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Uit de anonimiteit... 
 

In dit verhaal weeft schrijfster Rebecca 
Skloot het verhaal van haar zoektocht naar 
de nabestaanden van de in 1951 overleden 
Henriette Lacks door dat van de 
geschiedenis van het kweken van 
menselijke cellen. 
 

Lees verder op pagina 10 

Jaarverslag 2009 Commissie voor 
Beentumoren 
 
De commissie probeert hiermee enig inzicht 
te geven in de werkwijze van de commissie 
alsmede enkel voor de pathologen relevante 
kerngegevens weer te geven. 
 
Lees verder op pagina 7 

‘Concept standpunt bepaling’  
 
Toelichting: het NVVP bestuur heeft in 
samenspraak met afdelingshoofden en onze 
Federa vertegenwoordiger (H. Hollema) een 
‘concept standpunt’ opgesteld ten behoeve 
van NVVP leden en pathologen werkzaam in 
NL 
 
Lees verder op pagina 14. 

Advies Bewaartermijnen 
 
Over de minimum en/of maximum bewaar-
termijnen van weefsels en verslagen betref-
fende klinisch pathologisch onderzoek 
bestaat reeds lang discussie binnen de 
NVVP. In dit advies gaat het om primair ge-
bruik van materiaal, niet om nader gebruik 
van lichaamsmateriaal voor onder andere 
wetenschappelijke doeleinden.  
 
Lees verder op pagina 4 

In Memoriam 
 
Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging 
voor Pathologie geeft met droefheid kennis 

van het overlijden op 11 mei van 

Bob Makkink † 
 
Lees verder op pagina 12 

Prijsvraag!!! 
 
In het vorige bulletin werd u er al op 
geattendeerd, maar de NVVP heeft een 
heuse prijsvraag uitgezet onder haar leden. 
U staat vrij om een nieuwe slagzin aan te 
dragen voor onder het logo. Vele leden zijn 
u reeds voorgegaan. 
 
Lees verder op pagina 20 
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Editoriaal 

Hallo iedereen, 
 
De Oranje gekte, en ik duid hier niet op de liefde voor ons vorstenhuis, is (bijna) op zijn 
hoogtepunt. Loeiende vuvuzela’s, maniakale autobezitters met op hol geslagen claxons, 
overspannen televisiecommentaren en een indrukwekkende stortvloed aan franchising van T-
shirtjes, beessies, go-go-tjes, oranje jurkjes met speciaal gevangenismotiefje, brulshirts, 
pletterpetten en wat er, om met Wim Sonneveld te spreken, nog meer aan goed bedoelde rotzooi 
de trap op komt. Niemand ontkomt aan het WK op dit moment. Ik hoop ook dat Nederland de 
finale gaat spelen en winnen, hoewel ik er niet helemaal gerust op ben. Maaaaar…, natuurlijk 
wens ik iedereen het grootst mogelijke plezier. 
 
In pathologenland niet veel nieuws, het seizoen van de komkommertijd is weer aangebroken. 
Misschien daarom meer tijd voor reflectie. Mijn nevenactiviteiten als visitator voor het CCKL 
richten de gedachten wat op het begrip kwaliteit. Hoewel de meeste mensen kwaliteit een warm 
hart toedragen of dat tenminste verbaal belijden, zijn nog niet alle laboratoria geaccrediteerd. Er 
is vaak wat gemopper over de bureaucratische rompslomp die zo’n accreditatie met zich 
meebrengt. Toch is het een uiterst leerzaam proces, het traject naar de accreditatie, de zoen van 
de juffrouw, om het zo maar eens te noemen. Het verschaft grote hoeveelheden inzicht en 
dwingt de mensen hun eigen handelen en functioneren eens nader te bekijken. We doen allemaal 
ons uiterste best om zo goed mogelijk werk af te leveren, maar omdat een complex organisme 
als een laboratorium afhankelijk is van de samenwerking van zovelen, moet er een systeem zijn 
waarmee je de zaken op elkaar afstemt en stroomlijning kan regelen, een kwaliteitssysteem dus. 
Dat daarbij het een en ander moet worden vastgelegd, is begrijpelijk en waarschijnlijk ook wel 
noodzakelijk. Overigens is elk laboratorium daarbij wel enige vrijheid gegund.  
 
Het blijkt dat de meeste laboratoria overigens hun systemen ingevuld hebben met de mal van de 
praktijkrichtlijn, maar dan zonder eerst naar hun processen te kijken en voor zichzelf vast te 
leggen welke punten in dat proces nou precies geborgd moeten worden. Dan ontstaat al snel een 
wat geforceerd handboek. Bezint eer ge begint, zoals het oud-Hollands spreekwoord al eeuwen 
zegt! Ik denk dat het meer dan de moeite waard is om een kwaliteitssysteem op te zetten en te 
hebben. Ik denk dat alle labs er een zouden moeten hebben en dat alle labs een patholoog 
zouden moeten hebben die zich met het onderhoud ervan bezig houdt. Maar ja, dan moeten er 
wel wat pathologen bijkomen in Nederland. Meer arts-assistenten in opleiding dus…. Niet als een 
blind paard, maar met een duidelijk doel voor ogen (net als het Nederlands elftal!!) 
 
Nou goed, laten we het hier maar even bij laten en voorbereiden op de halve finale… Kwaliteit zal 
voorlopig nog wel een hot item blijven dus dat wordt wel vervolgd. Iedereen veel plezier en tot 
het volgend bulletin, en voor sommigen wat eerder, 
 
Ciao. 
 
 
Paul van der Valk 
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Top tien van de bestuurstafel. 2e kwartaal 2010. 
 
1. Publiek, patiënt en pers. Wij hebben standpunten nodig. Na een goede discussie is het bestuur 
content met het huidige ‘standpunt weefsel’. U kunt nog reageren. Op 21 september nodigen we 
het Medisch Contact, het Rathenau Instituut en de Nederlandse Federatie Kankerpatiënten uit 
voor discussie. 
 
2. Ons opleidingsplan en Specifiek Besluit zijn vrijwel rond. Nu de lokale opleidingsplannen nog: 
opleiders, aan de slag. Die van de OOR Utrecht is al geaccepteerd. Zie KNMG website. Bravo 
UMCU! 
 
3. De specialisten specifieke korting, de generieke korting en de compensatiekorting. Met van 
Doorne advocaten loopt een geschil met de NZa over het laatste, maar dit wordt deels 
overschaduwd door de nieuwe kortingen. Voorlichting volgt. 
 
4. Het voorontwerp weefselwet. Terwijl de Federa studeerde op de vernieuwing Code Goed 
Gebruik, kwam een voorontwerp weefselwet rond. Hierin zit heel veel ‘micromanagement’ voor 
PA laboratoria. Met de Federa hopen we gelijk op te trekken om dit tot aanvaardbare proporties 
terug te brengen. Lees ons standpunt! 
 
5. De website. Die moet vernieuwd worden. Met de Commissie Website en Cantrijn is gekozen 
voor een document management beheer in samenwerking met de huidige provider. Onze wensen 
zijn geformuleerd en nu wachten we op de eerste proefversie. 
 
6. De spiegelindicatoren. Heeft u al gereageerd op de voorstellen van de CKBU? Zie de homepage 
van onze website. U bent aan zet. 
 
7. Accreditatie, LVC, opleidingsvisitatie en kwaliteit. Het bestuur stelt hierover een visie op. Thans 
zijn de vragenlijsten te vaak nét niet overlappend. Dat werkt niet optimaal. 
 
8. LPAV. We nemen afscheid van Karin Keijzer en we krijgen een nieuwe vertegenwoordiger! 
Karin: veel dank. Susan ter Borg, AIOS in het AMC , welkom! 
 
9. Het welkomstpakket is klaar. Nieuwe (junior) leden krijgen een NVVP memorystick mét 
documenten erop en een bijdrage van Jan 
vd Tweel. Nu nog een goede slagzin voor 
de NVVP. 
 
10. Onderwijs en nascholing. De 
Nascholingscommissie heeft weer prima 
NVVP dagen georganiseerd. Wetenschap en 
cabaret! Zie de foto’s op de website, 
inclusief een ”Bob de Rooijaanse” pastisch 
op Martin Lammens van de  
Maastrichtse AIOS.                            
 
