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1. Voorwoord 
 
 
De medische wereld in 2009 stond in het teken van de Mexicaanse griep, een grote voorraad 
Tamiflu, de introductie van het HPV-vaccin, en de opschudding over de interimresultaten van 
een probiotica trial, waarin meer patiënten zouden zijn overleden in de test/arm dan in de 
controle arm. Met betrekking tot dit laatste onderwerp, berichtten veel media dat patiënten 
“zomaar zouden zijn overleden”. Te weinig mensen kwamen in de publiciteit, die wél kort en 
helder konden uitleggen wat nu precies een gerandomiseerde trial is, waarom dergelijke 
trials verricht worden en wat een interim analyse betekent.  
De controverse over de introductie van het HPV-vaccin liet een ander facet van dit probleem 
zien: er kwamen nu wel wetenschappers op de buis maar nu begon men elkaar tegen te 
spreken. In de Machiavellilezing (in 2009 uitgesproken door Prof. Roel Coutinho, directeur 
van het centrum infectieziekten RIVM) concludeerde hij dat de ‘experts’ beter één standpunt 
kunnen innemen als ze begrepen willen worden door het publiek.  
 
Het bestuur zal ook meer werk moeten maken van de wetenschappelijke aspecten van het 
vak pathologie: van uitleg van -, en toelichting over de wetenschappelijke taken van het 
specialisme pathologie. Het bestuur moet hierbij patiënten en publiek betrekken: de rol van 
de pathologie in de wetenschap komt onvoldoende uit de verf. Wetenschappelijk onderzoek 
is ons noodzakelijk innovatie-infuus om ons vak duurzaam op de been te houden. In een tijd 
dat projecten grootschaliger en meer multidisciplinair worden, vergt dat een andere 
organisatie van de pathologie. Technische vernieuwingen maken het mogelijk om een 
volledig genoom van een tumor te bepalen (‘deep sequencing’). Dit type onderzoek zal op 
grote aantallen tumoren moeten worden verricht om vooral statische redenen. Dit is goed 
denkbaar op basis van de opgeslagen weefselblokjes in pathologie archieven. De NVVP én 
PALGA moeten ervoor zorgen dat zij hierbij betrokken zijn. Een optimaal toegankelijke 
infrastructuur voor dit onderzoek is hiervoor nodig. Dit kan met medewerking van alle 
laboratoria.  
 
Naast innovatie heeft een stroom aan kwaliteitsprogramma’s en - eisen ons vak in de greep. 
Dit vereist aanpassing (‘taakherschikking’) van ons. Ook moet dit weerklinken in de 
opleidingen. Samenvattend: een toename van ons diagnostisch arsenaal (zoals moleculaire 
diagnostiek), kwaliteit en maatschappelijke verantwoording zullen de komende leidmotieven 
voor de komende jaren zijn. Dat is geen reden voor bezorgdheid: pathologen zijn er om 
problemen op te lossen. Die uitdaging gaan we aan.  
 
Dit voorwoord zou niet compleet zijn zonder te vermelden dat op 4 februari 2009 onze oud 
voorzitter Mw. Prof. Dr. Th. M. Vroom overleed. Zij was vele jaren in het bestuur actief en 
was voorzitter van 1989 tot 1991. Zij was de eerste vrouwelijke voorzitter van de vereniging. 
Wij hopen dat dit goede voorbeeld opgevolgd gaat worden. De vereniging is haar veel 
verschuldigd. 
 
 
Bestuur NVVP 
M.J.A.P. Daemen, voorzitter 
F.J. van Kemenade, secretaris 
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2. Beleidspunten NVVP bestuur 

 

Kwaliteit van zorg (1)  
 
De NVVP streeft naar een toetsbare hoge kwaliteit van de patiëntenzorg die aan de 
patholoog is toevertrouwd. Hiertoe moeten meetbare indicatoren worden vastgelegd. De 
NVVP stelt hiervoor normen op en ontwikkelt instrumenten ter controle hiervan.  
 
Wetenschap (2) 
 
De NVVP draagt verantwoordelijkheid om bij haar leden een wetenschappelijke instelling te 
bevorderen. Een wetenschappelijke attitude draagt zorg voor toepassing en verspreiding van 
kennis zowel binnen het vakgebied als daarbuiten. 
 
Opleiding (3) 
 
De NVVP bewaakt en bevordert een kwalitatieve opleiding tot patholoog volgens het nieuwe 
profiel aansluitend bij de algemene competenties van medische specialisten. De NVVP 
draagt, voor zover mogelijk, bij aan een opleidingscapaciteit-planning. 
 
Bij- nascholing (4) 
 
De NVVP coördineert en bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de bij- en nascholing. Dit 
vindt plaats middels accreditaties. De NVVP participeert in internationale bij- en 
nascholingsactiviteiten. 
 
Samenwerking afstemming (5) 
 
De NVVP zet zich actief in voor afstemming en samenwerking met andere gelieerde 
beroepsgroepen in de gezondheidszorg, patiëntenverenigingen en maatschappelijke 
organisaties. 
 
Belangenbehartiging (6) 
 
De NVVP behartigt de collectieve belangen van haar leden en is namens haar leden de 
gesprekspartner in relevante gezondheidszorgorganisaties. De NVVP voert een proactief 
beleid ten aanzien van veranderingen in regelgeving en financiering. 
 
Maatschappelijke positionering (7) 
 
De NVVP zal haar visie uitdragen naar alle belangrijke geledingen in de maatschappij door 
overleg met ministeries, andere overheidsorganen, maatschappelijke groeperingen patiënten 
verenigingen en de pers. 
 
Communicatie (8) 
 
Communicatie is van groot belang om bovenstaande doelstelling te realiseren zowel ten 
opzichte van de leden als de buitenwereld. Een communicatieplan dient hieraan ten 
grondslag te liggen en wordt opgesteld door de afdeling communicatie strategie van een in te 
huren bedrijf.
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3. Verslag NVVP bestuur en commissies 
 

333...111   BBBeeessstttuuuuuurrr   NNNVVVVVVPPP      
 
Het jaar 2009 heeft het bestuur voor het tweede jaar met het professionele secretariaat 
Cantrijn gewerkt. Mona Bastiaansen stond ons terzijde, maar helaas verhuisde zij eind 2009. 
Voor het jaar 2010 hebben Danielle Lagerweij en Marieke Jacobs het stokje overgenomen. 
Ilse Nugter zal voor de SKMS administratie zorgdragen. De samenwerking met Cantrijn B.V. 
is uitgebreid met betrekking tot de perscontacten. Tevens is er door Cantrijn ondersteuning 
verleend ter continuering van het verenigingsorgaan Het Bulletin.  
 
Het bestuur is 11 keer bij elkaar gekomen en met vrijwel alle commissies en werkgroepen is 
mondeling een voortgangsgesprek geweest (CKBU, BNR, CN, Cie Cyt, CLO, Website Cie, 
LVC, WMDP (Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie), Concilium, PALGA, 
SKML, VIKC’s, LPAV, Capaciteitsorgaan en RIVM.  
Delegaties van het bestuur hebben vergaderingen bijgewoond van de WOK en gezamenlijk 
met de WV’en en de Orde overleg gehad. Apart overleg is er geweest met de SKMS 
(Stichting Kwaliteit Medische Specialisten) om de voortgang van de vier projecten uit 2008 te 
bespreken. Tenslotte heeft het bestuur de opheffing van de NVKC begeleid en heeft 
deelgenomen aan overlegstructuren zoals de Raad Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit 
(WOK) en de Federa. 
 
Het NVVP bestuur heeft de naam van de Commissie BeroepsUitoefening gewijzigd in 
Commissie Kwaliteit en BeroepsUitoefening om meer in lijn te zijn met de overige 
wetenschappelijke verenigingen. Verder zijn er NVVP-leden benoemd bij de Federa, UEMS, 
MSRC (zonder last of ruggespraak), de werkgroep PALGA voor de weefselblokjes, de 
taakgroep Opleiding tot Moleculair Bioloog in de Klinische Pathologie en de klankbordgroep 
ter ondersteuning hiervan, de Dutch Colorectal Cancer Group, de Pathological Society, het 
NODO overleg en de Stichting Perinatale Audit. Voor de namen en samenstellingen hiervan 
wordt verwezen naar de bijlage. 
 
