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MEMO 
Aan : Leden NVVP 

Van : Wendy de Leng (vz KMEP), Robby Kibbelaar (secr NVVP) 

Datum : 20-06-2022 

Onderwerp : Overlap tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek 

Status : Onderlegger bij Adviesrapport projectgroep T-/E diagnostiek 

Bijlage : 20211006 Adviezen projectgroep T-/E diagnostiek definitief 

 
 
Inleiding 
De stormachtige ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek rond de overlap van tumor- en 
erfelijkheidsdiagnostiek hebben geleid tot een stimulerende samenwerking tussen de NVVP, de VKGN 
en VKGL. Het betreft een nieuw en spannend domein voor alle drie de medisch wetenschappelijke 
verenigingen en het is de overtuiging van het NVVP bestuur dat hier een kans ligt voor de klinisch 
pathologen en KMBPers om hun vak door te ontwikkelen en bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in 
Nederland.  
 
In het voorjaar 2019 hebben de besturen van de NVVP, VKGN en VKGL gesproken over de uitdagingen 
rond de overlap van tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek. De wet- en regelgeving, de hieraan gekoppelde 
financiering, de kwaliteitsborging en patiënt relatie/verslaglegging zijn verschillend en dit leidt tot 
diverse praktische hobbels in de zorgverlening. 
 
In september 2019 is een multidisciplinaire projectgroep ingesteld met de opdracht te komen tot 
praktische adviezen voor de genoemde probleemgebieden. De samenstelling van de projectgroep was: 
Marjolijn Ligtenberg (NVVP/KMEP; VKGL), Frans Hogervorst (VKGL), Marleen Kets (VKGN), Anja 
Wagner (VKGN), Arja ter Elst (NVVP), Carel van Noesel (NVVP) en Vincent Smit (NVVP, CBB). 
 
De besturen hebben periodiek voortgangsoverleg gehad met de projectgroep en in de afrondende fase 
is er ook input gegeven van diverse leden van de NVVP, VKGN en VKGL. In oktober 2021 is het bijgaande 
Adviesrapport opgeleverd. 
 
Het bestuur van de NVVP realiseert zich dat de adviezen rond knelpunten bij de overlap van tumor- en 
erfelijkheidsdiagnostiek consequenties hebben voor de praktijkvoering van de pathologie, klinisch 
pathologen en KMBP. De adviezen m.b.t. het overlap gebied vergen organisatorische en professionele 
aanpassingen die nog niet overal zijn gerealiseerd. De beleidsvoornemens van de NVVP te komen tot 
netwerkzorg in de pathologie kunnen dit proces versnellen en katalyseren.  
 
In deze onderlegger geeft de NVVP een handreiking hoe te voldoen aan de adviezen in genoemd 
rapport. Tevens is aan het eind van het document een stappenplan opgenomen hoe deze werkwijze 
geïmplementeerd kan worden. 
 
Begrippen vanuit het perspectief van de NVVP 
Pathologie laboratoria voeren genetische analyses uit op tumormateriaal ten behoeve van 
differentiaal diagnostiek of ten behoeve van de keuze van een therapie die is afgestemd op de 
genetische kenmerken van een tumor. Deze analyses worden op basis van het risico op potentiële 
kiembaanbevindingen in het adviesrapport ingedeeld in categorie A (nauwelijks kans), B, C en D (veel 
kans omdat normaal materiaal gesequenced wordt en geëvalueerd op erfelijke aanleg). 
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Samenwerking klinische genetica en pathologie: interpretatie en classificatie van (kiembaan)varianten 
door de pathologie afdelingen moet in lijn zijn met die van de klinisch genetische laboratoria. 
 
Categorie A, C en D diagnostiek 
Voor de A, C en D categorieën waarbij nauwelijks kans (A), een hoge kans op kiembaanbevindingen 
aanwezig is (C) of gematched normaal DNA wordt gesequenced (D), sluit de NVVP aan bij het advies 
van de projectgroep. Categorie A diagnostiek kan door alle pathologie afdelingen uitgevoerd worden 
en categorie C/D diagnostiek wordt geconcentreerd in WBMV vergunning houdende centra. 
 
Kwaliteitscriteria voor categorie B diagnostiek 
De NVVP is van mening dat diagnostiek volgens vooraf opgestelde kwaliteitseisen uitgevoerd dient te 
worden. Dit geldt ook voor het overlapgebied van tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek.  
  
Afdelingen of organisaties Pathologie kunnen Categorie B tumor diagnostiek (tumor first benadering) 
waarbij een 1 – 5% kans aanwezig is op kiembaan bevindingen uitvoeren mits wordt voldaan aan de 
kwaliteitseisen.  
 
