Nieuwe bestuursleden en commissievoorzitters
Het bestuur is blij u te kunnen melden dat 3 uitstekende collega’s bereid gevonden zijn om
zitting te nemen in het bestuur. Het bestuur heeft besloten, in goed overleg met de
commissie kwaliteit en beroepsuitoefening, deze bestuurlijke portefeuille te splitsen in een
portefeuille kwaliteit en portefeuille beroepsuitoefening. Zo wordt het bestuur versterkt met
een extra bestuurslid, en wordt het vele commissiewerk beter verdeeld. Het bestuur zal de
kandidaat-bestuursleden voorgedragen voor benoeming in de ALV op 22 november. Ook zijn
er in de samenstelling en van commissies zijn er enkele wijzigingen.
Wij stellen ze graag aan u voor:
Jan von der Thüsen, bestuurslid met portefeuille beroepsuitoefening
Jan is patholoog in MC Haaglanden en is sinds mei 2013 interim voorzitter van de CKBU.
Jan wordt tevens voorzitter commissie beroepsuitoefening (CBU).
De commissie beroepsuitoefening behartigt zaken die brede zin met
beroepsuitoefening te maken hebben, zowel beleidsvormend als uitvoerend, en zal
zich meer specifiek toeleggen op richtlijnontwikkeling, ondersteunen van ontwikkelen
van protocolmodules, kwaliteitsborging van beroepsuitoefening inclusief
taakverschuiving. De commissie werkt intensief samen met de commissie moleculaire
diagnostiek in de pathologie (CMDP); de voorzitters van de CBU heeft zitting in de
CMDP. Moleculaire diagnostiek is zodoende via Jan steeds in bestuur
vertegenwoordigd.
Paul van der Valk, bestuurslid met portefeuille kwaliteit
Paul is patholoog in het VUmc, lid van het concilium, voormalig secretaris en voorzitter van
de NVVP, en interim voorzitter van SKML. Paul wordt de voorzitter van de commissie
kwaliteit (CK).
De commissie kwaliteit behartigt kwaliteit en kwaliteitsborging in brede zin, zowel
beleidvormend als uitvoerend, en zal zich meer specifiek toeleggen op het begeleiden
van de CCKL-ISO transitie, het doorontwikkelen van veldnormen, het initiëren
faciliteren van SKMS projectaanvragen voor kwaliteitbevorderende projecten.
Belangrijk thema is verder het ontwikkelen van instrumenten voor toetsen van zowel
kwaliteit als van beroepsuitoefening, en het optimaal laten aansluiten van audits voor
ISO accreditatie en LVC visitaties. De commissie werkt nauw samen met de
landelijke visitatiecommissie (LVC): de commissie kwaliteit als beleidvormend orgaan,
en de LVC als uitvoerend orgaan. De voorzitter van de LVC heeft tevens zitting in de
commissie kwaliteit.
Hans Marten Hazelbag, bestuurslid met portefeuille beroepsbelangen
Hans Marten is patholoog in MC Haaglanden, lid van het concilium, en was CCKL auditor.
Hans Marten wordt de voorzitter van de commissie beroepsbelangen (CBB).
De commissie beroepsbelangen behartigt met name het economisch belang van de
pathologie in brede zin, waaronder zowel pathologen, niet-wetenschappelijk
personeel als laboratoria verstaan worden, zowel beleidsvormend als uitvoerend. De
commissie behartigt onder meer de ontwikkeling van het nieuwe tariefsysteem en
voert de manpower analyse uit. Belangrijk thema voor deze commissie wordt het
ontwikkelen van beleid om moleculaire diagnostiek in financieel-economische zin
optimaal in te bedden in de pathologie.

Peter de Bruin, voorzitter Landelijke visitatie commissie (vanaf medio 2014)
Peter is patholoog in het St. Antoniusziekenhuis (onderdeel DNA groep), en is lid van de
LVC.
De LVC is een groep van 21 getrainde visitatoren die, onder leiding van een
kernteam van commissieleden en bijgestaan door een ambtelijk secretaris, de 5jaarlijkse beroepsvisitaties uitvoert en rapporteert. Een van de belangrijke thema’s
voor LCV wordt het verder professionaliseren en het optimaal laten aansluiten van
LCV visitaties en audits voor de ISO accreditatie.
Marjolijn Ligtenberg, voorzitter Commissie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie
Marjolijn is moleculair bioloog/KMBP in Radboud UMC, en is lid van de werkgroep
moleculaire biologie in de pathologie (WMDP).
De commissie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie behartigt de inbedding van
de moleculaire diagnostiek in de pathologie, de kwaliteit van moleculaire diagnostiek,
en coördineert de registratie en opleiding van klinisch moleculair biologen in de
pathologie (KMBP). Belangrijk thema is het verder ontwikkelen van kwaliteitseisen
rond moleculaire diagnostiek, inclusief randvoorwaarden zoals tissue procurement en
logistiek. De commissie werkt voor deze zaken nauw samen met de commissie
beroepsuitoefening. En verder, het initiëren en bijdragen aan opleiding, bij- en
nascholing, in samenwerking met het concilium en de commissie bij- en nascholing.
Hans Bulten, voorzitter Commissie voor Bevolkingsonderzoeken (2014)
Hans is patholoog in Radboud UMC, lid van de commissie cytologie, regionaal coördinerend
patholoog voor de bevolkingsonderzoeken in regio Oost.
De commissie voor Bevolkingsonderzoeken komt voort uit de commissie Cytologie.
De commissie Cytologie behartigde zaken rond het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker, en later ook borstkanker en klinische cytologie. De huidige
wijziging is ingegeven door de start van bevolkingsonderzoek darmkanker, en de
raakvlakken tussen bevolkingsonderzoeken en pathologie, die verder gaan dan
cytologisch onderzoek. Het betreft ondermeer het ontwikkelen van kwaliteitseisen,
informatietechnologische infrastructuur, bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
binnen de BVO’s, vertegenwoordiging, coördinatie en afstemming met regionaal
coördinerend pathologen, RIVM, PALGA, en overige gremia. De commissie voor
Bevolkingsonderzoeken krijgt tot taak deze belangen te behartigen voor elk van de
bevolkingsonderzoeken, in goede afstemming met overige commissies in de
vereniging.