Het bestuur heeft een informatieve bijeenkomst georganiseerd in september 2009 over het 
Public Relations plan en het imago van de pathologie. Dit kwam na wat landelijke berichten 
over obducties. Mede naar aanleiding hiervan is het persprotocol opgesteld en vastgesteld 
begin 2010. Ook heeft het bestuur Cantrijn (de firma die het secretariaat uitvoert) verzocht 
om ondersteuning te verlenen bij het uitvoeren van het persprotocol. Het bestuur is 
begonnen met het inventariseren van standpunten voor het zogenaamde persplan. De 
afdeling Pathologie van het Radboud UMC heeft een professionele film laten maken over 

ons vak. Het bestuur heeft deze DVD 
onder de laboratoria verspreid.  
 
In oktober heeft het bestuur het 
vernieuwde opleidingsplan aangeboden 
aan het CCMS ten einde dit plan 
goedgekeurd te krijgen en het 
zogenaamde specifieke besluit te laten 
vaststellen. Er waren 110 AIOS in 
opleiding in 2009 en er mochten er 25 
aangenomen worden.  
 
 
 

Terzijde 1. het secretariaat in 2009:  
 
4 bulletins: het secretariaat verleende 
ondersteuning (printwerk/ website/ e-alert) 
 
Website beheer 
373 ingezonden stukken 
139 stukken verstuurd 
 
85,5% vd leden ‘digitaal’  
 
   5 nieuwe leden (pathologenlid)   
 19 nieuwe aspirant leden 
 20 opzeggingen  
   3 collega’s die zijn overleden 
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333...222   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   BBBeeerrroooeeepppsssBBBeeelllaaannngggeeennn      

 
Doelen voor 2009: 

• Invulling geven aan de website 
• Nieuwe manpower enquête en het digitaliseren hiervan 
• Manpower enquête onder cytologisch analisten 
• Betrokkenheid bij herijking ondersteuners-compensatiefactor, relevant voor DBC v.a. 

2010 
• Onderzoek naar nut en noodzaak gedifferentieerd histologie tarief 
• Uitwerken nieuw moleculair tarief HPV cervix cytologie (indicatie/BVO)  
• Vergoeding van nieuwe tarief moleculaire tarief (HPV cervix cytologie indicatie/BVO) 
• Betrokkenheid bij DOT dat medio 2012 van kracht zal worden 
• Organiseren van ledenavond waarin bovenstaande aan de orde zal komen 
• Middels mailings de NVVP-leden op de hoogte houden van de (DBC) ontwikkelingen 

 
Daadwerkelijke realisatie 2009: 

• De website wordt intensiever gebruikt met meer informatie voor de leden. Ook de 
vergaderstukken voor de CBB worden daarop geplaatst zodat ze meer centraal 
toegankelijk zijn. 

• De nieuwe Manpower enquête is dit jaar gedigitaliseerd. Rapport opgeleverd en 
besproken met het Capaciteitsorgaan. 

• De BBC is zeer actief betrokken geweest bij de herijking van de ondersteuners-
compensatiefactor (OCF), waarbij ook externe expertise is ingehuurd (Logex, Cap 
Gemini, juridische ondersteuning). Een bezwaarschrift gericht aan de NZa over de 
herijking van de OCF werd verstuurd.  

 Tijdens de discussies rond de herijking van de OCF is duidelijk geworden dat goede 
 vulling van de DIS profielen met pathologie verrichtingen een hoge prioriteit heeft.  
 Gezien de ontwikkelingen van marktwerking in de zorg moet worden onderzocht of 
 een naar zwaarte van het histologisch onderzoek gedifferentieerd tarief wenselijk is. 
• De nieuwe moleculaire tarieven zijn door de NZA overgenomen. Deze komen echter 

nog onvoldoende in de DBC-profielen voor. De werkgroep moleculaire pathologie en 
de BBC zijn in discussie over de hoogte van een nieuw tarief voor moleculaire 
pathologie (HPV) bij cervix cytologie (indicatie). 

• De BBC is via contacten bij de OMS (zijdelings) betrokken bij DOT. Opvallend is dat 
de ondersteunende specialismen (wederom) als laatste worden betrokken bij de 
discussie over het nieuwe systeem. Ons ongenoegen hierover werd bij de 
betreffende instanties aanhangig gemaakt.  

• Op 19 januari 2010 is een openbare ledenavond gehouden waar de resultaten van de 
Manpower enquête besproken zijn en waar de problematiek rond de generieke 
korting en nieuwe OCF is toegelicht en bediscussieerd.  

 
Beleidsplan: Doelen 2010  

• Verder invulling geven aan de website 
• Nieuwe digitale Manpower enquête voorbereiden na overleg met het 

Capaciteitsorgaan over de tijdsplanning 
• Actieve betrokkenheid bij herijking rondes OCF relevant voor DBC v.a. 2010.  
• Verdedigen van bezwaarschrift OCF in hoorzitting. Indien noodzakelijk moet het 

bestuur van de NVVP een stap naar de rechter overwegen. 
• Actieve betrokkenheid bij vulling DIS met de pathologieverrichtingen. De profielen 

waar pathologieverrichtingen in zijn opgenomen moeten worden verbeterd. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de expertise van Cap Gemini. Dit brengt aanzienlijke 
kosten met zich mee.  



 

   7 

• Onderzoek naar nut en noodzaak van een gedifferentieerd tarief voor histologie 
(050501). 

• Vervolg moleculair tarief: HPV bij cervix cytologie (indicatie/BVO). Voorgestelde 
nieuwe tarief registreerbaar en declarabel maken bij DBC-onderhoud.  

• Betrokkenheid bij ontwikkeling en implementatie van DOT 
• Afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van de DBC’s wordt een ledenavond 

georganiseerd waarin bovenstaande aan de orde zal komen 
 

333...333   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   KKKwwwaaalll iii ttteeeiii ttt    &&&   BBBeeerrroooeeepppsssUUUiiitttoooeeefffeeennniiinnnggg      
 
Opstellen van spiegelindicatoren als onderdeel van LVC visitatie 
In 2009 is in samenwerking met de LVC onderzocht in hoeverre de aanschaf van een 
geautomatiseerd visitatiesysteem (ADAS) behulpzaam kan zijn bij het beheer van de 
spiegelindicatoren. Hoewel dit een aantrekkelijke optie leek, blijkt de gewenste koppeling met 
PALGA complex en waarschijnlijk te duur, zodat voorlopig naar een andere methode voor 
het verzamelen en beheer van de spiegelindicatoren gezocht zal worden.  
 
Oplossen CCKL problematiek 
In 2009 zijn de vragenlijsten van de LVC en de CCKL op elkaar afgestemd, om zoveel 
mogelijk dubbel werk te voorkomen. Er werden afspraken gemaakt om voor de laboratoria 
die dit wensen die LVC visitatie en CCKL visitatie te combineren. Hierbij zal het 
vakinhoudelijke deel van de CCKL visitatie door een CCKL erkende patholoog worden 
verricht. 
 
Richtlijnen en indicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhui zen 
De CKBU probeert de participatie van de NVVP bij het ontwikkelen van richtlijnen te 
coördineren, de pathologie gedeelten in de richtlijnen zoveel mogelijk te uniformeren en deze 
zo eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken voor de leden. De richtlijnen epitheliale 
ovariumtumoren, maagcarcinoom en testiscarcinoom werden namens de NVVP 
goedgekeurd. In het afgelopen jaar is gebleken dat er nog steeds activiteiten op dit gebied 
buiten de CKBU om gaan. Ook voor het volgende jaar blijft dit derhalve een punt van 
aandacht. Inmiddels wordt door middel van portefeuilleverdeling getracht een “strengere” 
controle uit te oefenen. 
De NVVP is ook betrokken bij het vaststellen van indicatoren voor het traject Zichtbare Zorg. 
In principe worden hiervoor NVVP-leden gemandateerd, conform de procedure bij de 
richtlijnen. De leden van de CKBU participeert momenteel zelf in een aantal indicatoren. Het 
uitgangspunt is dat pathologie diagnostiek zichtbaar zou moeten zijn als een maat voor de 
kwaliteit van de zorg, maar dat de vast te stellen indicatoren niet tot een te grote belasting 
van de laboratoria mogen leiden. 
 
