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De Cie cytologie bestond in 2009 uit 9 leden en kwam 7x in vergadering bijeen (26 jan, 10 mrt, 
29 apr, 22 jun, 15 sep, 9 nov in Utrecht en op 14 dec telefonisch. De RCP werden bijeengeroepen 
op 9 feb (Utrecht) en telefonisch op 25 mrt en 29 sep 2010.  
 
Planning 2010 

• 1. Implementatie urine verslagmodule: afronding verzoek nav SKKP rondzending. 
• 2. Nw versie richtlijn cxcytologie  
• 3. Schildklier cytologie classificatie 

 
Uitvoering 2010 
1. Gestructureerde verslaglegging urine cytologie. De begeleiding is in nauwe afstemming met 
PALGA uitgevoerd. Op basis van eerste pilot resultaten over 2009 in jan april, vond rapportage 
plaats in april 2010 (A vd Pol, PALGA). Op basis hiervan heeft PALGA in 2010 tenminste 15 
aanpassingen aangebracht. Deze nieuwe versie is in de proeflaboratoria eind 2010 al uitgerold. In 
2011 volgt landelijke uitrol. Hiermee is het verzoek nav de SKKP (thans SKML) rondzending 
(uniformering verslaglegging) afgerond.  
 
2. De nieuwe versie praktijkrichtlijn cervixcytologie met reductie van 17 hoofdstukken naar 10 
hoofdstukken. Deze versie is ter discussie op de website van de NVVP gezet in juli 2010 als 
versie 3.0. Er zijn bijdragen geplaatst in het bulletin van de NVVP en de VAP. Hierna zijn circa 
23 opmerkingen en suggesties ontvangen. Er is schriftelijke akkoord gekregen van NHG. De 
NVOG heeft bevestigd maar niet definitief gereageerd. Deze zijn 14 december plenair besproken 
en al dan niet geaccepteerd. Alle inzenders zijn bericht. Op grond hiervan is de richtlijn 
aangepast (v. 3.1) en vastgesteld per 1-1-11. Tegelijk is een begeleidend document op de website 
geplaatst bv de carcinoomaudit en de objectieve herbeoordeling.  
 
3. Voor de schildklier zijn de voordelen en nadelen van de Bethesda classificatie besproken vis a 
vis de huidige Nederlandse richtlijn goed gedifferentieerd schildkliercarcinoom. Er is een 
nulmeting schildklierverslaglegging gedaan door de leden van de commissie. De variabiliteit in 
verslaglegging was enorm. Van puur beschrijvend tot Thy classificatie. De cie bereikte geen 
consensus over verslaglegging methodiek. Na raadpleging met deskundigen (Morreau, v Pel) is 
besloten implementatie nieuwe CBO richtlijn schildkliercarcinoom af te wachten.  
 
Overige activiteiten in 2010.  
a. Bijdrage Velthuizen Cie 16-4-2010:  ééndaagse AIOS cursus gehouden (cxcytologie).  
b. RCP overleg: afstemming cxcytologie nieuwe richtlijn, audit en herbeoordeling cytologie, 
validatie traject COS screenen, uitslagverstrekking aan vrouwen BVO, implementatietraject 
kritische kengetallen, module evaluatie BVO met PALGA. 
c. Uitvoering glandulaire rapportage ism SKML met cytologie VUMC en UMC Groningen. 
Presentatie resultaten 4 feb 2010 in Utrecht.  
d. “Wish-CRIS3b” 26 t/m 32 aangeleverd aan PALGA ter uitvoering door Tieto.  
e. Ondersteuning aan werkgroep Evaluatie RIVM voor cx cytologie (ism IMGZ, PALGA) 



f. Bijwonen ECFS vergadering Edinburgh (A. Grefte).  
g. Overleg met VAP bestuur over vertegenwoordiging ECFS en bundeling onderwijsactiviteit 
(Kemenade/Grefte). Vertegenwoordiger Cie Cyt in VAP (Grefte). 
h. Vaststellen NVVP richtlijn HPV primair screenen en triage ism Werkgroep Moleculaire 
Diagnostiek in de pathologie. Bijdrage in Bulletin NVVP. Plaatsing website. 
i. Verzoek aan BBC vd NVVP om een nieuwe tarief HPV triage af te spreken met NZA.  
j. Ondersteuning traject indicatoren BVO BMHK tbv RIVM. 
 
 
Planning 2011 
 
Uitrol urine verslag module 
Opstelling verslagmodule Schildklier cytologie 
Opstelling verslag module Liquor 
Nieuwe commissieleden oa vanuit LPAV. 
 
Rooster van aftreden per jan. 2011 (bestuursleden met aantreden ‘2004’ zijn feitelijke in aug. 
2003 begonnen.  
 
Leden Aangetreden Eind 1e 

periode 
Einde 2e 
period  

Afgetreden 

A. Grefte (Radboud UMC) 2004 2006 2009 2010 
P Seegers (Lievensb. BOZ), namens VAP 2004 2006 2009 2010 

K Kuijpers, (Antonius, Utr), secr. 2004 2006 2009  
F v Kemenade, (VUmc), vz 2003 2005 2008  

H Doornewaard (Gelre-Apeld.) 2004 2006 2009  
K Somers (Pamm, Eindh.) 2007 2009 2012  
Bettien v Hemel (UMCG) 2008 2010 2013  
M. Brinkhuis (Oost NL) 2009 2012 2015  

B. Lelie (Terneuzen) 2009 2012 2015  
P Seegers, namens VAP en A Grefte verlieten Cie Cyt ná laatste vergadering in 2010.  
F Roozekrans en H Bulten zullen toetreden in 2011.  
 


