
Beroepsprofiel 
Orthopedisch chirurg: Medisch Specialist in Beweging



• herschreven in het kader van het strategisch plan NOV 
2021-2025

• het is ons “visitekaartje” naar de buitenwereld toe: “Kijk, 
dit zijn wij, hier gaan we voor!”

• van belang dat u daar op zijn minst een beetje van op de 
hoogte bent.

Beroepsprofiel 
Orthopedisch chirurg: Medisch Specialist in Beweging



• bestuur en bureau
• kerncommissies
• consulenten
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de orthopedisch chirurg = een 
zij of een hij

hij = zij

zijn = haar



Mensen met orthopedische problemen

Patiënten hebben problemen van het steun- en 

bewegingsstelsel die meestal bestaan uit pijn, 

beperkingen en/of functieverlies. De oorzaak van deze 

problemen kan zijn een aangeboren afwijking of 

groeistoornis, letsel na een ongeval of sport, infectie of 

chronische ontsteking, werkgerelateerde belasting, de 

gevolgen van inactiviteit en veroudering en goedaardige 

of kwaadaardige botaandoeningen. 





Mensen met orthopedische problemen

• Iedere patiënt is uniek; patiënten bevinden zich in diverse contexten en 

hebben van daaruit verschillende behoeften en wensen.

• Patiënten staan bij de orthopedisch chirurg centraal en ze mogen 

rekenen op compassie van de orthopedisch chirurg.

• Zelfredzaamheid (ability to adapt), zeggenschap en het vergroten van 

de kwaliteit van leven voor iedere patiënt staan centraal.



Mensen met orthopedische problemen

• Patiënten beslissen samen met de 
orthopedisch chirurg over het individuele 
behandelplan (shared decision making). 
Hierbij spelen de verwachtingen van de 
patiënt en de kwaliteit van leven altijd 
een centrale rol. Het definitieve plan is 
altijd afgestemd op de specifieke 
wensen, verwachtingen en technische 
mogelijkheden, en is daarom maatwerk.



Mensen met orthopedische problemen

• Patiënten zijn ervaringsdeskundigen en gelijkwaardige 

gesprekspartners voor de orthopedisch chirurg. Zij kunnen de 

orthopedisch chirurg adviseren en ondersteunen bij het verbeteren 

van de kwaliteit van zorg.

• Patiënten verkrijgen, begrijpen, beoordelen en gebruiken voor 

hen relevante informatie; de orthopedisch chirurg en zijn team 

ondersteunen patiënten op maat bij het nemen van beslissingen 

over de eigen gezondheid.



De orthopedisch chirurg

Orthopedische chirurgie is het medisch 

specialisme dat zich bezighoudt met het 

functioneren van het steun- en 

bewegingsstelsel (SBS).



De orthopedisch chirurg

De orthopedisch chirurg is bij uitstek 

deskundig in het beoordelen van de relatie 

tussen klachten van het steun- en 

bewegingsstelsel en de biomechanische en 

functioneel anatomische kenmerken van het 

SBS van iedere, unieke patiënt. 



De orthopedisch chirurg

De orthopedisch chirurg is gericht op de persoonlijke 

wensen en doelen van de patiënt. Daarbij gaat het 

om het optimaliseren van de kwaliteit van leven en 

zelfredzaamheid, de persoonlijke mobiliteit. 

Zodoende speelt de orthopedisch chirurg een rol in 

het herstellen, behouden of verbeteren van het 

functioneren voor zowel de individuele patiënt als 

voor de samenleving.



De orthopedisch chirurg

• De orthopedisch chirurg is naast zijn rol als vakbekwaam medisch 

behandelaar ook adviseur van en regisseur voor de patiënt waarbij hij 

altijd uitgaat van shared decision making.

• Het behandelspectrum van de orthopedisch chirurg strekt uit zich van 

preventieve maatregelen (voorzorg), het niet-operatieve traject tot en 

met het operatieve traject (inclusief nazorg). 



• De orthopedisch chirurg maakt actief deel 
uit van zorgnetwerken van 
zorgprofessionals op gebied van preventie 
en behandeling van aandoeningen en 
klachten van het SBS.

• Binnen zorgnetwerken is de orthopedisch 
chirurg bij uitstek de medisch specialist die 
operatieve behandelingen van 
aandoeningen van SBS indiceert en 
uitvoert.
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De orthopedisch chirurg

• De orthopedische chirurgie is een 
beschouwend én snijdend vak en heeft 
daarom een unieke positie in het 
zorgnetwerk.

