar 

dit mag een brede vorming niet 

overschaduwen). 

 

2 jaar basis waarvan  

bij voorkeur één jaar 

rotatiestages in 

minimum 2 

van de volgende 

disciplines: 

vasculaire chirurgie 

plastische chirurgie 

neurochirurgie 

anesthesie 

intensieve zorgen 

urgentiegeneeskunde 

algemene heelkunde 

 

+ 12 maanden 

orthopedie en 

traumatologie 

(eventueel gespreid) 
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V.5. BEHOUD EN TERUGKRIJGEN VAN DE ERKENNING  

De werkgroep vraagt dat die aspecten in het kader van een globale benadering voor alle medische 

disciplines onderzocht worden door de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen. 

Artikel 22 KB 23 april 2014 : 

Deel 3. Behoud van de erkenning  

Art. 22  

De erkende arts-specialist is ertoe gehouden gedurende zijn ganse loopbaan zijn bekwaamheid te 

behouden en te ontwikkelen door praktische en theoretische vorming. 
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VI. STAGEMEESTERS /team  

 

De criteria van het MB van 23.04.2014 zijn van toepassing. 

Het team wordt bovendien gedefinieerd als de stagemeester + ‘1 medewerker’ per ASO om de 

opvolging en de communicatie te verzekeren.  

 

VII. STAGEDIENSTEN  

 

 

VII.1. Per ASO : 

 

> 400 opnames (klassieke opnames en opnames in dagziekenhuis) en 400 operaties per jaar.  

 

Poli > 2000 patiëntencontacten per jaar. 

 

Alle ‘belangrijke’ orthopedische ingrepen (een aanzienlijk deel van de sleutelingrepen, cfr. supra) 

Erkende stagedienst chirurgie en interne binnen het ziekenhuis.  

 

Stagemeester + “1 medewerker” per ASO. 

 

 

V.2. Kwaliteits- en veiligheidssysteem (vorming, zorgproces) 

De stagedienst beschikt over een methodologie voor kwaliteitsborging van de opleiding. 

 

Het kwaliteits- en veiligheidssysteem voor de zorgprocessen is voldoende uitgebouwd  om 

relevante ervaring voor de kandidaat-specialisten mogelijk te maken, zoals bedoeld in de 

eindcompetenties. (« clinical learning environment). 
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VIII. AANTAL ASO’s per stagemeester en per stagedienst 

 

Naast de stagemeester moet per ASO ten minste één “medewerker van de stagemeester” voorzien 

zijn. 

 

Dit past in een model van continuïteit van de supervisie en van de reële organisatie van een 

“tutorship” of “mentorship” waarbij elke ASO tijdens zijn vorming een beroep kan doen op een 

“tutor” of “mentor”  als vertrouwens- en begeleidingspersoon in complementariteit met de 

stagemeester en het –team. 

 

 

 

 

 

 

IX. OVERGANGSMAATREGELEN 
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Bijlage : eindcompetenties 

Prof G Seys 

Opbouw curriculum en afwerken van de eindtermen orthopedie 

Nadat de ASO de selectieprocedure heeft doorlopen en aanvaard is, kan hij/zij de vervolgopleiding 

aanvatten. Het doel is de opleiding van een algemeen gevormde orthopedisch en traumatologisch 

chirurg.  

Er kan een discussie gevoerd worden over het behalen van een bijzondere beroepstitel (zgn. 

subspecialisatie). Voor de orthopedie is een subdiscipline-afbakening echter niet zo eenvoudig: kiest 

men een anatomische regio, een pathologie, een bepaalde leeftijdspopulatie, of een bepaalde 

operatietechniek ? Er is veel overlap, welke onderverdeling men ook kiest. Er kan worden nagedacht 

of het bereiken van het niveau van een specialist in een bepaalde subdiscipline dient te worden 

behaald in een bijkomend jaar. De vraag stelt zich of hiervoor dan aparte criteria dienen te worden 

voorzien zoals bijvoorbeeld bij vasculaire heelkunde.  Dat debat heeft echter geen betrekking op het 

bijgevoegde advies, dat zich beperkt tot de basisopleiding in de orthopedische en de 

traumatologische heelkunde.  

Aangezien in de definitie van de discipline vermeld wordt dat het zowel conservatieve als 

chirurgische behandeling betreft, dienen beide behandelingsmodaliteiten ook expliciet vermeld te 

worden in de eindtermen.  