Ondersteunen en controleren van minimale dataset mo dules voor gestandaardiseerde 
verslaglegging (in samenwerking met PALGA)  
De protocolmodules mammacarcinoom en coloncarcinoom worden uitgerold. Andere 
protocolmodules zijn in ontwikkeling en zullen door de CKBU beoordeeld worden. In het 
komende jaar zal onderzocht worden hoe het beste gewaarborgd kan worden dat de 
protocolmodules direct aan de laatste versie van een richtlijn worden aangepast. 
 
Instellen of formaliseren van consultpanels voor fr equente moeilijke diagnostiek 
Het is niet gelukt hierover met de VIKC tot afspraken te komen die het mogelijk maken de 
panels structureel te financieren. Getracht zal worden na het voltooien van het SKMS-project 
lymfoompanel deze discussie weer op te pakken. 
 
Bewaartermijnen. 
Er is een traject ingezet om een advies voor de bewaartermijnen van archiefmateriaal vast te 
stellen. Het is de bedoeling om in 2010 een advies vast te stellen. 
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SKMS-projecten 
Rondom de SKMS-projecten zijn er voor het pathologie gealloceerde budget veel 
onduidelijkheden geweest. Ook waren er onduidelijkheden bij het indienen van aanvragen en 
declaraties. Er wordt getracht met de inzet van Ilse Nugter en door middel van 
portefeuilleverdeling binnen de CKBU de SKMS projecten beter te stroomlijnen. Ook is er 
informatie over deze projecten en de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen op de 
website gezet. 
De stand van ingediende projecten voor de Stichting Kwaliteitsgelden Medische Specialisten 
(SKMS) was als volgt (eind 2009):  
 

Project 
nr. 

Aard Doel Budget 
(Eur) 

Gedeclareerd 
eind 2009 

4104973 Naleving/ Implementatie 
CBO richtlijnen 

Knelpunten 
verslag 

17.320,- 7000 

7485134 Vergelijking HerNeu2 
testen  

Nulmeting voor 
prestatie 
indicator  

75.000 55000 

7478757 Toepassing PALGA 
module colon als 
grondslag voor prestatie 
indicator 

Nulmeting voor 
prestatie 
indicator 

25.000 24500 

7484464 Compliance European 
guideline obductie bij 
acute hartdood < 45 jaar 

Grondslag voor 
prestatie 
indicator 

25.000 2000 

7541265 Multidisciplinaire richtlijn 
primaire tumor onbekend 

Protocol richtlijn. 
Vz JJ Oudejans 

Nog niet 
bekend 

- 

8746503 
 

Waarde van panel 
diagnostiek 

 Nog niet 
bekend 

- 

 
 
Relatie met andere commissies 
De Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP) heeft de subwerkgroep 
kwaliteitscontrole Her2Neu test (voorheen: Farmacodiagnostiek) onder de hoede genomen 
en zal voortaan hierover rapporteren aan de CKBU. Joost Oudejans is lid van de WMDP. 
Peter de Bruin is lid van de LVC. Komend jaar moet blijken of dit tot een effectieve 
samenwerking leidt. 
 
Personele inzet CKBU 
Per 1 oktober 2009 is het voorzitterschap overgegaan naar Arnold Noorduyn. Casper Jansen 
en Gursah Kats (namens de LPAV) zijn als nieuwe leden toegetreden. Het blijkt niet 
eenvoudig om nieuwe leden voor de CKBU te vinden. Ook is er een aantal langlopende 
projecten, waarbij afstemming met andere commissies noodzakelijk is. Dit maakt dat nieuwe 
leden er lang over doen om voldoende ingevoerd te raken. De CKBU wil daarom dit jaar 
geen leden vervangen. 
 
 

Terzijde 2.  Het Bulletin  
 
Het Bulletin is onafhankelijk  
 
Het bulletin is een onafhankelijk orgaan van de vereniging. 
Het NVVP secretariaat ondersteunt de huidige 
hoofdredacteur Paul van de Valk in ontvangst, lay-out van 
copy en het versturen van het blad. Het bestuur levert 
regelmatig bijdragen aan dit orgaan.  
Het bestuur heeft zich voorgenomen om te streven naar 
een digitaal bereik van 90% van het ledenbestand. Zodra 
dit punt is bereikt, zal het Bulletin niet meer schriftelijk 
verschijnen, maar alleen digitaal.  
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333...444   LLLaaannndddeeelll iii jjjkkkeee   VVViiisssiii tttaaattt iiieee   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   (((LLLVVVCCC)))   

 
Het afgelopen jaar is naast het verrichten van de kwaliteitsvisitaties veel tijd besteed aan de 
beschikbaarheid van informatie op de website van de NVVP. Er werd veel gediscussieerd 
over de inhoud van kwaliteitsindicatoren en de digitalisering van de visitaties. Ook heeft er 
veelvuldig overleg plaatsgevonden met de CBKU, het CBO en het bestuur van de NVVP. 
De groep van 15 werd eind 2009 verlaten door J.W. Arends. In de loop van 2009 werd deze 
weer versterkt met de komst van 2 enthousiaste nieuwe leden: A. van Marion en T. Teune.  
 
Aantal visitaties  
Tijdens het verslagjaar werden 9 visitaties verricht. Bij 2 hiervan was een trainee-visitator 
aanwezig. Het betrof in alle gevallen een vervolgvisitatie. 
Deze gaven 5 maal aanleiding tot een maximale termijn van 5 jaar, 3 maal werd er ten 
aanzien van de beroepsuitoefening de maximale termijn van 5 jaar gegeven echter er werd 
om een schriftelijke her-evaluatie verzocht over 1 of 2 jaar. Een visitatie kon niet worden 
afgerond op basis van het ontbreken van de Kisz en Quick lijsten. 
 
Het aantal schriftelijke hervisitaties bedroeg 3; deze werden in nagenoeg alle gevallen als 
voldoende beoordeeld en daarmee verlengd tot 5 jaar. In twee gevallen werd om uitstel van 
visitatie tot 2010 gevraagd. 
 
Aantal vergaderingen 
In 2009 werd 8 keer telefonisch vergaderd. 
 
Overige activiteiten 2009 
In 2009 werd de informatie betreffende visitaties op de website aangepast (via een 
eenvoudige hyperlink te downloaden voor eigen gebruik). Uitnodigingsbrieven en de tabellen 
zelfevaluatie mammacarcinoom en melanoom zijn aangepast. De visitatieverslagen werden 
als PDF bestand desgewenst aan gevisiteerde maatschappen toegezonden. 
 
Er heeft veel overleg plaatsgevonden in samenspraak met de CBKU met betrekking tbt het 
omschrijven van spiegelindicatoren, normontwikkeling, digitale verwerking van gegevens 
(overleg met het CBO) en ten slotte het digitaal ondersteund visiteren. Er werd een landelijke 
bijeenkomst bijgewoond waarbij de verschillende digitale systemen werden vergeleken en 
gepresenteerd. Zowel het systeem ADAS als VREST zouden de visitaties kunnen faciliteren. 
Er werd een start gemaakt de bestaande vragenlijsten te verkorten en te combineren met de 
vragenlijsten van de CCKL. Dit is weerbarstige materie die in 2010 verder wordt 
geconcretiseerd.  
 
