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Super-
specialisatie

Toxicologische studies, 

waarom doen we die? Wat is 

de rol van de patholoog, de 

dagelijkse werkzaamheden 

en de toekomst? Een 

toelichting van Hetty 

van den Brink.

Nina Kooij en Ariënne van 

Marion nemen ons mee naar 

Curaçao en vertellen over het 

werken op een eiland en de 

samenwerking met Viecuri in 

Nederland.

Steeds verder gaande super-

specialisatie vraagt om oplos-

singen. Paul van der Valk doet 

een voorzetje om te laten zien 

in welke richtingen gedacht 

kan worden en wat de 

consequenties zijn.
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Op de COVID-19 pagina van de NVVP 

website bundelen wij praktische informatie 

om het lokale beleid op uw afdeling te 

ondersteunen.

 

U vindt hier onder andere antwoorden op 

veel gestelde vragen, eerder verstuurde 

brieven van de voorzitter, links naar 

webinars, leidraden en artikelen, informatie 

van overheidsinstanties, de Federatie 

Medisch Specialisten en de KNMG.

 

Als u vragen of antwoorden heeft, mail naar 

secretariaat@pathology.nl

 

pathology.nl/informatie-over-covid-19/
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Ten geleide – COVID-19
Dit nummer van het NVVP magazine verschijnt op een tijdstip waarop de 

gezondheidszorg in Nederland zich schrap zet om de COVID-19 epidemie 

het hoofd te bieden. We beleven daardoor een tijd die, althans in West 

Europa, zijn weerga niet kent. Een verdubbeling van de IC capaciteit, 

sociale distantie en een intelligente lockdown, hoge sterftecijfers en 

dreigende tekorten aan alledaagse geneesmiddelen zoals propofol en 

hulpmiddelen zoals mondmaskers hebben onze samenleving ingrijpend 

veranderd. Niet alleen de maatschappij kreeg in letterlijke zin een ander 

gezicht, maar ook de ziekenhuizen en de wijze waarop de zorg wordt 

verleend. Wie heeft deelgenomen aan de COVID webinars van de FMS 

(een aanrader), heeft een inkijkje gehad in de taferelen die collega-specia-

listen in de zuidelijke ziekenhuizen hebben beleefd, maar ook in de ingrij-

pende discussies over ‘code zwart’. Ik ben trots op alle collega pathologen 

die een steentje hebben bijgedragen om deze crisis het hoofd te bieden. 

Bij toerbeurt verzorgen de secties van de NVVP een thema in het 

Magazine, de planning ligt al lang vast en we hadden niet kunnen 

voorspellen dat het thema H5N1 influenza aangedragen door de 

Veterinaire Pathologie zo actueel zou zijn. In het artikel over H5N1 

influenza komt de relatie tussen humane en veterinaire pathologie goed 

tot uitdrukking. Judith van den Brand benadrukt terecht in haar voorwoord 

dat we tenslotte leven in één ecosysteem, waarin zoönosen het bestaan 

kunnen bedreigen. Hieraan gekoppeld is het concept One Health (één 

wereld, één gezondheid voor mens, dier en milieu) ontwikkeld. Ons vak 

en onze vakkennis reikt dus verder dan de individuele gezondheid van 

een patiënt, maar kan rechtstreeks bijdragen aan de volksgezondheid op 

grotere schaal en heeft hiermee dus ‘societal impact’. De COVID crisis 

maakt de actualiteit van dit gezichtspunt in één oogopslag duidelijk. 

Als koepelvereniging kunnen we optimaal profiteren van de samenwerking 

en kruisbestuiving tussen humane en veterinaire pathologen, deze editie 

van het Magazine getuigt hiervan. 

De titel ‘Samenwerken en Verbinden’ van mijn openingswoord tijdens de 

laatste pathologendag is toepasselijker dan ik ooit had kunnen bedenken. 

Jos Bart, voorzitter Koepel NVVP
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Beste lezer,
We leven in een enerverende tijd met de opmars van een eerder nog onbekend corona-

virus COVID-19 . Nog nooit heeft het grote publiek zoveel kennis opgedaan over het 

“One Health” concept . 

Ook in de derde editie van dit Magazine, met een focus op de veterinaire pathologie, 

komt “One Health” nadrukkelijk aan bod . Zo noemt Prof . Thijs Kuiken de NVVP een goed 

voorbeeld van transformatieve veranderingen richting een ecocentrisch wereldbeeld 

waarbij het “One Health” concept (mens, dier en ecosysteem) een belangrijk middel is 

om problemen, zoals die van het coronavirus, aan te kunnen pakken .

Hetty van den Brink laat zien dat de veterinaire pathologie niet alleen een belangrijke rol 

speelt in onderzoek naar infectieuze agentia, maar ook in veiligheidsonderzoek van o .a . 

geneesmiddelen en andere chemische producten, waarbij ze stelt dat er zonder patho-

logie geen medicijnen zouden zijn .

Door de recente ontwikkelingen op het gebied van de moleculaire pathologie en de 

expertise van de Moleculaire Tumor Boards zijn belangrijk stappen gezet om oncologie-

patiënten met een optimale doelgerichte therapie te kunnen behandelen . Zo laten Bart 

Koopman en Léon van Kempen weten .

Jan Willem Leeuwis en Peter de Bruin vertellen waar de commissie beroepsbe-

langen voor staat en wat deze voor u zou kunnen betekenen . Prof . Johan Offerhaus 

schetst in de rubriek ‘Onder de microscoop’, geïnterviewd door veterinair patholoog 

Margreet Ploeg, dat de pathologie een duidelijk geïntegreerde rol moet hebben binnen 

een behandeltraject .

In de vaste rubrieken schrijft Paul van der Valk in de “Column” over superspecialisatie, 

Leonie Kroeze (KMBPio) in het AIOs hoekje over de opleiding tot KMBPer en geven Nina 

Kooij en Ariënne van Marion in “Uit het land” een inkijk in de pathologie op Curaçao .

De veterinaire, moleculaire en (humane) pathologie zijn vergelijkbaar en complementair 

waardoor wij als pathologen een grote rol kunnen spelen in de huidige en meer 

duurzame maatschappij . Het feit dat de NVVP dit jaar 100 jaar bestaat, geeft aan dat de 

pathologie floreert en dit geeft ons een goede reden om dit hopelijk in het 

najaar samen groots te vieren .

Ik wens u veel leesplezier en tot ziens tijdens het jubileumfeest in 

november . Judith van den Brand

Voorwoord
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COVER
Immunohistochemische kleuring van 

de long van een Java-aap (Macaca 

Fascicularis) experimenteel geïnfec-

teerd met SARS coronavirus-1, met 

aan kleuring van virus antigeen in met 

name type I en tevens type II pneu-

mocyten. (Judith van den Brand)

Nieuwsflits

Kort

< Lttrvreters
Judith Nieken,  

klinisch patholoog 

Pathologie Friesland

100 jaar NVVP - 2020 
een jaar om nooit te 
vergeten 
De aanloop naar de viering van 

het honderdjarig bestaan van de 

vereniging hadden we ons iets 

anders voorgesteld. De Commissie 

Bij- en Nascholing, de jubile-

umcommissie en de jubileum-

boekcommissie zijn al maanden 

enthousiast aan de slag met de 

voorbereidingen voor het lustrum-

congres in november. Nu dreigt de 

COVID-19 epidemie misschien wel 

roet in het eten te gooien. 

Wij zullen in de komende 

periode uitwerken of en hoe 

we de Pathologendagen vorm 

kunnen geven en het lustrum 

op passende en feestelijke wijze 

kunnen vieren. 

