
Notulen NVHP vergadering 11 april 2019 

 

1. Opening door de voorzitter (DdJ), agenda vaststellen 

2. Bestuurswijzigingen: aantreden penningmeester Jan Willem Leeuwis 2018, aftreden KMBPer 

Manon in 2018, opvolging door Leon van Kempen, instemming vergadering. 

3. Toelichting Protocol landelijke klinische richtlijnen hematologie: uitgangspunten bij procedure 

zijn transparantie, veel collega’s betrekken, door groep gedragen. Uitvoering: 2-3 inhoudelijk 

deskundig pathologen en zo nodig een KMPBer, te verwachten onderwerpen alvast agenderen 

op NVHP vergadering.  

4. Uitleg voorstel Protocolmodule lymfomen (JWL): onderzoeken wat zijn voor/nadelen? Voordat 

anderen het doen zichtbaar als NVHP oppakken. 

Doel: coderen diagnose, terugzoeken diagnosen, harmoniseren, predictie/prognostische markers, 

standaardisering, spiegeldata, leesbaarheid 

Uitgangspunten: eenvoudig, essentie, nuances behouden, vanuit WHO diagnose, alleen relevante items, 

zelf conclusie formuleren 

Discussie: niet-academische praktijk (Robby K): klein volume, veel toevoegingen, wel beste oplossing? 

-(Nils K) PPM middel tot doel: gestandaardiseerde diagnose, echter meer nuance dan solide 

maligniteiten. 

-(Roos L): academisch ambivalent, meerdere celpopulaties, past niet goed in protocol, ruimte voor 

revisie? 

-(?): zelf verslag maken, wel start maken met WHO diagnose lijst voor codering ipv. “maligne lymfoom” 

-andere PPM elk item in conclusie, hier doel juiste codering. PPM juiste middel hiervoor? 

 

Voorstel naar aanleiding van discussie:  

Onderzoeken of doel middel heiligt: standaardiseren WHO diagnose voor optimale input in PALGA 

database.  

Initieel uitproberen PPM alleen voor conclusie en diagnose regel, microscopie helemaal vrij voor behoud 

nuance. Hiermee bereiken we naar verwachting een heldere keuze in conclusie (80-90% recht toe recht 

aan), uniformiteit en terugvindbarheid.  

In verband met herziene/getrapte conclusie o.a. na externe consultering is er behoefte aan een vrije 

conclusie, wel WHO lijst voor codering.  

Predictie/prognose voor toekomst: moleculaire diagnostiek staat nog aan begin, vooraf afspreken hoe op 

zelfde manier te verzamelen zodat deze te koppelen is aan histologie/kliniek. Pilot: inschatten waarde 

moleculaire diagnostiek in NL bij ongeveer 1200 DLBCL/jr. 

 



Afspraak:  

-aan NVVP laten weten dat we PPM gaan onderzoeken (KH) 

-eerste opzet bouwen met PALGA (JWL) 

-acceptatietest NVHP: simpele pilot kleincellig B > evaluatie NVHP> go/no go: voorstel in 

novembervergadering bespreken. 

 

5. Novembervergadering: PPM, project Arjan prog/pred markers DLBCL NL, overige thema’s 

aanmelden bv. casus, diagnostische onderwerpen, minisymposia etc. 

6. afsluiting 

 

 

 

 