         

 
 
 
 

Arjen Cleven (alias Martin Lammens) en Marjolein Lentjes 
Foto: Frank van der Panne, afdeling Patholgie, Erasmus MC 

 
 

Van de bestuurstafel 
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Advies bewaartermijnen 

Bijgaand advies bewaartermijnen is opgesteld door de CKBU, in overleg met een ter zake deskun-
dige jurist. Laboratoria die zich aan deze bewaartermijnen houden, voldoen naar zijn mening aan 
de wettelijke bepalingen. Het is mogelijk dat andere bewaartermijnen ook aan de wettelijke bepal-
ingen voldoen. De door de CKBU vastgestelde bewaartermijnen zijn dan ook niet bindend. De 
CKBU adviseert echter wel om bij het hanteren van andere bewaartermijnen, deze juridisch te la-
ten toetsen. 
 

 

Advies bewaartermijnen  

Commissie Kwaliteit en Beroeps Uitoefening, juni 2010 

 

Inleiding: 

Over de minimum en/of maximum bewaartermijnen van weefsels en verslagen betreffende klinisch 
pathologisch onderzoek bestaat reeds lang discussie binnen de NVVP. In dit advies gaat het om 
primair gebruik van materiaal, niet om nader gebruik van lichaamsmateriaal voor onder andere 
wetenschappelijke doeleinden. Voor dit laatste wordt verwezen naar de “Code Goed Gebruik”. 
Dit advies is tot stand gekomen na juridische consultatie i.v.m. bestaande wettelijke bepalingen. 
Relevante bepalingen zijn hieronder beknopt weergegeven. Van dit advies kan afgeweken worden, 
maar we adviseren wel om dit te doen na consultatie van een jurist. Ook is er nieuwe relevante 
wetgeving op korte termijn te verwachten (zie hieronder). Indien nodig zal het advies hieraan 
aangepast worden. 
NB: dit betreft een advies voor niet academische pathologie afdelingen. Voor de UMC’s is de ar-
chiefwet van toepassing met een algemene bewaartermijn van 115 jaar voor documenten. Dit 
geldt niet voor weefsels/paraffineblokjes, maar waarschijnlijk wel voor coupes. 
 
Samenvatting van relevante wettelijke bepalingen: 

WGBO. De WGBO stelt dat in het dossier aantekeningen en andere stukken over de behandeling 
dienen te worden bijgehouden voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is. Deze 
stukken dienen 15 jaar te worden bewaard vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, tenzij 
langer bewaren uit de 'zorg van een goed hulpverlener' voortvloeit. 
Inmiddels loopt deze termijn af voor de oude dossiers. Eind april 2010 heeft de Minister van Volks-
gezondheid een brief aan de zorginstellingen gestuurd met het verzoek om de oude dossiers niet te 
vernietigen. Indien een zorginstelling dat wel zou willen, wordt aanbevolen om eerst de patiënt te 
raadplegen of deze daarmee instemt.  
 
Archiefwet. Deze is van toepassing op de academische ziekenhuizen (UMC’s) De bewaartermijn 
voor archiefstukken is 115 jaar. Dat geldt echter uitsluitend voor stukken die in de zogenaamde 
selectielijst zijn aangewezen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit ook voor lichaamsmateriaal geldt, al 
staat dat niet expliciet aangegeven. 
 
Voorontwerp Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ). In het voorjaar van 2009 verscheen een 
voorontwerp van de WCZ. Deze WCZ moet te zijner tijd een groot aantal wetten vervangen zoals 
de WGBO en de Kwaliteitswet zorginstellingen. De standaard bewaartermijn in het voorontwerp 
WCZ is 30 jaar. Binnen die termijn kan de cliënt verzoeken gegevens of bescheiden te vernietigen 
dan wel deze (langer) te bewaren voor een door de cliënt aangegeven periode. Bij algemene 
maatregel van bestuur (amvb) kan voor bepaalde gegevens of bescheiden een vaste bewaarter-
mijn worden bepaald. Deze is er (nog) niet voor lichaamsmateriaal. 
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Verjaringstermijnen Burgerlijk Wetboek (BW). Een mogelijke vordering kan verjaren. Naast 
bijzondere bewaartermijnen voor tal van bijzondere situaties, zoals bij milieuaansprakelijkheid, 
kent het BW twee algemene termijnen voor het instellen van een vordering: 
- 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis in het algemeen (art. 3:306 BW); 
- 5 jaar nadat de gelaedeerde met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is ge-
worden en daadwerkelijk een schadevergoedingsactie kon instellen (art. 3:310 lid 1 BW). 
De eerste is dus een absolute termijn, al kan daar in zeer bijzondere gevallen een uitzondering op 
worden gemaakt. De tweede is een relatieve. De gelaedeerde weet van de schade, had de veroor-
zaker kunnen aanspreken maar laat dat na. Deze bepalingen zijn relevant wanneer bijvoorbeeld 
een patiënt een 2nd opinion wil van een eerder gestelde diagnose. Indien de patiënt zou hebben 
vernomen dat een eerdere diagnose verwijtbaar fout is geweest, zal de patiënt een aansprake-
lijkstelling binnen 5 jaar moeten instellen. Na 20 jaar kan de second opinion in beginsel in het ge-
heel geen gevolgen meer hebben voor een eventuele aansprakelijkstelling.  
 
Binnen de bovenbeschreven marges van de wettelijke bepalingen moeten de bewaartermijnen 
gericht zijn op optimale patiëntenzorg. Voor dit laatste kan onderscheid gemaakt worden tussen 2 
verschillende aspecten:  
1. Het bewaren van lichaamsmateriaal voor additionele onderzoeken.  
2. Het opnieuw kunnen beoordelen van coupes / analyses voor controle van de diagnostiek. 
 
Bewaren van lichaamsmateriaal voor additionele onderzoeken.  

In paraffine ingebed weefsel: Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij additioneel onder-
zoek van oud weefsel zinvol kan zijn. Zo kunnen tumoren na zeer lange tijd recidiveren of me-
tastaseren. Indien dit bij een patiënt mogelijk het geval is, kan het nodig zijn om met behulp 
van extra kleuringen of moleculaire technieken, de oude en nieuwe tumor met elkaar te ver-
gelijken. Dit kan van belang zijn voor een juiste therapiekeuze. Ook kan het voorkomen dat 
een nieuwe therapie ontwikkeld wordt, die alleen zinvol is als het tumorweefsel specifieke ken-
merken heeft. Bij patiënten wiens tumor reeds eerder werd gediagnosticeerd,  kan het dan no-
dig zijn om deze kenmerken op het oude materiaal te onderzoeken. Zelfs normaal weefsel kan 
voor de patiënt of diens nabestaanden van groot belang zijn, omdat uit dit weefsel DNA verkre-
gen kan worden. Dit DNA kan ondermeer gebruikt worden voor de diagnostiek van erfelijke 
ziekten bij de patiënt en diens familie. Het is natuurlijk wel zo dat naarmate de tijd verstrijkt, 
de kans dat onderzoek van weefsel noodzakelijk is, steeds kleiner wordt. Gezien deze overweg-
ingen, is geen maximum bewaartermijn aan te geven.  Een minimum bewaartermijn van 30 
jaar wordt geadviseerd op basis van het voorontwerp WCZ. 

Ingevroren weefsel: Hetzelfde geldt in principe voor ingevroren materiaal. Echter omdat vrijwel alle 
technieken ook op paraffine materiaal gedaan kunnen worden, lijkt een bewaartermijn van ten-
minste 1 jaar voldoende. Materiaal ingevroren voor vriescoupe diagnostiek waarvan geen ander 
materiaal aanwezig is, moet ook tenminste 30 jaar lang bewaard worden; ingevroren of in 2e 
instantie in paraffine ingebed.  