Voor de kwaliteitseisen wordt verwezen naar het kwaliteitskader i.o. binnen het Zorg Instituut 
Nederland (ZIN) tranche 2 traject Organisatie van moleculaire diagnostiek (zie bijlage) 
 
Draagvlak in de vereniging 
Het vakinhoudelijke overlapgebied in tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek biedt kansen voor de 
pathologie om zich nadrukkelijk zichtbaar te maken in de zorg en een bijdrage te leveren aan 
diagnostiek en behandeling van patiënten. Een nadere analyse leert dat voor de toegankelijkheid en 
kwaliteit van zorg, in het kader van dichtbij wat kan en ver weg als het moet, het van groot belang is 
dat innovatieve ontwikkelingen snel locoregionaal beschikbaar zijn. 
 
In dit kader is het van groot belang dat de locoregionale netwerken de technieken van tumor first 
omarmen en volgens the state of the art kunnen uitvoeren. Concreet is het advies van de NVVP: 
1. Afdelingen pathologie die categorie B diagnostiek uit willen (blijven) voeren nemen contact op met 

een afdeling genetica binnen het netwerk. 

2. Afdelingen genetica en pathologie bespreken de werkwijze m.b.t. de categorie B diagnostiek en 

leggen de afspraken vast in een SLA. Besproken dient te worden: 

✓ welke test op tumor materiaal wordt uitgevoerd 

✓ resultaten van de validatie 

✓ wijze van rapporteren 

✓ wijze waarop classificatie van varianten wordt uitgevoerd (delen van enkel de variant van 

interesse, of gehele vcf) 

✓ contact gegevens, doorlooptijden en overige logistieke zaken  

3. De beroepsverenigingen gaan ervan uit dat afdelingen binnen het netwerk al het mogelijke doen 

om tot overeenstemming m.b.t. de SLA te komen om de beste kwaliteit van deze diagnostiek te 

waarborgen. 

4. Afgesloten SLA’s worden ter kennisgeving naar het bestuur van de NVVP en VKGL gestuurd. 
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Implementatie 

Ter begeleiding van de implementatie heeft de NVVP met de VKGN en VKGL het volgende stappenplan 

gemaakt: 

1. Een door de NVVP gemandateerde KMBP neemt deel aan de WKO (werkgroep klinische 

oncogenetica) van de VKGN zodat de inhoud van tabel 3 (Adviesrapport) aangepast wordt met 

inspraak van de NVVP. 

2. De 3 wetenschappelijke verenigingen stellen een werkgroep in die wijzigingen op het grensvlak 

van de tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek blijven identificeren en agenderen. Het voornemen is 

dat ook de NVMO hierbij aansluit en het belang van de klinicopathologische correlatie borgt. 

3. De NVVP heeft een verzoek tot een Letter of Support ingediend bij het bestuur van de VKGL zodat 

de VKGL afdelingen pathologie die de categorie B diagnostiek uit willen voeren de benodigde 

ondersteuning vanuit de VKGL kunnen vinden.  
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Bijlage 
Onderstaande kwaliteitscriteria opgenomen in de conceptversie Kwaliteitskader van het ZIN tranche 
2 traject organisatie moleculaire diagnostiek zijn van toepassing op de categorie B diagnostiek. 
 
✓ Er is een netwerk voor pathologiezorg waarbinnen de moleculaire diagnostiek conform de 

kwaliteitseisen van de NVVP wordt uitgevoerd. 
✓ Het netwerk borgt dat de moleculaire diagnostiek dicht bij huis met korte doorlooptijden 

plaatsvindt. 
✓ Er is binnen het netwerk een formele samenwerking vastgelegd tussen de afdeling/organisatie 

Pathologie met een afdeling Klinische Genetica van een WBMV vergunninghoudend centrum.  
✓ De afdeling/organisatie pathologie borgt de beschikbaarheid van een KMBP op locatie, zodat bij 

alle uitslagen een lokale KMBP betrokken is voor borging van de procesgang, de interpretatie en 
rapportage.   

✓ Naast een lokale KMBP is een LSKG vanuit het gelieerde centrum betrokken bij de validatie en 
implementatie van de test.  

✓ Variant interpretatie van varianten die mogelijk uit de kiembaan afkomstig zijn en consequenties 
hebben voor erfelijke aanleg wordt gedaan in samenspraak tussen KMBP en LSKG, conform de 
genetica richtlijnen.  

✓ In het netwerk is een MTB aanwezig waaraan een LSKG en/of klinisch geneticus deelnemen indien 
kiembaan zaken besproken worden. 

✓ De afdeling/organisatie pathologie participeert in kwaliteitsrondzendingen voor de specifieke 
vraagstelling van de analyse (indien beschikbaar). 

 
 