In het jaarlijks overleg met het NVVP bestuur werd gesproken over de werkverdeling Cantrijn 
en ambtelijk secretaris LVC, digitaliseren van de visitatieverslaglegging, aanschaf van een 
digitaal visitatieprogramma en de mogelijke integratie van visitaties (CCKL, kwaliteitsvisitatie 
en opleidingsvisitatie). Tevens werd het advies van de WOK voorgelegd met het voorstel het 
visitatierapport (integraal, of alleen conclusie en aanbevelingen) te versturen aan Raad van 
Bestuur/Stafbestuur, en de uniformering van aanbevelingen (voorwaarde/zwaarwegend 
advies/aanbeveling). 
 
Vooruitblik 2010 
• Uitvoeren van een 15-tal reguliere kwaliteitsvisitaties en een 6-tal schriftelijke 

herevaluaties. 
• Vaststellen en implementeren van indicatoren t.b.v. het genereren van spiegelinformatie, 

in samenwerking met de CBKU 
• Ten behoeve van bovengenoemde de visitaties digitaliseren. 
• Uniformeren aanbevelingen en conclusies en aanpassen visitatiereglement. 
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333...555    CCCooommmmmmiiissssssiiieee   NNNaaasssccchhhooolll iiinnnggg,,,    
 
Vergaderingen: 
De commissie heeft in 2009 vier keer vergaderd (februari, april, mei en september). 
 
Aandachtspunten: 
Organisatie Pathologendagen: 
De Pathologendagen 2009 vonden plaats op 23 en 24 april met onder andere thema’s als 
weke delen tumoren en leverpathologie.  
 
Organisatie Najaarsscholing: 
De scholing heeft plaatsgevonden op 13 november in Nieuwegein. ’s Middags twee 
cursussen (cytologie van pleuravocht en longen en hoofd/hals pathologie) en ’s avonds 
voordrachten over thymuspathologie (Den Bakker) en sentinel node bij mammacarcinomen 
(Van Diest) 
 
Website NVVP: 
De mogelijkheden voor virtuele microscopie zijn geïnventariseerd. In de loop van 2010 zal 
hier zeer waarschijnlijk een beslissing over worden genomen. 
Programmering en inschrijving Pathologendagen en najaarsscholing via de website is 
gerealiseerd. 
Overzicht van congressen en seminars op de website begint vorm te krijgen.  
 
 

333...666   CCCooonnnccciii lll iiiuuummm      
 
Vergaderingen van de plenaire visitatiecommissie: 
• 2 juni 2009 te Utrecht  
• 1 december 2009 gevolgd door een PVC-vergadering met alle niet-academische 

opleiders te Utrecht 
 

Verrichte visitaties:   
• 8 juni 2009 Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen 
• 17 juni 2009 VieCurie Venlo 
• 18 juni 2009 UMC Groningen 
• 16 juli 2009 Atrium MC Heerlen 
• 26 augustus 2009 Kennemer Gasthuis Haarlem 
• 22 september 2009 Medisch Centrum Alkmaar 
• 16 oktober 2009 UMC Utrecht 
 

Alle visitaties werden verricht door tenminste 2 academische of niet-academische opleiders 
en een AIOS van het eigen specialisme. De visitaties zijn allen succesvol verlopen.  

Curriculum opleiding tot patholoog 
In 2005 is op verzoek van de CCMS gestart met de opleidingsvernieuwing van alle 
specialismen. De Commissie Begeleidingsgroep Beschrijving Opleidingsplannen 
Vervolgopleidingen (BBOV) bestaande uit een 6-tal medisch specialismen en drie 
onderwijsdeskundigen heeft ondersteuning gegeven voor de totstandkoming van een nieuw 
opleidingsplan Pathologie.  
Tevens is het specifieke besluit Pathologie aangepast aan de hand van het document 
Modernisering Opleiding Pathologie. Beide documenten zullen vermoedelijk in 2010 
bekrachtigd worden door de CCMS.  
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333...777   JJJuuurrr iiidddiiisssccchhheee   CCCooommmmmmiiissssssiiieee      

 
De Juridische Commissie had in 2009 de volgende samenstelling: J.M. Broekman (vz), 
R.W.M. Giard (secr) en J.C. Van der Linden (lid). 
 
Meestal direct via verzekeringen of schade bureaus, maar soms via het secretariaat NVVP, 
werden in 2009 ruim 10 casus in behandeling genomen. In de meeste gevallen volgde een 
herbeoordelingsprocedure. Enkele gevallen konden, mede door de vraagstelling schriftelijk 
afgehandeld worden. De commissie werd door de verzekeraars op de hoogte gebracht van 
de uitkomsten van de casus. Rapportage van de bevindingen, bij diverse gremia waaronder 
de NVVP, vond plaats in het kader van bij- en nascholing. 
  
Over de opvolging en uitvoering werden afspraken gemaakt met het bestuur van de NVVP, 
deze worden in 2010 nader uitgewerkt en geconcretiseerd. 
 
 

333...888   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   CCCyyytttooolllooogggiiieee      
 
De Commissie Cytologie bestond in 2009 uit negen leden en kwam zes keer in vergadering 
bijeen (27 jan, 11 mrt, 14 mei, 23 jun, 15 sep en 17 nov). Twee keer werd, op instigatie van 
de Commissie Cytologie, vergaderd met de gezamelijke RCP’en.  
 
Planning 2009 
• Onderwijs cytologie voor AIOS 
• Ontwikkeling verslag module urine cytologie 
• Nieuwe versie richtlijn cervixcytologie 
 
Uitvoering 2009 
• Onderwijs cytologie voor AIOS: de Cie heeft met de Velthuizen Cie in het voorjaar van 

2009 de eerste ééndaagse AIOS cursus gehouden (longcytologie). De cursus werd zeer 
gewaardeerd. In 2010 staat een cursus uro- cervixcytologie voor AIOS in de planning (Cx 
cytologie). 

 
• Ontwikkeling verslag module urine cytologie. De gestructureerde verslaglegging urine is 

aan de tweede pilot toe: onder begeleiding van en in nauwe afstemming met PALGA is 
dit uitgevoerd in 2009: de resultaten van een eerste pilot brachten grote verschillen in 
workflow aan het licht. Op grond hiervan is besloten tot aanpassingen en een tweede 
pilot. Er zijn inmiddels 6 proeflaboratoria. De geplande uitrol in september 2009 kon niet 
gehaald worden. Afronding pilot 2 in februari 2010. Daarna informatieronde voorafgaand 
aan uitrol.  

 
• Nieuwe versie richtlijn cervixcytologie. De nieuwe versie praktijkrichtlijn cxcytologie is 

modulair geworden en van 17 hoofdstukken naar 10 hoofdstukken ingekort. Website 
moet nu aangepast worden. Introductie vindt plaats in 2010.  

 
Overige activiteiten in 2009 
• Begeleiden Validatie traject COS screenen met NVVP + voordracht op VAP dag 24/4 (B. 

v. Hemel namens Cie Cyt) 
• Overleg met bestuur NVVP (K. Kuijpers en F. van Kemenade; nov. 2009) 
• Overleg met VAP bestuur (Utrecht) over vertegenwoordiging ECFS en bundeling 

onderwijsactiviteit. Vertegenwoordiger Commissie Cytologie in VAP (mw. A. Grefte). 
• “Wish-CRIS3b” aan RIVM met financiële ondersteuning (enkele wishes). 
• Ondersteuning werkgroep Evaluatie RIVM voor cx cytologie (ism IMGZ, PALGA) 
• Geleidelijke introductie intranetwebsite voor secretariële werkzaamheden. 
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• Start richtlijn schildklier cytologie 
• Bijwonen ECFS vergadering Lissabon. NVKC opgeheven in okt 2009. Cie Cyt neemt  

plaats in als vertegenwoordiger namens NL bij ECFS 
  
Planning 2010 
•  Implementatie urine verslag module 
•  Implementatie update richtlijn cx cytologie 
•  Opstelling verslagmodule Schildklier cytologie 
 
 