• De orthopedisch chirurg is innovator en 
klinisch leider.

• De orthopedisch chirurg is een bevlogen 
professional die zijn vakkennis graag deelt en 
overdraagt.



Professionaliteit

• De orthopedisch chirurg stelt altijd het 
belang van de patiënt voorop.

• De orthopedisch chirurg stelt zich toetsbaar 
op, staat open voor en initieert evaluatie en 
verbetering van zijn functioneren; ‘lifelong
learning’ is vanzelfsprekend.

• De orthopedisch chirurg erkent de grenzen 
van de eigen competentie en handelt 
daarbinnen.



Professionaliteit

• De orthopedisch chirurg oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke 
ethische normen van het beroep.

• De orthopedisch chirurg levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, 
oprechte en betrokken wijze.

• Naast alle orthopedisch vakinhoudelijke competenties vertoont de 
orthopedisch chirurg adequaat persoonlijk en interpersoonlijk 
professioneel gedrag, aangevuld met persoonlijke professionele 
preferenties zoals zorgmanagement of het doen van wetenschappelijk 
onderzoek.



De orthopedisch chirurg streeft naar een cultuur waar men elkaar 
aanspreekt op kwaliteit, doelmatigheid en gepast gedrag. 



Kennis en wetenschap

• De orthopedisch chirurg bezit de competentie om 
de validiteit en de relevantie van wetenschappelijk 
studies kritisch te beoordelen en in zijn handelen 
te integreren.

• De orthopedisch chirurg streeft in zijn werk naar 
een voortdurende verbetering van kennen en 
kunnen.

• De orthopedisch chirurg bevordert de verbreding 
van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis.



Kennis en wetenschap

• Naast kennis uit de wetenschappelijke 
literatuur beschouwt de orthopedisch 
chirurg ook als belangrijke 
kennisbronnen: de ervaringen van 
patiënten, de overleggen met collegae 
en met collegae vanuit het zorgnetwerk, 
innovaties, good practices, voorkeuren, 
big data en lokale data.

• De orthopedisch chirurg ontwikkelt en 
staat open voor technologische 
vernieuwingen. 



Kennis en wetenschap

De orthopedisch chirurg bevordert de 

deskundigheid van studenten, AIOS en 

ANIOS, collegae, patiënten en andere 

betrokkenen bij de gezondheidszorg en 

de orthopedie in het bijzonder.



Het professionele en zorgnetwerk van de orthopedisch chirurg

De orthopedisch chirurg is betrokken bij en als deelnemer 
medeverantwoordelijk voor interdisciplinaire netwerken zowel binnen als 
buiten het ziekenhuis betreffende voorzorg tot en met nazorg van 
aandoeningen van het steun- en bewegingsstelsel. Het betreft hier zowel 
ketenzorg (één aandoening) als participatie aan een zorgnetwerk 
(multipele problematiek); leidend tot en met adviserend rondom de 
patiënt. 



Het professionele en zorgnetwerk van de orthopedisch chirurg

• De orthopedisch chirurg initieert en 

participeert in intradisciplinaire

samenwerkingsverbanden waar de 

uitkomst van de zorg en de behoefte van 

de patiënt (of een patiëntenvereniging) 

de uitgangspunten zijn.

• De orthopedisch chirurg maakt continu 

de afweging door wie en waar de zorg 

het beste geleverd kan worden. 



Het professionele en zorgnetwerk van de orthopedisch chirurg

• De orthopedisch chirurg werkt samen met collegae en met andere 

zorgprofessionals aan de ontwikkeling van zorgpaden, richtlijnen, 

standaarden, protocollen en samenwerkingsverbanden.

• De orthopedisch chirurg is in een open dialoog met collegae, andere 

zorgprofessionals en met patiënten met als doel het eigen handelen 

kritisch en vanuit verschillend perspectief te beoordelen.



Het professionele en zorgnetwerk van de orthopedisch chirurg

De orthopedisch chirurg streeft samen met zijn stakeholders en partners 

naar gepast zorggebruik, naar verbetering van de kwaliteit van zorg, 

duurzaamheid van de zorg en naar het effectief en efficiënt gebruik van 

de zorgbudgetten.




