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Betreft: Herbeoordelingsprocedure in het kader van een calamiteitsmelding 

Inleiding 

In toenemende mate komt het voor dat een calamiteitscommissie aan de afdeling pathologie vraagt 
of er potentieel sprake is van een foute beoordeling of van een risico bij een lege artis uitgevoerd PA-
onderzoek. Om die vraag te kunnen beantwoorden, zou de casus herbeoordeeld kunnen worden 
conform de herbeoordelingsprocedure van de NVVP en zoals beschreven op de website van de NVVP 
en in het NTvG 2000;144(12):566, Giard en Broekman. 

Het verschil met de reguliere herbeoordelingsprocedure die de Juridische Commissie (JurCie) van de 
NVVP uitvoert, is dat er hier (nog) geen sprake is van een claim en er dus (nog) geen 
belangenbehartigers of aansprakelijkheidsverzekeringen bij betrokken zijn. Aangezien de 
herbeoordelingsprocedure vooralsnog de meest objectieve methode is om bovenstaande vraag te 
beantwoorden, komt de vraag nogal eens bij de JurCie om hierin te ondersteunen. Aangezien er hier 
geen sprake is van een claim, is het niet aan de JurCie deze herbeoordelingsprocedure uit te voeren.  

Wat er dan wel kan, is dat de afdeling pathologie zelf een herbeoordelingsprocedure uitvoert, 
enigszins vergelijkbaar met de ‘carcinoomaudit’ in het kader van het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker.  

Hieronder volgt een beschrijving hoe bij een betwiste casus een dergelijke herbeoordelingsprocedure 
uitgevoerd kan worden. Bij vragen of onduidelijkheden kan de JurCie via het secretariaat van de NVVP 
adviseren. 

 

De uitvoering van een herbeoordelingsprocedure 

Uitgangspunt is dat de coupes of preparaten van de betwiste casus, worden herbeoordeeld door een 
panel van meerdere beoordelaars/pathologen om tot de conclusie te kunnen komen of betreffende 
casus beoordeeld is zoals verwacht mag worden van “een redelijk bekwaam en redelijk handelend 
patholoog in vergelijkbare omstandigheden”, het criterium dat door de wetgever gehanteerd wordt.  

Dit panel van beoordelaars dient van een andere afdeling pathologie te komen dan waar de betwiste 
casus beoordeeld is. Het panel is daarbij niet op de hoogte van de aanleiding en de gevolgen van een 
eventueel onjuiste beoordeling. Het panel beoordeelt de betwiste casus binnen een samen te stellen 
set van vergelijkbare casus uit dezelfde afdeling. 

De coördinatie van de herbeoordelingsprocedure ligt bij een van de pathologen van de afdeling waar 
de betwiste casus beoordeeld is, maar bij voorkeur niet bij de patholoog c.q. pathologen die bij de 
beoordeling van deze casus betrokken zijn geweest. 

 
Stapsgewijze ziet de herbeoordelingsprocedure er dan als volgt uit:  
 
1. Veiligstellen van de betwiste casus.  

Dit betekent dat het PA-verslag en alle coupes van de casus verzameld worden, inclusief 
eventuele extra doorsnijdingen, kleuringen etc., waarop de oorspronkelijke en nu betwiste 
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diagnose is gesteld, alsmede verslagen van eventuele aanvullingen, inclusief eventuele revisies 
en consult uitslagen. Deze revisies of consulten spelen geen rol bij de herbeoordeling, evenmin 
als eventuele aanvullende doorsnijdingen en/of kleuringen naar aanleiding ervan, maar zijn 
wellicht van belang voor de context van de casus.  
N.B. voorkom na het verzamelen van de coupes dat door langdurige blootstelling aan daglicht 
deze verbleken en daardoor ‘opvallen’ tussen de te maken set van andere casus (zie onder).  
 

2. De oorspronkelijke context van de casus.  
De oorspronkelijke (op het PA-aanvraagformulier aanwezige) klinische informatie en vraagstelling 
bij de betwiste casus kan van belang zijn bij het samenstellen van een set, maar ook de verdere 
afhandeling door de patholoog zelf. Gaat het bijvoorbeeld om het niet-aangevraagd-hebben van 
aanvullend onderzoek of (interne) consultatie, hetgeen van een redelijk bekwaam, redelijk 
handelend patholoog in vergelijkbare omstandigheden wel verwacht had mogen worden? Het kan 
voorkomen dat bijvoorbeeld het nalaten van een aanvullend onderzoek, zoals 
immunohistochemische kleuringen, relevant is in de casus. In dat geval moet een set gegroepeerd 
worden, zodanig dat het aanvragen van een immuno voor de hand ligt. Voor een mogelijke 
onjuiste beoordeling van een kwantitatieve parameter, zoals gradering, zal de samen te stellen set 
casus bevatten waar dit relevant is, bijvoorbeeld ook uit andere orgaansystemen dan de betwiste 
casus. De persoon die de set samenstelt, duiden we aan met ‘coördinator’.  
 