De eindtermen werden opgesteld en behelzen de kennis en de vaardigheden die een kandidaat aan 

het eind van zijn opleiding minstens verworven moet hebben. Voor de eindtermen zelf is het van 

belang dat het te behalen eindniveau duidelijk vastgelegd wordt. Deze eindtermen dienen te 

worden vertaald naar criteria die op een objectieve en reproduceerbare manier geëvalueerd kunnen 

worden. De kandidaat dient te slagen voor deze criteria teneinde de beroepstitel te kunnen 

verwerven. 

Het curriculum bestaat uit het aanleren van theoretische kennis, alsook praktische vaardigheden 

met name consultvoering, het uitvoeren van ingrepen en het verrichten van technische handelingen 

in het kader van een conservatieve behandeling, alsook het aanleren van een efficiënte en correcte 

communicatie, professioneel gedrag en het gebruik van EBM in de dagelijkse besluitvorming.  

 

Theoretische kennis 

 

De theoretische kennis beslaat niet enkel leerstof gerelateerd aan de orthopedische discipline, maar 

ook materie betreffende communicatie, management, kwaliteitszorg, EBM en opbouw en evaluatie 

van wetenschappelijke studies relevant voor de orthopedist. Het theoretisch onderwijs wordt op 

een diverse manier aangeboden, onder meer in de vorm van hoorcolleges of e-learning, 

werkcolleges, onderwijs in kleine groepen en taken. De evaluatie gebeurt tevens op een diverse 

manier, gaande van MCQ’s, mondelinge ondervraging, presentatie en publicatie van een 

wetenschappelijk werk, enz. 
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Vaardigheden: consultvoering 

 

Tijdens de consultvoering is de opbouw en de aanpak van een consult van belang. De ASO moet  

zicht krijgen op de probleemstelling en deze op een beknopte manier kunnen verwoorden. De ASO 

dient de patiënt te informeren omtrent het al dan niet operatief ingrijpen en hem kunnen 

informeren over de voor- en nadelen en de alternatieven (informed consent). De ASO dient 

patiëntgericht te handelen en vervolgens in samenspraak met de supervisor een beslissing te 

nemen. Ook wordt bijzonder belang gehecht aan het correct (terug)refereren van patiënten aan 

collegae en aan intercollegiale samenwerking. 

Vaardigheden: ingrepen 

 

Wij voerden een survey uit bij zowel stagemeesters als ASO’s orthopedie van UZ Gent en 

samenwerkende andere stageplaatsen  uit het netwerk. De assistentenvereniging BOTRA 
15

 werd 

hierin tevens betrokken. 

 

In dit survey werd enerzijds gepeild naar wat de stagemeesters haalbaar zagen op het vlak van de 

beoordeling van de technische capaciteiten van de ASO. Zij zien zich voldoende in staat om een 

technische beoordeling uit te voeren op een onafhankelijke, objectieve en reproduceerbare manier 

mits er duidelijke richtlijnen en criteria beschikbaar zijn. Anderzijds werd aan de ASO’s gevraagd 

welke ingrepen zij wanneer en op welk niveau haalbaar achten tijdens het verloop van de opleiding. 

 

Met behulp van de ingrepenlijst van het RIZIV werd een basislijst opgesteld van 30 ingrepen. Die 

sleutelingrepen zijn zo gekozen dat zij de meest essentiële handelingen van een orthopedisch 

chirurg behelzen, en dat zij door elke stageplaats aangeleerd en geëvalueerd kunnen worden. Er 

dient een vast aantal ingrepen per jaar te worden bepaald om uitstelgedrag (bij zowel ASO als 

stagemeester) te voorkomen en het behalen van de eindtermen in hun totaliteit mogelijk te maken. 

In ons voorstel moet elke ASO tijdens elk jaar orthopedie (ook tijdens de 12 maanden basisopleiding 

orthopedie) voor minimum 4 sleutelingrepen een ‘pass’ halen op basis van vooraf bepaalde criteria. 

Op het einde van de opleiding dient de ASO de  30 sleutelingrepen gerealiseerd hebben, waarvan 

hij/zij voor minimaal 27 sleutelingrepen een “pass” heeft gehaald. 