Wat zou het leuk zijn als het lukt 

om dit samen met alle leden te 

doen! 

Pathologie In Beeld

Corona-lichamen onderzocht

RTL | 22-04-2020

In de RTL - Editie NL aflevering 

81 is aandacht voor het item 

‘Corona-lichamen onderzocht’ 

met een interview met Jos Bart 

patholoog in het UMCG en 

Marianna Bugiani patholoog in 

Amsterdam UMC, locatie VUmc.  

Link naar uitzending.

Pathologen halen nuttige 

informatie uit corona-autopsies 

RTV NOORD | 24-04-2020

Interview Stef Bandstra met 

UMCG-patholoog Joost Bart. De 

lichamen van mensen die aan 

corona zijn bezweken, kunnen 

van grote waarde zijn in de strijd 

tegen het virus.

Pathologen zien veel schade bij 

overleden coronapatiënten 

NOS.NL | 13-05-2020 

Het huidige coronavirus veroor-

zaakt véél meer dan alleen 

longontstekingen. Dat bevestigt 

pathologisch onderzoek. De NOS 

sprak met vier pathologen (Jan 

von der Thüsen, Katrien Grünberg, 

Marianna Bugiani en Joost Bart). 

De obducties, bij overledenen 

moeten een beter begrip van de 

ziekte opleveren.
Lttrvreters | Judith Nieken

CODE WIT

Code rood, oranje, geel
Hoelang gaat het duren?
Onze redders in de nood
Draaien overuren

Alle dagen staan ze borg
Helden van de natie 
Een applausje voor de zorg?
Doe maar een ovatie!

Lttrvreters | Judith Nieken
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Pathologie in Beeld

Pathologie in beeld, de titel van het 

huidige strategisch beleidsplan van onze 

vereniging, is ontstaan uit een belangrijke 

behoefte. 

Iedereen in Nederland komt vroeg of 

laat in aanraking met ons vak. Vaak is dit 

rechtstreeks als patiënt, maar ook als 

gezinslid, goede bekende of eigenaar van 

een patiënt. De relatie patiënt – patholoog 

is goed beschouwd een hele bijzondere, 

omdat het contact in deze relatie vrijwel 

altijd indirect verloopt. Medebehandelaars 

zoals huisartsen, dierenartsen en collega 

medisch specialisten zijn als het ware de 

tolk in het contact. Zowel de patiënt als de 

patholoog zijn sterk afhankelijk van infor-

matieoverdracht door medebehandelaars. 

Wanneer u weleens in internationaal gezel-

schap hebt gecommuniceerd via een tolk, 

dan weet u dat hiervoor kennis, inlevings-

vermogen en wederzijds vertrouwen nodig 

zijn. 

 

Het mag duidelijk zijn dat zowel de patiënt 

als de patholoog hetzelfde doel hebben, 

namelijk een goed behandeladvies welke 

uiteindelijk zal leiden tot een lang en 

gezond leven. Waar de pathologie in de 

laatste 100 jaar grote vooruitgang heeft 

geboekt, gekenmerkt door hoogwaardige 

en vooruitstrevende diagnostiek, is er 

bij de patiënt tot op de dag van vandaag 

nog steeds veel onbekendheid. Vaak is 

de perceptie dat er weefsel ‘op kweek’ is 

gezet. Gezien de indirecte communicatie is 

dit niet vreemd. Er is nog veel ruimte voor 

verbetering. 

Naast het allerbelangrijkste: de kwaliteit 

van zorg en diagnostiek, is het essentieel 

dat de zorg voor mens en dier betaalbaar 

blijft. Een goede pathologische diagnose is 

daarin een essentieel onderdeel, omdat dit 

de voorwaarde schept voor een therapie 

op maat.  

In een maatschappij met een hoge mate 

van digitalisering en een snelle visuele 

vorm van communicatie zullen de patiënt, 

de medebehandelaar, de financiers en de 

patholoog elkaar moeten blijven vinden om 

de juiste zorg te blijven verlenen. Hiervoor 

is direct contact en goede communi-

catie nodig, op een manier die onze 

doelgroepen aanspreekt. Dit is met recht 

een uitdaging te noemen omdat ons vak in 

de basis wel vergelijkbaar is, maar zoveel 

verschillende deelspecialismes kent. Er zijn 

voorbeelden van pathologen die met groot 

succes via diverse media een inkijkje geven 

in hun specifieke deel van het vakgebied. 

De Taakgroep Pathologie in Beeld is recent 

gestart met de opdracht om een helder 

beeld te schetsen van ons vak in brede zin. 

Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed 

aan de doelgroepen die voor ons belangrijk 

zijn en het type communicatie dat daarbij 

past. We houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen.

Van de bestuurstafel

Naomi de Bruin,

voorzitter sectie  

Veterinaire Pathologie
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n de samenvatting van deze analyse 

stond een indrukwekkende conclusie: 

“De biosfeer, waarvan de mensheid als 

geheel afhangt, wordt in een ongeëven-

aarde mate veranderd op alle ruimtelijke 

schalen. Biodiversiteit – de diversiteit 

binnen soorten, tussen soorten en van 

ecosystemen – neemt sneller af dan ooit in 

de menselijke geschiedenis.”

Het advies om deze situatie ten goede 

te veranderen was niet minder indruk-

wekkend: “Doelstellingen voor het behoud 

en duurzaam gebruik van de natuur en het 

bereiken van duurzaamheid kunnen niet 

worden gehaald door de huidige trajecten, 

en de doelstellingen voor 2030 en daarna 

kunnen alleen worden bereikt door trans-

formatieve1 veranderingen in economische, 

sociale, politieke en technologische factoren.”

E C O C E N T R I S C H  W E R E L D B E E L D

Eén van de transformatieve verande-

ringen die wordt voorgesteld, ook in de 

geneeskunde, is om een meer ecocen-

trische wereldbeeld te ontwikkelen, een 

wereldbeeld waarin de mens integraal 

onderdeel uitmaakt van het milieu2. De 

vergelijkende pathologie is al een stap 

in de goede richting, door de verschillen 

Thijs Kuiken  

Prof. compara-

tive Pathology, 

Departement 

Viroscience, 

Erasmus Medisch 

Centrum (EMC), 

Rotterdam

De rol van pathologie 
in de duurzaamheids-
transitie Vorig jaar mei werd een omvangrijke 

analyse gepubliceerd over de staat van 

de globale ecosystemen . De auteur 

was IPBES, het intergouvernementeel 

platform van de Verenigde Naties voor 

wetenschapsbeleid van biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten . 

I en overeenkomsten tussen ziekten van 

mens en dier met elkaar te vergelijken. De 

NVVP is ook een goed voorbeeld, door 

pathologen van verschillende achter-

gronden—geneeskunde, diergeneeskunde, 

en andere disciplines—samen te brengen in 

één organisatie en hen de mogelijkheid te 

bieden van elkaar te leren.