Resterend in formaline gefixeerd weefsel dat niet in paraffine werd ingebed (“nat archief”): Behoud 
hiervan is nodig totdat een definitieve diagnose is gesteld en zo nodig naar aanleiding van de 
uitslag nog extra weefsel kan worden ingesloten. De gebruikelijke termijn van 3 maanden na 
ontvangst van het materiaal is hiervoor voldoende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies bewaartermijnen 
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Het kunnen herbeoordelen van coupes / analyses voor controle van de diagnostiek 

Coupes: Vereiste is dat de diagnose opnieuw op voldoende goed beeldmateriaal herbeoordeeld 
moet kunnen worden. Uitgaande van de bepaling in het BW (zie boven) heeft de patiënt hier 
gedurende 20 jaar recht op. Echter, in de nieuwe wet CZ worden de coupes ook beschouwd als 
behorende bij het archief en geadviseerd wordt daarom coupes tenminste 30 jaar te bewaren. 
Indien coupes zonder dataverlies gescand en digitaal opgeslagen worden, zijn coupes niet meer 
nodig en kunnen eventueel direct vernietigd worden. De ingescande coupes moeten dan ook 
tenminste 30 jaar bewaard worden. 

Digitaal beschikbaar verslag inclusief (ingescande) additionele documenten zoals resultaten van 
moleculair biologisch onderzoek en consulten:. De verslagen en additionele documenten zijn 
noodzakelijk voor de identificatie en beoordeling van het in paraffine ingebedde weefsel, en 
moeten dus tenminste even lang bewaard worden. Dit betekent dus een minimum van  30 jaar.  

Aanvraagformulieren: Informatie op de aanvraagformulieren is na het stellen van de diagnose 
alleen nog van belang bij een discrepantie tussen aanvraag en diagnose. Er kan van worden 
uitgegaan dat na het stellen van een definitieve en door de aanvrager beoordeelde diagnose 
deze informatie niet meer noodzakelijk is en dat daarom ook hier, net als bij het verse mate-
riaal (“natte archief”) met een bewaartermijn van 3 maanden na ontvangst materiaal kan 
worden volstaan.  

Lege potjes: Het bewaren hiervan is noodzakelijk om eventueel te controleren of er nog materiaal 
is achtergebleven. Dit moet duidelijk worden tijdens de microscopische verslaglegging door de 
patholoog. De huidige adviestermijn van tenminste 5 dagen lijkt in de praktijk goed te voldoen. 
Ook zijn er geen (nieuwe) wettelijke bepalingen die aanpassing van dit advies noodzakelijk 
maken.  

 
 
Samenvatting  bewaartermijnen: 

NB: de adviezen betreffen uitsluitend minimum bewaartermijnen. Er is geen maximum bewaarter-
mijn.  
 
Nieuw CKBU advies minimum bewaartermijnen (mei 2010) 

 
 
1. Indien paraffine ingebed materiaal aanwezig is, zo niet, dan dient het ingevroren materiaal ook 
30 jaar bewaard te worden. In de praktijk betreft dit materiaal ingevroren voor vriescoupe diag-
nostiek dat doorgevoerd kan worden in paraffine. 
2. Indien coupes volledig digitaal beschikbaar zijn, is het niet nodig de echte coupes te bewaren. 
Voor elke vorm van archivering geldt dat de kwaliteit zodanig moet zijn, dat adequate herbeoor-
deling mogelijk moet zijn. 
 
 

Paraffine weefsels 30 jaar na ontvangst 

Ingevroren materiaal1 
1 jaar na ontvangst of 30 jaar na ont-
vangst 

Vers weefsel (in formaline gefixeerd) 3 maanden na ontvangst 

Coupes (glas of digitaal) (histologie en algemene 
cytologie, inclusief indicatieve cervix cytologie)2 

30 jaar na ontvangst 

Aanvraagformulieren (papier of digitaal) 3 maanden na ontvangst 

Verslag inclusief (ingescande) additionele docu-
menten 

30 jaar na ontvangst 

Coupes cervix cytologie ten behoeve van het 
bevolkingsonderzoek 

15 jaar na ontvangst volgens de huidige 
pratijkrichtlijn cervix cytologie 2006 

Lege potjes 5 werkdagen na ontvangst 

Advies bewaartermijnen 
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Leden: 

 
De leden worden in beginsel voor onbepaalde tijd benoemd op voordracht van de 
wetenschappelijke vereniging die zij vertegenwoordigen. De desbetreffende vereniging doet de 
voordracht na een aanbeveling vanuit de Nederlandse Commissie voor Beentumoren op basis van 
aantoonbare ervaring en interesse van de kandidaat op het gebied van diagnostiek en / of 
behandeling van primaire tumoren van het steun- en bewegingsapparaat. 
 
De commissie was gedurende het jaar 2009 als volgt samengesteld: 
 

 
 

 
 
 

Voorzitter: prof.dr. P.C.W. Hogendoorn, patholoog, Leiden 

Secretaris: prof.dr. A.H.M. Taminiau, orthopedisch chirurg, Leiden 

Penningmeester: prof.dr. E.M. Noordijk, radiotherapeut, Leiden 

Leden: dr. H. van den Berg, kinderarts, Amsterdam 

  prof. dr. J.L. Bloem, radioloog, Leiden 

  dr. R.M. Bloem, orthopedisch chirurg, Delft 

  mw. dr. J.V.M.G. Boveé, patholoog, Leiden 

  dr. J. Bras, patholoog, Amsterdam 

  dr. A.J. Gelderblom, internist-oncoloog, Leiden 

  prof. dr. H.J. Hoekstra, chirurg, Groningen 

  dr. H.M. Kroon, radioloog, Leiden 

  prof. dr. J.W. Oosterhuis, patholoog, Rotterdam 

  H.J. Prins, radioloog, Utrecht 

  T.P.W. de Rooij, radioloog, Den Haag 

  dr. G.R. Schaap, orthopedisch chirurg, Amsterdam 

  prof. dr. R.P.H. Veth, orthopedisch chirurg, Nijmegen 

  J.H. Voormolen, neurochirurg, Leiden 

  prof. dr. T. Wobbes, chirurg, Nijmegen 

  dr. H.J. van der Woude, radioloog, Amsterdam 

Jaarverslag 2009 Commissie voor Beentumoren 
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 Activiteiten 2009: 
 
• De Commissie is in 2009 op elke laatste vrijdag van de maand in plenaire zitting bijeengeko-

men. Tijdens de zitting vindt van elk casus een uitvoerige demonstratie en toelichting plaats 
van de radiologische en histopathologische bevindingen door een van de betreffende special-
isten van de Commissie. Hierna wordt ten aanzien van de voor advies toegezonden casus het 
therapeutisch advies besproken en geformuleerd. In het afgelopen jaar zijn 396 (complete) 
casussen toegezonden d.w.z. met klinische inlichtingen, afbeeldingsonderzoeken 
(röntgenfoto’s, MRI-onderzoeken etc.) en histologische coupes voor diagnostisch en/of thera-
peutisch advies. Hierbij is in 57 gevallen specifiek therapeutisch advies gegeven. Tevens wer-
den 81 patiënten besproken, welke al bij de Commissie bekend waren en waarvan nieuw his-
tologisch materiaal of nieuwe radiologische onderzoeken werden ingezonden voor beoordeling 
of voor therapeutisch advies.  

• In toenemende mate komt het voor dat de behandelend specialist zelf bij de plenaire ver-
gadering aanwezig is, om de door hem/haar toegezonden casus toe te lichten en de thera-
peutische mogelijkheden te bespreken. De Commissie juicht het toenemende aantal geïnter-
esseerde toehoorders (niet-leden) toe. Accreditatie voor bezoek van de vergaderingen is ver-
leend door de NVVP. 

• Naast de hierboven vermelde patiënten werden van 682 patiënten klinische gegevens en ra-
diologische onderzoeken voorgelegd voor een radiologische diagnose en advies aangaande 
verder te voeren beleid. In totaal is 1159 maal een advies of een oordeel aan de Commissie 
gevraagd met betrekking tot radiologische en/of histopathologische diagnostiek, thera-
peutisch handelen dan wel aangaande het te volgen beleid. 

• Het archief van de Commissie, omvat thans (dec. 2009) 22900 dossiers, waarin kopieën van 
de klinische inlichtingen, van uitslagen van radiologische en histopathologische onderzoeken. 
Tevens is er een archief van alle histologische coupes en in vele gevallen staan ook paraffine-
blokjes ter beschikking. Hiermee vormt het archief, dat tot de omvangrijkste en best gedocu-
menteerde in de wereld behoort, een uitstekend uitgangspunt voor onderzoeksprojecten op 
het gebied van tumoren van het skelet. 