Welke sleutelingrepen in een bepaalde periode zullen worden geëvalueerd, wordt in samenspraak 

bepaald door de ASO en de stagemeester aan het begin van de stageperiode. De stagemeester kan 

de ASO meerdere keren evalueren (bijvoorbeeld d.m.v. een OSATS-evaluatie, zie verder) voor 

dezelfde ingreep, alvorens hij een ‘pass’ toekent. Na de tussentijdse evaluaties kan de stagemeester 

verbeterpunten of een remediëring voorstellen. Dat wordt met de ASO besproken en 

neergeschreven in een verslag.  

                                                           
15

  BOTRA = Belgian orthopaedics and traumatology residents association. 
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De lijst van 30 ingrepen is ingedeeld volgens een bepaald niveau: de eerste 10 ingrepen zijn eerder 

voor jongerejaars, de volgende 10 voor de intermediaire jaren en de laatste 10 ingrepen voor de 

laatste twee jaar. Uiteraard kan men vrij kiezen uit deze lijst, de indeling is louter indicatief. Het te 

behalen eindniveau kan zijn: louter assisteren tijdens de ingreep (A), gedeeltelijk uitvoeren van de 

ingreep onder supervisie (S), volledig zelfstandig een ingreep uitvoeren (Z), teaching van de ingreep 

aan een derde (T), en is per ingreep duidelijk aangegeven. Het te behalen niveau zal meestal het 

geheel of gedeeltelijk uitvoeren van een ingreep (S of Z) zijn. Bij het niveau S dient duidelijk te 

worden bepaald welke onderdelen van de ingreep door de ASO uitgevoerd moeten kunnen worden 

om de veiligheid van de patiënt te garanderen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een prothese, waarbij 

de ASO de volledige ingreep onder supervisie uitvoert tot en met het plaatsen van de proefprothese. 

De opleider plaatst dan de definitieve (gecementeerde) componenten om de definitieve outcome bij 

de patiënt niet te compromitteren. 

 

Lijst van sleutelingrepen        Niveau  

1. Aanleggen van een transosseuze pintractie     Z of T 

2. Gesloten behandeling van een luxatie      Z 

3. Verwijderen diepliggend osteosynthesemateriaal    Z 

4. Verwijderen van een exostose       Z 

5. Nemen van een botent       Z of  T 

6. Sutuur van een flexorpees van de hand      S 

7. Heelkundige behandeling van een fractuur van de hand   S 

8. Diagnostische aspecten van een arthroscopie van een gewricht van het onderste lidmaat

                                                                                                      Z 

9. Osteosynthese van de distale radius of distale fibula    Z of T 

10. Sutuur van een pees van het OLM      Z 

 

11. Diagnostische aspecten  arthroscopie van de schouder    S of Z 

12. Osteosynthese van een diafysaire fractuur van het BLM 
16

   Z 

13. Osteosynthese van een diafysaire fractuur van het OLM   Z 

14. Neurolyse, inclusief carpal tunnel release     Z 

15. Aanpak van een wekedelentrauma/complexe wonden/logesyndroom   S of Z 

                                                           
16

 BLM: bovenste lidmaat, OLM= onderste lidmaat 



   

Advies Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen 25.06.2015

   

22 

16. Therapeutische arthroscopie van een gewricht van het OLM   S 

17. Plaatsen van een hemi-arthroplastie als behandeling van een fractuur   Z 

18. Heelkundige behandeling van een hallux valgus, eender welke techniek  Z 

19. Verwijderen van een benigne wekedelentumor     Z 

20. Amputatie (niet een vingertop of een teen)     S of Z 

 

21. Laminectomie/discushernia       S of Z 

22. Therapeutische arthroscopie van de schouder     S 

23. Osteosynthese van een peri-articulaire fractuur van het BLM   Z 

24. Osteosynthese van een peri-articulaire fractuur van het OLM   Z 

25. Osteotomie van een lang pijpbeen      Z 

26. Heelkundige behandeling van een periprosthetische fractuur BLM/OLM  A of S 

27. Open behandeling van een luxatie      S 

28. Arthroplastie van een gewricht van het onderste lidmaat   S of Z 

29. Ligamentoplastie van het onderste lidmaat     S of  Z 

30. Gesloten behandeling van een pediatrische fractuur    Z 

 

 

 

De onderdelen die bij de evaluatie van een ingreep dienen te worden geobserveerd zijn:  

1) Voorbereiding van de ingreep bij deze welbepaalde patiënt: de ASO stelt de doelstelling van 

de ingreep voor, overloopt het verloop van de ingreep en de gebruikte materialen,  en toont 

aan hoe hij door middel van het voorgestelde verloop de doelstelling zal bereiken. Hij duidt 

mogelijke knelpunten aan en toont aan dat hij alternatieven heeft mocht een probleem zich 

voordoen. Indien van toepassing, stelt hij een pre-operatieve planning op, op basis van de 

medische beeldvorming. 

