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Op 23 november 2017 van 10-13 uur werd de eerste bijeenkomst van de NVHP gehouden in 
de Marienhof in Amersfoort, zie programma. Er waren 59 deelnemers uit het hele land, 
waaronder pathologen, AIOS pathologie, KMBPers en KMBPers in opleiding, zowel uit 
academische als niet-academische praktijken. Dit laat zien, dat er behoefte is aan een 
dergelijk platform.   
 
Na een inleiding over de veranderingen in de classificatie en diagnostiek van myeloide en 
lymfoide maligniteiten, die doorgevoerd zijn in de nieuwe WHO, werd als eerste onderwerp 
de diagnostiek en subclassificatie van diffuus grootcellig B-cellymfoom besproken en hoe dit 
te implementeren in Nederland. 
 
Lianne Koens presenteerde een reproduceerbaarheids- studie voor CD30 
immunohistochemie, zoals die eerder dit jaar uitgevoerd is met medewerking van een grote 
groep Nederlandse pathologen tijdens een workshop. Uit deze gegevens blijkt, dat het 
reproduceerbaar scoren van CD30 als predictieve marker suboptimaal en teleurstellend is. 
Deze slechte reproduceerbaarheid heeft consequenties voor de waarde van IHC bepalingen 
voor selectie van patiënten voor “targeted” behandeling. Vervolgens werd besproken hoe 
deze bevindingen dan ook doorwerken in de “cell-of-origin” (COO) bepaling in DLBCL, die in 
de WHO classificatie aangeraden wordt. Uit een mini-enquête, die voorafgaand aan de NVHP 
bijeenkomst gehouden is, bleek dat COO zeer variabel gerapporteerd wordt door 
Nederlandse pathologen. Na afloop van de presentatie konden alle deelnemers opnieuw 
hun mening aangeven over optimale COO rapportage. Er was consensus dat de COO-
markers altijd in de microscopie vermeld moeten worden (42/42), een significante 
minderheid vermeldde ook graag de COO klasse als zodanig in de microscopie (10/42), 
terwijl slechts 2/42 deelnemers de COO-klasse (soms) in de conclusie vermeld wilden zien.  
 

Het standpunt dat COO markers altijd in de microscopie vermeld moeten worden en dat 
het afgeraden wordt COO-klasse in de conclusie te vermelden wordt als voorstel voor de 
HOVON/NVH richtlijn aan de richtlijnwerkgroep gemeld. Het vermelden van COO klasse in 
de microscopie wordt vrij gelaten.  

 
Daphne de Jong presenteerde de achtergronden van MYC-FISH status in agressief B-cel 
lymfoom. De mini-enquête voorafgaand aan de bijeenkomst gaf aan dat 13/20 labs in alle 
gevallen van agressief B-cel lymfoom  MYC en/of BCL2/BCL6-FISH uitvoeren, terwijl 7/20 labs 
enige vorm van preselectie toepassen voor kostenbesparing en beperkten van de 
laboratoriumbelasting. De voor- en nadelen van verschillende preselectie strategieën 
werden besproken; alleen BCL2/BCL6-FISH bij positieve MYC-FISH of IHC-gebaseerde 
selectie. Geconcludeerd werd dat de keuze van het al of niet toepassen van een preselectie 
strategie in de eerste plaats afhangt van het aantal casus/ jaar en de lokale logistieke 
organisatie in individuele labs. In labs, die weinig casus/jaar ontvangen, loont preselectie 
weinig, terwijl dit tot een zeer significante kostenbesparing kan leiden bij labs, waar grotere 



aantallen/jaar gezien worden. Preselectie obv CD10 expressie alleen (zonder MYC-IHC) of 
klinische parameters wordt overigens afgeraden.  
 

Het standpunt dat optimale diagnostiek gewaarborgd is, als MYC/BCL2/BCL6-FISH niet in 
alle casus van agressief B-cel lymfoom uitgevoerd wordt, maar dat onderbouwde 
preselectie voor deze bepalingen geoorloofd is, wordt als  voorstel voor de HOVON/NVH 
richtlijn aan de richtlijnwerkgroep gemeld. 

 
Arjan Diepstra presenteerde de achtergronden van next-generation sequencing (NGS) 
bepalingen en genexpressie bepalingen in DLBCL en de vooraanvraag van het ZONMW 
onderzoeksvoorstel van de werkgroep NGS, die geformeerd is vanuit de eerste 
brainstormbijeenkomst over de NVHP in maart 2017. Dit voorstel richt zich op validatie, 
landelijke implementatie en kosteneffectiviteit van NGS en is geschreven door een groep van 
10 vertegenwoordigers uit de NGS werkgroep (pathologen , KMBPers/moleculair biologen, 
gezondheidseconomiedeskundige, hematologen). Mocht dit voorstel door ZONMW 
geselecteerd worden voor verdere uitwerking (bericht verwacht mid-december) dan zullen 
alle centra in Nederland benaderd worden om bij dit project betrokken te worden.  
 
Afsluitend werd het concept huishoudelijkreglement besproken.   
Opgave van lidmaatschap bij de ledenadministratie van de NVVP. Over de naam  NVHP 
kwam de opmerking dat het misschien niet mogelijk is om een “vereniging” onder de NVVP 
te hangen. Dit zal worden uitgezocht. Iedereen is opgeroepen om over een logo na te 
denken. 
De zittingstermijn van de bestuursleden werd met maximaal 3x3 jaar te lang bevonden. 
Nieuw voorstel is 2x2 jaar. 
 De aanwezigen werden opgeroepen een 3e bestuurslid (penningmeester, niet-academisch) 
voor te dragen. De benoeming zal op de volgende bijeenkomst plaatsvinden. 
Voorstel is om in het HHR vast te leggen dat de NVHP zal als expertisegroep binnen de NVVP 
primair aanspreekpunt zal zijn voor de CKBU voor het opstellen/beoordelen van richtlijnen 
op het gebied van hematopathologie. 
Deze notulen zullen samen met de presentaties op de NVVP website gepubliceerd worden. 
 
Actielijst: 
2017-1 uitwerken HHR in overleg met NVVP (actie Konnie/Daphne) 
2017-2 inrichten website+publiceren notulen en presentaties (actie Konnie) 
2017-3 communiceren van standpunten mbt. COO en FISH aan richtlijn DLBCL HOVON/NVH 
(actie Daphne) 
2017-4 communiceren resultaat ZONMW aanvraag aan alle potentiële NVHP leden (actie 
Arjan) 
 
 