• Vormgeving internet site op IKC-net met links naar landelijke richtlijn diagnostiek en behan-
deling beentumoren (www.beentumoren.nl) 

• Boerhaave cursus: Diagnostiek en behandeling tumoren van het skelet en hierop lijkende 
aandoeningen (feb 2009; herhaling 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2009 Commissie voor Beentumoren 
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Consultaanvragen per IKC-regio vanaf 2007 

 

 
 
Niet BA: uitsluitend klinische gegevens en radiologie, ingestuurd met vraag t.a.v. te 
volgen diagnostisch beleid (bijvoorbeeld biopsie nodig en zo ja hoe, waar, aanvullende radiologie 
nodig, etc.) 
 
BA: complete casus d.w.z. klinische gegevens, radiologie en histologie voorhanden. 
Besproken t.b.v. diagnostisch consult en te volgen beleid. 
 
 
Geplande activiteiten 2010: 

12  x  vergadering; iedere laatste vrijdag van de maand. 
  
Web site:  
De Commissie beschikt over een website: www.beentumoren.nl 
Hierop is de werkwijze van de Commissie, wijze van insturen, de Richtlijn diagnostiek en behan-
deling beentumoren en een patienteninformatiefolder te vinden. 

    2007       2008       2009     

IK-
regio   niet BA BA totaal   niet BA BA totaal   niet BA BA totaal 

                          

IKW   54 76 130   63 93 156   66 
11
5 181 

IKA   130 60 190   111 47 158   103 52 155 

IKR   98 57 155   102 57 159   130 60 190 

IKMN   63 32 95   61 21 82   82 17 99 

IKO   31 29 60   18 17 35   23 38 61 

IKST   50 21 71   59 18 77   55 19 74 

IKN   88 74 162   87 77 164   111 83 194 

IKZ   58 44 102   50 29 79   85 42 127 

IKL   20 25 45   25 31 56   27 34 61 

Overig   0 6 6   1 11 12   0 17 17 

Totaal   592 424 1016   577 401 978   682 
47
7 1159 

Jaarverslag 2009 Commissie voor Beentumoren 
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Uit de anonimiteit... 

In dit verhaal weeft schrijfster Rebecca Skloot 
het verhaal van haar zoektocht naar de na-
bestaanden van de in 1951 overleden Henriette 
Lacks door dat van de geschiedenis van het 
kweken van menselijke cellen. De eerste per-
soon die erin slaagde menselijk cellen in kweek 
te houden was wetenschapper George Gey. Hij 
verrichtte dit, na twee decennia vruchteloos 
ploeteren, met de onstuitbaar groeiende cellen 
die afkomstig waren uit een tumor van patiënte 
Henrietta Lacks. Er was overigens schriftelijke 
toestemming voor dit onderzoek, maar van het 
type 'all inclusive' (hier tekenen voor alles).  
In die tijd waren ethische voorwaarden voor on-
derzoek anders dan nu. De juridische en 
maatschappelijke discussies hierover begonnen 
midden in de jaren vijftig. Geleidelijk aan kreeg 
het begrip informed consent een gedaante, 
mede verder vormgegeven door opmerkelijke 
rechtszaken over commerciële toepassingen op 
basis van primair en nader gebruik van weefsel 
en cellen. Dit boek bevat al deze thema’s, maar 
hoofdthema is het verhaal van één persoon, ge-
kozen uit alle ontelbare donoren van cellen en 
weefselblokjes, namelijk het verhaal van Henri-
etta Lacks. De gevolgen van háár weefsel (‘vers’ 
verkregen tijdens een diagnostisch biopt van 
een cervixcarcinoom in 1950) zijn opmerkelijk 
geweest: opheldering van het aantal chromo-
somen van de mens, de ontwikkeling van het 
polio vaccin en de grondslag voor de eerste 
markeringen op het menselijke genoom. De cel-
len uit de tumor van de onfortuinlijke Henrietta 
Lacks zouden buiten haar lichaam blijven 
groeien tot op de dag vandaag. Met een verdub-
belingstijd van 24 uur. Inmiddels 60 jaar lang. 
Een wonderlijke cellijn, de Henrietta Lacks of 
‘HELA’-cellijn. 

De geschiedenis van de HELA-cellijn illustreert 
hoe veel er veranderd is sinds 1950. Zo kon het 
gebeuren dat begin jaren 50 gevangenen in 
Ohio ermee ingespoten werden. In 1956 wil on-
derzoeker Southam de cellen experimenteel in-
spuiten bij patiënten zonder hun toestemming. 
De artsen in het Joodse ziekenhuis, waar dit 
zich zou gaan afspelen, gaan hier niet mee ak-
koord. Zij vormden in hun tijd een uitzondering. 
Hierna barst de maatschappelijke discussie los 
en wordt informed consent geleidelijk een be-
grip (1). 
Onderzoek met de groeigrage HELA cellen wordt 
vooral in laboratoria verricht en wel zo wijdver-
breid, dat ze andere cellijnen gaan con-
tamineren. Om de identiteit uiteindelijk goed te 
kunnen vaststellen, zit er niets anders op dan 
DNA materiaal van de nabestaanden van Henri-
ette Lacks te vinden. Het is adembenemend te 
lezen hoe een postdoc erop uit gestuurd wordt 
en erin slaagt, maar minstens zo onthutsend is 
te lezen wát de nabestaanden hier, 20 jaar 
later, nog van weten. Consent is één ding, in-
formed zijn is duidelijk wat anders. Het gebrek 
aan informatie vormt de tweede hoofdlijn van 
dit boek: we leren Deborah, Henrietta’s dochter 
kennen. Ook haar broers en zussen. Met name 
Deborah herinnert zich nauwelijks iets van haar 
moeder. Zij heeft één foto. Voor Deborah 
worden de HELA cellen een geprojecteerd hou-
vast van die nooit gekende moeder, met alle 
emoties die daarbij horen. 
 
Het boek is goed leesbaar en de schrijfster 
heeft veel nagelezen en mensen gesproken om 
de wetenschappelijke en juridische implicaties 
van gebruik van de HELA-cellijn te belichten. 
Toch krijgt de beschrijving van het leven van de 
oorspronkelijke donor en dat van haar na-
bestaanden wel heel veel aandacht en dat leidt 
wel wat af. Er zijn erg veel verhaallijnen die met 
andere problemen te maken hebben, zoals de  
geleidelijk op gang komende emancipatie van 
de Afroamericans, het treurige lot van het zusje 
van Deborah en de toevalligheden van het leven 
van één persoon. De tijd waarin Henrietta Lacks 
opgroeit is het Jim Crow tijdperk. Het leven van 
de zwarte Henriette Lacks is niet eenvoudig: zij 
werd in buurt van Roanoke (Virginia) geboren in 
1920 als 9e kind van 10, haar moeder stierf bij 
de geboorte van kind nummer 10, zij werd ver-
volgens weggegeven aan het gezin van de over-
leden moeder (grootvader Lacks) en opgevoed 
door haar tantes.  
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Uit de anonimiteit... 

In dit huishouden is een vijf jaar ouder neefje, een ‘sneak baby’ van één van de tantes (men leze 
het boek!) waarvan Henrietta op haar 14e haar eerste kind krijgt. In 1941 trouwde Henrietta met 
dit neefje en gaan zij, na Pearl Harbour als de grote migratie begint, naar het oostelijke havenge-
bied van Baltimore (Maryland). Zij zou uiteindelijk vijf kinderen krijgen en één jaar na de geboorte 
van haar vijfde kind, in oktober 1951, komen te overlijden aan de gevolgen van een adenocarci-
noom van de cervix (2). Zwarte Amerikanen waren voor hun gezondheidszorg afhankelijk van 
charity instituten zoals het Johns Hopkins instituut. Zo ook Henrietta Lacks. Zij kon voor diagnose 
en behandeling alleen daar terecht. Zij moest wel een formulier ondertekenen dat er onderzoek 
verricht mocht worden (Henrietta had 5 jaar onderwijs gehad). 
 