2) Uitvoering van het vooropgestelde plan tot op een vooraf bepaald punt van de ingreep.  

3) Algemene technische vaardigheid van de ASO. 

4) Interactie met medewerkers in de operatiezaal. 
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5) Peri-operatieve zorg (positionering, bloedverlies, voorzorgen bij verbedden, verband,..) 

Vaardigheden: technische akten in het kader van conservatieve behandeling 

 

Hieronder wordt onder meer verstaan het spalken of gipsen en intra-articulaire of peri-articulaire 

infiltratie/aspiratie. De niet-operatieve behandeling van een aandoening van het musculoskeletaal 

stelsel vormt minstens een even groot aandeel van de activiteiten van de orthopedisch chirurg als de 

ingrepen, en verdient daarom een fors aandeel in het curriculum. Met name de indicatiestelling, het 

maken van een patiëntgerichte keuze uit de verschillende technieken en een correcte uitvoering van 

deze behandeling, zowel operatief als conservatief, zijn hierbij van cruciaal belang. 

Professioneel gedrag 

 

Professioneel gedrag (PG) heeft betrekking op gedragsaspecten die observeerbaar en dus ook 

meetbaar zijn. In het concept professioneel gedrag kunnen vier dimensies worden onderscheiden:  

1. Omgaan met taken en werk:                   

Opgedragen taken efficiënt plannen en naar behoren uitvoeren, zelfstandig kunnen werken, zich 

goed voorbereiden, omgaan met stress, deadlines respecteren, verantwoordelijkheid en toewijding 

tonen, leiderschap, aandacht voor administratieve taken, enz. 

2. Omgaan met zichzelf:                                  

Reflecteren op je eigen gedrag, omgaan met kritiek en feedback, goed voorkomen, jezelf grenzen 

stellen, omgaan met onzekerheid en je eigen emoties, op tijd verschijnen en aanwezig zijn (stiptheid) 

, enz. 

3. Omgaan met anderen:                              

Helder communiceren, rekening houden met de visie en verwachtingen van anderen, samenwerken, 

onderhandelen, omgaan met privacy, omgaan met conflicten en emoties, respect tonen voor 

anderen, op gepaste manier omgaan met collegae, enz. 

4. Omgaan met de instelling/het systeem: 

Het handelen van de arts leren zien in bredere context, inzicht hebben in het systeem van 

gezondheidszorg, oog hebben voor de dynamiek en agenda’s die leven binnen een instelling 

 

Het professioneel gedrag van de ASO dient tijdens het werkplekleren continu te worden 

geobserveerd en indien nodig bijgestuurd.  
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Communicatie 

 

De opleidingsonderdelen i.v.m. communicatie hebben als doel de theoretische achtergrond en 

communicatieve vaardigheden aangeleerd in de basisopleiding tot arts verder bij te werken en meer 

toe te spitsen op een ziekenhuisomgeving. Communicatie met de patiënt en zijn omgeving in 

specifieke omstandigheden (slechts nieuws, eindeleven, conflicthantering, ...) maar ook 

communicatie met andere specialisten en gezondheidswerkers in talrijke multi- en interdisciplinaire 

overlegmomenten zijn een essentieel onderdeel van het werkplekleren. 

Nadruk wordt hierbij ook gelegd op zelfreflectie: om efficiënter en doelbewuster te kunnen 

communiceren en te kunnen handelen, moet men eerst inzicht leren verkrijgen in de eigen innerlijke 

leef- en gevoelswereld en in de vaak onbewuste en aldus vaak minder effectieve coping-strategieën 

die daaruit voortvloeien. 

Het zijn deze onder- of onbewuste strategieën die vaak uiterlijke (animositeit, ruzies, ...) en innerlijke 

(burn-out, depressie, ...) conflicten onderhouden. 