H PA I  H 5 N 1

Een goed voorbeeld van de integratie van 

pathologisch onderzoek aan mensen en 

dieren is het onderzoek aan hoog-pa-

thogene aviaire influenza. Eind 2003 en 

begin 2004, toen hoog-pathogene aviaire 

influenza (HPAI) H5N1 virus Thailand had 

bereikt bij en zijn geleidelijke, maar meedo-

genloze verspreiding in Zuidoost-Azië, 

werd sterfte bij katten gemeld in verband 

met het eten van besmette kippen. Dit was 

ongebruikelijk, omdat men veronderstelde 

dat katten niet ziek werden door influen-

zavirusinfectie. Om deze onverwachte 

ontwikkeling te bestuderen, hebben we in 

het laboratorium katten geïnoculeerd met 

HPAI H5N1 virus. Door gebruik te maken 

van virologische en pathologische analyses, 

toonden we aan dat de katten een ernstige 

longontsteking ontwikkelden. Verrassend 8 NVVP BULLETIN
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Hersenen en 

hart van katten 

experimeneel 

geinfecteerd met 

HPAI H5N1 virus 

met necrose 

en ontsteking 

(HE kleuring) 

en aanwezig-

heid van virus 

antigeen (IHC 

kleuring).3

1  Met transformatieve veranderingen worden bedoeld: 

“een fundamentele, systeembrede reorganisatie van 

technologische, economische en sociale factoren, 

waaronder paradigma’s, doelen en waarden .” 

2 O .a . Benatar S, 2016 . Politics, power, poverty and global 

health: systems and frames . Int J Health Policy Manag . 5: 

599-604 

3 Deel van figuur 3 in Am J Pathol . 2006 Jan;168(1):176-

83; Influenza A virus (H5N1) infection in cats causes 

systemic disease with potential novel routes of virus spread 

within and between hosts . Rimmelzwaan GF1, van Riel D, 

Baars M, Bestebroer TM, van Amerongen G, Fouchier RA, 

Osterhaus AD, Kuiken T . 

Bron: https://ipbes .net/global-assessment

genoeg had, naast de longen, bijna elk 

ander orgaan dat we onderzochten aanwij-

zingen voor ernstige ontsteking en necrose 

door influenzavirusinfectie. Deze studie 

plaatste de sporadische humane casussen 

van niet-respiratoire ziekte door H5N1 

influenza in een ander perspectief. Er was 

bij voorbeeld een goed gedocumenteerd 

geval van een kind in Vietnam dat neuro-

logische symptomen had zonder ademha-

lingssymptomen. Een HPAI H5N1 virus 

werd vastgesteld in hersenvocht van dit 

kind, dat stierf. Kon HPAI H5N1 virus zich 

ook bij mensen verspreiden naar extra-res-

piratoire organen, en zo ja, hoe?

Een gedeeltelijk antwoord op deze 

vraag kwam van experimentele HPAI 

H5N1 virusinfecties bij fretten. Tot onze 

verbazing vonden we weinig bewijs van 

longontsteking bij fretten die via de intra-

nasale route werden geïnoculeerd. In 

plaats daarvan was er overvloedig bewijs 

van encefalitis. Vervolgens hebben we 

een nieuw experiment uitgevoerd om te 

bepalen hoe HPAI H5N1 virus de hersenen 

bereikte. Dit experiment toonde aan dat 

HPAI H5N1 virus een sterk tropisme had 

voor het reukepitheel, zich daarvandaan 

langs de reukzenuw verspreidde, en via 

het zeefbeen de hersenen bereikte. Deze 

olfactorische route is een mogelijke 

verklaring voor humane casussen van 

influenza, waarbij patiënten presen-

teren met neurologische symptomen bij 

afwezigheid van ademhalingsziekte.

O N E  H E A LT H

“One Health” gaat nog een stap verder 

dan de vergelijkende pathologie. In dit 

concept worden niet alleen de gezondheid 

van mensen en dieren ondergebracht, 

maar ook de gezondheid van de ecosys-

temen waarin ze leven. De One Health 

aanpak van problemen is om oplossingen 

te vinden die een optimale gezondheid 

bereiken van mens, dier en milieu (AVMA, 

2008. One Health: A New Professional 

Imperative: Final Report). Dit concept 

heeft in Nederland o.a. vorm gekregen 

in de Netherlands Centre for One Health 

(https://ncoh.nl/), een virtueel centrum 

waarvan meerdere universitaire medische 

centra partner zijn. In dit centrum streven 

onderzoekers uit verschillende discipli-

nes—o.a. ecologie, zootechniek, diergenees-

kunde, en geneeskunde—naar duurzame 

oplossingen voor grote maatschappelijke 

uitdagingen. Er doen verschillende patho-

logen mee, zoals prof. dr. Andrea Gröne 

(UU), wetenschappelijke directeur van het 

strategische programma “Healthy wildlife 

and ecosystems.”

In de overgang naar een duurzame 

maatschappij is dus ook een rol weggelegd 

voor pathologen. Er is nog hoop. • 

9NVVP BULLETIN
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inds de inbedding van next-ge-

neration sequencing (NGS) in 

de routinediagnostiek heeft de 

moleculaire diagnostiek een steeds promi-

nentere rol gekregen binnen pathologie-

afdelingen. Dit heeft onder meer geleid tot 

het ontstaan van het specialisme klinisch 

moleculair bioloog in de pathologie 

(KMBP). Door de razendsnelle ontwik-

kelingen en de toenemende variatie aan 

geteste genen is de behoefte aan (meer) 

kennis en inzicht op dit gebied gegroeid 

onder de betrokken experts. Zeldzame, 

onbekende of moeilijk te duiden molecu-

laire bevindingen vragen om een bundeling 

van krachten.

Van educatief platform naar expertpanel

In Nederland zijn daarom tussen 2014 en 

2017 meerdere Moleculaire Tumor Boards 

(MTB’s) ontstaan in zeven UMC’s en het 

NKI-AVL (Figuur 1). Aan het begin werden 

binnen de MTB’s vaak alle (afwijkende) 

moleculaire testresultaten besproken. De 

besprekingen dienden als een wederzijds 

educatief platform waarmee de razend-

snelle ontwikkelingen door de betrokken 

partijen konden worden bijgebeend.

Inmiddels is de expertise toegenomen en 

is het belang van MTB’s aan het veran-

deren. Er wordt routinematig getest op 

een breed scala aan somatische mutaties, 

copy-nummer varianten en fusiegenen en 

er kunnen bij longcarcinomen al tot in de 

derde behandellijn resistentiemechanismen 

worden gedetecteerd die met doelgerichte 

therapie kunnen worden behandeld. De 

rol van de MTB is daardoor verschoven van 

een primair educatief platform naar een 

expertpanel met belangrijke implicaties 

voor behandelbesluiten.

V E R K L A R E N  E N  V E R TA L E N

In de acht Nederlandse MTB’s worden 

veelal oncologische patiënten besproken 

waarbij zeldzame, onbekende of complexe 

(combinaties van) moleculaire bevindingen 

zijn gedetecteerd. De MTB’s bestaan 

allen minimaal uit een (long)oncoloog, 

patholoog en een KMBP. Hierdoor kunnen 

de gevolgen van een afwijking vanuit de 

biologie rationeel worden verklaard en 

direct worden vertaald naar een klinisch 

toepasbare en beschikbare behandeling.

Door het grote scala aan klinisch relevante 

markers is longkanker, met in het bijzonder 

de resistentiediagnostiek, op dit moment 

de belangrijkste ‘klant’ van de MTB’s. 

Longtumoren met mutaties in BRAF 

en EGFR, translocaties van ALK, NTRK, 

ROS1 en RET en amplificaties of ‘exon 

Moleculaire  
Tumor Boards
In Nederland zijn meerdere Moleculaire Tumor Boards actief . 

In zeven UMC’s en het NKI-AVL kunnen behandelaren adviezen 

inwinnen om oncologische patiënten te behandelen met de 

meest optimale doelgerichte therapie van het moment .

