
 

 

    
  

  

  

Handreiking Expertisegroepen  

  

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur NVVP  

Vastgesteld   19 april 2022 

  



 

2  

  

Versie Historie 

 

Datum van deze revisie: 14-4-2022 
Auteur: R.E. Kibbelaar 

 
 

Revisiedatum Datum vorige 
revisie 

Samenvatting van de wijzigingen 

 19-05-2020 

 
 

 De handreiking is een uitwerking van het speerpunt bevorderen opzet en 

functioneren expertisegroepen, meerjarenbeleidsplan NVVP 2020-2024 

14-04-2022 19-05-2020 Inleiding geactualiseerd. Hoofdstuk 2 Kaders expertisegroepen aangepast. 
Hoofdstuk 3 Kaders Palga Protocol Modulen (PPM) toegevoegd. 
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1. Inleiding 
 
De ontwikkeling van expertisegroepen is een belangrijke strategie van de NVVP en is ingezet bij besluit 

van de ALV van 29 maart 2017. De aanpak was een bottom up ontwikkeling met eind 2017 de oprichting 

van een cytologie expertisegroep en eind 2019 de oprichting van een moleculaire pathologie 
expertisegroep. 
 
In het strategisch meerjarenbeleidsplan van 2020 – 2024 zijn de expertisegroepen expliciet aangemerkt 
als van groot belang voor de NVVP. Expertisegroepen komen terug in 3 van de 6 speerpunt thema’s: 

generalist én deelspecialist, zorg voor de kwaliteit van zorg, en zorg op maat. Vanuit het bestuur is de 
ontwikkeling krachtig gestimuleerd o.a. met het uitbrengen van deze Handreiking. Inmiddels zijn alle 
grote pathologie deelspecialisaties gedekt met een expertisegroep (i.o.) en is ook de veterinaire 

pathologie ingebed met de expertisegroep comparatieve pathologie (i.o.).  
 
De missie van de expertisegroepen is om op vakinhoudelijk niveau bij te dragen aan de kwaliteit van de 

pathologie zorg. De kerntaken zijn bij- en nascholing, mandatering en afvaardiging, forum voor 

wetenschappelijk onderzoek. Het huishoudelijk reglement model geeft hiertoe een checklist en 
handvatten voor uitwerking in de organisatie.  
 

Expertisegroepen zijn organisatorisch niet gelieerd aan de NVVP, in Hoofdstuk 2 is het kader beschreven 
van hoe de expertisegroepen zich verhouden tot de NVVP. Hier is beschreven wat het bestuur inclusief 

de commissies kunnen doen voor de expertisegroepen en is aangegeven wat de NVVP verwacht van de 
expertisegroepen. 
 

De PALGA protocol modulen (PPM) zijn voor een groot deel van m.n. de oncologische onderzoeken een 

centraal onderdeel van de pathologie diagnostiek. Doel van de PPM is het borgen van compleetheid van 

het pathologie rapport en het mogelijk maken van geautomatiseerde zoekvragen en het opvragen van 
gestructureerde en discrete datasets. De pathologie draagt hier bij aan zichtbare zorg, zorgevaluatie en 

richtlijn ontwikkeling voor gepaste zorg. De NVVP en PALGA hebben hiertoe een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met regeling van elkaars verantwoordelijkheden. Hoofdstuk 3 

van deze Handreiking bevat de kaders waarbinnen de expertisegroepen bijdragen aan de PPM.  
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2. Kaders expertisegroepen 
  

1. De rol van expertisegroepen is opgenomen in het huishoudelijk reglement (Art. 6 Commissies, 

expertise en taakgroepen) waarbij de volgende punten en kenmerken zijn omschreven. 

a. Voor ieder deelgebied is er 1 expertisegroep – binnen een expertisegroep kunnen er 

werkgroepen, of commissies etc. zijn gericht op specifieke organen, weefsels of diagnose 

groepen. Een wildgroei van superspecialistische expertisegroepen moet worden voorkomen. 

b. Een expertisegroep wordt erkend door de NVVP en vermeld op de website; een kandidaat 

expertisegroep meldt zich aan bij het verenigingsbureau.  

Een erkende expertisegroep voert het NVVP expertisegroep logo aangepast met een eigen 

deelspecialisatie beeldmerk, zie hoofdstuk 3. 

c. Er is geen voorschrift m.b.t. de organisatie vorm; de expertisegroep is bij voorkeur 

multidisciplinair (patholoog, KMBP, analist, klinicus, …); de expertisegroep kan gelieerd zijn aan 

een internationale organisatie. 

d. De expertisegroep heeft een landelijke dekking en stimuleert de participatie van jonge klaren. 

e. Klinisch pathologen lid van een expertisegroep zijn lid van de NVVP. 

f. De expertisegroep is een zelfstandige organisatie en niet gelieerd aan de NVVP organisatie. 

g. De expertisegroep is herkenbaar bij de NVVP middels een contactpersoon zijnde bijvoorbeeld 

de voorzitter of secretaris.  

h. De expertisegroep is eerste aanspreekpunt voor de CKBU t.b.v. rekrutering van  

gemandateerden voor vakinhoudelijke zaken als multidisciplinaire richtlijn cie., werkgroepen, 

adviescie. etc. 