Het instituut waar George Gey werkte heeft nooit verdiend aan de HELA-cellijn, de cellijn die zich 
zou ontpoppen tot een biochemisch werkpaard. Wiens verdienste is het nou eigenlijk? Daar gaat dit 
boek ook over. Daarbij moet wel onderscheid gemaakt worden tussen ‘primair gebruik’ en ‘nader 
gebruik’ al is dat, achteraf gezien in de situatie van Henriette Lacks nauwelijks te onderscheiden. 
Ook in de VS geldt nog steeds dat ‘storing tissue for diagnostic procedures and using them for fu-
ture research’ toegestaan is, zonder informed consent. In de VS is hier discussie over, net als in 
Nederland. Geneticus Wayne Grody merkt op: “consent should apply only to the collection of future 
samples, not the millions already stored, including HELA”.  
Hiernaast blijft de vraag in hoeverre mensen ná donatie van weefsel voor onderzoek, of in geval 
van nader gebruik, bij de eventuele gevolgen hiervan betrokken moet worden. Het is bovendien 
niet altijd een succesverhaal. Dit boek lijkt dit wel te suggereren maar dat is nog maar de vraag. 
Onderzoekers hebben wat anders aan hun hoofd. Onderzoeker Stevenson brengt dit als volgt on-
der woorden “scientist don’t like to think of HELA cells as being little bits of Henrietta because it is 
much easier to do science when you dissociate your materials from people they come from”. 
Wetenschappers (en pathologen) moeten helder uitleggen waarmee ze bezig zijn. Ter illustratie: de 
dochter van Henriette Lacks wordt vrijwel paranoia omdat ze niet weet wat er nu precies gebeurd 
is. De schrijfster over Henrietta’s dochter: “in a lot of ways the most damaging thing was this lack 
of understanding of what was going on”. Vooraf uitleggen dus, telkens weer.  
 
 
Folkert van Kemenade 
 
(1) Ethics and clinical research. Beecher, HK. NEJM 1966. 274. 
(2) George Otto Gey (1899-1970). The HELA cell and a reappraisal of its origin. Jones HW Jr, 
McKusick VA, Harper PS, Wuu, KD. Obstet Gynecol 1971. 38 (945-9). Helaas een zwart wit plaatje! 

In deze publicatie wordt de verandering van de diagnose van ‘ epithelioma’ naar adenocarcinoom 

vergezeld van de opmerking: “the exact histopathologic nature of HeLa is but a footnote[…].”. 
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In Memoriam 

 

Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie geeft met droefheid kennis van het 
overlijden op 11 mei van 

 

Bob Makkink † 
 

Patholoog in ruste te Den Haag. 

 

Bob Makkink was patholoog te Delft (SSDZ) en Amsterdam (VUmc). Hij was een zeer bekwaam 
diagnost met een grote betrokkenheid bij opleiding. 

 
Bob is 81 jaar geworden. Hij is zaterdag 15 mei gecremeerd. 

Wij wensen zijn familie, vrienden en ex-collega’s veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 
 

Namens het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie 
Prof. Dr. M.J.A.P. Daemen, voorzitter 

Dr. F.J. v. Kemenade, secretaris 
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Op dinsdag 22 juni 2010 heeft de Commissie Cytologie zowel de versie 3.0 van de praktijkrichtlijn 
vastgesteld als de validatierichtlijn voor hrHPV testen (voor screenen en triage), opgesteld door de 
Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie, geaccepteerd. Vanaf 1 januari 2011 kunnen Regionaal 
Coördinerend Pathologen (RCPen) gaan toezien op de naleving hiervan. De laboratoria die BVO 
screenen worden geacht zich aan de richtlijn te houden.  
 
Vrijwel direct na het accepteren van de vorige versie, in september 2006, heeft het NVVP bestuur 
aan de Commissie Cytologie gevraagd de richtlijn ‘losbladig’ te maken. Op deze wijze zou de richt-
lijn makkelijker aangepast kunnen worden op bepaalde onderwerpen zonder direct het gehele ver-
vangtraject te hoeven doorlopen.  
 
De gang van zaken is nu als volgt. De 10 hoofdstukken worden op de website (www.pathology.nl) 
geplaatst (bij ‘concept richtlijnen’). U kunt zo kennis nemen van de veranderingen en tijdig eventu-
ele aanpassingen invoeren in het laboratorium. Ook wordt op de website een zogenaamd mutatie-
document geplaatst met de belangrijkste wijzigingen.  

 
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Allereerst 
procedureel. Het feit dat de richtlijn door de 
Commissie Cytologie kan worden vastgesteld en 
niet meer een informerend, opiniërend en be-
sluitvormend traject in de vereniging nodig 
heeft. Verder inhoudelijk: de richtlijn borgt het 
‘indirecte verwijstraject’ en het ‘multiple 
screenprotocol’ veel nadrukkelijker. De handels-
wijze bij revisie van eerdere preparaten is gepre-
ciseerd en, op veler verzoek vanuit de screenla-
boratoria, de spelregels voor ‘concordantie’ en 

‘discordantie’ zijn preciezer. Alle terminologie wordt preciezer omschreven, op verzoek van de RC-
Pen (die tijdens het beoordelingsproces hard hebben meegelezen).  
 
Tussen 2007 en 2009 bleken een aantal zaken te veranderen die weer aanpassing in de richtlijn 
vergde, zoals het gebruik van dunnelaagcytologie en het opstellen van het validatieprotocol voor 
computer ondersteund screenen. Beide zijn opgenomen in deze 
versie 3.0. Het gebruik van de PALGA codes vervolg 1, 2 en 3 is 
ook genomen. Uniek is dat PALGA hierbij betrokken is geweest 
en deze wijzigingen al heeft geïmplementeerd in U-DPS. Sommi-
ge zaken worden makkelijker gemaakt.  
Er is veel discussie geweest, over de zogenaamd multiple screen 
profielen. Het maximum laadvermogen van het richtlijnvehikel 
leek hiermee bereikt. Hoewel vanuit de screeningsorganisatie 
wel op deze profielen wordt aangekoerst, heeft de commissie dit 
in de richtlijn vooralsnog niet dwingend gemaakt. We hopen dat 
eerst een regio aantoont dat het werkt (een mooie taak voor 
RCPen). 
 
De richtlijn is nog steeds monodisciplinair en vormt een mix van 
evidence based - en consensus based criteria. De richtlijn focust 
op BVO cervixcytologie, maar is ook van toepassing op indicatie-
ve cytologie. Zie verder www.pathology.nl onder protocollen 
richtlijnen/definitieve NVVP richtlijnen. 
 
 
Commissie Cytologie 

Nieuwe versie praktijkrichtlijn cervixcytologie gereed. 
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‘Concept standpunt bepaling’ Voor Nederlandse Vereniging Voor Pathologie. 

Toelichting: het NVVP bestuur heeft in samenspraak met afdelingshoofden en onze Federa verte-
genwoordiger (H. Hollema) een ‘concept standpunt’ opgesteld ten behoeve van NVVP leden en pa-
thologen werkzaam in NL. 
 
Doelgroepen zijn patiënten, pers en publiek. 
 
Hieronder het concept standpunt.  
 
Inleiding 

In het kader van diagnostiek bij patiënten wordt onderzoek aan cellen en weefsels verricht, die 
voor dat doel bij de patiënt worden afgenomen via een punctie, biopsie of operatie. Deze diagnos-
tiek wordt verricht door klinisch pathologen (medisch specialisten die zich op deze vorm van dia-
gnostiek hebben toegelegd). Nadat de diagnostische procedure is afgerond, worden naast de mi-
croscopische preparaten ook resterende delen van cellen en weefsels bewaard. Dit is van groot be-
lang voor evt. aanvullende diagnostiek ten behoeve van een individuele patiënt. Daarnaast kan dit 
materiaal ook voor andere doelen worden gebruikt. Een ervan is standaardisering: voor de herij-
king en verbetering van bestaande testen is altijd controle-weefsel noodzakelijk en daarvoor wordt 
gebruik gemaakt van deze archieven. Ook kan het gebruikt worden voor onderwijs  en weten-
schappelijk onderzoek, dus onderzoek dat niet specifiek voor de behandeling van de individuele 
patiënt waarvan het weefsel afkomstig is bedoeld is. Middels dit standpunt wil de NVVP duidelijk-
heid verschaffen over hoe zij vindt dat met bewaard materiaal (cel- en weefselarchieven) moet 
worden omgegaan, opdat zowel het belang van de individuele patiënt alsook de verantwoordelijk-
heid voor de zorg voor de ‘patiënt van morgen’ in de zin van onderwijs (opleiding van artsen en 
specialisten) en vernieuwing in de zorg (onderzoek) wordt gegarandeerd.  
 
