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Accreditatie: overgang naar nieuwe ISO norm? 

 

Pathologie afdelingen worden in Nederland 

geaccrediteerd door de CCKL aan de hand van 

de CCKL praktijkrichtlijn versie 4. De CCKL is in 

2008 gefuseerd met de Raad van Accreditatie 

(RvA). De RvA wil laboratoria in de 

gezondheidszorg gaan accrediteren volgens de 

nieuwe internationaal erkende ISO 15189 norm 

in plaats van de niet internationaal erkende 

CCKL praktijkrichtlijn. 
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Het Nieuwe Opleiden 

 

Het zal velen van ons niet ontgaan zijn dat er 

veranderingen zijn aangebracht in de opleiding 

pathologie. Die veranderingen hebben uiteraard 

consequenties voor de opleidenden en de op te 

leiden, de AIOS, dat spreekt vanzelf, maar op 

termijn zou het zomaar eens kunnen dat er ook 

consequenties zouden kunnen zijn voor niet-

opleidende beroepsgenoten.  
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Editoriaal 

 

Zo is er een Bulletin geweest, zo staat er al weer een nieuwe voor de deur! En wel eigenlijk 

het Kerst en Oud- en- Nieuw nummer. Zo eentje met beste wensen en terugblikken. Nou ja, 

de beste wensen komen aan het einde en de terugblikken…. Ach, op gebied van de 

Pathologie was 2011 niet heel bijzonder, maar ja, dat zijn de meeste jaren niet. Hoe het voor 

u allen persoonlijk was, ach, daar gaat het hier niet over. Ik hoop dat iedereen terugkijkt op 

tenminste iets aan plezierige dingetjes. En hopelijk brengt 2012, behalve een Olympische 

spelen, nog veel goeds…… 

Omdat de vorige aflevering van ons Bulletin nog relatief kort geleden was zal dit een wat 

korter Editoriaaltje zijn. Ik wilde zelf eens de nieuwe opleiding ter sprake brengen. Die heeft 

veel veranderd in de opleidingsinstituten A- of B-opleidingen, dat maakt niet eens veel uit. 

Interessanter is dat er waarschijnlijk ook wel consequenties zullen blijken te zijn voor niet-

opleidingsinstituten, maar goed, daarover zo meteen meer. 

Op dit moment worstelt mijn eigen ziekenhuis, het VUmc, met een publicitaire nachtmerrie. 

Zonder op de details daarvan in te gaan (gelukkig is de pathologie er niet bij betrokken) blijkt 

maar weer eens te meer dat in de zorg een goede naam en reputatie te voet komt en te 

paard gaat. Dat hebben pathologen in het verleden ook wel eens aan den lijve ondervonden. 

Media nemen het vaak minder nauw met waarheden en hoor en wederhoor is een nobel 

principe, maar vaak alleen maar lastig, dus eerst dat artikeltje er maar eens uit en dan zien 

we wel. Gevolg, een niet helemaal accurate voorstelling van zaken, soms nog even vet 

aangezet en de betrokkenen moeten maar zien hoe ze de brokken weer lijmen. Als 

pathologen hun taak zo zouden verrichten als sommige journalisten, dan zou het tuchtrecht 

het erg druk krijgen. En je kunt je er nog moeilijk tegen wapenen. Voorzichtigheid is een 

groot goed, maar laten we alstublieft niet wegkruipen en alle publiciteit mijden, dan lijken we 

helemaal zo’n schimmig groepje. Ons aller bestuur heeft wat nuttige en goede regels 

uitgevaardigd over contact met de media en daarmee moet het best kunnen. Al zal je nimmer 

kunnen voorkomen dat sommige journalisten gewoon vertellen wat ze spannend lijkt en 

selectief citeren. Een open vizier is de beste methode. 

 

Nou ja, hier wilde ik het met het Editoriaal bij laten en u de rest van ons blaadje van harte in 

de aandacht aanbevelen. En natuurlijk wens ik, met de rest van het zelden genoemde, maar o 

zo belangrijke redactieteam (!!!Joehoe!!!) iedereen een leuke Kerst en een fantastisch 

Nieuwjaar. Let’s meet again, bvf. op de Pathologendagen. 

 

Paul van der Valk en de redactie 
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Uw bestuur: laatste kwartaal en terugblik 2011 

 

1. Nieuwe voorzitter CBB (Commissie BeroepsBelangen).  

 Joost Oudejans zal Emiel Ruijter aflossen als voorzitter. Per 1 januari 2012 officieel. 

 Hopelijk kan ook snel de huidige secretaris van de CBB worden afgelost. Joost Oudejans is 

 tussen 1996 en 2000 opgeleid tot patholoog in het VUmc. Hij promoveerde op onderzoek 

 naar de rol van het Epstein Barr virus bij de pathogenese van lymfomen op de afdeling  

 pathologie van het VUmc. In 2008 verhuisde hij naar het Diakonessenhuis te Utrecht. Joost 

 was voorzitter van de CKBU (toen nog: CBU) tussen 2007 en 2009 en was tot op heden lid 

 van de CKBU.  

 

2. De paneldiagnostiek en de vergoeding daarvan verdween ook definitief in de laatste regio’s 

waar dat nog bestond. Het maakt overigens deel uit van een grote herstructurering van de 

consulenten vergoeding door IKNL. De pathologen zijn van meet af aan door IKN als ‘apart’ 

beschouwd en de CKBU is nog bezig een overeenkomst uit te hameren met IKNL.  

 

3. Over de Opleiding tot Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie is inmiddels een 

 uitgebreid voorstel opgesteld wat op onze website beschikbaar is. Kortweg komt het 

 voorstel neer op een opleiding van 2 jaar en een erkenning door de NVVP hiervan. De 

 medisch microbiologen hebben iets dergelijks. Het bestuur is voornemens hierover in april 

 2012 een beslissing te nemen. We hopen vele reacties te ontvangen op het voorstel. 

 

4. De website conversie nadert. Het logo werd al getoond op de algemene ledenvergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Zoals alle nieuwe logo’s was dat even wennen. Begin januari gaat de nieuwe website in de 

lucht. De Taakgroep Website (Karin Keizer, Nicole Bulkmans en Gilles Diercks) begeleiden 

dit. Men is nu bezig met het overplaatsen van alle documenten. De inschrijving voor de  

Pathologendagen in 2012 gaat via deze website verlopen.  

