
Jaaroverzicht 2011 Commissie Cytologie  
 
 
Vergaderingen 

De Cie cytologie bestond in 2011 uit 9 leden en kwam 7x in vergadering bijeen (8 mrt, 24 
mei, 8 sept, 8 dec. in Utrecht en op 21 april, 15 juni, 11 okt telefonisch. De RCP werden 
bijeengeroepen voor overleg op 7 mrt en 12 okt 2011.  
 
 
Aandachtspunten over 2011: 

� implementatie urine module 
� verslaglegging schildklierpuncties 
� opstellen advies aan NvvP bestuur inzake advies GR tav BVO cervix en HPV 
� nagaan negatieve gevolgen veranderde screeningsmethode Cervix op bijvangst aan 

andere tumoren als endometriumcarcinoom.  
� Toetsen in samenwerking met WMDP QC aanvragen validatie hrHPV testen. 

Goedgekeurd: COBAS en Multiplex HPV PCR (Oost NL).  
� Ondersteuning aan COS validatie tbv RIVM. Laboratoria Breda en Hoogeveen voldeden. 

 
 
Afgerond/verricht in 2011 

� Artikel Bulletin over verslaglegging schildklierpuncties 
� Piloting en bugverwijdering uit urineverslag module. 
 

 
Overige activiteiten in 2011.  
a. Bijdrage Velthuizen Cie 26 april 2011: punctiecytologie Mamma en Weke delen, AMC. 
b. RCP overleg (afstemming cervixcytologie nieuwe richtlijn, audit en herbeoordeling 
cytologie, validatie traject COS screenen, uitslagverstrekking aan vrouwen BVO, 
implementatietraject kritische kengetallen, module evaluatie BVO met PALGA). Onder 
auspiciën vz cie cytologie. 
c. overleg met SKML over verdere betrokkenheid van Cie cytologie bij nieuwe opzet 
rondzendingen en rapportage in Qbase.  
d. “Wish-CRIS3b” -- t/m -- aangeleverd aan PALGA ter uitvoering door Tieto.  
e. Bijwonen ECFS vergadering Istanbul (NL vertegenwoordigers). Lidmaatschapgelden 
vanuit NVKC ‘legaat’ alsnog over laten maken door NVVP. 
 
 
Beleid 2012: 
�  1. Opstellen minimal data set voor EUS-EBUS en protocol grondslag maken.  
� .2.  Framework voor verdiepingsmodule cytologie (zelf puncties kunnen hiervan 

onderdeel zijn). 
� .3. Positie paper cytopatholoog 
� .4. Stimuleren gebruik urine cytologie verslag module (PALGA); thans 10 gebruikers. 
�  5. Uitvoeringstoets HPV met oa briefing van de patholoog vertegenwoordiger hierin. 
� . 



 
 
Rooster aan- en aftreden.  
 
 
Leden Einde termijn (aantal 
Mw. A. Wiersma (Alysius ZKH) 2014 (1) 
F Roozenkrans (Oost NL), namens VAP 2014 (1) 
K.C. Kuijpers (St.Antonius, Ngein), secr. 2012 (3) 
F.J. v. Kemenade (VUmc), vz 2011 (3) 
Mw. H. Doornewaard (Gelre-Apeld.) 2012 (3) 
Mw. K.Y.A. Somers (PAMM, Eindh.) 2012 (1) 
Mw. B.M. v. Hemel (UMCG) 2013 (1) 
Mw. M. Brinkhuis (Oost NL) 2014 (2) 
B. Lelie (Terneuzen) 2014 (2) 
H. Bulten (St.Radboud MC) 2014 (1) 
P.Drillenburg (OLVG) 2014 (1) 
Mw. W.den Hartog (LUMC), namens VAP 2014 (1) 

  
F. Roozekrans, W. den Hartog, P.Drillenburg, A Wiersma en H. Bulten traden toe begin 
2011. F v Kemenade, H Doornewaard en KC Kuijpers zullen eind 2012 aftreden 
 
 