333...999   LLLaaannndddeeelll iii jjjkkkeee   PPPaaattthhhooolllooogggiiieee   AAAssssssiiisssttteeennnttteeennn   VVVeeerrreeennniiigggiiinnnggg   (((LLLPPPAAAVVV)))   
 
Planning 2009 
Cursus management organiseren 
Voorjaar: Inflammatoire dermatopathologie door Dr. M. Canninga  
 
Voorjaarscursus 18 april 2009 
Onderwerp: inflammatoire huidaandoeningen/blaarziekten 
Sprekers: Marijke Canninga en Gilles Diercks 
Locatie: Afdeling Pathologie UMCU 
 
Najaarscursus 19 september 2009 
Onderwerp: nefropathologie 
Sprekers: Sandrine Florquin (AMC) en Eric Steenbergen (UMCN) 
Locatie: Afdeling Pathologie UMCU 
 
AIOS cursus cytologie vrijdag 27 maart; Veldhuizen cursus AIOS  
Onderwerp: Longcytologie 
Sprekers: M v Oosterhout, H Doornewaard, F Krouwels, M Veselic, M Brinkhuis, E 
Thunnissen 
Locatie: Afdeling Pathologie, AMC 
 
Bepleiten aangepaste contributieverhoging NVVP voor AIOS 
Bepleiten stemrecht aspirantleden in ledenvergadering NVVP 
 
Niet uitgevoerd 2009: 
Cursus management. Bij nader inzien weinig animo om hier tijd in de voor- of najaarscursus 
voor te gebruiken. Gezien nieuwe DOO, discipline overstijgend onderwijs, dat verplicht moet 
worden gevolgd in elk opleidingscentrum is de behoefte komen te vervallen. 
 
Plannen voor 2010 
Voorjaarscursus 6 maart 2010 
Onderwerp: hematopathologie 
Sprekers: Philip Kluin (UMCG), Arjan Diepstra, Hanneke Kluin-Nelemans 
Locatie: Afdeling Pathologie UMCU 
 
Najaarscursus 
Onderwerp: volgt 
Sprekers: 
Locatie: Afdeling Pathologie UMCU 
 
Landelijke KNMG carrièrebeurs 6 februari 2010 
Uitproberen digitale pathologie voor voor- en najaarscursus (start 6 maart) 
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333...111000   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   WWWeeebbbsssiii ttteee   
 
In 2009 zijn er geen grote veranderingen op de website www.pathology.nl doorgevoerd. 
De nieuwbouw van de website, verricht in 2008, heeft naast een grote vooruitgang met 
betrekking tot het ledenbestand toch niet de gewenste functionaliteit van document-sharing 
voor de commissiepagina's opgeleverd. Tevens bleek een roep om 
documentbeheersystemen bij richtlijnontwikkeling te ontstaan. Eind 2009 is dan ook gestart 
met een verdere ontwikkeling van de website, die eerst in 2010 of vlak daarna gestalte zal 
krijgen. 
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4. Pathologie in het nieuws.  
 
In januari 2009 kwamen berichten in de landelijke pers dat de ondersteuners-compensatie te 
hoog zou zijn. In een opzienbare grafiek liet het NRC zien dat nucleaire geneeskundigen, 
radiologen, pathologen, klinisch chemici en microbiologen allemaal flink te veel verdienden.  
 
In april 2009 kwam dit prominent in de landelijke pers waarbij gemiddeld de pathologen op 
een jaarinkomen van meer dan 3 ton zouden komen. De orde heeft hierop gereageerd maar 
dit beeld bleef hangen. Er is gesuggereerd dat er 400 miljoen te kort zou zijn t.g.v. van de 
DBC’s en dat het leeuwendeel bij de ondersteuners zat. Later bleek dit 80 miljoen te zijn. 
Een herijking van de ondersteuners-compensatie was onvermijdelijk. De schade voor 
ondersteuners is mogelijk groter. In een artikel over medische specialisten van 7 november 
2009 sprak het Financieel Dagblad over ‘van het voetstuk’.  
 
 
Begin juni 2009 kopte het AD (op pagina 3 krant), en berichtte RTL-4 journaal resp. NOS 
journaal (TV), vele news sites (internet) dat er “te weinig lijken” zouden zijn voor pathologie. 
Er waren radiocommentaren (Radio 1) en een interview (BNN radio; 27-7). Het onderwerp 
was het dalend aantal obducties en het dure vervoer in geval van huisartsenaanvragen. Zie 
terzijde 3. 
 
Eind juni (25 juni) was de pathologie weer op het NOS TV journaal naar aanleiding van het 
Rathenau Instituut rapport ‘nader gebruik nader onderzocht’. In kranten werd over dit rapport 
bericht alsof er ongevraagd weefsel zou worden opgeslagen door pathologen. Het goede 
nieuws uit dit rapport werd daarmee wat op de achtergrond gedrongen, namelijk de mening 
van het publiek over nader gebruik. 83% lijkt daar niet veel moeite mee te hebben en 
hoogstens 10% zal dit afwijzen en 7% weet het nog niet.  
 

 
 
In het laatste kwartaal van 2009 was het TV programma DNA onbekend op de TV. In 
sommige programma’s werd DNA gebruikt afkomstig van blokjes uit het laboratorium. Hierbij 
kwam de PA zijdelings in het nieuws. Het bestuur heeft er van af gezien een persbericht 
hierover in omloop te brengen. Het TV programma DNA onbekend confronteert de NVVP 
met het gegeven dat er door laboratoria blokjes afgestaan zijn terwijl er geen aanvragend 
arts bij betrokken was. Op de huishoudelijke vergadering van 13 november 2009 werd de 
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juridische context uiteengezet en ook op de website geplaatst. Het medisch geheim is niet 
overdraagbaar op erfgenamen. 
 
Vele pathologen zijn verder geïnterviewd op lokale radio of geïnterviewd in lokale media. Het 
secretariaat verzoekt de leden om in dergelijke gevallen dit aan het secretariaat kenbaar te 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terzijde 3.  Waar het eigenlijk om ging in juni 2009: onduidelijke afspraken over vervoer 
van overledenen vanuit huisartspraktijken bij een aanvraag voor obductie.  
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5. Financieel overzicht 2009 
 
Eind 2009 bleek dat 32 leden de contributie over 2008 en 60 leden de contributie over 2009 
nog niet betaald hadden. 
 
Balans periode 2009 t.o.v. 2008 
 
Omschrijving 2009 2008 
 Debet Credit Debet Credit 
Resultaat vorig boekjaar     
Eigen vermogen  408.920,64  422.029,65 
Bankrekeningen     
ABNAMRO bestuursrekening 73.159,68  127.518,33  
ABNAMRO 
bestuurspaarrekening 

307.727,08  32.186,60  

ABNAMRO termijn dep.   250.000,00  
ABNAMRO Concilium  61.491,55    
ABNAMRO BNR 3.147,71    
Postbank 5390041 64,86  64,86  
Rabobank Consilium 147652537 18,18  43.951,87  
Debiteuren 6.929,50  300,00  
Debiteuren vorige jaren 12.971,35*  21.715,00  
Nog te ontvangen 25.000,00    
Crediteuren  136.843,84  13.334,63 
Nog te betalen kosten  30.077,50  53.481,39 
Onderhanden projecten 46.144,91    
 536.636,64 575.860,16 475.736,66 488.845,67 
 
Saldo verlies/winst 

 
39.223,52 

  
13.109,01 

 

 575.860,16 575.860,16 488.845,67 488.845,67 
 

BBBeeegggrrrooottt iiinnnggg   eeennn   RRReeesssuuulll tttaaaaaattt   ooovvveeerrr   222000000999   
 
 Resultaat 2009 Begroting 2009 
Omschrijving Debet Credit Debet Credit 
Bestuur 

Vacatiegelden 
Vergaderkosten 

Representatiekosten 
Diversen 

 
48.000,00 
6.898,57 
1.594,59 
8.103,11 

  
50.000 
10.000 

 
9.000 

 

Administratie 
Secretariaat 

Financieel 
  Diversen (o.a. Bulletin) 