 

In een terugblik over 2011 komt een aantal onderwerpen naar voren: de goedkeuring van het 

nieuwe opleidingsplan pathologie, het erelidmaatschap van Jan Broekman, de JC Pompe 

penning voor Arjen vd Pol en het PALGA jubileum. Uiteraard gevolgd door de reeks aan 

onderwerpen waar pathologen mee te maken hebben gekregen (NODO, ZIZO, DSCA, nieuw 

BVO, etc). Meer in het komend jaarverslag 2011.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 

Van de bestuurstafel 
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Het Nieuwe Opleiden 

Het zal velen van ons niet ontgaan zijn dat er veranderingen zijn aangebracht in de opleiding patholo-

gie. Die veranderingen hebben uiteraard consequenties voor de opleidenden en de op te leiden, de 

AIOS, dat spreekt vanzelf, maar op termijn zou het zomaar eens kunnen dat er ook consequenties zou-

den kunnen zijn voor niet-opleidende beroepsgenoten. Vandaar hier een korte reflectie op de veran-

deringen in de opleiding pathologie. 

 

Iedereen die nu patholoog is, is opgeleid in het oude systeem (nou ja bijna iedereen). Kort samengevat 

kan je zeggen dat de opleiding vroeger bestond uit het zoveel mogelijk doen van de praktijk, i.e. obduc-

ties, uitsnijden en coupes kijken. In de oude opleidingseisen zag je dat ook terug: er werden numerieke 

eisen gesteld aan een patholoog-in-wording. In de praktijk werkte dat eigenlijk wonderwel. Natuurlijk, 

Pathologie is een ervaringsvak en het zoveel mogelijk doen van deze core taken bereidde je goed voor 

op de praktijk. Er werd wel eens gemopperd dat die nieuwe pathologen, als ze uit de academie kwa-

men, zo langzaam waren, maar dat kwam meestal vanzelf wel. Aan gestructureerd onderwijs werd 

weinig tot niets gedaan, maar als je op eigen initiatief eens bij een opleidende patholoog langs ging, 

kon je je laven aan schatten van ervaring en daarmee je voordeel doen. Zo werden we praktische spe-

cialisten, maar, eerlijk is eerlijk, menigeen had zo hier en daar wel een lacune in zijn/haar kennis. Vaak 

was de lacune afhankelijk van waar je was opgeleid. En het niveau varieerde ook wel behoorlijk. Ik 

weet niet of u zich kunt herinneren wel eens feedback gekregen te hebben, maar ik denk niet te over-

drijven als ik zeg dat dat op zijn meest optimistisch slechts mondjesmaat gebeurde. Toetsen? Hoe be-

doel-u? 

 

Dat was natuurlijk zo in alle medisch-specialistische vervolgopleidingen. Het aloude en geroemde 

meester-gezel principe: je leerde door mee te draaien in de praktijk. Dat systeem heeft grote voorde-

len, maar natuurlijk ook wel nadelen, die ook hierboven al aangestipt zijn. Onderwijskundige vernieu-

wing stelde dit oude systeem ter discussie. En na veel schermutselingen is het oude meester-

gezelsysteem omgevormd in een veel schoolser systeem waarin stelselmatige beoordelingen en curso-

risch onderwijs heel sterk naar voren zijn gehaald. Een belangrijke impuls aan de vernieuwingen is de 

bezinning op de competenties van een medisch specialist geweest. Daar waar de oude opleidingen ei-

genlijk vooral vak-inhoudelijke kennis en vaardigheden trainden, kwamen onderbelichte competenties 

naar voren: communicatieve vaardigheden, samenwerking, maatschappelijke waarden, wetenschap-

pelijke vaardigheden, organisatie en kennis van financiële aspecten en het begrip professionaliteit. Te-

zamen gaf dit 7 competenties, ontwikkelt in Canada en daarna genoemd de CanMeds competenties. 

De nieuwe opleiding moest deze competenties centraal stellen en om de ontwikkeling van de AIOS in 

elk van die 7 taken te volgen, moet er natuurlijk met grote regelmaat getoetst worden of er wel ge-

noeg voortgang in zit, en wel in elk van die 7 competenties. Een hele riedel van toetsmogelijkheden en 

-momenten is ter beschikking hiervoor en die worden vastgelegd in een portfolio, dat er vooral dient 

als instrument van zelfreflectie voor de AIOS: Hoe doe ik het als specialist, hoe communiceer ik eigen-

lijk, hoe sta ik ten opzichte van b.v. verplegend personeel of analisten, hoe effectief presenteer ik ei-

genlijk en moet ik aan een en ander niet meer werken om dat op peil te brengen? Om dit allemaal vast 
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te leggen is veel papier nodig en bureaucratie ligt op de loer, maar ik denk dat de potentiële voordelen 

hiervan ook wel duidelijk zijn. Meer cursorisch onderwijs trekt de kennisverschillen tussen verschillen-

de opleidingscentra enigszins glad, ook een voordeel, en de door de beroepsgroep geformuleerde 

eindtermen “garanderen” een meer uniform niveau van functioneren. 

In de praktijk is met deze veranderingen een modulaire opleidingsstructuur eigenlijk onvermijdelijk. 

Het is dan ook min of meer opgelegd dat een opleiding modulair moet zijn en deze modules tenminste 

2x doorlopen moeten worden.  

 

Het staat elk opleidingscentrum vrij die modules naar eigen inzicht in te richten, zodat een zekere indi-

vidualiteit van opleidingscentra wel blijft bestaan. Daarnaast is het cursorisch onderwijs erg belangrijk 

geworden: een AIOS moet tenminste 9 uur cursorisch onderwijs per maand volgen (ook in de B-

opleiding!!). En daar wordt bij visitaties streng op gelet, evenals op de modulaire structuur van de op-

leiding. Daarmee zijn de numerieke eisen (zoveel obducties, zoveel histologie, zoveel cytologie) verval-

len. Wat ook vervallen is, is het idee dat een AIOS een handige werkkracht is, die mooi kan helpen om 

de productie te draaien. Dat idee staat haaks op een gerichte opleiding en mag dus nimmer een argu-

ment zijn in een opleiding. Een opleidingsinstituut moet ook zonder AIOS gewoon kunnen draaien! In-

teressant, niet waar? 