 
I. Blokjesarchieven voor primaire diagnostiek van patiënten 
De pathologielaboratoria bewaren (in blokjesvorm) zo goed mogelijk weefsel en cellen afgenomen 
voor diagnostiek: de bewaartermijn is tenminste 15 jaar, maar langer indien goed hulpverlener-
schap dit vereist. Voor academische laboratoria geldt een langere bewaartermijn van 115 jaar. Pa-
thologie laboratoria dienen deze ‘blokjesarchieven’ te beheren en onder voorwaarden ter beschik-
king te stellen voor verder gebruik. Dit is primair nodig voor nadere diagnostiek ten behoeve van 
individuele patiënten. Op landelijk niveau houdt de stichting PALGA* een registratie bij van de 
blokjesarchieven van alle pathologielaboratoria in Nederland. Patiënten dienen op de hoogte te 
worden gebracht van het bestaan en belang van boven beschreven houderschap door pathologiela-
boratoria. Indien een patiënt te kennen geeft dat hij/zij niet wil dat materiaal gearchiveerd wordt, 
moet het worden verwijderd en volgens de regels vernietigd. De pathologielaboratoria dragen zorg 
voor een zorgvuldige registratie van de wens van een patiënt af te zien van archivering van mate-
riaal of van gebruik voor specifieke doeleinden (“nader gebruik”, zie verder). 
 
 
II. Blokjesarchieven voor nader gebruik is goed gebruik. 

De opvattingen van patiënten zijn voor de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) uiter-
mate belangrijk: uit het Rathenau rapport van juni 2009 is gebleken dat patiënten weten dat 
(wetenschappelijk) onderzoek kan worden verricht met gebruikmaking van weefselblokjes. Nieuwe 
diagnostiek en - therapieën vereisen kennis van ziekte op celbiologisch, gen- en moleculair niveau. 
Hiervoor is onderzoek nodig hetgeen veelal weefselblokjes van weefsels van grote aantallen pati-
enten vereist. De blokjesarchieven in pathologielaboratoria zijn hiervoor in principe geschikt). Der-
gelijk gebruik van weefselblokjes voor wetenschappelijk onderzoek wordt meestal aangeduid als 
‘nader gebruik’. De NVVP vindt naast ‘primair’- ook ‘nader gebruik’ in het belang van patiënten. 
“nader gebruik” van hun lichaamsmateriaal voor alle of alleen specifieke doeleinden.  
 
 
Afkortingen: 
* PALGA: Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief 
# WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
& KNMG : Koninklijke Nederlandse Maatschappij Geneeskunde 
^ FEDERA: Federatie Medische Wetenschappelijk Verenigingen 
@ MTA: micro tissue array 
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Nader gebruik in de vorm van wetenschappelijk onderzoek verschaft kennis die kan leiden tot ont-
wikkeling van nieuwe diagnostische technieken en nieuwe geneesmiddelen. De NVVP streeft daar-
om naar optimale voorzieningen voor evt. nader gebruik van weefselblokjes. Hierbij dient voldoen-
de gearchiveerd weefselmateriaal ter beschikking te blijven voor evt. vervolgdiagnostiek voor de 
individuele patiënt  
Patiënten dienen van het houderschap van weefselarchieven door pathologielaboratoria op de 
hoogte te zijn en moeten, indien zij dat wensen, de mogelijkheid krijgen bezwaar te maken tegen 
“nader gebruik” van hun lichaamsmateriaal voor alle of alleen specifieke doeleinden.   
 

III. De regels voor gebruik  

 
De Code Goed Gebruik voorziet in de regels voor nader gebruik afgeleid van de wettelijke kaders 
van de WGBO# én de professionele voorschriften van de KNMG& voor primair en nader gebruik.  
De Code Goed Gebruik is in 2001 ontwikkeld in overleg met vertegenwoordiging van patiëntvereni-
gingen en medisch wetenschappelijke verenigingen (FEDERA^). Ziekenhuizen dienen duidelijke in-
formatie hierover aan patiënten te geven. De privacy van patiënten moet te allen tijde worden ge-
waarborgd door zodanige codering van materiaal en gegevens dat dit niet herleid kan worden tot 
de individuele patiënt. 
 
 
IV. Samenwerking met derden. 

 
Onderzoek waarbij nader gebruik wordt gemaakt van gearchiveerd materiaal draagt meestal het 
karakter van een multicenter project (vaak in trial verband) gebaseerd op structurele samenwer-
kingsverbanden tussen het participerende pathologie laboratorium en andere (klinische of laborato-
rium) partners en niet zelden de farmaceutische industrie. Dergelijk onderzoek is essentieel voor 
ontwikkeling van nieuwe diagnostische procedures (m.n. biomarkers) bv. in de context van nieuwe 
geneesmiddelen (men spreekt wel van ‘targeted therapy’ met ‘companion diagnostics’). Pathologie 
laboratoria en andere ziekenhuisafdelingen die in een dergelijke samenwerking onderzoek doen op 
weefsels staan de weefsels niet af maar blijven als mede-onderzoeker verantwoordelijk voor het 
respecteren van de vigerende regels, inclusief het vermijden van belangenverstrengeling, het ge-
bruik van standaard MTA’s@ en vigerende regels rond intellectueel eigendom. De kosten van onder-
zoek zelf kunnen gesubsidieerd worden, zonder winstoogmerk of persoonlijk belang. In alle geval-
len dient het onderzoeksproject juridisch en z.n. medisch-ethisch beoordeeld te worden en dient 
gegarandeerd te worden dat weefselblokjes alleen voor het beoordeelde onderzoek zullen worden 
gebruikt.  
 
V. Samenvattend:  
 
1. De NVVP streeft naar optimaal ‘nader gebruik’ van cellen en weefsel voor wetenschappelijk on-
derzoek conform de CODE GOED GEBRUIK van de FEDERA. 
2. Nut en rendement van ‘nader gebruik’ is van maatschappelijk belang en komt uiteindelijk ten 
goede aan (toekomstige) patiënten.  
3. Brede voorlichting over primair- en nader gebruik is nodig. 
 
 
Bronnen:  
Code goed gebruik (2004 Federa);  
Van Gegevens Verzekerd (2008; RGO);  
Naar een goede waarde (2009 NFU);  
Nader gebruik nader onderzocht (2009 Rathenau instituut);  
Fostering the role of pathology in research (2009; Nat Cancer Research Institute, VK)  
 
Afkortingen: 
* PALGA: Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief 
# WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
& KNMG : Koninklijke Nederlandse Maatschappij Geneeskunde 
^ FEDERA: Federatie Medische Wetenschappelijk Verenigingen 
@ MTA: micro tissue array 

‘Concept standpunt bepaling’ Voor Nederlandse Vereniging Voor Pathologie. 
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 Kwaliteitsgelden voor de pathologie (SKMS) 

 

De Orde en VWS bereikten in 2007 overeenstemming over het normatief uurtarief. In dit uurtarief 
is een bedrag van € 0,50 (niveau 2006), opgenomen voor het kwaliteitsbeleid medisch specialisten.  
De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze gelden en vanuit deze 
stichting worden de verschillende kwaliteitsprojecten gefinancierd. Een gedeelte van dit geld is 
bestemd voor intercollegiale visitaties (LVC) en een gedeelte voor kwaliteitsprojecten. Budgetten 
voor de kwaliteitsprojecten worden deels gealloceerd per wetenschappelijke vereniging en deels 
gereserveerd voor multidisciplinaire projecten.  
De voorwaarde hiervoor is dat andere verenigingen actief betrokken zijn en hun input leveren om  
gezamenlijk tot een product te komen.  
Vanaf 2008 is er jaarlijks voor de NVVP een bedrag gereserveerd. Daarvoor worden 
projectvoorstellen ingediend, in aansluiting op de afgestemde (kwaliteits)onderwerpen. Het doel 
van de projecten is om de kwaliteit binnen de vereniging een sterke impuls te geven, hetgeen zijn 
uitwerking krijgt in de dagelijkse pathologie praktijk. 