Overschrijding  

 
56.265,20 
19.114,81 
16.365,35 

 
 
 
 

10.326,14 

 
80.000 

 

Website 12.177,50  10.000  
Bank, verzekering, accountant 

Kosten 
Rente 

 
 

1.163,41 

 
 
 

19.719,93 

 
 
 

 
 
 

8.000 
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Lidmaatschappen 
o.a. Federa 

 
4.973,62 

  
10.000 

 

GAIA 
Kosten 

Opbrengsten 

 
2.204,47 

 

 
 

5.379,50 

 
1.000 

 
 

5.000 
Commissies   

CBB  
(o.a. manpower/DBC) 

CKBU  
(o.a. Coreon) 

Overige 

 
35.145,95 

 
17.415,27 

 
10.387,68 

 

  
90.000 

 
 
 
 
 

 

Contributie    116.181,50  120.000 
Visitatiegelden   

(o.a. KNMG) 
 
 

 
36.693,50 

  
60.000 

Diverse opbrengsten 
(o.a. etiketten, vacatures) 

Nascholing 

 
 
 

 
9.035,44 
3.250,00 

  
7.500 
7.500 

 239.809,53 200.586,01 260.000,00 208.000 
Saldo verlies  39.223,53  52.000 

 239.809,53 239.809,53 260.000,00 260.000 
 
 

KKKaaassscccooommmmmmiiisssiiieee   ooovvveeerrr   222000000999   
 
Op de koepelvergadering van april 2010 heeft de kascommissie de cijfers goedgekeurd.  
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BBBeeegggrrrooottt iiinnnggg   ooovvveeerrr   222000111000   

 
 Begroting 2010 
Omschrijving Debet Credit 
Bestuur 

Vacatiegelden 
Vergaderkosten 

Representatiekosten 
Diversen 

 
50.000 
7.000 
1.500 
8.000 

 

Administratie 
Secretariaat 

Financieel 
  Diversen (o.a. Bulletin) 

Overschrijding  

 
65.000 

 
15.000 

 

Website 17.000  
Bank, verzekering, accountant 

Kosten 
Rente 

 
 

2.000 
 

 
 
 

10.000 
Lidmaatschappen 

o.a. Federa 
 

5.000 
 

GAIA 
Kosten 

Opbrengsten 

 
2.000 

 
 

5.000 
Commissies   

CBB (o.a. DBC) 
CKBU (o.a. ADAS/Vrest) 

Overige 

 
35.000 
25.000 
12.000 

 

Contributie    135.500 
Visitatiegelden   

(o.a. KNMG) 
  

40.000 
Diverse opbrengsten 

(o.a. etiketten, vacatures) 
Nascholing 

 
 

 
7.500 
3.000 

 244.500 201.000 
Saldo verlies  43.500 

 244.500 244.500 
 
Op de koepelvergadering in april 2010 heeft de vergadering met de begroting ingestemd. 
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6. Beleidsvoornemens 2010 
 
666...111   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   bbbeeessstttuuuuuurrr:::   zzziiieee   ooooookkk   wwweeebbbsssiii ttteee   bbbeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   222000000999---222000111333...    

1. Communicatie strategie persplan met standpunten voltooien  
2. Uitbouw professionalisering van de vereniging 
3. Beleid meer richten op patiënt georiënteerde benadering  
4. Actielijst 2010 en evaluatie 2009 

 
666...222   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   CCCBBBBBB      

5. Verder invulling geven aan de website.  
6. Nieuwe digitale Manpower enquête 
7. Herijking rondes Ondersteuners-compensatiefactor (OCF) 
8. Bezwaarschrift OCF in hoorzitting.  
9. Actieve betrokkenheid bij vulling DIS met de pathologie verrichtingen. De profielen 

waarbij pathologie verrichtingen in zijn opgenomen moeten worden verbeterd.  
10.  Onderzoek naar nut en noodzaak van een gedifferentieerd tarief voor histologie 
11.  Vervolg moleculair tarief: cervix (indicatie/BVO) cytologie. Dan: in DBC-onderhoud.  
12.  Betrokkenheid bij ontwikkeling en implementatie van DOT 

 
666...333   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   CCCKKKBBBUUU   

13. Bewaartermijnen 
14. SKMS trajecten 
15. Opstellen prestatie indicatoren  
16. Ondersteunen en controleren van minimale dataset modules voor 

gestandaardiseerde verslaglegging (ism met PALGA) 
 
666...444   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   NNNaaasssccchhhooolll iiinnnggg   

17. De mogelijkheden voor virtuele microscopie zijn geïnventariseerd. In de loop van 
2010 zal hier zeer waarschijnlijk een beslissing over worden genomen. 

18. Programmering en inschrijving Pathologendagen en najaarsscholing via de website. 
Overzicht van congressen en seminars op de website begint vorm te krijgen. 

 
666...555   VVVoooooorrruuuiiitttbbblll iiikkk   LLLVVVCCC   

19. Uitvoeren van 5 reguliere kwaliteitsvisitaties en 6 schriftelijke herevaluaties. 
20. Vaststellen en implementeren van indicatoren t.b.v. spiegelinformatie. 
21. Digitaliseren met ADAS of VREST. Pilot doen, beslissen en offertetraject ingaan. 
22. Uniformeren aanbevelingen en conclusies 
23. Aanpassen visitatiereglement 

 
666...666   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   CCCooonnnccciii lll iiiuuummm   PPPaaattthhhooolllooogggiiicccuuummm   

24. Modernisering opleidingsplan + competenties goedgekeurd krijgen   
25. Portfolio gebruik faciliteren 

 
666...777   LLLPPPAAAVVV   

26. Voorjaarscursus (hematopathologie) en najaarscursus organiseren 
27. Landelijke KNMG carrièrebeurs 6 februari 2010 
28. Cursus management organiseren 
 

666...888   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   cccooommmmmmiiissssssiiieee   CCCyyytttooolllooogggiiieee   
29. Implementatie urine verslag module 
30. Implementatie update richtlijn cx cytologie 
31. Opstelling verslagmodule Schildklier cytologie 
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Bijlage 1. Bestuur en Commissies. 
 
NVVP bestuur 
 
Leden Einde termijn (aantal) 
Dr. J.C. van der Linden, past president 2009 (1) 
Prof. dr. M.J.A.P. Daemen, voorzitter 2011 (1) 
Dr. F.J. van Kemenade, secretaris 2010 (1) 
Drs. J.L.G. Blaauwgeers, penningmeester 2010 (1) 
Dr. T.E.G. Ruijter, lid namens CBB 2012 (2) 
Dr. J.J. Oudejans, lid namens CKBU 2009 (1) 
Dr. L.A. Noorduyn, lid namens CKBU 2011 (1) 
Dr. G.J.L.H. van Leenders, lid namens CN 2010 (1) 
Dr. S.M. Willems, lid namens LPAV; opgevolgd  
door Mw. K Keizer in 2009. 

2009 (1) 

Voorzitter: Dr. J.C. van der Linden (tot apr 2009); opgevolgd door Prof. dr. M.J.A.P. Daemen 
(vanaf apr 2009) 
Dr. J.J. Oudejans (tot ? 2009); opgevolgd door Dr. L.A. Noorduyn (vanaf ? 2009) 
 
Commissie (Kwaliteit)& BeroepsUitoefening 
 
Leden  Einde termijn (aantal) 
Dr. A. Noorduyn, voorzitter* 2012 (1) 
Dr. J.J. Oudejans, lid 2009 (1) 
Dr. M.G. Havenith, secretaris 2009 (1) 
Dr. P.C. de Bruin, lid 2010 (1) 
Dr. L.A. Noorduyn, lid 2010 (1) 
Mw. drs. S. Mol (lid namens de LPAV*) 2009 (1) 
Mw. prof. dr. E. Bloemena, lid 2012 (1) 
Mw. dr. J. Sietsma, lid 2012 (1) 
Drs. C. Jansen 2016 (1) 

Dr. J.J. Oudejans, voorzitter van de CKBU, werd opgevolgd door Dr. L.A. Noorduyn. CBU 
werd omgedoopt tot CKBU. De K staat voor kwaliteit. *In de loop van 2009 werd mevrouw S. 
Mol opgevolgd door mevrouw drs. G. Kats-Gursulu. Maximale termijn voor ieder lid wordt 
bepaald op 7 jaar.  
 