 

De consequenties hiervan voor de opleidingsinstituten (zowel A- als B-) zijn natuurlijk behoorlijk groot, 

en die zal iedere lezer zich wel een beetje kunnen voorstellen. Dit alles goed bijhouden is een admini-

stratieve verzwaring voor de opleiders en het is dan ook niet meer dan logisch, ook gezien de praktijk, 

dat alle pathologen binnen een opleidingsinstituut meer betrokken raken bij de evaluaties van de AIOS. 

Meer vergaderingen dus. En het is waarschijnlijk ook onvermijdelijk dat de jonge klare patholoog er 

wat anders uit zal zien dan in het verleden. Hij/zij zal waarschijnlijk een bredere kennis hebben, meer 

vergelijkbaar zijn met collegae uit andere centra, maar wel wat minder snelheid hebben. Dat zal na-

tuurlijk ook weer consequenties hebben voor ook niet-opleidende afdelingen. Geen onoverkomelijke 

problemen, maar wel iets om in het achterhoofd te houden. 

 

En ja, dan is er natuurlijk de grote 64.000 dollar vraag. Gaat dit alles ons betere pathologen opleveren? 

Ik zal u niet vermoeien met mijn eigen mening, maar het eenvoudige antwoord is dat we dat waar-

schijnlijk nooit met zekerheid zullen kunnen beantwoorden, om de simpele reden dat er geen nulme-

ting is verricht voordat er nolens volens in dit nieuwe systeem zijn binnen gesleurd. Een weinig weten-

schappelijke opstelling van de onderwijsdeskundigen die voor dit systeem gestreden hebben. Maar 

goed, dat dit nieuwe systeem voordelen biedt, staat voor eigenlijk iedereen wel als een paal boven wa-

ter en met die voordelen in gedachten slaan we ons door de nadelen heen. Verandering is tenslotte zo 

nu en dan noodzakelijk, je leert ervan en dan kan je na een jaar of 20 weer veranderen en weer wat 

leren. En zo blijven we lekker bezig! 

Paul van der Valk 

Vervolg Het Nieuwe Opleiden 
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Accreditatie: overgang naar nieuwe ISO 15189 norm? 

Achtergrond: 

Pathologie afdelingen worden in Nederland geaccrediteerd door de CCKL aan de hand van de CCKL 

praktijkrichtlijn versie 4. De CCKL is in 2008 gefuseerd met de Raad van Accreditatie (RvA). De RvA is nu 

de enige accrediterende instantie voor laboratoria in Nederland en is internationaal erkend. Hoewel 

pathologie niet een echt laboratoriumspecialisme is in de zin dat het labuitslagen genereert maar meer 

een onderzoeksafdeling is vergelijkbaar met de radiologie, zijn er veel procedures die min of meer ver-

gelijkbaar zijn met laboratoria als de klinische chemie en de medische microbiologie en accreditatie 

volgens deze norm wenselijk is.  

De RvA wil laboratoria in de gezondheidszorg gaan accrediteren volgens de nieuwe internationaal er-

kende ISO 15189 norm in plaats van de niet internationaal erkende CCKL praktijkrichtlijn. De RvA is zelf 

voor haar accreditatie gebonden aan internationale normen waaronder de ISO 17011 norm en de ISO 

15189 norm voor medische laboratoria.  

Met de RvA is afgesproken dat de beslissing om eventueel over te stappen naar de nieuwe ISO 15189 

norm in gezamenlijkheid zal worden genomen door de RvA en de belanghebbende wetenschappelijke 

verenigingen, die allen vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep. Om een weloverwogen beslissing te 

kunnen nemen moeten de wetenschappelijke verenigingen goed op de hoogte zijn van de consequen-

ties.  

 

Verschillen praktijkrichtlijn versus ISO 15189 norm: 

De huidige CCKL praktijkrichtlijn is gebaseerd op de oude ISO 15189 norm maar heeft daar extra invul-

ling aan gegeven die door de auditoren inmiddels vaak als norm worden geïnterpreteerd. Inhoudelijke 

verschillen zijn daarom erg beperkt. De nieuwe norm heeft als sterk voordeel dat deze beduidend kor-

ter en concreter is. Een aantal zaken is in de nieuwe ISO norm waarschijnlijk niet concreet genoeg ge-

definieerd. Hiervoor zal per vereniging een toelichtend document met aanvullende veldnormen ge-

schreven moeten worden. Deze documenten zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van de betreffen-

de wetenschappelijke vereniging en de RvA. Een voorbeeld van een veldnorm is de bewaartermijnen 

zoals beschreven in de NVVP richtlijn. Het toelichtend document is een dynamisch document dat in 

overleg kan worden aangepast. Vaak zal dit gebeuren indien tijdens accreditatiebezoeken blijkt dat 

sommige normen tot herhaaldelijke interpretatieverschillen leiden. 

Overigens verkeert de nieuwe ISO 15189 norm nog in conceptversie status. De definitieve versie zal 

waarschijnlijk eind 2011, begin 2012 verschijnen. Hiermee komt de oude ISO 15189 norm te vervallen 

zodat ook de CCKL praktijkrichtlijn aangepast zal moeten worden. 

Tijdens het laatste overleg van de stuurgroep (21 november 2011) zijn alle aandachtspunten die een 

eventuele overgang naar de nieuwe ISO 15189 norm in de weg kunnen staan vastgesteld in een docu-

ment dat de 1
ste

 week van januari 2012 beschikbaar komt voor een gedetailleerde beoordeling door de 

wetenschappelijke verenigingen. Deze zal z.s.m. op de website verschijnen. 
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Vervolg Accreditatie: overgang naar nieuwe ISO 15189 norm? 