 

Doel 

a) Zelfreflectie te ontwikkelen: bewust zijn van persoonlijke kenmerken en grenzen vereist voor het 

optimaal functioneren als arts en noodzakelijk voor de opbouw van een coöperatieve arts-patiënt-

relatie, en voor het onderhouden van inter- en intraprofessionele relaties van hoog niveau. 

b) Aanleren om doeltreffend te communiceren met en rapporteren aan andere specialisten en (niet) 

medische gezondheidswerkers 

 

Eindcompetenties 

• Een gestructureerd systeem voor interprofessionele communicatie (ISOBAR-systeem) beheersen. 

• Op een aangepaste wijze optreden in een multidisciplinair overlegplatform. 

• Adequaat omgaan met feedback alsook op een adequate manier feedback geven aan andere 

gezondheidswerkers en stagiairs. 

• Inzicht verwerven en bijsturen van het eigen functioneren in een professionele context door 

zelfreflectie en gerichte feedback. 

• Communicatieve vaardigheden toepassen binnen een ziekenhuiscontext. 

• Op een professionele manier communiceren met de patiënt en zijn context over de diagnose, 

prognose en mogelijke behandeling om via doelgerichte coöperatie tot een optimaal therapeutisch 

plan te komen (shared-decision approach). 

• Opstellen van zelfreflectierapporten volgens STARR-methode. 
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• Gesprekken voeren waarbij emotionele reacties van de ASO omwille van de aard van het gesprek, 

de attitude van de patiënt, de collegae en/of derden, de professionele interactie dreigen te 

verstoren. 

 

Het staat de kandidaat vrij om theoretische en praktische lessen te volgen in communicatie zoals 

aangeboden binnen de MSG (Master in de specialistische geneeskunde of Maîtrise en Médecine 

spécialisée) , of via een alternatief circuit. Er worden voldoende kansen geboden op de werkplek om 

deze aangeleerde technieken in de praktijk te brengen. De opleider observeert en stuurt waar nodig 

bij door middel van feedback. 

EBM 

 

Evidence Based Medicine is het expliciet en afgewogen toepassen van de resultaten van goed 

medisch wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk. Voor elke arts specialist is het 

belangrijk een probleem te kunnen vertalen in een beantwoordbare vraag en op een efficiënte 

manier naar relevante literatuur te kunnen zoeken. Het kritisch beoordelen van de kwaliteit van de 

evidentie en de toepassing van de bevindingen in de praktijk zijn fundamenteel belangrijke 

vaardigheden van elke arts.  

 

Doel 

Beheersen van de individuele benadering van een individueel probleem bij een individuele patiënt 

op basis van zoekstrategieën en PICO's  voor individuele studies, alsook risk of bias, kritische analyse 

van systematische reviews en meta-analyses. 

 

Eindcompetenties 

• Gericht zoeken naar evidentie en op een kritisch wetenschappelijke wijze literatuurbronnen 

consulteren en interpreteren die de diagnostische, technische  en therapeutische competenties op 

peil houden.  

• Een meta-analyse kritisch gebruiken, evalueren en correct interpreteren. 

 

Het staat de kandidaat vrij om theoretische en praktische lessen te volgen in EBM zoals aangeboden 

binnen de MSG (Master in de specialistische geneeskunde of Maîtrise en Médecine spécialisée), of 

via een alternatief circuit. Er worden voldoende kansen geboden op de werkplek om deze 

aangeleerde technieken in de praktijk te brengen. De opleider observeert en stuurt waar nodig bij 

door middel van feedback. 
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Evaluatie 

 

Een goede evaluatie is gestoeld op getrainde opleiders/evaluatoren. De opleiders zijn geschoold in 

het evalueren van de praktische vaardigheden volgens een vooropgestelde methode. 

Evaluatie van het professioneel gedrag 

 

Het professioneel gedrag wordt continu geëvalueerd door middel van het portfolio. Bij elk evaluatie  

dient een item professioneel gedrag te worden toegevoegd, met eventuele verbeterpunten en de 

voorgestelde remediëring. Deze verbeterpunten moeten opgevolgd worden en er wordt een 

actieplan terzake voorgesteld. 

Evaluatie van communicatieve vaardigheden en EBM 

 

Slagen voor een cursus communicatieve vaardigheden en EBM, ingericht door een erkende 

instelling. Er is een continue evaluatie van deze vaardigheden door middel van het portfolio. 