Commissie BeroepsBelangen 
 
Leden Termijn 
Dr. T.E.G. Ruijter, voorzitter 2012 (2) 
Dr. M.F.M. van Oosterhout, secretaris 2011 (2) 
Drs. C.M. van Dijk 2009; gestopt 
Dr. J.E. Boers 2016 (2) 
Dr. K.H. Lam 2012 (2) 
Drs. R.J. Heinhuis 2014 (2) 
Mw. Dr. C.J. Peutz-Kootstra  2015 (2) 
Mw. Drs. S. ter Borg 2015 (2) 

 
Landelijke VisitatieCommissie  
 
Leden (visitatoren) Termijn 
Mw. Dr. I.A. Koelma 1998-2008 
Dr R Schapers  2005-2009 
Mw. Drs. M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius-Puylaert 2003-2010 
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Mw. Dr. A.M. Jonker 2001-2011 
Dr. R.J. van Suylen 2004-2014 
Drs. M.E.F. Prins 2005-2015 
Dr. P.C. de Bruin 2009-2019 
Dr. R.E. Kibbelaar 2009/2010-2019/2020 

 
Co-visitatoren) Termijn – laatste 

visitatie 
Dr. C. van Krimpen 1998-apr 2009 
Dr. H. Beerman 1999-dec 2009 
Dr J Meyer 1999-okt 2009 
Drs. R.H. van Rijssel 2000-sep 2008 
Dr. M.C. van Groningen 2001-juli 2008 
Prof Dr JW Arends 2002-nov 2009 
Drs M van Dijk 2005-mrt 2009 
Mw. Dr. E.J.M. Ahsmann 2008-dec 2008 (trainee) 
Dr. R.E. Kibbelaar 2009-dec 2009 
Mw. Drs. R.E.M. Fleischeuer 2009-mei 2009 
Mw. Dr. G.N. Jonges 2009-mrt 2009 (trainee) 
Dr. L.M. Budel 2009-mrt 2009 
Mw. T. Teune 2010 
Mw. Dr. A.M.W. van Marion 2010 
Drs. G.T.N. Burger 2010  

Leden volgens reglement 1 of 2 x 5 jaar 
 
Commissie Nascholing 
 
Leden Einde termijn (aantal) 
Prof. dr. W.J. Mooi, voorzitter* 2009 (1) 
Prof.dr. P.J. van Diest, voorzitter* 2012 (1) 
Mw. Dr. I. Bajema, secretaris 2009 (1) 
Dr. G.J.L.H. van Leenders, meeting secretaris 2010 (1) 
Dr. R.R. de Krijger, lid 2011 (2) 
Dr. E. Schuuring, lid 2009 (3) 
Drs. R.J.M.M. Thoolen, lid 2011 (2) 
Dr. R.M. Verdijk, lid 2010 (1) 
Dr. L.M. Budel, lid 2010 (1) 
Prof. dr. T. Kuiken, lid 2011 (2) 
Dr. A.J.K. Grond, lid 2010 (1) 
Dr. R.M.W. de Waal, lid 2010 (1) 
Dr. J. Meijer, tbv GAIA 2012 (1) 

*Vz: Prof. dr. W.J. Mooi (tot mei 09); opgevolgd door Prof. dr. P.J. van Diest (va juni 09) 
 
Concilium Pathologicum (en plenaire opleidingsvisitatie commissie) 
 
Leden  
Prof. dr. A. de Bruïne, voorzitter  
Prof. dr. G.J. Fleuren, secretaris  
Prof. dr. M. Daemen  
Dr. M.G. Havenith  
Mw. Drs. M. Abdul Hamid (aios)  
Prof. dr. H. Hollema Vanaf december 2009 
Dr. F.J. van Kemenade  
Mw. Drs. N. Kooij  
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Drs. R. Kornegoor (aios) Vanaf december 2009 
Prof. dr. Ph. M. Kluin  
Dr. J.C. van der Linden  
Dr. K. Ruizeveld de Winter  
Dr. C.A. Seldenrijk  
Prof. dr. P. Slootweg  
Prof. dr. J.G. van den Tweel  
Prof. dr. P. van der Valk  
Prof. dr. M.J. van de Vijver  

 
Juridische Commissie  
 
Leden Einde termijn (aantal) 
J.M. Broekman, voorzitter Niet vastgesteld 
Dr. R.W.M. Giard, secretaris Niet vastgesteld 
Dr. J.C. van der Linden, lid 2012 

Dr. R. Giard, secretaris van de juridische commissie werd opgevolgd door Dr. J.C. van der 
Linden. 
 
Commissie Cytologie 
 
Leden Termijn 
Dr. F.J. van Kemenade, voorzitter 2008  
Dr. K.C. Kuijpers, secretaris 2009  
Mw. Dr. J.M.M. Grefte, lid 2009  
P. Seegers, lid namens VAP 2009  
Mw. Dr. H. Doornewaard, lid 2009  
Mw. K.Y.A. Somers, lid 2012  
Mw. Drs. B.M. van Hemel, lid 2013  
Mw. Dr. M. Brinkhuis, lid 2014  
Drs. B. Lelie, lid 2014  

Dr. F.J. Bot en Mw. Dr. A.A.M. van der Wurff verlieten de Commissie Cytologie in 2009.  
Drs. B. Lelie en Mw. Dr. M. Brinkhuis werden aan de commissie toegevoegd.  
 
Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging 
 
Leden Einde termijn (aantal) 
Drs. R.M. Verdijk, voorzitter 2012 (1) 
Mw. Drs. M. Buiskool, secretaris Niet bekend  
Mw. Drs. S. ter Borg, penningmeester Niet bekend 
Mw. Drs. M.A. Abdul Hamid, lid Niet bekend 
Mw. Drs. K.M. Keizer, lid 2012 (1) 
Mw. Drs. G. Kats-Ugurlu, lid 2012 (1) 
Drs. R. Kornegoor, lid 2012 (1) 
Mw. Dr. N.W.J. Bulkmans, lid Niet bekend 

 
Commissie Website 
 
Leden Einde termijn (aantal) 
Dr. J.E. Boers Niet vastgesteld 
Dr. J.L.G. Blaauwgeers  2008 
Dr. G.F.H. Diercks Niet vastgesteld 
Mevrouw dr. N.W.J. Bulkmans Niet vastgesteld 
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Bijlage 2. Taakgroepen NVVP  
 
Taakgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie 

Prof Dr. C.J.M. van Noesel, voorzitter 
Leden:  Dr. F.B.J.M. Thunnissen 

Dr E Schuuring 
Dr. W.N.M. Dinjens 
Mevrouw dr. M.J.L. Ligtenberg 
Dr. J.V.M.G. Bovee 
Dr. P.M. Nederlof 

 
Opleiding moleculair bioloog in de klinische pathologie 
Prof. dr. J.H.J.M. van Krieken 
Mevrouw dr. M.J.L. Ligtenberg 
Dr. E Schuuring 
Dr. P.M. Nederlof 
Dr. W.N.M. Dinjens 
 
Klankbordgroep tbv de opleiding mol. Bioloog in de klinische Pathologie 
Dr. A.J.C. van den Brule 
Dr. P. Smit 
Dr. F.B.J.M. Thunnissen 
Dr. J.V.M.G. Bovee 
Prof Dr. C.J.M. van Noesel 
Mevrouw dr. C.J. Peutz-Kootstra (namens BCC) 
Prof. dr. A. de Bruïne 
 