 

Mogelijke knelpunten / verschillen met de CCKL: 

 

1. Beoordelingsinspanning (frequentie, duur en vorm van de audit door de RvA) 

a. Qua termijn zijn er verschillende opties mogelijk. De gunstigste optie is initiële beoordeling 

 door de RvA en dan iedere 2 jaar een herbeoordeling. Er zijn andere opties maar deze opties 

 leiden tot jaarlijks bezoek. De RvA accreditatie geldt voor onbepaalde tijd mits voldaan  

 wordt aan de eisen van het controleregime. 

b. De tijdsduur van een RvA initiële en/of herbeoordeling wordt waarschijnlijk 2 dagen. Bij een 

 CCKL beoordeling is dit één dag. Dit betekent dat de RvA beoordeling diepgaander en breder is. 

 Een RvA beoordeling is ten dienste van het accreditatiebesluit, het is geen advies aan 

 het laboratorium. 

c. De RvA rapporteert schriftelijk de bevindingen op de auditdag (extra tijdsbesteding).  

 De CCKL doet dit alleen mondeling.  

d. De RvA kent een regeling voor geschillen op basis van de geformuleerde afwijkingen. 

e. De workload van de afdeling is voor de ISO beoordeling minder dan voor CCKL (met name 

 minder in te vullen vragenlijsten).  

f. De kosten voor de beoordeling volgens de ISO norm zijn hoger dan voor CCKL. Afhankelijk 

 van de grootte van de afdeling zullen de kosten voor de afdeling 10 tot 30% hoger uitvallen 

 (nadere uitleg hierover volgt in het document van de stuurgroep dat in januari beschikbaar 

 komt). 

 

2. Categorieën afwijkingen en afhandelingperiodes  

In de nieuwe ISO 15189 norm worden 2 categorieën afwijkingen vastgelegd: score A (vergelijkbaar 

met score 4 CCKL) en Score B (vergelijkbaar met score 3 CCKL). Beide scores dienen binnen 3 maan-

den na de beoordeling gecorrigeerd te zijn bij een herbeoordeling. Bij een initiële beoordeling 

hangt de termijn af van de tijd die resteert tot de wettelijke termijn die staat voor het nemen van 

het accreditatiebesluit.  

Afwijkingen (zowel A als B) worden alleen gegeven indien het niet corrigeren van de afwijking in de 

daartoe gelden termijn een schorsing van de accreditatie rechtvaardigt.  

Het essentiële verschil tussen categorie A en B afwijkingen is dat een categorie A wordt gegeven 

indien de afwijking van de norm tot gevolg heeft dat de resultaten van het laboratorium ter discus-

sie gesteld moeten worden. Dit is het geval indien resultaten aantoonbaar onjuist zijn of er een si-

tuatie is aangetroffen waardoor getwijfeld moet worden of de resultaten juist zijn. Bij categorie B 

worden de resultaten niet meteen ter discussie gesteld maar bestaat er een risico dat dit wel het 

geval zal worden, indien de aangetroffen situatie onveranderd blijft bestaan. De borging van de 

kwaliteit staat bij een categorie B afwijking ter discussie wat kan leiden tot een situatie waarbij de 

resultaten niet betrouwbaar zijn. 

Scores 2 van de CCKL verdwijnen. Dit zijn lichte afwijkingen die indien op zichzelf staand niet kun-

nen leiden tot het niet accrediteren door de CCKL. Het totaal aantal afwijkingen zal afnemen en dus 

ook het aantal corrigerende maatregelen. De verwachting is dat dit de workload voor de afdeling 

fors zal verminderen. 
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Vervolg Accreditatie: overgang naar nieuwe ISO 15189 norm? 

 

3. Samenstelling beoordelingsteam 

De teams worden verder geprofessionaliseerd. De RvA is hiervoor gehouden aan internationale 

normen. De teamleiders worden professionele teamleiders die tenminste circa 20 beoordeling per 

jaar doen. Het doel is de uniformiteit van de beoordelingen te verbeteren. Vakdeskundigen moe-

ten uiteraard uit de beroepsvereniging zelf blijven komen. Deze professionalisering is wel de oor-

zaak van de stijging van de kosten (zie verder). 

 

4. Guidance documenten die naast ISO 15189 nodig zijn om toepassing van bepaalde normen  

mogelijk te maken  

Dit zijn documenten die door de wetenschappelijke vereniging in samenwerking met de RvA opge-

steld moeten worden. Voor de pathologie betreft dit documenten met “veld” normen. Denk bij-

voorbeeld aan een document dat verwijst naar de bewaartermijn richtlijn van de NVVP. Ook zal het 

mogelijk blijven het research gedeelte van een afdeling mee te nemen in de accreditatie met aan-

vullende normen beschreven in een toelichtend document met veldnormen, zoals ook nu voor de 

CCKL praktijkrichtlijn geldt. 

 

 

Overwegingen: 

Voordelen van accreditatie volgens de nieuwe ISO 15189 norm zijn naast de internationale erkenning 

vooral de vermindering van het aantal afwijkingen (scores 2 vervallen), met daardoor minder corrige-

rende acties, de professionalisering van de beoordelingsteams en de meer concrete normen, waarbij in 

de huidige CCKL Praktijkrichtlijn onderscheid tussen norm en interpretatie niet altijd duidelijk is. 

Het grootste nadeel van de accreditatie volgens de nieuwe ISO 15189 norm zijn de veranderingen die 

doorgevoerd moeten worden. Met de huidige CCKL praktijkrichtlijn binnen de beroepsgroep is veel 

ervaring aanwezig. Veel afdelingen zijn inmiddels volgens dit stramien geaccrediteerd of zijn in het pro-

ces om volgens dit stramien geaccrediteerd te worden. Echter ook de CCKL praktijkrichtlijn is geba-

seerd op de oude ISO 15189 norm en wijkt inhoudelijk maar beperkt af van de nieuwe ISO 15189 

norm. Aanpassingen aan de nieuwe norm vergen daarom een beperkte tijdsinvestering. 

Een ander aandachtspunt is het werven en opleiden van auditoren binnen de beroepsvereniging, dat 

momenteel zeer moeizaam is. In de RvA systematiek zullen vakdeskundigen een meer reële vergoe-

ding krijgen (€ 600) in plaats van de huidige onkosten vergoeding. De RvA verwacht hierdoor dat het 

makkelijker wordt geschikte auditoren te vinden. 
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Vervolg Accreditatie: overgang naar nieuwe ISO 15189 norm? 

