
 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Registratie KMBP-ers volgens overgangsregeling    

    

Ons kenmerk: NVVP-KMBP121221BRF 

 

 

 

      Utrecht, 21 december 2012 

 

 

Geachte collega, 

 

Zoals u weet hebben de leden van de NVVP tijdens de algemene ledenvergadering van 

19 april 2012 besloten tot de opleiding ‘klinisch moleculair biologen in de Pathologie’ 

(KMBP), conform het voorstel hieromtrent van de eerder geformeerde ’Taakgroep 

Opleiding KMBP’. Aansluitend heeft het NVVP bestuur ondergetekenden verzocht zitting 

te nemen in de “KMBP registratiecommissie” behorend bij deze opleiding.  

 

De KMBP registratiecommissie is verantwoordelijk voor het regelen van de erkenning van 

de opleidingsinrichtingen, de opleiders en de plaatsvervangend opleiders. Tevens zal de 

registratiecommissie zorg dragen voor de formele registratie van nieuwe KMBP-ers die op 

termijn de opleiding zullen hebben voltooid. Hieraan voorafgaand echter zal de 

registratiecommissie starten met de registratie van zittende moleculair biologen als 

KMBP-ers volgens de overgangsregeling.  

In bijgevoegd document “aanvraag gebruik overgangsregeling voor de registratie als 

KMBP (io).doc” vindt u de overgangsregeling zoals deze is geaccordeerd door de 

algemene ledenvergadering van de NVVP.  

 

De registratiecommissie nodigt hierbij een ieder uit die in aanmerking meent te komen 

voor registratie als KMBP of als KMBPio (in opleiding) om dit document binnen 4 

maanden na dagtekening van deze brief in te vullen, en met toevoeging van relevante 

documenten zowel digitaal als hard-copy te sturen aan onderstaand adres onder 

vermelding van ‘KMBP registratie’. Na het verstrijken van deze periode kan geen beroep 

meer worden gedaan op registratie volgens de overgangsregeling. De 

registratiecommissie streeft ernaar binnen 5 maanden na dagtekening een uitspraak op 

uw verzoek tot registratie te sturen.  

  



 

 

 

Mocht besloten zijn dat u (nog) niet in aanmerking komt voor registratie, dan zullen de 

aanvullende opleidingseisen worden genoemd.  

 

Voor de registratie van KMBP, en herregistratie elke 5 jaar daarna, wordt een bedrag van 

150 euro gevraagd. Dit is noodzakelijk om de kosten van administratie, 

opleidingenvisitatie etc. te kunnen betalen. 

 

Moleculair biologen die in aanmerking willen komen voor registratie als KMBP, dienen 

zich te registreren als lid van de sectie Experimentele Pathobiologie van de NVVP. Zodra 

registratie als KMBP een feit is, bent u tevens buitengewoon lid van de sectie Klinische 

Pathologie van de NVVP. 

 

Vanaf medio 2013 kunnen instituten zich kandidaat stellen als KMBP opleidingscentrum. 

De daarvoor vastgestelde criteria en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website 

van de NVVP. 

 

Wij zien de reacties met belangstelling tegemoet! 

 

Met collegiale groet,  

Prof. Dr. C.J.M. van Noesel (voorzitter KMBP registratiecommissie) 

Mw. Dr. P.M. Nederlof (secretaris)  

Dr. W.N.M. Dinjens 

Mw. Dr. M.J.L. Ligtenberg  

Dr. H. van der Linden 

Prof. Dr. E. Schuuring 
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Marieke Jacobs 

Secretariaat Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 

Postbus 8003 

3503 RA  UTRECHT 

Tel.: 030 - 6868762 

Fax: 030 - 6868779 

Email: secretariaat@pathology.nl 