S

L A N D E L I J K  K E N N I S N E T W E R K

Drs. Bart 

Koopman, 

arts-onderzoeker, 

UMCG,  

onderzoeker 

project PATH

Dr. Léon van 

Kempen, KMBP, 

UMCG
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14 skipping’ van MET kunnen namelijk 

behandeld worden met doelgerichte 

therapie. Onder de selectiedruk van nieuwe 

doelgerichte behandelingen ontstaan 

nieuwe resistentiemechanismen die door 

de adaptieve moleculaire diagnostiek 

ontrafeld worden. In zes MTB’s is longcar-

cinoom dan ook de meest besproken 

maligniteit, waarbij drie MTB’s zelfs 

uitsluitend longcarcinomen bespreken. 

Andere maligniteiten worden momenteel 

vooral besproken om te toetsen of deze 

in aanmerking komen voor doelgerichte 

therapie in studieverband, zoals de 

DRUP studie. Maar waar de moleculaire 

diagnostiek zich razendsnel ontwikkelt, 

bewegen de MTB’s dynamisch mee: over 

een paar jaar kan het moleculair oncolo-

gische landschap er heel anders uitzien.

M T B  I N  H E T  Z O R G P R O C E S

De acht Nederlandse MTB’s bestaan 

onafhankelijk van de conventionele MDO’s, 

waarbij er in Nederland globaal twee 

modellen kunnen worden onderscheiden 

(Figuur 2). In het kankertype-specifieke 

model wordt nieuwe oncologische 

casuïstiek in principe besproken in het 

MDO, maar kan het voorkomen dat 

een patiënt in de MTB wordt besproken 

wanneer systemische therapie de enige 

een optie is. In het kankertype-overstij-

gende model is een MTB niet gekoppeld 

Moleculaire  
Tumor Boards

aan één oncologisch specialisme, maar 

kunnen verschillende soorten oncolo-

gische en pathologische subspecia-

listen zeldzame of complexe casuïstiek 

inbrengen.

Waar een MDO zich primair richt op welke 

behandelmodaliteit het meest geschikt 

is voor een casus (chirurgie, radiothe-

rapie of systemische therapie), richten de 

MTB’s zich met name op de differentiatie 

tussen de vraag óf, en wélke doelgerichte 

therapieën mogelijk zijn bij een casus. 

Bespreking in een MTB kan dus juist een 

advies van het MDO zijn.

VA N  E X P E R T PA N E L S  N A A R 

L A N D E L I J K  K E N N I S N E T W E R K

Hoewel de MTB’s allemaal gekoppeld 

zijn aan gespecialiseerde oncologische 

centra, is er geen sprake van een exclusief 

In Nederland 

bestaan twee 

MTB-modellen 

– kankertype-

specifiek of 

kankertype-

overstijgend – 

die verschillend 

relateren aan de 

conventionele 

MDO’s

In alle zeven 

universitaire 

medische centra 

en het NKI-AVL zijn 

Moleculaire Tumor 

Boards actief.
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academisch onderonsje. Bij zeven van de 

acht MTB’s wordt namelijk ook casuïstiek 

besproken uit perifere ziekenhuizen of 

pathologieafdelingen. Bij vier MTB’s wordt 

daarbij zelfs de mogelijkheid geboden om 

via videoverbinding aan te sluiten, en nog 

eens twee MTB’s hebben plannen dit op 

korte termijn aan te bieden. Perifeer actieve 

behandelaren, pathologen en KMBP met 

moleculair georiënteerde vragen kunnen 

zich op deze manier inmengen in de 

expertise van een MTB.

Door de zeldzaamheid van bepaalde 

moleculaire bevindingen is echter zelfs 

de expertise en ervaring in een individueel 

MTB in sommige gevallen onvoldoende. 

De bewijslast kan in die gevallen afkomstig 

zijn van hooguit enkele patiënten uit de 

literatuur, maar een ander MTB kan er ook 

al ervaring mee hebben of zelfs follow-up 

gegevens ter beschikking hebben. In die 

gevallen kan het bijzonder nuttig zijn om 

informatie uit te wisselen. 

PAT H  P R O J E C T

Om die reden werken de Nederlandse 

MTB’s samen in het landelijke project 

PATH (Predictieve Analyse voor Therapie). 

De krachten van de verschillende MTB’s 

worden gebundeld door de ontwikkeling 

van een kwaliteitsrichtlijn voor MTB’s en 

een landelijke database voor bijzondere 

MTB casuïstiek. Hiermee kan de kwaliteit 

en de homogeniteit van Nederlandse 

MTB-adviezen worden verbeterd.

De combinatie van regionale en nationale 

samenwerking creëert een landelijk 

‘kennisnetwerk’, waarin iedere behandelaar, 

patholoog en KMBP toegang hebben tot 

de landelijk beschikbare kennis. Zo kan elke 

Nederlandse kankerpatiënt een gelijke kans 

krijgen op de meest optimale doelgerichte 

behandeling van het moment. •

KMBPio opleidings dag 

Nijmegen 2019

p dit moment zijn er ongeveer 

30 KMBPers actief in Nederland 

en 13 KMBPers in opleiding.

Eén van de belangrijkste taken van een 

KMBPer is het analyseren, rapporteren en 

autoriseren van moleculaire analyses op 

weefsel. Onder moleculaire diagnostiek 

vallen alle testen op RNA en DNA. Tevens 

is het de taak van een KMBPer om op de 

hoogte te blijven van de nieuwste ontwik-

kelingen binnen het vakgebied en zo 

nodig nieuwe testen te implementeren in 

Klinisch 
moleculair 
bioloog in de 
pathologie

O
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De moleculaire diagnostiek neemt een steeds 

prominentere plaats in binnen de pathologie . 

Om deze complexe diagnostiek in goede banen 

te leiden bestaat in Nederland sinds 2013 het 

specialisme klinisch moleculair bioloog in de 

pathologie (KMBP) .

Dr. Leonie 

Kroeze, klinisch 

moleculair 

bioloog in de 

pathologie 

in opleiding 

(of KMBPio), 

Radboudumc 

Nijmegen

het lab (innovatie). Hierbij is het van groot 

belang dat er nauw contact is met patho-

logen en artsen om op de wensen van de 

kliniek in te kunnen spelen. 

Ook het bespreken van complexe 

moleculaire uitslagen met pathologen, 

artsen en klinisch genetici, wordt steeds 

belangrijker, mede door de snelle ontwik-

kelingen binnen de ‘targeted therapy’. Tot 

slot speelt de KMBPer een belangrijke rol 

in scholing van pathologen en artsen op 

het gebied van moleculaire diagnostiek, 

aansturing van analisten, management 

van het moleculaire laboratorium en 

kwaliteitszaken. 

O P L E I D I N G

Een belangrijke ingangseis voor de 

2-jarige opleiding tot KMBPer, is dat je een 

promotietraject moet hebben afgerond 

(bij voorkeur) op moleculair biologisch 

gebied. Tijdens de opleiding staat leren 

in de praktijk centraal. Gedurende 2 jaar 

draai je mee met het analyseren van de 

moleculaire diagnostiek, waardoor je 

hierin steeds meer bekwaam wordt en 

uiteindelijk zelfstandig uitslagen mag 

autoriseren. 

Tijdens de opleiding moet een portfolio 

worden bijgehouden waarin de compe-

tenties voor verschillende moleculaire 

AIOS hoekje

analyses, kwaliteitszaken, management en 

wet- en regelgeving worden vastgelegd. 

Ook worden voortgangsgesprekken en 

korte praktijkbeoordelingen opgenomen 

in het portfolio. Tijdens de opleiding krijg 

je de mogelijkheid om een korte stage te 

lopen op een ander moleculair pathologie 

lab en/of een moleculair lab van een 

andere discipline, bijvoorbeeld molecu-

laire microbiologie of genetica. 