 

Opties: 

1. Overgang naar de nieuwe ISO 15189 norm accepteren en de ISO norm zoveel mogelijk op de pa-

thologie praktijk te laten aansluiten middels door ons zelf vast te stellen toelichtende documenten 

en veldnormen. 

2. Aangeven aan de RvA dat we willen vasthouden aan de CCKL praktijkrichtlijn methodiek, waarbij 

we zelf (de wetenschappelijke verenigingen) een nieuwe geactualiseerde 5
e
 versie van de praktijk-

richtlijn moeten schrijven, omdat de huidige praktijkrichtlijn met het verschijnen van de nieuwe ISO 

15189 norm niet meer geldig zal zijn. 

Deze laatste optie is mogelijk, ook indien de andere wetenschappelijke verenigingen er voor kiezen om 

wel over te gaan naar de nieuwe ISO norm. Echter dan zal de NVVP zelf de CCKL praktijkrichtlijn moe-

ten actualiseren. Deze 2
e
 optie is daarom alleen een reële optie indien met de andere verenigingen be-

sloten wordt om vast te houden aan de CCKL praktijkrichtlijn. De kans hierop lijkt echter erg klein om-

dat veel andere wetenschappelijke verenigingen en met name de Klinische Chemie er al van uitgaat 

dat ze overgaat naar de nieuwe ISO norm. 

 

Conclusie: 

Een overgang van CCKL praktijkrichtlijn naar de nieuwe ISO 15189 norm lijkt onvermijdelijk maar lijkt 

om meerdere inhoudelijke redenen ook wenselijk. Op korte termijn zal dit extra inspanning van de 

NVVP vergen met name wat betreft het opstellen van een toelichtend document, maar voor afdelin-

gen zal het leiden tot een kwaliteitssysteem dat in wezen hetzelfde is als het huidige systeem, maar op 

eenvoudiger en meer reproduceerbare manier getoetst wordt. Begin januari zal er meer duidelijkheid 

komen. Zodra deze extra informatie beschikbaar komt zal dit op de website geplaatst worden. Afhan-

kelijk van de besluitvorming in onze wetenschappelijke vereniging is met de RvA afgesproken dat in 

juni 2012 een definitieve beslissing genomen moet worden over het wel of niet overgaan naar de nieu-

we ISO 15189 norm. 

 

Namens de NVVP (CKBU) en mede namens Paul van der Valk en Mieke Jonker (beide ervaren CCKL au-

ditoren), 

Joost Oudejans en Philip Kluin 
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Reactie Commissie Cytology op GR rapport HPV screening 

 

Geacht Bestuur,  

 

De Commissie Cytologie (Cie Cyt) heeft vijf opmerkingen bij het rapport van de gezondheidsraad (GR) 

over primaire screening in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK)..  

 

1. Het advies is onevenwichtig. De gezondheidsraad acht het huidige bevolkingsonderzoek ‘sober, 

maar goed’ en stelt, terecht, dat de meest effectieve verbetering zal moeten komen van opkomstbe-

vordering. In zo’n context komt het advies om de test te veranderen voor de vrouwen die wél opko-

men als onevenwichtig over. Introductie van de hrHPV als primaire, nieuwe test eist vergaande veran-

deringen in het vervolg traject (triage met cytologie). De verwachtingen op basis hiervan zijn gemodel-

leerd en niet evidence based (in een gerandomiseerde trial hrHPV test versus controle). GR schrijft zelf 

al dat er géén wonderen verwacht mogen worden. De Cie Cyt vindt dat zeer onzeker is of de voorge-

stelde verandering wel de berekende effecten zullen hebben. Ook is onduidelijk of het opkomstper-

centage wellicht zal dalen door invoering van de hrHPV test. In het voorwoord van het GR rapport is 

deze zorg ook verwoord.  

 

2. Het advies is prematuur met betrekking tot inzet van de hrHPV thuistest. Het advies om naar alle 

non responders (ongeveer een kwart miljoen vrouwen per jaar) een thuistest te gaan opsturen ter op-

komstbevordering is prematuur. Er is nog te weinig evidence based onderzoek waaruit blijkt dat de 

juiste doelgroep bereikt wordt. In de aangehaalde studie bleek dat 50% van de responders wel degelijk 

een uitstrijkje hadden gehad ( de ‘worried well’ doen vooral mee) . Bovendien maakt introductie van 

deze thuistest het hele BVO nog complexer én er zullen jaarlijks circa 175000 (70% van de 250000) 

samplers zonder effect verzonden worden. Het is veel verstandiger te wachten, totdat de thuistest vol-

doende gevalideerd is om vervolgens, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, de thuistest als 

enige test in te voeren.  

 

3. Het advies werkt de ketenkwaliteit onvoldoende uit. Het rapport beperkt zich tot het noemen van 

het gebrek aan kwaliteitsborging bij de huisartsen maar laat na de cruciale rol in het natraject door gy-

naecologen te belichten. Juist hier blijkt grote diversiteit aan behandelmodaliteit (biopten vs therapeu-

tische excisies) bij notoir beperkt gevoelige colposcopie techniek met weinig inzicht in de effectiviteit 

hiervan. De oproep voor de ontwikkeling van een ketenrichtlijn zou eerst aangepakt moeten worden, 

omdat hiermee potentieel 10% reductie van de incidentie (obv follow-up fouten) kan worden bereikt . 

