
 
 
 

Jaarverslag Cie Cytologie 2008.  
 
De Cie cytologie bestond in 2008 uit 9 leden en kwam 5 x in vergadering bijeen (29 jan, 19 mrt, 
22 mei, 17 sept en 30 okt) en twee 2 x werd, ondervz schap, vergaderd met de RCPen.  
 
Planning 2008 

• Onderwijs cytologie voor AIOS 
• Ontwikkeling verslag module urine cytologie 
• Nieuwe versie richtlijn cervixcytologie 

 
Uitvoering 2008 
De Cie heeft het initiatief van Rycolt Hamoen ondersteund en nam zitting in de 
onderwijsstuurgroep tbv continuïteit van de zgn Noordwijkerhout cursus. Na een landelijke 
enquete werd de 2 dgs cursus in nov. 2008 gehouden met nieuwe docenten. In aansluiting wordt 
een ééndaagse AIOS cursus gehouden in 2009. Uiteindelijke doel: jaarlijkse een tweedaagse 
cursus en 2 maal per jaar een AIOS cursus uitgevoerd door Cie Bij en Nascholing. 
 
Gestructureerde verslaglegging urine cytologie. De Cie Cyt heeft het initiatief genomen om deze 
module met een gestructureerde verslaglegging sterk van inhoudelijk input voorzien en de 
introductie ( zowel de beta-test als de introductie) van deze module intensief te begeleiden (met 
goede medewerking van PALGA na brief in feb. 2008). Er zijn vier proeflaboratoria benaderd. 
Er is een evaluatie en een terugkomdag besproken (20 jan. 2009) op grond waarvan een 
aanpassing volgt door PALGA. De Cie Cyt bewaakt de voortgang. Planning uitrol: sept. 2009.  
 
Een nieuwe versie zal modulair worden geïntroduceerd. De hoofdstukken 1-7 zullen worden 
samengevoegd. Hfst 16 is al aangepast. Website introductie is afhankelijk van steun van de Secr. 
NVVP.  
 
Niet geplande activiteiten over 2008.  
 
a. Overleg met de Cie Jur zaken.  
b. Commentaar geleverd op standaard uitstrijkje NHG (vz) 
c. Overleg met bestuur NVVP (gepland in feb. 2008; geëffectueerd in nov. 2008)  
d. Opstellen HPV validatie richtlijnen in overleg met werkgroep mol. test. path. en opstellen van 
prestatie-indicator via in invulformulier (één A4) op website NVVP & rondschrijven a/d labs. 
e. Opstellen validatie eisen Computer Ondersteund Screenen in opdracht van bestuur NVVP en 
afstemming hiervan met RIVM en Ministerie VWS. 
f. Bijeenroepen van RCPen (2x in 2008) voor voortgang, afstemming en opdrachten  
g. Nieuwe vertegenwoordiger voor werkgroep Cx Uteri aangezocht (J Bulten). 
h. Aanleveren codes voor Thesauruscie (hpv positief, hpv negatief) 
i. “Wish-CRIS3b” aan RIVM met financiële ondersteuning (één bug; zes wishes).  
k. Ondersteuning aan werkgroep Evaluatie RIVM voor cx cytologie (ism IMGZ, PALGA) 
l. Ondersteuning Strategie avond  NVVP op 16 sept 2008. Jaarplanning 2009-2013 opgesteld met 
oa liquor en  schildkliercytologie modules.  
m. Geleidelijke introductie intranetwebsite voor secretariële werkzaamheden.  
n. Opstellen PvA voor laboratoria in geval van conversie cytologie naar HPV screening: 
entamering enquete voor capaciteitsinschatting analisten per dec 2008.  



 
Rooster van aftreden per jan. 2009 (bestuursleden met aantreden ‘2004’ zijn feitelijke in aug. 
2003 begonnen.  
 
Leden Aantreden jaar van 

aftreden 
    

  2008 2009 2010 2011 2012 
lid, 
A. Grefte (Radboud UMC) 

2004  X    

lid, 
A vd Wurff (EZ Tilburg) 

2004  X    

lid, 
Bettien v Hemel 
(UMCG) 

2008   &   

Secretaris. 
K Kuijpers, (Antonius, Utr) 

2004  X    

Voorzitter* 
F v Kemenade, (VUmc) 

2003  X    

Namens VAP 
P Seegers (Lievensb. BOZ) 

2004   X   

lid 
H Doornewaard (Gelre-
Apeld.) 

2004  X    

lid, 
K Somers (Pamm, Eindh.) 

2007  &   X 

Lid*  
F. Bot (Haga/AZM) 

2008    &  

 