O P L E I D I N G S D A G

Twee keer per jaar wordt er een oplei-

dingsdag georganiseerd door KMBPers 

in opleiding. Het organiserende centrum 

stelt een programma samen met interes-

sante presentaties en verzorgt een 

rondleiding over het lab. Deze opleidings-

dagen zijn altijd erg leerzaam en tevens 

goed om elkaar beter te leren kennen. •

Eén van de belangrijkste 
taken van een KMBPer 

is het analyseren, 
rapporteren en 
autoriseren van 

moleculaire analyses op 
weefsel
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Uit het land 

Het Koninkrijk bestaat uit vier landen 

(Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten), 

waarvan Aruba, Curaçao en Sint Maarten vallen 

onder de zogeheten landen en gebieden 

overzee (LGO’s). Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

zijn bijzondere gemeenten en dus Nederland.

Het pathologie laboratorium is onderdeel van 

het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC), 

waar ook andere laboratorium disciplines 

onder vallen (KCH, Toxicologie, Medische 

Microbiologie, Waterlaboratorium, Moleculaire 

diagnostiek, prikposten). Het gehele ADC heeft 

meer dan 200 mensen in dienst, waarvan 16 op 

de afdeling pathologie, met 2 klinisch patho-

logen en 1 forensisch patholoog. De afdeling 

pathologie verricht de pathologie onderzoeken 

voor Curaçao en Bonaire en een deel van de 

onderzoeken voor St. Maarten. Aruba heeft een 

eigen laboratorium voor pathologie.

Operationeel werkt het lab hier net als een lab 

in Nederland, we hebben dezelfde systemen 

(UDPS, LMS, G2) voor lab management en 

verslaglegging, ook is er sinds half november 

2019 digitaal ordermanagement met het 

ziekenhuis informatiesysteem (HiX) met het net 

geopende Curaçao Medical Centre (CMC).

K WA L I T E I T

We werken volgens de ook in Nederland 

geldende richtlijnen, zo zijn we inmiddels al een 

aantal jaar ISO geaccrediteerd, als geheel ADC, 

en we doen, net als een aantal Nederlandse 

laboratoria mee met de rondzendingen van 

de NEQAS en NORDIQC. Een grote winst voor 

onze patiënten was het opstarten van molecu-

laire diagnostiek met de Idylla voor EGFR, KRAS, 

BRAF/NRAS en MSI. Dit verkort de doorlooptijd 

van ruim 2 weken naar een paar uur. Voor 

de aanvullende diagnostiek beschikken we 

over een pakket van ca. 70 antilichamen en 

werken met een net nieuw geïnstalleerde 

immunostainer.

G E N E R A L I S T  É N  D E E L S P E C I A L I S T

Het werken op een eiland maakt dat je een 

generalist en specialist moet zijn, en flexibel in 

het zoeken naar oplossingen die bij de beper-

kingen van het werken hier horen. Dit geldt 

overigens voor alle specialisten op het eiland in 

meer of mindere mate.

Het implementeren van digitale pathologie 

zal slechts beperkt helpen bij de diagnostiek. 

De kosten zijn daarvoor nog veel te hoog in 

verhouding met de tarieven die hier worden 

vergoed door de verzekeraar en de systemen 

zijn nog te gevoelig voor storing. Alles moet 

hier ingevlogen of gevaren worden, dus een 

systeem wat nog te gevoelig is, is hier niet 

handig.

Ook als een van ons voor langere periode weg 

is, moet er vervanging worden geregeld. Sinds 

vorig jaar werken we daarvoor samen met de 

pathologie afdeling van VieCuri in Venlo. Het 

is voor ons en voor onze clinici prettig om met 

vaste partners samen te werken.

V E N LO  –  V I E C U R I

Voor de pathologen uit Venlo is het een leuke 

afwisseling om waar te nemen op het mooie 

eiland Curaçao. Bij aankomst word je al 

Pathologie op Curaçao
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omringd door een zalige warmte en begint de 

verkenning van het eiland en het laboratorium. 

Een goed draaiend laboratorium pathologie in 

een moderner jasje dan thuis in Venlo en een 

werkwijze die vergelijkbaar is met Nederland. 

De taal is Nederlands of Engels en vrijwel alle 

Antilliaanse medewerkers zijn in Nederland 

opgeleid. Een oncologiecommissie die goed 

georganiseerd is, maar wel rekening moet 

houden met de financiële beperkingen die 

het eiland en de verzekering hebben voor 

wat betreft dure behandelingen. Soms zijn 

behandelingen te duur voor het eiland en niet 

mogelijk. Het zijn toch echt basic overwe-

gingen. Wat is de prognose en is het zinvol? 

Kan deze patiënt dit wel aan? Werken zonder 

PET CT is voor een oncoloog een beperking, 

maar zorgt er wel voor dat het eiland geen 

problemen krijgt met het radio-actieve afval dat 

dit oplevert. 

C A S E  M I X

Het is ook hier zeker doorwerken en de 

verwachtingen zijn even hoog als in Nederland 

voor wat betreft doorlooptijden en uitslagen. 

Hier nog geen concentratie en spreiding van 

zorg, met verdeling van ingrepen over de 

regionale ziekenhuizen, maar alle organen 

en ziektes komen langs, aangeleverd door de 

ziekenhuizen en huisartsen vanuit het gehele 

eiland.

Diagnostisch soms ook verassingen. Voor het 

eerst de diagnose Lepra stellen in de huid, 

waarvan de coupe een bijzonder plekje heeft 

gekregen tussen de onderwijs coupes om de 

AIOS te leren. Dat soort ziekten maakt een hele 

dag bijzonder. Een enorme variatie aan weke 

delen tumoren en maligne lymfomen, Dengue, 

kippenmijten en onverwachte kristallen. En 

soms heeft de patiënt nog maar een leeftijd van 

10 jaar en een dik maligne melanoom van het 

mondslijmvlies. Wat de praktijk ook bijzonder 

maakt is dat dierenartsen weefsel insturen 

voor pathologie onderzoek, en dus maar weer 

studeren, artikelen zoeken en samen kijken. 

Immuno’s zullen in deze niet helpen. 

H E T  S O C I A L E  E N  C U LT U R E L E 

L E V E N

Na het werk is er tijd om een strandje te 

bezoeken of met meegereisde familie ergens 

op het eiland te vertoeven en in de heerlijke 

restaurantjes te eten. De avonden zijn zwoel en 

warm, regelmatig is er een etentje met andere 

specialisten uit het ziekenhuis of zijn er andere 

activiteiten. In het weekend: vakantie, duiken 

en het prachtige onderwaterleven bezich-

tigen, naar het strand of de Christoffelberg 

beklimmen, carnaval, Koningsdag of onafhan-

kelijkheidsdag leert ons over Nederlandse en 

Antilliaanse geschiedenis. Niet altijd iets om als 

Nederlander trots op te zijn trouwens!

We hebben ‘ons‘ stukje overzees deel van het 

Koninkrijk der Nederlanden erg leren waarderen 

en hopen ook in de toekomst ons steentje hier 

te mogen bijdragen. •

Nina Kooij, Ariënne van Marion

m.m.v. Siep Wouda en Adriaan de Bruïne
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harles River Laboratories (CRL) 

met onder andere een site in Den 

Bosch, is ’s werelds grootste CRO 

(Contract Research Organization) waar 

dit onderzoek in opdracht van klanten in 

de volle omvang wordt uitgevoerd. Zo 

heeft CRL in 2019 een rol gespeeld in 

85% van de door de FDA goedgekeurde 

geneesmiddelen.

WA A R O M  D O E N  W E 

T OX I C O LO G I S C H E  S T U D I E S ?

