
Memo 
 

Aan : bestuur NVvP 
Van : Wim Timens, namens Taakgroep Cie Wetenschap (Gerrit Meijer en Paul van Diest) 
Datum :  08 februari  2017 
Betreft :  Schets vormgeving en taken in te stellen Commissie Wetenschap Ned. Ver. voor 

Pathologie 
             
 

Commissie Wetenschap Ned. Ver. voor Pathologie:  
 
Aantal Leden: totaal 5; voorzitter, tevens lid Raad Wetenschap en Innovatie van de Federatie 
Medisch Specialisten en lid bestuur NVvP met portefeuille Wetenschap; daarnaast 4 leden waarvan 
tenminste 1 van perifeer ziekenhuis en ook goede vertegenwoordiging jonge garde; aantoonbare 
wetenschappelijke activiteit. Activiteiten deels projectmatig uitzetten vanuit Cie met ad hoc betrekken 
leden NVvP met relevante inbreng. 
 
Vergaderfrequentie: standaard 1 keer per 3 maanden, z.n. ad hoc. Basis is teleconferentie; proberen 
verder 1 of 2 keer te koppelen aan Pathologendagen 
 
Taken  
-Voorbereiden praktische en beknopte Wetenschapsagenda Klinische Pathologie; (daarna 1x per jaar 
her-ijking met evt update pagina, eens in de 5 jaar gehele update) 
(Zie als vb Wetenschapsagenda KNO; o.i. te uitgebreid, wel nuttig om te zien wat hieruit bruikbaar zou 
zijn) 
* onderdeel hiervan:  

- “unmet clinical needs” aan het oplossen waarvan pathologie uit de aard der zaak 
logischerwijze een bijdrage kan leveren 
- “societal needs”: wensen en ontwikkelingen vanuit de samenleving (NWA, ELSI, etc) 

 - ontwikkelingen internationaal en in andere disciplines 
- op basis hiervan een aantal scenario's benoemen 
- stappenplan om daar te komen per scenario 
- consequenties voor pathologie/NVVP/policies/kansen/etc. 

 
-Gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur NVvP 
 
-Advocacy: vergroten van zichtbaarheid van de pathologie en (klinisch-) pathologisch onderzoek; 
onderdeel hiervan: met bestuur NVVP ontwikkelen en uitdragen visie op het vak (“Pathologie 2025”)  
 -zie boven: “unmet clinical needs” en  “societal needs” 
 
-Opleiding en onderwijs: meer aandacht voor wetenschap in opleiding en onderwijs; “sparring partner” 
voor concilium. 

Check andere societies zoals PathSoc Gr Br voor best practices die implementeerbaar zijn in 
NL (http://www.pathsoc.org/index.php/trainees/research) 

 
-Netwerken voor onderzoek en onderzoekers. 
1) Bevorderen van de interactie tussen (jonge) onderzoekers in de Pathologie; (zie ook hierboven 
PathSoc) 
2) Exploreren van samenwerkingsmodellen in het Nederlands klinisch wetenschappelijk onderzoek in 
de pathologie 
3) Actieve rol in ontwikkelen en governance research infrastructuur Nederland, waaronder Biobanking; 
(meer) actieve rol in Health-RI initiatief  
4) Bevorderen kennis van- en connectie met ontwikkelingen in basale en technische wetenschappen 
(omics, big data, etc.) 
 
Ter discussie NVVP bestuur: 
Vertegenwoordiging: klinische pathologie en klin en exper pathologie (niet dierpathologie sectie) 
Voorzitter: huidige vertegenwoordiger (WT) Raad Wetenschap en Innovatie start als 1e voorzitter Cie 
Wetenschap voor de duur van zijn zittingstermijn RWI. 