Het advies om de ketenkwaliteit te verbeteren met tegelijk introductie van een nieuwe test, waarbij er 

onvermijdelijke toename van colposcopieën en overbehandeling wordt voorzien, is vragen om proble-

men. Er is allereerst kwaliteitsverhoging en borging nodig in het huidige natraject. 
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Vervolg Reactie Commissie Cytology op GR rapport HPV screening 

 

4. Het advies gaat voorbij aan een voordeel van de cytologische test, namelijk de detectie hrHPV ne-

gatieve maligniteiten. Onderzoek in MiddenWest toonde aan dat over 2008 en 2009 266867 uitstrijk-

jes zijn verricht met 66 KOPAC A4 of hoger (=verwijsadvies). Hierbij werden 17 gevallen van endometri-

umcarcinoom gedetecteerd. In Oost bleek over 143.204 uitstrijkjes (2009) dit getal 11. Extrapoleren 

naar 586000 zou dit 37-45 carcinomen beteken. Ook zullen hrHPV negatieve adenocarcinomen van de 

cervix (oa clearcell carcinomen) gemist gaan worden. Dit zijn er landelijk zeven, maar door missen van 

voorstadia zullen dit er mogelijk meer gaan worden. Samenvattend: de méérdetectie aan cervixcarci-

nomen van 70 zou daarom deels teniet gedaan kunnen worden door het missen van circa 44-52 carci-

nomen, die hetzij hrHPV negatief zijn hetzij endometriumcarcinomen betreffen. 

 

 

5. Verlies aan kwaliteitsborging voor uitstrijkjes in deze setting. Het advies gaat niet in op de effecten 

van primaire hrHPV screening middels een hrHPV test op de kwaliteit van de uitstrijkjes (er vindt dan 

immers nog slechts incidentele terugkoppeling plaats naar de ‘uitstrijker’ en dit kan leiden tot vermin-

derde effectiviteit van cytologie na een positieve hrHPV test). In dit licht betekent het aanbevolen cen-

treren van het BVO BMHK naar een beperkt aantal laboratoria verlies van directe correlatie van de 

screentest met cytologie-histologie resultaten. We kunnen ons wel voorstellen dat er gestreefd wordt 

naar een reductie van het aantal, dat het BVO BMHK uitvoert zoals nu het geval is naar een beperkter 

aantal, maar vijf laboratoria lijkt te krap voor optimale kwaliteitsborging van de effecten van een 

nieuw BVO. 

 

Concluderend bericht de Cie Cytologie aan het NVVP bestuur dat wij het advies voor een gevoeligere 

test op basis van betere sensitiviteit kunnen billijken, maar dat tegelijkertijd de Commissie zeer be-

zorgd is over de nadelige effecten, waarbij mogelijk het gepostuleerde rendement van introductie van 

een hrHPV test te niet zal worden gedaan. Wij vertrouwen erop dat het bestuur een en ander in de uit-

voeringstoets van het RIVM de juiste aandacht zal geven.  

 

Cie Cytologie 

K.C. Kuijpers, secretaris 
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NVVP website volledig vernieuwd! 

 

In de afgelopen maanden is door de Taakgroep Website van de NVVP hard gewerkt aan de realisatie 

van een nieuwe website voor de vereniging. Informatief, toegankelijk, eigentijds, dat is wat de nieu-

we website moest worden. Mede dankzij de ontvangen feedback tijdens tussentijdse presentaties, 

heeft de taakgroep haar doelstellingen kunnen realiseren. De nieuwe website gaat in januari live. 

Voor het inloggen op het besloten gedeelte krijgt u binnenkort nieuwe inloggegevens toegestuurd.  

 

Bij de realisatie van de nieuwe website is veel aandacht besteed aan de integratie met de verenigings-

administratie en aan communicatie met de leden en tussen de leden onderling. Hiertoe wordt gebruik 

gemaakt van cMember, een online platform voor verenigingsmanagement dat door tal van professio-

nele verenigingen, zowel binnen als buiten de medische sector, wordt gebruikt. 

 

Door in te loggen op het besloten gedeelte van de website kunnen leden o.a. hun eigen gegevens 

(inclusief gebruikersnaam en wachtwoord!) beheren, contactgegevens van collega-leden raadplegen 

en inschrijven voor activiteiten. De samenstelling van commissies, werkgroepen, etc. wordt altijd actu-

eel getoond. Bestuur en commissies kunnen bovendien onderling samenwerken en documenten delen 

binnen eigen groepssites op basis van Microsoft Sharepoint. 

 

De website is gebouwd door Cantrijn, het bureau dat tevens verantwoordelijk is voor de  

bureauondersteuning van de NVVP. Bij het ontwerp is ook al rekening gehouden met de aanstaande 

vernieuwing van de huisstijl. 

 

Informatie voor en reacties op de nieuwe website zijn straks uiteraard van harte welkom. Stuur a.u.b. 

een bericht naar secretariaat@pathology.nl of neem contact op met het secretariaat.  
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Voorlopig programma Pathologendagen 2012 

 

 

Tijd Format Titel/onderwerp Spreker 

18 april       

14.00 Workshop Pathology of lung tumors and clinical 

implications (Part I) 

Prof. Dr. William D. Travis, 

MSKC, New York, USA 

15.15 Pauze     

15.45 Workshop Pathology of lung tumors and clinical 

implications (Part II) 

Prof. Dr. William D. Travis, 

MSKC, New York, USA 

17.00 Borrel     

18.30 Diner     

        

19 april       

8.30 Ontvangst/

registratie 

    

9.30 Key note lecture The new WHO classification of lung 

tumors 

Prof. Dr. William D. Travis, 

MSKC, New York, USA 

10.30 Longoncologie Wat de longoncoloog wil weten (en 

waarom) 

Prof. Dr. Egbert Smit, VUMC, 

Amsterdam 

11.15 Pauze     

11.45 Key note lecture ‘Compendium diagnostics’ in longcarci-

noom 

Dr. Ed Schuuring, UMCG, 

Groningen 

12.30 Lunch     

13.30 Key note lecture Pathologie: meer dan het oog kan zien Prof. Dr. Rene Bernards, 

NKI-AVL, Amsterdam 

14.30 Elevator Pitch Pos-

ters 

    

15.30 Pauze     

16.00 Key note lecture Volgt Prof. Dr. Han van Krieken, 

UMCN Radboud, Nijmegen 

17.00 Borrel     

19.00 Diner     

        

20 april       

8.30 Registratie/

ontvangst 

    