3. Het samenstellen van de te beoordelen set.  
Het kan handig zijn om met een ruime selectie van relevante, c.q. vergelijkbare casus als de 
betwiste casus te beginnen. Selecteer bijvoorbeeld 15-20 soortgelijke casus met een mix van 
klinische vraagstellingen en diagnosen, waartussen de betwiste casus qua aard, vraagstelling en 
diagnose normaliter zou thuishoren (zie ook punt 2).  
Dit is het lastigste deel van het samenstellen.  
Er moet daarbij zoveel als mogelijk voorkomen worden dat de betwiste casus ‘opvalt’ tussen de 
andere. Zoals bij punt 1 aangegeven, dienen de casus een vergelijkbaar gekleurde H&E kleuring te 
hebben als het om een histologie casus gaat. Het kan daarbij helpen om voor de set casus te 
kiezen uit eenzelfde (5-jaars) periode als de betwiste casus. Ook kan rekening worden gehouden 
met vergelijkbare leeftijden voor de casus uit de set met die van de betwiste casus.  
Bij een Spitz naevus bijvoorbeeld zal de gemiddelde leeftijd van de patiënten van de gevallen lager 
zijn dan bijvoorbeeld een lentigo maligna. Bij 
biopten uit de mamma is de lokalisatie 
vanzelfsprekend, maar moet wel rekening 
gehouden worden met de context. Betreft de 
betwiste casus bijvoorbeeld een Birads 3 
laesie, dan zou volstaan kunnen worden met 
1 of 2 carcinomen, een enkel geval met in 
situ carcinoom en verder andere, benigne 
afwijkingen.  
Bij grotere preparaten hoeven niet alle 
coupes meegestuurd te worden, maar 
bijvoorbeeld alleen die coupes, waarin in de 

Voorbeeld. Het samenstellen set bij een gemist 

melanoom.  

Verzamel naevi en 1,2 of 3 melanomen waarvan 1 

melanoom in situ. Dit reflecteert beter de praktijk dan 

bv alleen melanomen. Probeer uit te gaan van de 

‘kliniek’ zoals die zich aanbiedt: gepigmenteerde laesies. 

Er kan dus ook een dermatofibroom tussen zitten, 

omdat deze klinisch soms als gepigmenteerd 

aangeboden worden.  
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macroscopie vermeld staat dat het de tumordoorsneden betreft. Een en ander uiteraard ook 
afhankelijk van de context van de casus. 
De definitieve set bestaat uit 8-10 casus, gekozen uit de aanvankelijk ruimere selectie. Het is een 
ervaringsgegeven van de JurCie dat dit aantal voldoet voor de beantwoording van de meeste 
gestelde vragen. Het samenstellen van deze set is het meeste werk en daarbij zal blijken dat lang 
niet alle initieel opgezochte casus voldoen om in de set te worden opgenomen.  

 

4. Het anonimiseren van de set.  
De betwiste casus krijgt binnen de set een willekeurig nummer. Dit kan de eerste casus zijn, de 
middelste of de laatste. Anonimiseer de coupes zodanig dat het PA-nummer en afdeling van 
herkomst niet herkenbaar zijn, met bv. Nummering 1 t/m 8 – 10. Dit kan met blanco etiketten 
waarop met stift geschreven wordt of met geprinte etiketten. Eventueel aan de andere zijde van 
het glaasje ook een blanco etiket om ‘lezen vanaf de achterkant’ te voorkomen. Noteer op een 
lijst welke casus van de set welk nummer krijgt, m.n. welk nummer de betwiste casus heeft. Bij 
digitale sets is dit een uitdaging, omdat het nummer vaak in het beeld wordt geprojecteerd (en 
soms mogelijk nog meer gegevens). In dat geval dient de scan opnieuw gemaakt te worden met 
een 1-10 volgnummer of een dummy nummer in een bepaald format als dat een vereiste is voor 
scannen.   

 
5. Het maken van een in te vullen bestand voor de herbeoordeling. 

Maakt een bestand in Word of vergelijkbare applicatie waarin u een tabel kunt maken. 
Alternatief is gebruik van een Excel bestand met 4 kolommen. Hierin een kolom met het casus 
nummer, een kolom voor de klinische gegevens zoals op de oorspronkelijke aanvraag van alle 
gekozen casus en een kolom voor de macroscopische beschrijving van de casus. Tenslotte een 
kolom waarin de herbeoordelaar diens conclusietekst kan formuleren. In de praktijk kunnen 
klinische gegevens en macroscopie nogal verschillen qua lengte. Zo nodig kan er samengevat 
worden met behoud van essentie of alleen relevante gegevens genoemd worden, zoals bij de 
macroscopie van resectiepreparaten in welke geselecteerde coupe wat zit.  
Maak voor iedere beoordelaar een eigen bestand (patholoog 1, 2, 3 enz.) om in te vullen. 