Korte beschrijving van de werkwijze 

Indien de onderwerpen van de kwaliteitsprojecten binnen de NVVP goedgekeurd zijn, kunnen ze 
worden ingediend bij SKMS. Projecten voor het gealloceerde budget kunnen gedurende het hele 
jaar worden ingediend. Projecten voor het centrale budget op vaste momenten.  

Alvorens de projecten worden ingediend wordt er een projectgroep samengesteld met leden van de 
NVVP. 
In elke projectgroep wordt een voorzitter aangewezen die als aanspreekpunt fungeert naar de 
commissie CKBU en via/ met de kwaliteitsmedewerker van de NVVP naar SKMS.  

Als er een projectgroep is samengesteld, wordt deze projectgroep verantwoordelijk gehouden voor 
de voortgang en uitvoering van het project. De begrote gelden moeten op juiste wijze worden 
besteed en verantwoord. Kosten van onder andere vergaderingen, werkzaamheden van 
laboranten, materialen, externen kunnen immers worden gedeclareerd.  

Projecten worden volgens een vast format ingediend. Met een korte beschrijving van de inhoud, 
plan van aanpak, beoogde effect en op te leveren producten, voorzien van een begroting.  

 

Elk kwartaal moeten voortgangsrapportages ingediend worden en facturen kunnen het hele project 
ingediend worden. Aan het einde van het project wordt er een eindrapportage gemaakt. Met een 
korte samenvatting van de resultaten, eindproducten en verbeteracties. Voordat het project 
afgerond is, dienen alle facturen bij de NVVP in bezit te zijn. Niet ingediende of te laat ingediende 
facturen, worden niet meer in behandeling genomen. Gedurende het project kunnen begrotingen, 
die niet boven het eerst ingediend voorstel uitkomen gewijzigd worden bij de SKMS. Gelden die 
volgens de opgestelde begroting niet worden gedeclareerd vloeien vanuit de NVVP terug naar 
SKMS.  

Deze werkwijze lijkt bureaucratisch, maar in de praktijk valt dit mee. Voor de administratieve 
zaken kan het secretariaat van de NVVP ondersteuning geven. Inhoudelijke ondersteuning kan 
worden gegeven door de kwaliteitsmedewerker van de NVVP; mevrouw Ilse Nugter. 
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Kwaliteitsgelden voor de pathologie (SKMS) 

 

Afgeronde projecten 

• Project 2 tot eind 2009:  Implementatie HerNeu2 bepaling voor therapiesturing mammacarci-

noom 

 Voorzitter: Prof. M. van de Vijver 

 

• Project 3 tot eind 2009:  Toepassing van minimale dataset colonrapportage ten behoeve van 

oncologie therapie sturing.  

 Voorzitter: Dr. T. Tiebosch 

 

• Project 4 tot eind 2009:   Nulmeting van compliance van de European guidelines in obductie-

pathologie van cardiale doodsoorzaken.  

 Voorzitter: Dhr. A. van de Wal 

 

 

Lopende projecten 

• Project 1 tot eind 2011 (multidisciplinair): Richtlijn primaire tumor onbekend         
Voorzitter: Dr. J. Oudejans 
Betrokken wetenschappelijke verenigingen: KNO, NVALT, NVvH, NVN, NVOG, NVvR, NVRO, 
NIV, NVNG, NVPO 

• Pathologenpanel voor maligne lymfomen: kwaliteitsbewaking en bevordering           
Voorzitter: Dhr. J.H.J.M. van Krieken 

 

Projecten in aanvraag 

• Op weg naar een digitaal Nederlands mammapathologie panel voor snelle consultatie 
         Voorzitter Prof. Dr. P.J. van Diest 
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Samenvatting van het product (voor publiek gebruik):  
 

Aanleiding 
De achtergrond van het project is dat de HER2-status van mammacarcinoom een belangrijke rol 
speelt bij het sturen van de therapie bij patiënten met mammacarcinoom. Het grootste deel van de 
patiënten met een HER2-positief mammacarcinoom zal als onderdeel van de adjuvante 
systemische behandeling gedurende 1 jaar behandeld worden met Herceptin; bij patiënten met 
een HER2-negatief mammacarcinoom zal deze Herceptin behandeling niet gegeven worden. Deze 
diagnostische test wordt in de meeste laboratoria sinds ongeveer 10 jaar uitgevoerd. Uit 
internationale studies is gebleken dat er nog steeds een percentage fout-positieve HER2-testen is 
dat tussen de 10 en 20% ligt. Over het percentage fout-negatieve testen is minder bekend, maar 
aangenomen wordt dat dit in de orde van 3 tot 5% ligt. De behandeling met Herceptin is alleen 
effectief bij patiënten met een HER2-positief mammacarcinoom. Behandeling van patiënten met 
een mammacarcinoom waarbij de HER2-bepaling fout-positief is, brengt onnodige bijwerkingen en 
kosten met zich mee; het onthouden van Herceptin aan patiënten met een fout-negatief 
mammacarcinoom maakt dat patiënten onnodig kunnen overlijden aan mammacarcinoom.  
Binnen de NVVP is enkele jaren geleden de werkgroep Farmacodiagnostiek opgericht, die zich in de 
laatste jaren vooral heeft bezig gehouden met het ontwikkelen van activiteiten om de kwaliteit van 
de HER2-test te verbeteren. Dit project, uitgevoerd met steun van de stichting SKMS, is een 
voortzetting van deze werkzaamheden. 
 
Aanpak 
Het doel van het project was om een nul-meting te doen in de laboratoria van de leden van de 
werkgroep HER2 kwaliteitsborging. De nulmeting in de laboratoria van de werkgroep heeft als doel 
de basis te vormen voor vervolgstappen en met name ook om te kijken of deze aanpak met  
(Tissue Micro Array ) TMA’s geschikt is om ook andere laboratoria te evalueren. 
 
Resultaten 
Uit de deelnemende laboratoria (AMC, NKI/AVL, Diakonessenhuis Utrecht, LUMC, UMCG en ISALA 
Kliniek Zwolle) zijn in totaal 993 mammacarcinomen geëvalueerd; op de TMA werd bij 107 
tumoren een HER2-positieve status gevonden en bij 886 tumoren een HER2-negatieve status. In 
totaal werden minder dan 10 fout-positieve HER2-testen gevonden en 4 fout-negatieve testen. Uit 
deze studie wordt duidelijk van de als HER2 positief geteste tumoren, ongeveer 10% van de testen 
vals-positief is. 
 
Toepassing  van de uitkomst van dit project   

-De werkgroep zal opgaan in de werkgroep met Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie van den 
NVVP 
-De voormalige werkgroep Farmacodiagnostiek met als doel de kwaliteit van de HER2-test te 
borgen in alle pathologielaboratoria in Nederland.  
-Pathologielaboratoria in Nederland in de gelegenheid stellen om alle HER2 testen van een 
kalenderjaar te laten evalueren met behulp van TMA’s.  
-In de CBO richtlijn diagnostiek en behandeling mammacarcinoom zijn in het onderdeel m.b.t. de 

pathologie  aanbevelingen over HER2 testen opgenomen.  

 

Samenvatting eindverslag HerNeu2 bepaling  

Titel project 
  

Implementatie HerNeu2 bepaling voor 
therapiesturing mammacarcinoom 

Projectleider 
  

Prof.  M.J. van de Vijver 
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Agenda 

 

5-16 juli 2010   Summer school on Health law and ethics, Erasmus Observatory,  

     Rotterdam 

 

30 juli- 1 aug 2010  Tutorial in Diagnostic Cytopathology, New York, USA. 

 

23-28 aug 2010  Lung, pleural & medistinal diseases, Graz, Oostenrijk 

 

1-4 sept 2010    Intercongress meeting of the European Society of Pathology, Krakow, 

     Polen 

 

2-3 sept 2010   Praktische nefropathologie Leids Universitair Medisch Centrum 

 

vanaf 3 sept 2010  gevarieerd cursusaanbod door Stichting Perinatale Audit Nederland 

     (PAN) 

 

13-16 sept 2010   9th EWDA conference; Vlieland 

 

20-24 sept 2010  3rd Annual European Cytology Tutorial, Kymi, Griekenland 

 

25 -30 sept 2010  XVth meeting of the European Association for Haematopathology,  

     Uppsala, Sweden. 