Sinds het bekende debacle met Thalidonide 

(Softenon®), wat onder meer aangeboren 

verkorte ledematen gaf bij gebruik tijdens 

zwangerschap, zijn de wereldwijde eisen 

voor registratie enorm aangescherpt en zijn 

Toxicologische 
Pathologie
Toxicologische Pathologie is een cruciaal onderdeel van 

het hedendaagse veiligheidsonderzoek ten behoeve van de 

registratie van (dier)geneesmiddelen en (agro)chemicaliën .

B I J  C H A R L E S  R I V E R  D E N  B O S C H

C er guidelines opgesteld (b.v. OECD, EPA, 

EMEA, ICH), die de studiedetails geven. 

Studies moeten uitgevoerd worden onder 

Good Laboratory Practice (GLP), waarbij 

tweejaarlijks een uitgebreide overheidsin-

spectie plaatsvindt. Binnen ons bedrijf is 

veel aandacht voor de 3 V’s (verminderen, 

verfijnen en vervangen van dierproeven), 

echter de mogelijkheden voor het gebruik 

van alternatieven voor dierproeven in 

regulatoire studies is op dit moment nog 

beperkt. Er moet onderscheid gemaakt in 

A) medicijn ontwikkeling, waarbij bepaald 

wordt wat de effectieve blootstelling met 

de minste bijwerkingen voor patiënten is; 

en B) (agro)-chemicaliën, waarbij veilige 

blootstellingsniveaus worden bepaald.

Hetty van den 

Brink, Section 

Head Pathology, 

Charles River 

Laboratories, 

‘s-Hertogenbosch

Schema 1: 

Voorbeeld van 

non-clinical 

studies t.b.v 

de registratie 

van een nieuw 

medicijn
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D E  R E G I S T R AT I E  VA N  N I E U W E 

G E N E E S M I D D E L E N

In schema 1 wordt een overzicht van 

mogelijke studies voor de registratie van 

een nieuw geneesmiddel gegeven. Een 

pakket van studies is vereist voor het 

samenstellen van een Investigational New 

Drug (IND) voordat het de eerste klinische 

fase in mag. Daarna volgen gelijktijdig met 

“human clinical trials (Phase I – III)”nog 

een aantal dierstudies. Nadat een nieuw 

geneesmiddel alle noodzakelijke pre(kli-

nische) studies doorlopen heeft wordt 

het complete dossier ter goedkeuring 

aangeboden aan de autoriteiten wat bij 

goedkeuring leidt tot registratie van een 

nieuw geneesmiddel. 

R O L  VA N  D E  PAT H O LO O G

De verantwoordelijkheid voor de patho-

logische evaluatie van dierstudies ligt bij 

geregistreerde toxicologisch of veterinair 

pathologen. De rol van de patholoog loopt 

vanaf het moment dat de studieleider het 

studieprotocol opstelt, tot het tekenen van 

het finale pathologie rapport. In sommige 

gevallen kunnen echter nog tot jaren na 

finaliseren vragen van klanten of registre-

rende overheden ontvangen worden over 

de resultaten of interpretatie van patholo-

gische bevindingen in bepaalde studies. 

D E  D A G E L I J K S E 

W E R K Z A A M H E D E N

Voor elke studie is een patholoog aange-

wezen als studiepatholoog. Er is veel 

variatie in de studieduur (van “single 

dose” tot 2-jarige carcinogeniteit studies), 

doseringsroutes (b.v. oraal, subcutaan, 

intraveneus, dermaal, inhalatie, continu 

infusie) en diersoorten (b.v. rat, muis, 

konijn, minivarken en hond), zie schema 2.

Na de in-life periode wordt er bloed 

afgenomen voor hematologisch en klinisch 

biochemisch onderzoek, wordt er een 

volledige sectie uitgevoerd en orgaange-

wichten bepaald. Van zo’n 50-tal organen/

weefsels van alle controle en hoge dosis-

dieren, worden vervolgens haematoxyline/

eosine (uitleggen) coupes gemaakt. 

Een groot deel van ons werk bestaat uit het 

evalueren van deze coupes en het rappor-

teren van de pathologie van deze studies. 

Group 
No. Test Item Id.

Dose Level
(mg/kg/day) Subsets

Number of Animals
Animal

Numbers

Males Females Males Females

1 0 (Vehicle)
Main 10 10 1-10 51-60

Recovery 5 5 11-15 61-65

2 XYZ 100 Main 10 10 16-25 66-75

3 XYZ 300 Main 10 10 26-35 76-85

4 XYZ 1000
Main 10 10 36-45 86-95

Recovery 5 5 46-50 96-100

Effect in testis 

van de rat na 

behandeling met 

een chemische 

teststof gedu-

rende 3 dagen: 

Vacuolisatie van 

Sertoli cellen en 

degeneratie van 

spermatocyten 

(links controle, 

rechts hoge 

dosis)

Schema 2: 

Design van een 

28-dagen rat 

studie
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De microscopische bevindingen worden 

geregistreerd in een speciaal computerpro-

gramma. Anders dan in de diagnostische 

pathologie worden beknopte termen 

gebruikt (bevinding met modifiers en 

locator) en in de meeste gevallen worden 

bevindingen gegradeerd (schaal 1-5). Het 

hoofddoel van de evaluatie is het beant-

woorden van de volgende vragen: 

• Zijn er teststof geïnduceerde bevin-

dingen (rekening houdend met spontane 

achtergrondpathologie en bevin-

dingen geïnduceerd door de behan-

delingsprocedure) en als er mogelijke 

“target-organen” geïdentificeerd zijn 

wat is het resultaat van de evaluatie 

van deze organen van de tussenlig-

gende doseringsgroepen (en eventueel 

recoverygroepen)?

• Bij welk doseringsniveau zijn er geen 

teststof-gerelateerde bevindingen?

• Is een teststof-gerelateerde bevinding bij 

een bepaald doseringsniveau schadelijk 

of niet-schadelijk (adverse of non-  

adverse) en is de bevinding reversibel?

• Zijn er correlaties te maken met macro-

scopische bevindingen, orgaangewicht 

veranderingen en/of veranderingen in 

klinisch pathologische parameters?

Voor de interpretatie en conclusie zijn van 

belang: 

• Is een bevinding direct of indirect 

geïnduceerd door de teststof (bv gerela-

teerd aan een lager lichaamsgewicht)?; 

• Zijn bevindingen species-specifiek en 

dus (mogelijk) minder of niet relevant 

voor de mens?

Voor geneesmiddelen:

• Zijn bevindingen gerelateerd aan de 

“mode-of action” van een geneesmiddel?

• Zijn er mogelijke biomarkers om veran-

deringen in dit orgaan in de kliniek te 

monitoren?

In de pathologierapporten kunnen 

referenties toegevoegd worden om inter-

pretaties verder te onderbouwen. Met de 

ontwikkeling van steeds nieuwe stoffen 

blijft het spectrum van geïnduceerde 

laesies zich continu uitbreiden.

 

D E  T O E KO M S T

In ons dynamische vakgebied wordt hard 

gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit. 

Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een 

verdere harmonisatie van de terminologie. 