 

2. De expertisegroep bepaalt haar eigen agenda. 

Leden kunnen via expertisegroepen invloed uitoefenen op de vakinhoudelijke praktijkvoering. 

Bijvoorbeeld door participatie in multidisciplinaire richtlijn commissies, advisering in pathologie 

verslaglegging, participatie in spiegelinformatie en benchmarking etc. 

 

3. De NVVP ondersteunt de expertisegroepen 

a. Administratieve ondersteuning voor planning (telefonische) bijeenkomsten, uitnodigingen, 

correspondentie etc.. 

Dropbox faciliteiten voor documentatie en archivering in de cloud. 

b. Financiële ondersteuning voor diverse activiteiten. Op de begroting is hiervoor een post 

gereserveerd. De hoogte en specificaties worden in de ALV vastgesteld.  

c. Pagina op de hoofdbalk van de website met informatie en doorlink mogelijkheden naar een 

eigen website. 

 

4. De pathologendagen zijn bij voorkeur ook ontmoetingsplaatsen voor expertisegroepen.  

De CBN en meetingsecretaris faciliteren de expertisegroep groepen voor het houden van 
bijeenkomsten, stands, meetingpoints, spreektijd etc. tijdens pathologendagen. 

 
5. Expertisegroepen adviseren gevraagd en ongevraagd het NVVP bestuur. 

 

6. De NVVP onderhoudt netwerkcontacten met de expertisegroep contactpersonen. 
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3. Kaders Palga Protocol Modulen (PPM) 
 

1. De PPM dragen bij aan de kwaliteit van de pathologie verslaglegging door het borgen van 
compleetheid gericht op de aard van het onderzoeksmateriaal en de vraagstelling. Het pathologie 
verslag bevat alle data of tekstelementen conform de richtlijnen en indien geen richtlijn 
voorhanden is conform wat volgens de stand van wetenschap en praktijk gebruikelijk is. 

 

2. De PPM is getoetst aan de algemene criteria voor pathologie verslaglegging zoals vastgelegd in het 
Integraal Kwaliteits Beleid (IKB) van de NVVP1. 

 
3. De kwaliteit van het pathologie verslag wordt bepaald door vakinhoudelijke criteria (minimale 

dataset) en leesbaarheid (lay out) – beide criteria bepalen of de beoordeling van de patholoog op 

de juiste wijze door de aanvrager wordt gelezen of geïnterpreteerd. 
 

4. Deels samenhangend met 3 is de eis dat een pathologie verslag binnen de normen van de 
pathologie praktijk realiseerbaar is – kwaliteitsregistratie is nodig maar overbodige administratieve 
lasten in ongewenst. 

 
5. De tweede doelstelling van het pathologie verslag is het faciliteren van zorgevaluatie gericht op 

het verbeteren van de zorg.  

De zorgevaluatie kan gericht zijn op de pathologie zorg (bijvoorbeeld evaluatie van de 
praktijkvariatie in graderen) of op de correlatie met klinische uitkomsten (bijvoorbeeld evaluatie 

van PD-L1). Gestructureerde en discrete data zijn hiervoor randvoorwaardelijk. 
Deze doelstelling kan op gespannen voet zijn met de punten 3 en 4. 

 

6. Per PPM is het de expertisegroep die de criteria relevant voor 1 t/m 5 afweegt en vorm geeft in 

het PPM. Ook bij revisie van PPM vindt beoordeling van bovenstaande criteria plaats. 
De expertisegroep kent een representatieve vertegenwoordiging van UMC en niet-UMC leden 
(pathologen en KMBP) en een representatieve geografische vertegenwoordiging. De 

expertisegroep is hierdoor in staat bij te dragen aan het ontwerpen van goede PPM die ook in de 
praktijk uitvoerbaar zijn en draagvlak hebben voor het gebruik in de praktijk. 

 

7. De expertisegroep heeft een contactpersoon t.b.v. het overleg met PALGA; zie de NVVP –  PALGA 

samenwerkingsovereenkomst Expertisegroepen en PPM. 
 

8. De expertisegroep geeft input voor het jaarplan PPM ontwikkeling en de jaarlijkse evaluatie (PDCA 
cyclus); zie de NVVP – PALGA samenwerkingsovereenkomst. 

 

  

 
1 Het IKB is in ontwikkeling (SKMS project 143); de voorzitter van het SKMS project Jos Bart is contactpersoon 
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4. Logo en beeldmerk expertisegroep 
 
Het expertisegroep logo is gebaseerd op het NVVP logo, de expertisegroep toont hierbij de 
verbondenheid met de NVVP. De expertisegroepen kunnen variaties in de kleurstellingen van de eigen 
naamgeving aanbrengen. 
 

Het staat de expertisegroep vrij hiernaast eigen beeldmerk kenmerken te voeren. 
 
 
 
 

 

 
 

 
Variaties kleurstellingen 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Sjabloon LOGO 


