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Wij kijken met veel plezier terug op een geslaagde Commissie Beroepsbelangen (CBB) 
middag in Amersfoort met een grote opkomst en uitvoerige discussies over alle 
onderwerpen. Uit de discussies werd duidelijk dat vele pathologen de werkdruk als hoog en 
soms te hoog ervaren.  

Anders dan vroeger is er momenteel een overschot aan pathologen. Het blijkt echter niet 
eenvoudig om deze jonge klaren aan een aanstelling te helpen omdat het honorarium voor 
specialisten sinds 2015 weer (krap) gebudgetteerd is. Het lijkt onwaarschijnlijk dat daar 
onder de, opnieuw liberale, minister op korte termijn verandering in zal komen. 

Een belangrijke boodschap die de CBB heeft willen meegeven voor vrijgevestigde 
pathologen is om het aantal FTE goed in te vullen (mogelijk beter dan voorheen) en hierin 
dus ook alle tijd mee te nemen die nodig is voor bijvoorbeeld MDO’s, paneldiagnostiek en 
het ISO-kwaliteitssysteem. De nieuwe handreiking van de FMS is een goede aanleiding om 
de FTE’s in de onderhandelingen met de MSB’s opnieuw vast te stellen en zo mogelijk uit te 
breiden.   

Voor pathologen in dienstverband blijkt de situatie erg wisselend. Sommige afdelingen lukt 
het om goede productieafspraken te maken terwijl anderen hier grote problemen mee 
hebben. De onderhandelingspositie wordt medebepaald door de organisatievorm (vakgroep 
binnen de medische staf of stichting of BV.). Specialisten in dienstverband zijn nu vaak nog 
minder goed georganiseerd dan de vrijgevestigde pathologen, die zijn georganiseerd in de 
medisch specialistische bedrijven (MSB’s), maar deze achterstand wordt ingelopen met de 
vorming van de VMSD’s (Vereniging medisch specialisten in dienstverband). Ook de 
invoering van de Budget Organisatorisch Eenheid (BOE) kan mogelijk helpen om betere 
afspraken met de Raden van Bestuur te maken. Om specialisten in dienstverband beter te 
kunnen ondersteunen is het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) opgericht door de 
LAD en de FMS. Zij zijn bereikbaar via info@demedischspecialist.nl of telefonisch via 088-505 
34 34, zie ook de handreiking BOE en de handreiking maken prestatieafspraken binnen BOE.  

Uit de manpowerenquête en de enquête onder de AIOS blijkt dat de vooruitzichten voor de 
AIOS momenteel relatief slecht zijn en naar verwachting nog slechter worden. Uit de 
discussie bleek dat het onduidelijk is in hoeverre we als beroepsvereniging invloed kunnen 
uitoefenen op het beperken van de instroom van AIOS. Hierover moet op korte termijn wel 
duidelijkheid komen. De wens is meerdere malen uitgesproken om, waar mogelijk, banen te 
creëren voor alle jonge klaren. In de praktijk zal dit heel moeilijk blijken omdat het budget 
voor de totale zorg ook in 2016 maar zeer beperkt mag groeien en dat FTE-uitbreiding 
daarom lokaal door iedereen (zwaar) bevochten zal moeten worden. Verder inkrimpen van 
de instroom lijkt een reëlere optie. Het effect hiervan laat echter enige jaren op zich 
wachten, zodat hoe dan ook geprobeerd moet worden het aantal aanstellingen voor 
pathologen uit te breiden. Het bestuur zal zich nog beraden over wat precies te doen met 
beide enquêtes. Nadere berichtgeving hierover volgt. 

Ook het voorstel voor het aanpassen van de moleculaire verrichtingencodes werd uitvoerig 
bediscussieerd. De besproken punten worden meegenomen in een verder uitgewerkte 
versie van het voorstel. Dit voorstel zal via de website en bij de volgende ALV weer aan u 
worden voorgelegd en opnieuw besproken worden.  

https://www.demedischspecialist.nl/file/1531/download?token=t3E3pII3
https://www.demedischspecialist.nl/file/1098/download?token=KHBElbVj
https://www.demedischspecialist.nl/file/1574/download?token=lIPWrqCV


We zullen nagaan of we wat betreft de onderhandelingspositie van pathologen in 
dienstverband hier op korte termijn nog een vervolg aan kunnen geven. Mogelijk dat we 
elkaar meer kunnen ondersteunen bij deze soms zeer nijpende problemen. 

Namens de CBB wil ik graag iedereen danken voor de zeer actieve participatie bij alle 
onderwerpen en de prettige sfeer waarin dit verliep. 

Joost Oudejans 

 


