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• Honorarium of andere (financiële) 
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• Andere relatie, namelijk …
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• vacatiegelden RVA

• niet

- auditor RVA ISO15189

- tijdelijk voorzitter sectie pathologie SKML

- lid bestuur DICA



Historie rondzendingen 1

• Tot 2009 Stichting Kwaliteitstoetsing Klinische Pathologie (SKKP) 

• Erna Stichting Kwaliteitsbewaking Medische 
Laboratoriumdiagnostiek (SKML) in Nijmegen (initiatief NVVP!)
– Soliede organisatie met secties (klinische chemie etc)

– Gericht op laboratorium prestaties

– Liefst pre-analyse t.m. post-analyse in één rondzending vatten 
(ISO15189)

– Nadruk op herhaling  (PDCA cyclus; makkelijke organisatie)



Historie rondzendingen 2

• Vanaf 2009 georganiseerd door analisten ism coördinator-pathologen 

– Ilonka Stuij  

– Irene Roelands

– Ella de Boed

• Organisatorische bemoeienis pathologen & KMBP gering (voorzitterschap)

– Paul van der Valk

– Konnie Hebeda

– Vincent Cliteur†

– Ernst Jan Speel

– Philip Kluin



Historie rondzendingen 3

• In 2017 vrijwel geen rondzendingen door overlijden Vincent 
en ziekte

• In 2018 beperkt aantal rondzendingen
– veel lab fysieke rondzendingen door NORDIQC en UK NEQAS

– op proef enkele digitale rondzendingen

– ‘darmkanker digitaal met erkenning BVO’ rondzending ook bij SKML 
ondergebracht



Lab-inschrijvingen (deelnemers) in 2018

Fysiek
• Mammacarcinoom met Ki67 en receptoren & Her2Neu ISH: 15

• Maagcarcinoom met Her2Neu IHC en ISH: 16

• Elektronen microscopie Nier: 7

• Elektronen microscopie Spier: 6

Digitaal
• Lymfoom translocatie-FISH: 12

• Urine cytologie: 31 (25)

• Cervix cytologie: 32 (26)

• Schildklier cytologie: 30 (25)

• Immunofluorescentie Huid: 22

• Immunofluorescentie Nier: 18



Rondzending coloncarcinoom digitaal met 
erkenning BVO augustus-oktober 2018

308 inschrijvingen / 292 (?) deelnemers
• Analist: 29

• BVO-patholoog: 271

• Patholoog in opleiding: 1

• Patholoog op vrijwillige basis: 7



Evaluatie 2018. 

• Participatie en motivatie verschillende soorten 
deelnemers (en niet-deelnemers) is enorm verschillend

• Deelname wordt door (veel?) pathologen toch veelal 
gezien als goed voor analisten, verplicht nummer of een 
speeltje van enkele collega-pathologen

• Kritiek op inrichting, kwaliteit etc

• Anderzijds nuttig, zeker waar niches zijn (maag Her2Neu, huid 
IF)



Evaluatie 2018. procedures 1

• Opzet rondzendingen

– Historische keuzes en te weinig gedragen door pathologen

– Procedures coördinatoren /expert-opinion niet transparant

• Aanmelding rondzendingen

– Q-base is lab georiënteerd

– Individuele pathologen / vakgroepen niet direct benaderd

– Aanmelden en inloggen omslachtig (installatie software)



Evaluatie 2018. procedures 2

• Werken met verschillende digitale platforms en viewers 
niet handig; moet automatische link zijn

• Rapportage in Qbase erg gedateerd, te weinig gericht op 
conclusie, en niet goed toepasbaar op gelaagdheid in 
PPM’s

• Rapportage te laat (teveel bewerkingen)

• Puntensysteem in Qbase geeft altijd aanleiding tot 
discussie en leidt af



Evaluatie 2018. Rondzending darmkanker 
met erkenning BVO is verhaal apart

• Geen goede afspraken tussen SKML, BVO Zuid, coördinator en 
sectie pathologie van SKML bij inrichting

• Grote problemen bij rapportage, waardoor veel extra 
(hand)werk, geen goede weergave in Qbase en heel veel 
frustraties over en weer

• Schuldvraag niet van belang

• Rondzending augustus-oktober 2018; rapportage 9 april 2019

• Nog discussie over ronde 2: wel in Qbase of werken aan beter 
systeem?



van deze rondzending



Wat moeten we eigenlijk?