9.30 Key note lecture Vooruitgang in behandeling van mela-

noom 

Prof. Dr. John Haanen, NKI-AVL, 

Amsterdam 

10.15 Klinische pathologie Valkuilen in de diagnostiek van mela-

nomen 

Prof. Dr. Wolter Mooi,  VUMC, 

Amsterdam 

11.00 Pauze     

11.30 Moleculaire Patho-

logie 

‘Compendium diagnostics’ bij mela-

noom 

Willeke Blokx, UMCN Radboud, 

Nijmegen 

12.00 Huishoudelijke ver-

gadering 

  NVVP 

12.30 Lunch     

13.45 Volgt     

14.30 Lagerhuisdebat Controversiële issues in de pathologie O.l.v. Astrid Joosten 

17.00 Borrel     
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Het weefselportaal: meer met PALGA doen 

 

Recent heeft BBMRI-NL* een projectaanvraag toegekend voor de Dutch National Tissue Portal 

(DNTP). Het DNTP project was aangevraagd namens VUmc, PALGA, NVVP en kreeg ondersteu-

ning van alle afdelingshoofden pathologie van de 

UMC’s. Het DNTP project beoogt nader gebruik van 

weefselblokjes uit pathologie laboratoria te bevor-

deren. De weefselblokjesvoorraad is ontsloten via 

de landelijke patiëntinformatie PALGA database 

(PIDB). Deze ontsluiting is natuurlijk géén complete 

catalogus, maar wijst de weg naar de unieke verza-

meling van weefselblokjes. Elk T-nr in PIDB heeft als 

het ware een potentiële ‘weefselbonus’, die zich, 

verspreid in archieven in circa 60 pathologie laboratoria, bevindt. De PIDB van PALGA is een 

virtuele ‘nader gebruik biobank’ (in de terminologie van de Code Goed Gebruik). Eerder is dit 

archief vergeleken met een goudmijn. Deze bijdrage gaat over het ontginnen hiervan. 

 

Het potentieel voor translationeel onderzoek met deze blokjes is enorm, ook mét inachtne-

ming van dé belangrijke randvoorwaarde hiervoor, namelijk dat nader gebruik niet mag inter-

fereren met uitgesteld primair gebruik. Toch valt de opbrengst een beetje tegen, gezien de 

hoogstens 40-50 landelijke zoekvragen per jaar en de lijst van publicaties in het jaarverslag van 

PALGA. PALGA’s Hirsch index, waarover Iris Nagtegaal sprak op het 40 jarige PALGA jubileum, 

mag wel wat hoger. De oorzaken voor de wat lage opbrengst zijn velerlei. De toch nog matige 

bekendheid van PALGA bij niet-pathologen speelt mogelijk een rol (op het bovengenoemde 

jubileum sloot dagvoorzitter Tom van ’t Hek af met “zijn jullie wel bekend genoeg?”). En, niet 

onbelangrijk, de praktische bezwaren van het bijeensprokkelen van blokjes. Voor drukke pa-

thologie laboratoria is opzoeken en versturen van blokjes voor onderzoek geen prioriteit. Ver-

der speelt de suboptimale ontsluiting een rol (zijn de blokjes nog niet weggegooid?) dan wel 

voorraad-beschrijving (in welk blokje zit de tumor en zit er nog wel weefsel op het blokje?).  

 

Een bijkomend gegeven is een veranderde maatschappelijke context: patiënten verwachten 

nadrukkelijker dan voorheen dat onderzoek plaatsvindt. Patiënten in Nederland beschouwen 

de weefselblokjes voorraad ook wel een beetje als een deel ‘van hen’ en gaan er vanuit dat on-

derzoek plaatsvindt. Van pathologie laboratoria verwacht men 1) zorgvuldig beheer voor uitge-

steld primair gebruik en 2) inspanning voor ‘nader gebruik’. Immers, onderzoek op weefsel-

blokjes kan tot nieuwe inzichten en therapieën leiden.  
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Vervolg Het weefselportaal: meer met PALGA doen 

 

Het DNTP project moet de toegankelijkheid voor nader gebruik optimaliseren. Het project is 

een vijfluik, waarbij we beginnen met de ELSI (ethical and legal social issues). De ELSI voor de 

DNTP gaat over het oplossen van het conflict tussen ‘uitgesteld primair gebruik’ en ‘nader 

gebruik’. Het opstellen van een reglement hiervoor zou een begin zijn. Ook moeten we een 

‘track & trace’ methode operationeel krijgen voor uitgeleende blokjes. Daarna gaat het DNTP 

project in het tweede t/m vierde deel een webbased portaal maken met een zoekmogelijkheid 

vanuit PALGA. Onderzoekers (waaronder waarschijnlijk vooral pathologen) zullen hiermee 

makkelijker kunnen zoeken, meer zekerheid krijgen dat de gevonden nummers ook daadwer-

kelijk corresponderen met bruikbare weefselblokjes ergens in Nederland. Onderzoekers 

(pathologie onderzoekers voorop) moeten meer ondersteuning krijgen in het bijeensprokkelen 

van blokjes. We starten in twee regio’s (NH en Oost) om de logistiek van opvragen, registreren 

en eventueel coupes snijden van uitgeleende blokjes te verbeteren.  Blauwdruk voor dit plan is 

het Synopsplan, namelijk het ‘hub & spoke’ model. Het hub & spoke model betekent dat een 

UMC als tussenstation (hub) gaat fungeren tussen regionale laboratoria en onderzoekers. De 

blokjes worden in de hubs gecontroleerd (kwaliteitscontrole) voordat ze, indien nodig, naar 

onderzoekers vertrekken. Tegelijk gaan we uit van de aanbeveling van de werkgroep NVVP-

PALGA over de haalbaarheid van dit plan (de Krijger, Eggink, Slootweg): rol eerst uit over één 

regio en toon aan dat het werkt. Zodra dit project in Noord Holland en Oost (met hubs VUmc-

Radboud MC) is uitgevoerd, zal de uitrol gevolgd worden door andere centra. Deel vijf van het 

vijfluik betreft een convergentie met een ander project van BBMRI-NL. Daarover meer in een 

volgend bulletin.  