Dit moet resulteren in het gebruik van 

dezelfde terminologie binnen en tussen 

bedrijven wereldwijd. Hierdoor kunnen 

de registrerende instanties studies en 

stoffen beter met elkaar vergelijken. Door 

nieuwe inzichten ontstaan nieuwe richt-

lijnen of worden richtlijnen aangepast 

(b.v. vissenstudies om te bepalen of er 

endocrine effecten zijn van stoffen die 

in ons oppervlaktewater terecht kunnen 

komen). De nieuwe ontwikkelingen in de 

humane en veterinaire pathologie dringen 

ook door in ons vakgebied. Een voorbeeld 

hiervan is de digitalisering. Het evalueren 

van hele studies op digitale beelden van 

coupes is (nog) niet toegestaan voor 

GLP-studies, maar digitale beelden worden 

steeds meer gebruikt om kwantitatieve 

analyses (morphometrie) uit te voeren. 

Deze techniek maakt het ook eenvoudig 

om coupes te delen met klanten of collega 

pathologen in het buitenland (binnen CRL 

zo’n 150) teneinde de communicatie met 

klanten en de kwaliteit van onze rapporten 

te verbeteren. Het is onze taak om op de 

hoogte te blijven en te participeren in de 

ontwikkeling van nieuwe technieken, die 

naar verwachting steeds meer deel gaan 

uitmaken van ons dagelijks werk.

In navolging van het statement van de 

humaan pathologen in de eerste editie 

van dit tijdschrift: ”Without pathology no 

Medicine” kunnen we voor ons vakgebied 

zeggen:” Without Toxicologic Pathology no 

Medication”. •
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Superspecialisatie

In ons vak rukt superspecialisatie steeds verder 

op. Dat is mooi, maar brengt ook problemen 

met zich mee. Het grootste praktijknadeel 

voor de pathologie hangt samen met het feit 

dat in ons vak de meeste subspecialisaties 

te klein zijn om een hele dagtaak te vormen. 

Dat betekent dat meerdere pathologen in 

de praktijk specialisaties hebben. En het is 

duidelijk dat als een collega met 2 of 3 speci-

alisaties vertrekt, het meestal niet mogelijk is 

een nieuwe collega te vinden die alle 3 die 

specialisaties beheerst. Het is aannemelijk dat 

die situatie in de toekomst nog kan ver er-

geren, nu we in de opleiding onze AIOS steeds 

eerder laten voorsorteren.

Hoe hier mee om te gaan? Er zijn enkele 

oplossingen te bedenken. Laat ik hier eens een 

kort voorzetje doen om te laten zien in welke 

richtingen gedacht kan worden en wat voor 

consequenties dat dan zou kunnen hebben.

Optie 1: Samenwerking van laboratoria

Naarmate de behoefte naar steeds meer 

toegesneden diagnostiek toeneemt, is het 

voor een klein laboratorium niet goed meer 

mogelijk in alle gebieden diagnostiek op 

maat te bieden. Vereniging van meerdere 

laboratoria kan een samenwerkingsverband 

genereren, waarin superspecialisatie mogelijk 

is. Dit zal zeker logistieke uitdagingen met zich 

meebrengen die belastingen genereren. Ook 

zal het vinden van een geschikte partner voor 

samenwerking (afstemming aanwezige speci-

alisaties) veeleisend zijn. Maar deze oplossing 

behoeft geen andere dan lokale aanpassingen 

(hoe veeleisend die ook kunnen zijn!!).

Optie 2: De generalist als onderdeel van de 

pathologenstaf 

Zou het mogelijk kunnen zijn in de pathologie 

een “algemeen patholoog” te introduceren? 

Maar, 1) wat gaat zo iemand de hele dag doen 

(simpel geachte diagnostiek, zoals appen-

dixen, basaalcelcarcinomen e.d.?) en is dit 

een aantrekkelijke dagvulling? 2) Hoe maken 

we iemand geschikt voor zo’n taak? Er kan 

gedacht worden aan verdere taakdifferentiatie 

en de rol van de “algemeen patholoog” in te 

laten vullen door een hoger opgeleide patho-

logisch analist.

Optie 3: Aanpassing van de opleiding tot 

patholoog: flexibilisatie

Is onze opleiding zo flexibel te maken dat 

iedereen voldoende ondergrond heeft om 

later in de carrière nog een keer te switchen? 

Waarschijnlijk wel, maar we zullen dan heel 

goed moeten definiëren wat voor eisen dat 

met zich meebrengt; we zullen we dan ook 

een niveau na b.v. 2 jaar moeten definiëren. 

Ook zullen we inhoudelijke eisen moeten 

formuleren voor elke superspecialisatie. Hier 

zal de vereniging een belangrijke rol moeten 

spelen.

Dit is in een notendop een aantal mogelijk-

heden waarmee we het veranderende 

landschap van de pathologie voor ons 

allemaal bewoonbaar kunnen houden. Ik 

denk dat ondanks alle ontwikkelingen ons vak 

toekomst heeft, maar dan begint het, zoals 

altijd, met samenwerking, van welke bloed-

groep we ook zijn. VIVE LA PATHOLOGIE! •

Column 
Prof. Dr. Paul van der Valk, patholoog

Afdeling Pathologie Amsterdam UMC
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nze overkoepelende organi-

satie, de FMS, kent de Raad 

Beroepsbelangen (RB), waar de 

NVVP in participeert met een lid van onze 

CBB. De RB maakt zich sterk voor een 

goede positie, organisatie en financiering 

van de medisch specialisten. Concreet gaat 

het dan om arbeidsvoorwaarden, CAO, 

werkomstandigheden, en registratie en 

declaratie van zorg. Kort gezegd, behartigt 

de CBB de maatschappelijke en zakelijke 

belangen van de pathologen. Daarvoor zijn 

wij in gesprek met meerdere partijen, zoals 

bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit, 

partijen betrokken bij registratie van zorg, 

zoals DHD, Logex, en in voorkomende 

gevallen verzekeraars. Om de belangen 

van alle pathologen te kunnen behartigen, 

zijn binnen de CBB pathologen uit vrije 

vestiging, dienstverband en academie 

actief, is er een AIOS lid en is er ook een 

KMBP’er lid.

Z WA A R T E C AT E G O R I E Ë N

De CBB houdt zich bijvoorbeeld bezig 

met capaciteitsplanning (manpower 

enquête), zwaartecategorieën, normtijden 

en werkbelasting. Concreet heeft de CBB 

in 2015 een nieuw systeem voor zwaarte-

categorieën geïntroduceerd. Onderdeel 

van het nieuwe systeem van zwaarte-

NVVP Commissie 
Beroepsbelangen

Jan Willem 

Leeuwis, 

Patholoog; 

Pathologie DNA, 

CBB

Peter de Bruin, 

Patholoog; 

Pathologie DNA, 

CBB

categorieën was het maken van een 

werkbelastingsindeling aan de hand van 

normtijden, gekoppeld aan de zwaarte-

categorieën, om op deze manier zo goed 

mogelijk de werkbelasting van pathologen 

inzichtelijk te maken. Deze differentiatie 

van werkzaamheden hebben we dit jaar 

voortgezet met de introductie van gedif-

ferentieerde zwaartecategorieën voor 

de moleculaire diagnostiek, aangezien 

de indeling in twee categorieën bij lange 

na niet toereikend is om de complexiteit 

van de huidige moleculaire diagnostiek 

weer te geven in registratie van zorg. 

De spagaat hierbij was enerzijds om 

het simpel te houden, met een beperkt 

aantal registratiemogelijkheden. Dit was 

één van de eisen van de Nederlandse 

Zorgautoriteit om het systeem overzich-

telijk en inzichtelijk te houden. Anderzijds 

willen we wel het scala aan mogelijkheden 

en testen dat tegenwoordig bestaat in 

de moleculaire diagnostiek goed kunnen 

registreren. Het systeem dat per 1 

januari jongstleden gestart is, is bij lange 

na niet perfect, maar een goed begin 

van meer gedifferentieerd registreren. 