Evaluatie van de vaardigheden consultvoering, technische prestaties en ingrepen 

 

De vaardigheden dienen zowel op kwalitatieve als op kwantitatieve wijze te worden geëvalueerd. De 

meest eenvoudige manier om dit te registreren en bij te houden is een elektronisch portfolio, waarin 

men de verrichtingen en de beoordelingen kan opslaan. Een voorbeeld van dergelijk portfolio is 

“Medbook”. 

 

De ASO heeft de mogelijkheid consulten, ingrepen en technische prestaties in te voeren in het 

elektronisch portfolio. 

 

De consulten kunnen worden geregistreerd als eerste consult, postoperatieve controle of 

opvolgingsconsult. Voor elk consult bestaat de mogelijkheid om een korte klinische beoordeling 

(KKB) uit te voeren.  

 

Voor de ingrepen en technische prestaties wordt een opsplitsing gemaakt tussen de lokalisatie en de 

categorieën (zie lijsten onderaan). De ASO kan registreren of hij/zij deze behandeling heeft 

geassisteerd (A), gedeeltelijk zelf heeft uitgevoerd onder supervisie (S), volledig zelf heeft uitgevoerd 

(Z) of aan een ander heeft aangeleerd (T). 
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Kwalitatieve evaluatie 

 

Per behandeling heeft men de mogelijkheid om een OSATS-evaluatie (Objective structured 

evaluation of technical skills) uit te voeren. Er worden 7 items beoordeeld, die elk op 5 punten staan, 

met een maximum van 35 punten.  
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Deze evaluatie kan men volledig doen, maar ook gedeeltelijk. De gedeeltelijk uitgevoerde OSATS 

komt in de lijst met beoordeelde behandelingen terecht, maar de quotatie beslaat enkel de 

beoordeelde deelaspecten. Voor de technische prestaties en de ingrepen is er een apart OSATS-

formulier. Voor de technische prestaties wordt ook bijzonder belang gehecht aan de interactie met 

de patiënt tijdens de procedure. Bovenaan het formulier kan de complexiteit van de behandeling 

worden aangegeven. Onderaan het formulier hebben de ASO of de opleider de mogelijkheid om 

opmerkingen in te voeren (bijvoorbeeld een remediëring). Indien men voor een ingreep uit de lijst 

van sleutelingrepen een score van 28 op 35 behaalt, dan wordt in Medbook automatisch een ‘pass’ 

toegekend. 

 

 

Kwantitatieve evaluatie 
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Van het  minimumaantal ingrepen/technische prestaties/consulten vast dat behaald moet worden 

per jaar en aan het einde van de opleiding. Deze minima zijn gebaseerd op nationale cijfers, met 

name het aantal ingrepen dat gemiddeld per dienst en per orthopedisch chirurg wordt uitgevoerd, 

en het relatieve aandeel van een bepaald type ingreep binnen het totale aantal ingrepen dat jaarlijks 

in België wordt uitgevoerd. 

 

Elke geregistreerde prestatie komt in het cumulatief overzicht terecht. De sleutelingrepen kunnen in 

het cumulatief overzicht apart worden vermeld, met bijbehorende score. 

 

Het cumulatief overzicht wordt voorgesteld als een boxplot zoals voorgesteld door Prof. Scheerlinck. 

In deze boxplot wordt een targetbox aangeduid: de ASO dient een minimaal aantal prestaties te 

behalen, het maximum wordt voor éénzelfde ingreep/item/lokalisatie liefst niet overschreden. Op 

deze manier is een snel visueel overzicht mogelijk. 

 

Jaarlijkse evaluatie  

 

Elk jaar van de professionele vorming in orthopedie, wordt een tussentijdse evaluatie uitgevoerd die 

bestaat uit een combinatie van een theoretisch examen, kwantitatieve en kwalitatieve evaluaties 

van de vaardigheden, evaluatie van het professioneel gedrag, evaluatie van de communicatieve 

vaardigheden en toepassing van EBM in de dagelijkse besluitvorming. Er wordt een sleutel opgesteld 

voor het respectievelijke gewicht van elk onderdeel. 

