
 
 

Concept Jaarverslag Cie Cytologie 2009.  
 
De Cie cytologie bestond in 2009 uit 9 leden en kwam 6 x in vergadering bijeen (27 jan, 11 mrt, 
14 mei, 23 jun, 15 sept en 17 nov) en twee 2x werd, ondervz schap, vergaderd met de RCPen.  
 
 
Planning 2009 

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

 
 
Uitvoering 2009 
De Cie heeft met de Velthuijzen Cie in het voorjaar van 2009 de eerste ééndaagse AIOS cursus 
gehouden (longcytologie). In 2010 staat werderom een ‘rerun voor AIOS’ van de cursus in de 
planning (Cx cytologie). 
 
Gestructureerde verslaglegging urine cytologie. De begeleiding is in nauwe afstemming met 
PALGA uitgevoerd: de resultaten van een eerste pilot brachten grote verschillen in workflow aan 
het licht. Op grond hiervan is besloten tot aanpassingen en een tweede pilot. Er zijn inmiddels 6 
proeflaboratoria. De geplande uitrol in sept. 2009 kon niet gehaald worden. Afronding pilot 2 in 
februari 2010. Daarna informatieronde voorafgaand aan uitrol.  
 
De nieuwe versie praktijkrichtlijn cxcytologie is modulair geworden en van 17 hoofdstukken 
naar 10 hfst ingekort. Website moet nu aangepast worden. Introductie in 2010.  
 
Overige activiteiten in 2009.  
a. Begeleiden Validatie traject COS screenen met NVVP + voordracht op VAP dag 24/4 (v 
Hemel)  
b. Overleg met bestuur NVVP (nov. 2009)  
c. Bijeenroepen van RCPen (2x in 2009) voor voortgang, afstemming en opdrachten  
d. “Wish-CRIS3b” aan RIVM met financiële ondersteuning (enkele wishes).  
e. Ondersteuning aan werkgroep Evaluatie RIVM voor cx cytologie (ism IMGZ, PALGA) 
f. Geleidelijke introductie intranetwebsite voor secretariële werkzaamheden.  
g. Start richtlijn schildklier cytologie 
h. Bijwonen ECFS vergadering Lissabon. NVKC opgeheven in okt 2009. Cie Cyt neemt plaats in 
als vertegenwoordiger namens NL bij ECFS, aangevuld met representant uit VAP.  
i. Overleg met VAP bestuur (Utrecht) over vertegenwoordiging ECFS en bundeling 
onderwijsactiviteit. Vertegenwoordiger Cie Cyt in VAP (Grefte). 
 
 
Planning 2010 
 
Implementatie urine verslag module 
Implementatie update richtlijn cx cytologie 
Opstelling verslagmodule Schildklier cytologie 
 
 



 
 
 
Rooster van aftreden per jan. 2010 (bestuursleden met aantreden ‘2004’ zijn feitelijke in aug. 2003 begonnen.  
 
Leden Aantreden jaar van 

aftreden 
    

  2009 2010 2011 2012 2013 
lid, 
A. Grefte (Radboud UMC) 

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  
M. Brinkhuis (Oost NL) 

2009    & 
 

Lid 
B. Lelie (M’burg) 

2009    & 
 

       
F Bot en A vd Wurff verlieten de Cie in 2009. B Lelie en M Brinkhuis kwamen bij de Cie.  
& : eindigen eerste sessie 
X: eindigen tweede sessie  
 