 

29 sept - 1 okt 2010 Diagnostic breast pathology, Graz, Oostenrijk 

 

10-15 okt 2010   IAP International Congress, Sao Paolo, Brazilië 

 

27-31 okt 2010  ASCP Annual meeting, San Fransisco, USA 

 

 

Uitgebreide informatie omtrent een agendapunt kunt u vinden op de website van de vereniging: 

www.pathology.nl. 

 

Ontbreken evenementen, meldt u dit dan bij het secretariaat: secretariaat@pathology.nl.  
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Prijsvraag!!!! 

Beste Leden, 
 
 
Zoals u wellicht heeft gelezen in het vorige bulletin zit onze vereniging in de lift en is zij bezig zich-
zelf te professionaliseren. Zo ook op het gebied van haar PR naar het publiek en patiënt toe. Voor 
goede PR hebben we een slagzin (motto, of in goed nederdutch ‘slogan’ dan wel in persjargon 
‘boilerplate’) nodig, die onder ons logo moet komen. Een goed motto is iets wat de NVVP op dit 
moment ontbeert. Uw bestuur heeft zich hierover al eens gebogen en ook van gedachten gewisseld 
met haar leden in het najaar van 2009. We hebben ons een beetje laten inspireren door de Engelse 
collega’s met de slagzin: pathologie, de verborgen wetenschap achter uw diagnose. Hierin leken de 
NVVP leden zich wel te kunnen vinden, maar eigenlijk is het motto bedoeld voor het publiek en de 
patiënt en niet voor NVVP leden. Het mogelijke goede mag natuurlijk niet het betere belemmeren.  
 
Daarom, rekent het bestuur op uw creativiteit en geeft u de gelegenheid om met een pakkende, 
treffende slagzin te komen. Ter inspiratie laten we u de huidige kandidaten zien:  
 

• Pathologie: de verborgen wetenschap achter de diagnose….. 

• Pathologie: 

  wetenschap voor optimale kansen 

• Pathologie: zoveel mogelijk informatie uit cellen en weefsels voor diagnostiek 

• Pathologie: Oog op ziekte voor de zieke 
• Zonder de pathologie geen optimale diagnose  
• Klinische pathologie, van wetenschap naar patient en vice versa  
• Pathologie: de sleutel tot uw diagnose  
• Pathologie: uw partner voor een goede (cel- en weefsel) diagnose en adequate en doel-

gerichte therapie 
• NVVP: Wij dragen zorg voor uw juiste diagnose 
 
Hierbij dient vermeld te worden dat met het overzetten van de slogans naar het bulletin geen 
rekening gehouden kon worden met enkele innovatieve spelingen van lettertypes, kleur gebruik en 
zelfs gecreëerde logo’s. 
 

Alle inzendingen zullen aan een publiekspanel voorgelegd worden, die vervolgens een winnaar zal 
kiezen. Het is zaak de essentie van onze werkzaamheden zo neer te zetten dat patiënten zich er 
iets bij kunnen voorstellen. In het besef dat de huidige beeldvorming van de pathologie over het 
algemeen associaties oproept met “dood, ziekte, onderzoek, macabere praktijken”, zoeken we een 
slagzin die meer recht doet aan de dagelijkse bezigheden van de patholoog die diagnostiek verricht 
voor patiënten.  
 
Dus laat in een vrij uurtje uw hersenen eens vrijelijk associëren. Probeer uw suggesties maar ook 
bovenstaande voorbeelden eens uit in uw omgeving (collega’s en niet-collega’s). U kunt uw reac-
ties tot eind juli opsturen naar het secretariaat van de NVVP (secretariaat@pathology.nl). De 
uiteindelijke winnaar zal in het dan te verschijnen bulletin worden geëerd en geroemd en uiteraard 
redelijk en rijkelijk (maar eer en roem zijn al zo mooi…) worden beloond.  
 
 
Uw secretaris. 
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Vacatures 

 

 

 
Vanaf 18.00 uur broodjes/ drank 

Locatie: domus Medica Utrecht 

 

Discussieavond* waarin onze vertegenwoordiger bij de Federa (Prof. H.H. Hollema) de nieuwe Co-
de Goed Gebruik toelicht én de reactie van de Federa op het voorontwerp Wet Zeggenschap  
Lichaamsmateriaal (WZL) toelicht.  
Prof. P. van Diest zal een pleidooi houden voor de nieuwe ‘as’ in PALGA: digitale beeldopslag. Het 
NVVP bestuur zal het definitieve weefselstandpunt toelichten.  
Tot slot zal een panel op de voordrachten reflecteren en discussie worden gevoerd. Het panel be-
staat uit Mw. Dr. I. Geesink van het Rathenau instituut, Mw. S. Broersen, journaliste van het Me-
disch Contact en Mw. Dr. P Evers van de Federatie Kankerpatiënten Nederland.  
 

 

Einde: 20.15 uur 
 

 
 
*Eerdere onderwerpen: ‘strategie en beleid’ (08) en ‘publiek en imago’ (09). 

Vooraankondiging NVVP strategiebijeenkomst op dinsdag 
21 september 2010 
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Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk vóór 31 sept 2010 

Vacatures 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 
 
• Vacature derde maat Maatschap Pathologie Orbis Medisch Centrum Sittard 

• Vacature patholoog MCI group Lelystad (0,5—0,6 FTE) 

• Vacature patholoog Gelre Ziekenhuizen 

• Vacature arts adviseur/onderzoeker Stichting PALGA 

• Vacature Diakonessen Ziekenhuis Utrecht 

• Vacature 2 pathologen pathologie Friesland 

• Vacature 2 pathologen NKI-AvL ziekenhuis 

• Vacature patholoog Ministerie van Justitie, Nederlands Forensisch Instituut; 

• Vacature waarnemend patholoog Reinier de Graaf Groep 

• Vacature patholoog 0,6 FTE Rijnland Ziekenhuis 

• Vacature 2 pathologen Sazinon stichting samenwerkende ziekenhuizen Noord-Oost Nederland 

 

 
 
Voor meer informatie over deze  vacatures kunt u terecht op de website van de NVVP, 
www.pathology.nl. Hier kunt u ook lezen hoe u zelf een vacature kunt plaatsen.  
 

 
Colofon 

 

NVVP Bulletin 

Orgaan van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 

 

Redactie Bulletin 

P. van der Valk, e-mail: P.vandervalk@vumc.nl 

 

Correspondentie-adres/ledenadministratie 

Secretariaat NVVP 

Postbus 8003 

3503 RA UTRECHT 

secretariaat@pathology.nl 

 

Websitecommissie 

J. E. Boers, G.F.H. Diercks, N. Bulkmans 

Website: www.pathology.nl 

 

Lay-out: Cantrijn 

 

Oplage 

600 exemplaren 

 

Advertenties 

Voor advertenties is overleg per telefoon of e-mail met de redactie  

noodzakelijk. 

 

Kopij 

Insturen via correspondentie-adres. Aanleveren gebeurt via e-mail. Elke 

auteur is verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage. Hetzelfde geldt voor 

inlichtingen door derden verstrekt. 

 

 

Koepelbestuur 

Prof. dr. M.J.A.P. Daemen, voorzitter 

Dr. J.L.G. Blaauwgeers 

Dr. F.J. van Kemenade 

Dr. R. A. Woutersen 

Prof. dr. P. van Diest 

Dr. R.M.W. de Waal 

 

 

Bestuur NVVP 

Prof. dr. M.J.A.P. Daemen, voorzitter 

Dr. F.J. van Kemenade, secretaris 

Dr. J.L.G. Blaauwgeers, penningmeester 

Dr. J.C. van der Linden, past president 

Dr. T.E.G. Ruijter 

Dr. A.N. Noorduyn 

Mw. drs. K. Keizer 

Prof. Dr. P. van Diest 

 

 

Contributie 

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor 

2010 voor klinisch pathologen: gewone leden € 350,-; arts-assistenten/

AIO/AGNIO € 55-; oud-leden € 30-; buitengewone/buitenlandse leden  

€ 115,-.  

Voor de  sectie Experimentele pathobiologie: gewone leden € 74,-; arts-

assistenten/AIO/AGNIO € 37,-; oud-leden € 30,-; buitengewone/

buitenlandse leden € 30,-.  