 

Samenstelling 

• Theorie 

• Vaardigheden kwantitatief (boxplot ingrepen en technische prestaties) 

• Vaardigheden kwalitatief  

o Professioneel gedrag 

o Communicatieve vaardigheden 

o Toepassing van EBM 

o Consultvoering (KKB) 

o Ingrepen (OSATS) 

o Technische prestaties (OSATS) 
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Indien de bevoegde overheid  bij de jaarlijkse indiening van het stageboekje (cumulatief overzicht) 

oordeelt dat hetzij het aantal behandelingen, hetzij het aantal of de scores van de sleutelingrepen 

niet voldoende is, hetzij een onvoldoende werd behaald voor een examen, dan wordt door de 

Erkenningscommissie een remediëring voorgesteld na het horen van de kandidaat. 

 

De remediëring wordt schriftelijk meegedeeld aan de ASO. Deze remediëring kan bestaan uit een 

verlenging van de opleidingsduur, een herkansing voor een sleutelingreep of het herafleggen van 

een examen. Er wordt een maximale termijn voor de opleidingsduur en een maximaal aantal 

herkansingen voor een sleutelingreep of het examen vastgelegd. Indien de kandidaat geen gunstig 

resultaat behaalt na deze remediëring, dan dient deze de opleiding stop te zetten. 

 

Eindevaluatie (paritair,art. 20 M.B. 23.04.2014 
17

) 

 

Op het einde van de opleiding dienen alle eindtermen te zijn behaald. Aan de hand van een 

mondeling klinisch eindexamen wordt de theoretische kennis en het klinisch orthopedisch 

redeneren omtrent de gehele orthopedie van de kandidaat getest. Voor 27 van de 30 

sleutelingrepen dient de kandidaat een ‘pass’ te hebben behaald en de 30 sleutelingrepen moeten 

allemaal zijn uitgevoerd. Het minimale aantal consulten, technische prestaties en ingrepen dient te 

zijn behaald. 

 

Verder dient een artikel omtrent een klinisch relevant orthopedisch probleem, waarvan de ASO de 

auteur of medeauteur is, te zijn aanvaard in een peer-reviewed tijdschrift. Het verdient aanbeveling 

dat de ASO tijdens zijn opleiding blijk geeft van een duidelijke progressie wat betreft dat artikel, en 

dat dit geen lastminute schrijfsel wordt. De progressie dient door de stagemeester te worden 

gevolgd, waarbij een remediëring kan worden voorgesteld die in het portfolio kan worden 

genoteerd. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

  M.B. 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-

specialisten, stagemeesters en stagediensten, BS  27 mei 2014. 
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(bijlage bij V.1.1) 

Opleidingscompetenties  

 

5. Rol van Medicus 

  

Kennis 

  

ME 1.  Noodzakelijke vakspecifieke kennis en inzicht bezitten. 

  

ME2.  De determinanten van ziekte kennen en herkennen. 

  

ME3.  De principes van medische informatica v oor het leveren van optimale patiëntenzorg en voor 

het onderhouden van de eigen deskundigheid kennen. 

  

Vaardigheden 

  

ME4.  De noodzakelijke vaktechnische vaardigheden bezitten. 

  

ME5.  Adequaat de vaktechnische vaardigheden ontwikkelen. 

  

ME6.  Het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied goed en waar 

mogelijk ‘ evidence-based ’ toe passen. 

  

ME7.  Adequaat op treden bij incidenten in de zorg. 

  

ME8.  Effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg leveren. 
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Attitude 

  

ME9.  Kritisch reflecteren over de eigen kennis en vaardigheden en bijsturen waar nodig. 

  

ME10.  De grenzen van de eigen competentie kennen en daarbinnen handelen.          

  

ME11.  Aandacht hebben voor patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. 

  

ME12.  Adequaat persoonlijk en interprofessioneel gedrag vertonen. 

  

ME13.  Hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze leveren. 

  

ME14.  In het handelen rekening houden met economische aspecten en relevante wettelijke 

bepalingen van de geneeskunde. 

 

 

 

 

2.        Rol van Wetenschapper 

  

Kennis 

  

WE1.  Zich baseren op wetenschappelijke kennis bij het uitoefenen van de activiteiten. 

  

WE2.  Het ontwikkelen van vakspecifieke kennis en probleemoplossend vermogen continueren. 
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Vaardigheden 

  

WE3.  Wetenschappelijke activiteit vertonen (presentatie, deelname congressen, zelfstudie). 