• NVVP normendocument aandachtsgebieden

• LVC eisen

• ISO15189 eisen
– Deelname rondzendingen of beargumenteerd alternatief

• Herregistratie eisen

Herhaling nodig



Wat willen we eigenlijk? 1

Motivatie:
• Rondzendingen zodat we geen problemen krijgen met o.a. ISO15189

• Elke rondzending moet in behoefte voorzien, vooral tav aandachtsgebieden:
– Vooral predictieve bepalingen?

– Landelijke expertise groepen in the lead?

– Structureel o.b.v. spiegelinformatie uit PPM’s (geen compleet palet)?

– Anders?

Uitvoering:
• Individuele inschrijving en rapportage of per lab?

• Wel of niet in combinatie met E-learning?

• Toets (met cijfer) of alleen spiegelinformatie en expert-opinion?



Wat willen we eigenlijk? 2

• Doelgroepen:

– Alleen op gebieden waar veel pathologen bij betrokken 
zijn?

– Maakt niet uit, als er maar een behoefte gevoeld wordt en 
deze behoefte reëel is?



Zo niet verder …



Overleg met NVVP bestuur december 2018

• Pathologen, KMBPers en analisten moeten in the lead zijn

– Rondzendingen moeten in behoeftes voorzien

– Keuzes rondzendingen, bij voorkeur gekoppeld aan E-learning

– Transparante procedures en keuzes experts / panels

• Behoud nuttige fysieke rondzendingen in niches (voorlopig SKML?)

• Voor (de digitale) rondzendingen:

– Moderne technieken (webbased, direct links etc)

– Flexibele deelname

– Betekenisvolle spiegelinformatie i.p.v. scores/cijfers



Plan van aanpak rondzendingen 1

• Design digitale rondzendingen te bepalen door NVVP met 
opdracht aan taakgroep, i.s.m. PALGA en VAP, SKMS project
– Flexibele deelname  (labs, analisten, pathologen, AIOS, KMBPers)

– Web-based, link met digitaal platform en viewer

– Structuur van PPM

– Geautomatiseerde terugkoppeling landelijke spiegelinfo 
(gedifferentieerd) met panel diagnose

– Uniform en gemakkelijk in te richten

– Lage kosten 



Plan van aanpak rondzendingen 2

• Bouw nieuw systeem evt. onder te brengen bij 
Stichting Pathologie Projecten

• Financiering middels SKMS aanvraag

• Rol van SKML in organisatie moet later 
bepaald worden (soliede organisatie wel 
nodig)



Plan van aanpak rondzendingen 3

• Behoeften rondzendingen o.b.v.
– Werkvloer en expertisegroepen binnen NVVP & VAP

– Spiegelinfo die beschikbaar komt uit PPM’s

– Aandacht voor predictieve markers

• CKBU stimuleert en toetst het nut van elke 
rondzending aan de hand van objectieve criteria

• Rol CBN?



Advies eerste rondzendingen

• Omdat rondzending in behoefte tot verbetering moet 
voorzien: koppel rondzending aan E-learning

• Geen toets maar spiegelinformatie* (zie chirurgie)

* verschil met spiegelinfo direct uit PPM’s:
– Gemotiveerde deelname

– Homogeen (digitaal) aanbod en geen verschil in complexiteit

– Mogelijk voor alle onderdelen, ook waar er (nog) geen PPM’s zijn

– Toevoeging panel / expert mening



Tijdspad: beter goed dan te snel



Tijdspad

• In 2019 nog 10 SKML rondzendingen (4 fysiek en 6 
digitaal)

• Darmkanker rondzending punt van overleg
• Taakgroep krijgt opdracht vanuit NVVP (VAP en PALGA?), 

gaat aan de slag
• SKMS project voor financiering start-up
• 2020: taakgroep rapporteert
• In (najaar?) 2020: eerste digitale rondzendingen nieuwe 

stijl