 

Samenvattend: pathologie Nederland moet over 3 jaar een infrastructuur hebben om onze 

zeer grote, unieke Nader Gebruik Bank in Nederland beter te gebruiken voor onderzoek. We 

hopen dat de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de PALGA als virtuele nader gebruik bank 

verbeterd zal zijn. Ook moet de logistiek van het bijeensprokkelen van blokjes soepeler verlo-

pen zonder dat dit pathologie laboratoria geld kost. Ook moet het eigenbelang van een be-

heerder die ook onderzoek doet, voorop staan met verder, voor alle beheerders, een helder 

onderscheid tussen diagnostiek- en onderzoeksbelang. Tenslotte biedt het project een goede 

basis om de nieuwe Code Goed Gebruik zo veel mogelijk te implementeren op uniforme wijze.  

 

Folkert v Kemenade, VUmc. 

 

* BBMRI-NL is het Nederlandse knooppunt binnen het Europese Biobanking and Biomolecular Resources Re-

search Infrastructure (BBMRI). (zie: www.bbrmi.nl) 
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Oratie Raimond Giard 

Nieuw binnengekomen proefschriften  
Titel Naam 

afgestudeerden 

Ziekenhuis Datum  

verdediging 

ANCA-associated vasculitis: 

towards patienttailored therapy 

Annelies Berden LUMC 13 oktober 2011 

The contribution of direct patient 

reporting to pharmacovigilance 

Florence van Hunsel UMCG 18 november 

2011 

 

Raimond Giard, klinisch patholoog in het Maasstad Ziekenhuis 

te Rotterdam, is benoemd tot bijzonder hoogleraar 

'Methodologie en aansprakelijkheid' bij de Erasmus School of 

Law. Hij zal op 10 februari 2012 zijn ambt aanvaarden met het 

uitspreken van de rede 'Dokteren aan het aansprakelijkheids-

recht. Over binnendijks denken, de buitengrenzen van waar-

heidsvinding en betrouwbare kennis'. Aanvang 16.00 uur pre-

cies, aula van de Erasmus universiteit, Burgermeester Oudlaan 

50 te Rotterdam. U bent van harte welkom! 

 

Casus Verbalis 

 

Ach en al weer de laatste casus verbalis van dit jaar. Natuurlijk niet zonder de oplossing van de 

vorige keer. Dat was een hibernoom. Oh ja, natuurlijk hoor ik u zeggen. Dit keer wel een enkele 

goede aanmelding, dus er is hoop voor de literairen onder ons.  

 

De nieuwe casus voert ons naar het orgaan van een levensbehoefte. Daar zijn kleine ronde 

eenheden die bij deze aandoening ernstig overbevolkt zijn. En het lijkt wel of de bevolking ge-

cloneerd is. De eenheden puilen uit en de bewoners zoeken een uitweg soms over de grote  

uitvalsweg, en soms klimmen ze over de muurtjes van hun eenheden en begeven zich in het 

omliggende land, sluipend als figuren uit romans uit vervlogen tijden, als ganzen achter elkaar 

aan gaand. Hoe moeilijk kan het zijn ze dan te herkennen! 

Weet u over welk orgaan en welke afwijking ik het hier heb?? 

 



17 

 

 

 
Agenda 

 

17 januari 2012 Congres “Kwaliteit en Mobiliteit in de Medische Specialistische  

 Vervolgopleiding, Utrecht 

 

25-27 januari 2012 6th Dutch Hematology Congress, Congrescentrum Papendal 

 

27 januari 2012 IVe Symposium Neuro-oncologie in de Praktijk, Den Haag 

 

3 februari 2012 Congres “Zeker van bevlogen topzorg”, Nijmegen 

 

8 februari 2012 Studiedag disfunctioneren medisch specilisten, Kwaliteits- 

 bewaking medisch specialistisch handelen, Utrecht 

 

9-10 februari 2012 Advanced Teaching Course in Clinical Cytology, Groningen 

 

12-17 februari 2012 4de Moleculaire Pathologie cursus, Amsterdam 

 

4-8 maart 2012 ISCO 2012 congress on “Cellular Oncology”, Mallorca, Spain 

 

12-16 maart 2012 30e NVvO basiscursu Oncologie 2012 

 

17-23 maart 2012 USCAP Annual Meeting, Vancouver, Canada 

 

29-30 maart 2012 Cursus Leverpathologie, Amsterdam 

 

15-17 april 2012 6th biennial European Multidisciplinary Colorectal Cancer 

 Congress, Prague, Czech 

 

18-20 april 2012 NVVP Pathologendagen 

 

18-20 april 2012 Postgraduate Course Diagnostic Gynecologic Pathology, Austria 

 

9-11 mei 2012 6th European Renal Pathology Course 2012, Amsterdam 

 

14-19 mei 2012 Pathology Week, Siófok, Hungary 

 

19-20 juli 2012 1st Dermatopathology course, El Bierzo, Ponferrada, Spain 

 

21-23 september 2012 The Oxford Pathology Series, Wadham College, Oxford, UK 

 

 

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 secretariat: secretariaat@pathology.nl
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Vacatures 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 

 

 

• Vacature patholoog Deventer Ziekenhuis 

• Vacature AIOS pathologie Erasmus MC 

• Vacature patholoog MC Groep 

 

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, email: P.vandervalk@vumc.nl 

 

Correspondentie-adres/ledenadministratie 

Secretariaat NVVP 

Postbus 8003 

3503 RA UTRECHT 

secretariaat@pathology.nl    

 

Taakgroep Website 

K. Keizer, 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 email. 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, president elect; penningmeester 

Dr. T.E.G. Ruijter 

Dr. A.N. Noorduyn 

Prof. Dr. P.J. van Diest 

Mw. drs. S. ter Borg 

 

Contributie 

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor 

2011 voor klinisch pathologen: gewone leden € 400,-; arts-assistenten/

AIO/AGNIO € 63,25; oud-leden € 34,50; buitengewone/buitenlandse 

leden € 132,25.  

Voor de  sectie Experimentele pathobiologie: gewone leden € 85,10; arts-

assistenten/AIO/AGNIO € 42,55; oud-leden € 34,50; buitengewone/

buitenlandse leden € 34,50.  

Voor de sectie Dierpathologie: gewone leden € 85,10; arts-assistenten/

AIO/AGNIO € 42,55; oud-leden € 34,50; buitengewone/buitenlandse 

leden € 34,50.  

 

Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk vóór 20 mrt 2012 