Vanwege de complexiteit hebben we de 

Expertisegroep Moleculaire Diagnostiek 

gevraagd het systeem met ons jaarlijks te 

evalueren en aanpassen, en momenteel 

O

Wetenschappelijke verenigingen zoals de NVVP kennen bijna 

allemaal enkele vaste commissies . De commissie beroeps-

belangen (CBB) is daar één van, en graag vertellen wij u wat 

onze rol is, en waar wij momenteel druk mee bezig zijn . 
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zijn we bezig de eerste aanpassingen te 

bespreken.

Een tweede onderwerp waar we als CBB 

druk mee zijn, is het het opstellen van 

een document waarin een richtlijn voor 

de werkbelasting van een patholoog in 

dienstverband wordt voorgesteld. De basis 

is het aantal uren in de AMS verdeeld over 

patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden 

tijd. De bedoeling is een patholoog in 

dienstverband handvatten te geven bij 

gesprekken over werkdruk en werklast.

Samenhangend daarmee krijgen wij uit het 

hele land vragen over de waardering van 

MDO’s. Het is duidelijk dat in het afgelopen 

decennium het aantal MDO’s gestegen is, 

en dat wij als ondersteuner bij zeer veel 

en steeds meer MDO’s verwacht worden 

aan te sluiten. In het in 2015 geïntrodu-

ceerde systeem van vijf zwaartecatego-

rieën, zijn de MDO’s verdisconteerd in de 

hogere zwaartecategorieën (5 en 6). Dit is 

niet meer dekkend voor het grote aantal 

MDO’s heden ten dage. Bijkomend is er 

waarschijnlijk, gekeken naar het aantal 

glaasjes per zwaartecategorie waarop het 

systeem gebaseerd is, een stijging van 

de werklast. De vraag daarbij is ook of de 

normtijd in minuten per zwaartecategorie 

relatief nog juist verdeeld is. Het is ons 

doel om de aankomende één tot twee 

jaar te gebruiken om te berekenen hoe de 

werkbelasting per zwaartecategorie en het 

aantal MDO’s in de laatste zes tot zeven 

jaar veranderd zijn, en hoe we tot een 

nieuwe indeling zouden kunnen komen 

waarbij de zwaartecategorieën weer een 

goede afspiegeling zijn van onze werkbe-

lasting in de uitsnijkamer, achter de micro-

scoop en tijdens MDO’s. 

Andere zaken die ons bezighouden zijn de 

positie van vrijgevestigd specialisten in de 

MSB’s waarbij honoraria veelal niet meer 

stroken met de werkbelasting, het opstellen 

van handreikingen op de NVVP-website 

betreffende bijvoorbeeld een voorstel voor 

kostenverrekening voor het opsturen van 

materiaal tussen laboratoria, honorering 

van secties, en het begeleiden van collega’s 

die problemen hebben in hun praktijken in 

welke vorm dan ook. 

Graag horen we van jullie welke zaken 

er nog meer spelen in het land, en welke 

vragen jullie hebben wanneer het om 

werkbelasting, positionering (bijvoorbeeld 

binnen het ziekenhuis) en werkomstandig-

heden gaat. Ook vernemen we graag jullie 

mening en ideeën over de onderwerpen 

hierboven beschreven.•
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Prof. Offerhaus deed tijdens zijn opleiding de 

assistentschappen pathologie en anatomie, 

maar koos eerst voor chirurgie. Hij had er 

geen goed gevoel bij. “Ik was meer een 

denker dan een doener en ik merkte dat 

het een heel ander slag mensen was”. De 

inhoud van mijn werk, diagnoses stellen, 

motiveert mij het meest. Ik heb me dan ook 

steeds meer afzijdig gehouden van bestuur-

lijke taken, omdat ik dan minder tijd had om 

het vak uit te oefenen, terwijl daar mijn hart 

ligt. Een bijzonder moment was toen een 

onderzoeker van het Cleverslab bij me kwam 

met een muis. Ik stelde in 1 oogopslag de 

diagnose en plaatste daardoor het gehele 

onderzoek in een perspectief. Dat gaf wel 

een soort kick. 

P R O M O T I E O N D E R Z O E K

Daarnaast ben ik blij dat elk promotietraject 

tot een goed einde is gebracht. Het blijft 

spannend, omdat het project altijd verandert 

in het verloop. Als ik opnieuw zou kunnen 

kiezen; zou ik het brein als onderwerp nemen. 

Ze gaan de komende 50 jaar in het brein 

meemaken wat ik met kanker heb meege-

maakt. Het werkingsmechanisme zal worden 

opgehelderd en dan weten we hoe ons 

geheugen werkt of fout loopt. Ik ben door 

mijn vak opgegroeid met de ontwikkeling 

van de genetica waarbij de tumorgroei het 

Darwinistische principe volgt. Op persoonlijk 

vlak ben ik door mijn vak een non-creationist 

geworden, terwijl ik ben opgegroeid in een 

katholiek gelovig gezin.

Een belangrijke verandering in mijn carrière 

is dat pathologie meer geintegreerd is met 

de kliniek. Pathologen moeten echt naast 

de behandelaar staan en begrijpen wat zijn 

problematiek is. Omgekeerd ook, de behan-

delaar moet ook onze beperkingen kennen. 

Vroeger dachten specialisten als ze iets 

instuurden, “de patholoog kan toch zien wat 

het is”. Dat is natuurlijk niet zo; ons vak is ook 

interpreteren van beelden en combineren met 

de kliniek, voorgeschiedenis, enz. om tot een 

diagnose te komen. 

A R T I F I C I A L  I N T E L L I G E N C E

In de toekomst zal Artificial Intelligence heel 

belangrijk worden. Ik denk dat de computer 

veel dingen beter doet. Bij een resectie met 

40 lymfeklieren raakt een patholoog na de 

20e toch vermoeid; dat is onvermijdelijk. De 

digitale pathologie gaat ervoor zorgen dat je 

niet persé kijkt naar weefsels uit je eigen lab; 

misschien gaan de Chinezen uiteindelijk onze 

diagnostiek wel doen. Het gaat zeker een 

revolutie teweegbrengen.

Toen ik begon als professor was de genetica 

in opkomst en dacht men “we kijken naar een 

DNA printje en weten hoe het zit. De morfo-

logie wordt overbodig”. Dat is helemaal niet 

waar gebleken. Hetzelfde met EM; “met de 

elektronenmicroscoop kunnen we alles zien. 

Dan hebben we de lichtmicroscoop niet meer 

nodig”. EM speelt nauwelijks nog een rol. Ik 

maak niet meer mee dat de pathologie niet 

meer bestaat. •

Onder de microscoop
Interview met prof. dr. G. Johan Offerhaus
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Afgelopen jaar is de eerste jaargang van het 

NVVP Magazine uitgekomen en we zijn er 

in geslaagd een halfjaarlijkse editie uit te 

brengen, rond april en oktober . Dank voor jullie 

enthousiasme en bijdragen aan kopij . 

Dit jaar gaan we op deze weg door en brengen 

we twee edities uit . Een Magazine kan alleen maar 

slagen met uw bijdrage! 

Heeft u ideeën voor een ingezonden stuk, een 

opinie over een brandende kwestie, een leuke 

foto, een casus? Of weet u iemand die dit kan 

leveren? Dan houden wij ons aanbevolen!!

Mail uw idee, tekst, opinie of foto aan  

secretariaat@pathology .nl 

De redactieraad 
Judith van den Brand, 

Judith Jeuken, 

Sophie van Tilburg-van Hedel, 

Robby Kibbelaar,  

Robert Kornegoor
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