  

WE4.  Participeren in wetenschappelijk onderzoek (kritische literatuurbeoordeling, 

dataverzameling /analyse, rapporteren van onderzoeksresultaten). 

  

Attitude 

  

WE5.  Een wetenschappelijke houding bestendigen. 

  

WE6.  Medische informatie kritisch beschouwen. 

  

WE7.  Deskundigheid van studenten, collega ’ s, patiënten en andere betrokkenen bij de 

gezondheidszorg bevorderen. 

 

3.        Rol van Communicator 

  

Kennis / Vaardigheden 

  

C1.  Correct, efficiënt en op humaan-empathische wijze met patiënten communiceren. 

  

C2.  Op adequate wijze feedback geven en kunnen omgaan met het krijgen van feedback. 

  

C3.  Correct en doelmatig overleggen met collega ’ s en andere (medische en niet-medische) 

zorgverleners. 

  

C4.  Duidelijke brieven, dossiers en attesten af leveren conform de geldende normen en regels. 
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Attitude 

  

C5.  Bijdragen aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking. 

  

C6.  Adequaat verwijzen. 

 

6. Rol van Manager 

  

Kennis 

  

MA1.  De principes van goed en maatschappelijk verantwoord management in de gezondheidszorg 

kennen en deze adequaat toe passen. 

  

MA2.  De kwaliteitseisen m.b.t. de verschillende aspecten van het vakgebied kennen en deze 

toepassen. 

  

Vaardigheden 

  

MA3.  Efficiënt en georganiseerd werken en beschikbare middelen verantwoord besteden. 

  

MA4.  Participeren in de organisatie van de gezondheidszorg en functioneren in representatieve 

functies binnen de gezondheidszorg. 

  

Attitude 

  

MA5.  Professioneel gedrag vertonen binnen de gebruikelijke ethische normen. 

  

MA6.  De grenzen van de eigen competentie kennen en daarbinnen handelen. 
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Addendum: lijsten voor selectie van een ingreep 

 

Pathologie 

 Traumatologie 

 

 

Fractuur metafysair 

 

Fractuur diafysair 

 

Periprosthetische fractuur 

 

Gesloten behandeling van een luxatie 

 

Open behandeling van een luxatie 

Verwijderen osteosynthese 

 

 

Oppervlakkig 

 

Diepliggend 

Wekedelenpathologie 

 

 

Ruptuur/degeneratie meniscus 

 

Ruptuur/degeneratie discus 

 

Ruptuur ligament 

 

Peesruptuur 

 

Complexe wonden/sequellen 

 

Neurolyse 

Botpathologie 

 

 

Gewrichtsdegeneratie 

 

Osteotomie van een lang pijpbeen 

 

Arthrodese van een gewricht 

Arthroplastie 

 

 

Hemi-arthroplastie 
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Unicondylaire arthroplastie 

 

Totale arthroplastie 

 

Arthroplastie voor fractuur 

Tumoren 

 

 

Goedaardige bottumor 

 

Goedaardige wekedelen tumor 

 

Kwaadaardige bottumor 

 

Kwaadaardige wekedelen tumor 

Kinderen 

 

 

Gesloten behandeling van een fractuur 

 

Operatieve behandeling van een fractuur 

 

Epifysiodese 

 

Congenitale afwijking 

 

Niet-congenitale afwijking 

Amputatie 

 

 

Traumatisch 

 

Electieve amputatie 

Infectie 

 

 

Spoeling AS of open 

 

Verwijderen vreemd materiaal of sequester 

Nemen van een botent 

  

Lokalisatie 

 Bovenste lidmaat 

 

 

Scapula 

 

Clavicula 
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Schouder 

 

Humerus 

 

Elleboog 

 

Radius/ulna 

 

Carpus 

 

Metacarpaal 

 

Vingerphalanx 

 

Bovenarm 

 

Onderarm 

 

Hand 

Wervelzuil 

 

 

Cervicaal 

 

Thoracaal 

 

Lumbaal 

 

Sacraal 

Onderste lidmaat 

 

 

Bekken 

 

Heup 

 

Femur 

 

Knie 

 

Tibia 

 

Fibula 

 

Enkel 

 

Tarsus 

 

Metatarsaal 

 

Teenphalanx 
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Bovenbeen 

 

Onderbeen 

 

Voet 

 

 

--- 


