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Appendix normendocument NVVP:  
Aandachtsgebieden  
 
(aangenomen door ALV van 17 november 2016) 
 
Achtergrond:  
In het algemeen geldt dat specialisatie binnen de pathologie de kwaliteit bevordert en de 
variabiliteit terugdringt, zoals uitgebreid in de literatuur beschreven is voor diverse 
deelgebieden. Door de toename in de complexiteit van de diagnostiek, met sterke 
uitbreiding van protocollair vast te leggen parameters, alsmede de snelle ontwikkeling 
hiervan op diverse deelgebieden binnen de pathologie, is voortschrijdende deelspecialisatie 
onontkoombaar. Voorts is er naast de van oudsher verregaand gespecialiseerde pathologen 
in de academische afdelingen ook in de perifere centra reeds een sterke trend richting 
schaalvergroting met deelspecialisatie aan de gang, welke zichzelf mede reguleert door 
lokale omstandigheden en case mix.  
Hieruit vloeit de wens voort om op korte termijn te komen tot door de beroepsgroep 
opgestelde kwaliteitseisen voor gedefinieerde aandachtsgebieden / deelspecialisatie, welke 
kunnen leiden tot toetsbare criteria voor ‘aantoonbare expertise’. Dit zal ook langere termijn 
de beste basis zijn voor relevante, acceptabele, werkbare en toetsbare definities. Het biedt 
ook een kans om de hoge kwaliteit zichtbaar te maken, zowel binnen onze afdelingen als 
naar de partners van de pathologie in de multidisciplinaire zorg.  
Na uitwerking in een ad hoc werkgroep en hierop volgende uitgebreide consultatie van de 
leden van de NVVP, met verwerking van het door de leden geleverde commentaar, is het 
‘discussiestuk aandachtsgebieden NVVP’ (maart 2015) verwerkt tot het huidige document, 
waarin de normen voor de aandachtspatholoog worden gedefinieerd.  
 
Definitie van termen  
Met betrekking tot de terminologie kan in algemene zin worden gesteld dat de term 
“aandachtsgebied” voor niveauverhoging in de breedte geldt, zonder bekwaamheden uit te 
sluiten, en “deelspecialisatie” van toepassing is wanneer een patholoog alleen een/enkele 
gebieden doet, en andere delen afstoot. “Expertstatus” dient te worden gereserveerd voor 
erkenning door vakbroeders. De in dit document gestelde normen hebben specifiek 
betrekking op aandachtsgebieden.  
 
1. Normen voor de aandachtspatholoog  
Een patholoog die ziekten op een deelgebied van de pathologie diagnosticeert, dient zich 
niet alleen aantoonbaar bekwaamd te hebben in dit specifieke deelgebied, maar ook door 
middel van bijscholing de kennis en kunde hieromtrent op niveau te houden. Concreet 
betekent dit dat de betreffende patholoog zich tijdens de opleiding en/of door middel van 
een specifieke cursus van voldoende gewicht op dit gebied kan hebben bekwaamd. 
Bijscholing kan o.a. worden vormgegeven door het actief participeren in coupe-clubs en 
(inter-)nationale bijeenkomsten dit deelgebied betreffende. De behandelcentra zijn hierbij 
gelieerd aan een 'pathologengroep' waarin expertise als hierboven genoemd aanwezig is (al 
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dan niet op de eigen locatie), zodat ook continuïteit van zorg is gewaarborgd, eventueel 
middels laagdrempelige consultatie van een aandachtspatholoog door een generalist. Dit 
laatste heeft met name betrekking op het feit dat de pathologie geen poortspecialisme is, en 
derhalve ook slechts beperkte invloed heeft op de aangeboden case mix. Dit zorgt er ook 
voor dat volumenormen voor individuele pathologen of laboratoria als geheel niet 
eenvoudig te stellen zijn zonder de continuïteit van zorg in gevaar te brengen.  
 
De onderstaande normen zijn opgesteld volgens de waarderingssystematiek van de OMS 
(waarin basisnormen (B) -good practice- en streefnormen (S) -best practice- gedefinieerd 
zijn); deze kunnen worden getoetst in het kader van de LVC visitatie.  
De normen voor de ‘aandachtspatholoog / patholoog met aantoonbare expertise’ omvatten:  
 
1. Beheersing van het aandachtsgebied inclusief integratie van de moleculaire pathologie 

(B)  
2. Structurele deelname in diagnostiek voor het aandachtsgebied (B)  
3. Structurele deelname aan het desbetreffende multi-disciplinair overleg (MDO; mits 

aanwezig) (S)  
4. Specifieke nascholing geven en/of volgen (B)  
5. Aanspreekpunt zijn voor kliniek voor het aandachtsgebied, en kwaliteit als 

aandachtspatholoog herkenbaar en aantoonbaar voor desbetreffende klinische 
afdelingen (S)  

6. Werkzaam in “state of the art” pathologieafdeling (zie onder) (B)  
7. Participatie in (indien beschikbaar) panel / (richtlijn)werkgroep (waarbij panel/werkgroep 

moet voldoen aan eisen, nl. o.a. agenda, aanwezigheidsregistratie, verslaglegging incl. 
nummers en diagnoses) (S)  

 
Voor de afdeling waarin de ‘aandachtspatholoog’ is ingebed geldt:  
 
2. “State of the art” pathologie-afdeling  
 
1. CCKL of ISO15189 accreditatie (B)  
2. Deelname aan NVVP Beroepsvisitatie (is een eis voor herregistratie van medisch 

specialisten) (B)  
3. Deelname van één of meer pathologen aan oncologiecommissie, tumorwerkgroep, 

boards, zorgpaden, binnen het eigen ziekenhuis/-huizen (B)  
4. Expertise in moleculaire pathologie is op afdeling aanwezig en/of de afdeling participeert 

in een samenwerkingsverband waarin moleculaire diagnostiek op kwalitatief goed niveau 
en met adequate snelheid gedaan wordt (B)  

5. Continuïteit van bezetting van het aandachtsgebied is geborgd. Bijvoorbeeld door 
dubbele bezetting, samenwerking in netwerk met laagdrempelige consultatie 
mogelijkheden, digitale pathologie, overdracht etc (B)  

6. Afdeling dekt structureel (>80%) de MDO’s met bezetting door een aandachtspatholoog 
(S) 