Subwerkgroep kwaliteitscontrole Her2Neu test.  
Dr. F.B.J.M. Thunnissen, voorzitter 
Prof. Dr. MJ. van de Vijver 
Dr. A. Vink 
Mr. Dr. J.E. Boers 
 
Vertegenwoordigingen vanuit de NVVP 
Lid MSRC namens NVVP: Prof. dr. PJ van Diest 
Plv.lid: Dr. E.F. Weltevreden 
 
Commissie van Geschillen (CvG) van de KNMG: mevrouw dr. N.W.J. Bulkmans 
Adviescommissie bezwaarschriften MSRC: dr. M.C. Havenith  
 
Coördinatie commissie perinatale audit: dr. P.J.M. Nikkels 
 
Lid SKML, sectie pathologie: prof dr. P. v.d. Valk, dr. K. Hebeda 
Lid werkgroep Cx Uteri namens NVVP: dr. J. Bulten 
 
Lid AB Federa namens NVVP: dr. F.J. van Kemenade, secretaris NVVP 
Lid DB Federa namens NVVP: prof. H. Hollema 
COREON: vacant 
 
Dutch Colorectal Cancer Group: dr. I.D. Nagtegaal 
 
Pathological Society: Prof. dr. A. de Bruïne 
 
Platform Beroepenveld Medisch Laboratoriumonderwijs: mevrouw dr. A. van der Wurff 
Vertegenwoordiger bij de UEMS, Prof. D Ruiter, werd opgevolgd door Prof P Slootweg. 
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Bijlage 3. Afko’s (= afkortingen) 
 
ACO   Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 
AGREE Appraisal of guidelines research & evalation 
AIOS   arts(en) in opleiding tot specialist 
AIRE  Appraisal of indicators through research and evaluation 
AIS   Artsen Informatie Systeem (van de KNMG) 
AWB   Algemene wet bestuursrecht 
BBC  Beroeps Belangen Commissie. Zie ook CBB 
BBOV  Commissie Begeleidingsgroep Beschrijving Opleidingsplannen 

Vervolgopleidingen 
BIG   Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
BMHK  Baarmoederhalskanker 
BNR  Bij- en NascholingsRegistratie 
BOLS Bestuurlijk overleg lichtvoetige structuur (echt waar). Informeel overleg tussen 

de orde med. specialisten, de universitair medische centra (NFU), algemene 
ziekenhuizen (NVZ),en – in laatste instantie – de zorgverzekeraars (ZN) over 
de verdeling van nieuwe opleidingsplaatsen.  

BVO  Bevolkingsonderzoek 
CBB  Commissie BeroepsBelangen 
CBO   Kwaliteitsinstituut:Centraal BegeleidingsOrgaan 
CBOG  College van Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg. Het College 

voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) houdt zich 
bezig met het bevorderen en bewaken van een optimale personele bezetting 
in de gezondheidszorg. Daarnaast werkt het CBOG aan innovatie van de 
medische beroepen(structuur) en opleidingen. Het College houdt zich ook 
bezig met de samenhang tussen het ramen van opleidingscapaciteit en het 
doen van voorstellen voor de toewijzing van opleidingsplaatsen.  

CBU  Commissie BeroepsUitoefening 
CCMS  Centraal College Medische Specialismen 
CvG   Commissie voor Geschillen (inzake opleidingsaangelegenheden) 
CvU   Commissie van Uitvoering van de MSRC (dagelijks bestuur) 
CCKL  Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het 

gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg 
CN  Commissie Nascholing 
COREON Commissie regelgeving onderzoek (Federa). Maakte Code Goed gebruik en 

Toetsen op Maat 
COS  Computer Ondersteund Screenen 
DOO  Discipline overstijgend onderwijs 
DOT  DBC’s op weg naar Transparantie (DOT) 
DBC  Diagnose Behandel Combinatie.  
EBM  Evidence Based Medicine 
EBRO  Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling 
EER   Europese Economische Ruimte 
EPD  Electronisch Patiënten dossier (Zie ook UZI)  
FB   Federatiebestuur van de KNMG 
GAIA   Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie 
GBZ  Goed Beheerd Zorgsysteem. Keurmerk voor elektronische applicaties. 
HVRC   Huisarts- en Verpleeghuisarts Registratie Commissie 
ICT  Informatie & communicatie technologie 
IFMS  Individueel Functioneren Medische Specialist.  
IGZ  Inspectie geneeskundige zorg 
ISO  International Organization for Standardization (ISO) i 
KNMG  Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 
LBPA  Landelijk Bureau Perinatale Audit 
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LHV   Landelijke Huisartsen Vereniging 
LPAS   Landelijke Perinatal Audit Studie 
LPAV  Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging 
LVAG   Landelijke Vereniging van Assistent Geneeskundigen 
MSRC  Medisch Specialisten Registratie Commissie 
NIAZ  Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen 
NPCF  Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie  
NFU   Nederlandse Federatie van Universitair medische centra 
NICU   Neonatologische intensive care unit 
NVOG  Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
NVZ   Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
NODO  Nader Onderzoek DoodsOorzaak 
OCF  Ondersteuners compensatie factor  
OMS   Orde van Medisch Specialisten 
ORE   afdeling Opleiding en Registratie van de KNMG 
PALGA Pathologisch Anatomisch Landelijke Geautomatiseerd Archief.  
PALEBA `PALGA module voor landelijke evaluatie BVO baarmoederhalkanker 
PVC   Plenaire Visitatie Commissie (van een wetenschappelijke vereniging 
Regeling  Regeling inzake de Opleiding en Registratie van specialisten 
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
SGRC   Sociaal Geneeskundigen Registratie Commissie 
SKML Stichting Kwaliteit Medische Laboratoria. sectie pathologie was voorheen 

SKKP. Valt nu onder SKML = koepel 
SKMS Stichting Kwaliteit Medische Specialisten. Kwaliteitsbeleid heeft als doel 

richtlijnen te ontwikkelen en hieruit indicatoren te formuleren en te 
implementeren. Een landelijke budget is voor de pathologie beschikbaar 
(117.000 Euro in 2009).  

SO Screeningsorganisatie 
SRC  Specialisten Registratie Commissie(s) 
STZ  Negentien grote opleidende ziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische 

zorg kunnen verlenen, hebben hun samenwerking geformaliseerd in de 
vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Kern van 
het samenwerkingsverband van deze 'teaching hospitals' vormen de medisch 
specialistische opleidingen. 

URE/KK Verzamelnaam voor in de kiem gesmoorde PALGA module t.b.v. uniforme  
regionale evaluatie (URE) en Kritische Kengetallen (KK). Ooit bedoeld als  
opvolger voor het tabellenboek. 

UZI  Uniek Zorgverleners Identifiatie (zie EPD)  
VAP  Vereniging Analisten Pathologie 
VC   Visitatiecommissie (van de MSRC) 
VMS  Veiligheids Management Systeem 
VSV   Verloskundig samenwerkingsverband 
VVAH   Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen 
WKPLL Werkgroep Kinder Pathologie Lage Landen 
WGBO  Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst 
WBO  Wet BevolkingsOnderzoek 
WOB  Wet Openbaarheid van Bestuur 
WWMO Wet Wetenschappelijk Medisch Onderzoek 
VWS   (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
ZBO   Zelfstandig Bestuursorgaan 
ZN  Zorgverzekeraars Nederland. De overkoepelende organisatie in NL van alle 

zorgverzekeraars in de nieuwe zorgverzekeringswet.  
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Bijlage 4. Colofon  
 
Adres Secretariaat: 
Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 
Marieke Jacobs en Daan den Ouden 
Postbus 8003 
3503 RA UTRECHT 
Telefoon: 030-6868762 
Email: secretariaat@pathology.nl 
 
Website: www.pathology.nl  
 
Het secretariaat en de administratie is ondergebracht bij het bedrijf Cantrijn Groep B.V. 
CANTRIJN Groep B.V. 
Concordiaweg 149-151 
Postbus 2047 
4200 BA Gorinchem 
Tel.: (0183) 620066 
Fax: (0183) 621601 
E-mail: info@cantrijn.nl  
 
 


