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1.   Inleiding 
De CKBU (Commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening) houdt zich bezig met alle facetten die te 

maken hebben met kwaliteit van uitoefening van het vak pathologie. De CKBU valt onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur en heeft hierbij zowel een uitvoerende als een adviserende rol.  

De commissie houdt zich vooral bezig met: 

▪ Contact onderhouden met RVA (ISO15189), Raad Kwaliteit van de FMS, screeningsorganisatie en 

RIVM (bevolkingsonderzoeken) en SONCOS, voor afstemming van verschillende facetten binnen 

het vakgebied. 

▪ Coördinatie van de participatie van de NVVP bij het ontwikkelen van richtlijnen, waarbij het 

streven is de pathologie hoofdstukken in de richtlijnen zoveel mogelijk te uniformeren en deze zo 

eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken voor de leden. 

▪ Gebruik van de PALGA protocolmodules bevorderen. Afgesproken is dat de CKBU versies van de 

PALGA protocolmodules goedkeurt, alvorens deze worden ingevoerd. Er wordt gewerkt aan het 

verder formaliseren van de samenwerking tussen NVVP en PALGA op dit vlak en een 

transparante uniforme werkwijze voor het onderhoud van protocolmodules. 

▪ Opstellen van normendocumenten op het gebied van kwaliteit. 

De CKBU vergadert eens per zes weken.  

2.  Strategisch beleidsplan NVVP 2020-2024  
In het strategisch beleidsplan 2020-2024 van de NVVP wordt als missie benoemd dat de pathologie 

zichtbaar en betrokken is in het zorgnetwerk door een spilfunctie te vervullen in zorg en wetenschap. 

Om dit te realiseren zijn drie pijlers benoemd. 
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1. Kwaliteit van de pathologie 

2. Digitale pathologie in de praktijkvoering 

3. Zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek  

Actiepunten voor het invullen van deze drie pijlers zijn: 

▪ Pathologie in beeld 

▪ Generalist en deelspecialist 

▪ Zorg voor goede kwaliteit van zorg 

▪ Zorg op maat 

▪ Op weg naar digitaal 

▪ Wetenschap en innovatie 

3.   Jaarplan 2022 CKBU 
Deels ter ondersteuning van de actiepunten genoemd in het strategisch beleidsplan 2020-2024 en 

deels op grond van de ontwikkelingen in het veld heeft de commissie kwaliteit en 

beroepsuitoefening naast de reeds in hoofdstuk 1 vermelde taken de volgende speerpunten voor 

2022 gekozen: 

3.1 Vervolg Project integraal kwaliteitsbeleid  
De NVVP werkt toe naar een samenhangend en integraal kwaliteitsbeleid, waarin de ontwikkeling, 

het onderhoud en de borging van de verschillende kwaliteitsinstrumenten is vastgelegd Het doel van 

het kwaliteitsbeleid is: de kwaliteit van de pathologie duidelijk en zichtbaar maken voor alle 

betrokkenen en belanghebbenden en reductie in overlap in accreditatie, visitatie, toetsing en 

nascholing; met als gevolg minder onnodige administratieve lasten en kosten. 

Er  wordt gestreefd naar een integraal kwaliteitsbeleidsplan en geoptimaliseerde kwaliteitscyclus. 

 

3.2 Taakverdeling binnen de CKBU 
Binnen de CKBU zijn werkgroepen en contactpersonen benoemd met elk hun eigen aandachtsgebied.  

In 2022 streven wij ernaar om voor alle aandachtsgebieden werkgroepen of contactpersonen te 

benoemen. Ook willen we in 2022 een secretaris benoemen. Voor de invulling van al deze rollen is 

waarschijnlijk uitbreiding van de commissie nodig.  

 

3.5 Bepalen definities van alle NVVP-kwaliteitsdocumenten 
De richtlijnenwerkgroep van de CKBU zal actief aan de slag gaan met het bepalen van de definities 

van kwaliteitsdocumenten. Welke soorten zijn er (veldnorm, richtlijn, leidraad, advies etc.), wat is 

hun status en hoe dient dit geïnterpreteerd te worden in het kader van kwaliteitsvisitaties en audits? 

3.6 Inventarisatie Veldnormen 
Welke veldnormen zijn er en zijn deze nog up to date? De richtlijnenwerkgroep zal proberen deze 

vraag in 2022 te beantwoorden. Ook zal, indien nodig, een plan van aanpak voor het reviseren van 

veldnormen worden opgesteld.   

https://pathology.nl/wp-content/uploads/2021/02/Uniforme-terminologie-van-kennisdocumenten-op-het-gebied-van-kwaliteit-FMS-2017.pdf
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3.7 Onderzoek naar uniforme module pathologie voor 
(oncologische) richtlijnen  

Binnen richtlijntrajecten is niet altijd ruimte voor het ontwikkelen van modules specifiek voor de 

pathologie. Hier is wel behoefte aan. De CKBU zal zich buigen over de vraag of het wenselijk is een 

uniforme module pathologie voor (oncologische) richtlijnen te laten ontwikkelen. 

 

3.8 Beleidsdag organiseren 
In 2021 is het niet gelukt een beleidsdag te organiseren. In 2022 zullen we dat wel doen. Als 

onderwerpen voor de beleidsdag zijn inmiddels vastgesteld: het eigen functioneren van de 

commissie (hoe kan het beter, efficiënter, meer betrokken) en hoe kunnen we kwaliteitsbeleid weer 

leuk en interessant maken voor onze leden.  

 

3.9 Stroomlijnen/verbeteren PALGA-protocolmodules 
De CKBU wil het gebruikt van protocolmodules bevorderen, met het doel meer eenduidige en 

complete verslagen te verkrijgen en daarnaast bevordering van registratie in PALGA database met de 

mogelijkheid tot het creëren van spiegelinformatie en zodoende bevorderen van de kwaliteit. Het is 

belangrijk om draagvlak te creëren, daartoe zijn de werkbaarheid en leesbaarheid van de 

protocolmodules belangrijk. 

 

 

3.10 Afronden oprichting ISO-werkgroep 
In 2021 is de ISO-werkgroep opgericht. In 2022 ronden we de oprichting af en is het streven om een 

werkende ISO-werkgroep te hebben. Hieronder verstaand we dat: 

▪ alle auditoren bij de ISO-werkgroep betrokken zijn; 

▪ er contacten zijn met de RVA en er een overlegcyclus met de RVA tot stand is gekomen;  

▪ de ISO-werkgroep functioneert als vraagbaak voor de leden 

▪ de ISO-werkgroep functioneert als raadgever voor het bestuur 

 

3.11 SKMS-projecten 
In 2022 wordt verder gewerkt aan: 

▪ Kennisagenda Pathologie 

▪ Integraal kwaliteitsbeleid 

▪ Kennismodule Erfelijke Tumordiagnostiek 

▪ Stand van het land – de individuele patholoog 

In 2022 wordt gestart met: 



 

4 
 

▪ Revisie richtlijn Primaire Tumor Onbekend 

▪ Verbetering praktijkvariatie diagnostiek Barrettslokdarm 

▪ Revisie richtlijn Cervixcytologie  

De CKBU is voornemens om in 2022 voor de volgende projecten financiering aan te vragen: 

▪ Adviesrapport opzetten landelijke monitor op praktijkvariatie in pathologiediagnostiek 