 

6. De selectie van het herbeoordelingspanel: in welk laboratorium?  
De coördinator selecteert een afdeling/laboratorium van een vergelijkbare omvang als de eigen 
afdeling.  De coördinator neemt contact op met het hoofd of eventueel een persoonlijk contact en 
doet het verzoek met korte uitleg van het gevraagde. Eventueel kan er een contactpersoon zijn, 
die niet meedoet aan de beoordeling, maar het volgen van de juiste procedure en de doorloop 
ervan in de gaten houdt. 
Probeer het panel te laten bestaan uit een mix van leeftijden en ervaring. Houdt wel rekening met 
eventuele aandachtsgebieden. Het minimum aantal beoordelaars is 5 (tenzij de eigen afdeling 
kleiner is), maar 7-8 kan de interpretatie van het resultaat vergemakkelijken.  
  

7. De herbeoordeling 
De vraag die het panel van beoordelaars moet beantwoorden is: “wat is uw conclusie bij deze 
casus en welke stappen zou u eventueel vervolgens zetten?”. Onderlinge consultatie van de 
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panelleden is niet toegestaan, maar wel kan er op het in te vullen bestand vermeld worden dat er 
intern of extern consult gevraagd zou worden. De vraag die aan het panel wordt gesteld, dient zo 
‘dicht mogelijk’ te liggen bij de beslissing waarop het misgegaan is bij de betwiste casus. Het 
panel vormt de toetssteen voor de vraag of een redelijk handelend, redelijk bekwaam patholoog 
ook tot (foutieve) beslissing zou komen zoals bij de gemiste casus.  
Iedere beoordelend patholoog vult zijn/haar eigen bestand in. Bespreek met de contactpersoon 

de tijd die er beschikbaar is voor de herbeoordelingsprocedure. Maximaal 3-4 weken blijkt in de 

praktijk goed haalbaar. Indien er 1 set is, dient uw contactpersoon erop toe te zien dat de set 

telkens van het ene naar het volgende panellid gaat (en hij het uitslagformulier van het laatste 

panellid inneemt). De contactpersoon verzamelt alle beoordelingsbestanden en stuurt deze naar 

de coördinator van de herbeoordelingsprocedure.  

8. De verslaglegging 
De coördinator maakt een verslag, waarin vermeld worden: de aanleiding van de 
herbeoordelingsprocedure, de bekende feiten voorafgaand hieraan, de gevolgde procedure (in 
het kort) en het resultaat van de herbeoordeling. Hierbij worden van alleen de betwiste casus 
de gegeven diagnosen/conclusies letterlijk in het rapport opgenomen, gevolgd door een 
commentaar. Hierbij wordt ‘gescoord’ hoeveel beoordelaars conform de diagnose van de 
betwiste geoordeeld hebben en hoeveel tot een andere diagnose kwamen dan oorspronkelijk 
gesteld. Soms is dat niet gemakkelijk, zeker als pathologen een uitgebreide differentiaal 
diagnose opschrijven. Maar dat geeft dan aan hoe er gehandeld zou zijn en het onderstreept 
dan bovendien dat een casus niet gemakkelijk is. Het moge duidelijk zijn dat bij ‘unanimiteit’ van 
een panel, de conclusie gemakkelijk is. Dit kan zijn dat alle panelleden hetzelfde oordeel hebben 
als de oorspronkelijke beoordelaar maar ook dat alle panelleden anders oordelen. Indien 5 van 
6 panelleden gelijk oordelen, beschouwen we dat ook al unaniem. Het wordt lastiger bij een 
gelijke verdeling (3 vs. 3 of 3 vs. 4). Dan is overigens wel duidelijk dat de gemiste casus 
allesbehalve rechttoe rechtaan is en meestal is het dan gerechtvaardigd te oordelen dat een 
‘redelijk handelend, redelijke bekwaam patholoog’ in een dergelijke situatie of het ene of het 
andere oordeel zou geven. Zo’n situatie onderschrijft een inherent maar acceptabel risico van 
een gemiste diagnose.  Tenslotte volgt de conclusie, waarbij op basis van de 
herbeoordelingsprocedure aangegeven wordt of bij de betwiste casus de betrokken patholoog 
gehandeld heeft zoals van een redelijk bekwaam, redelijk handelend patholoog in vergelijkbare 
omstandigheden verwacht had mogen worden.  
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