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De toekomst van kwaliteitsvisitaties 
 
Borging van kwaliteit en continu 
verbeteren van kwaliteit zal de komende 
jaren centraal staan in de pathologie 
laboratoria in Nederland. Patiënten, 
ziekenhuisdirecties, de overheid en de 
ziektekostenverzekeraars eisen optimale 
kwaliteit in de gezondheidszorg. De 
pathologie laboratoria kunnen en moeten 
daar een bijdrage aan leveren. 
 
Lees verder op pagina 7 

De FEDERA bijeen….. 
 
Op 15 maart 2012 schoolden ongeveer 50 
mensen samen in het AMC ter gelegenheid 
van de 50ste verjaardag van de Federa.  
Jan Willem Coebergh ontving van de 
locoburgemeester van Amsterdam een 
ridderlijke onderscheiding voor zijn vele 
verdiensten als Federavoorzitter.  
 
Lees verder op pagina 5 

 

Pathologendagen 2012 
 
Het kan nog net: inschrijven voor de 
Pathologendagen 2012!! 
Tot 1 april heeft u de kans om zich in te 
schrijven! Daarna is er nog een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar voor 19 en 20 
april tegen een extra betaling van € 25. 
 
Lees meer en bekijk het interessante 
programma op pagina’s 12 en 13.  
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Editoriaal 

 

De lente heeft zich met kracht over ons land uitgebreid en vrolijkheid neemt gaandeweg 

bezit van de mensen, die uitzien naar een terrasje met een glaasje rosé of een colaatje 

light. Hopelijk de voorbode van een prachtige lente, zoals we de laatste jaren hebben 

gehad. 

Zoals Herman Gorter al zei: “ Een nieuwe lente, een nieuw geluid”. En kijkend naar het 

pathologisch landschap in Nederland vroeg ik me af of er al een nieuw geluid in 

voorbereiding is…. Er staat ons, nu het begrip schaalvergroting geen vies woord meer is, 

het een en ander te wachten. Laboratoria zullen, om het hoofd boven water te houden, 

moeten opschalen. De gemiddelde praktijkgrootte in Nederland zal steeds groter worden 

en er zijn al daadwerkelijke voorbeelden in Noord-Holland, Midden/Zuid Nederland en 

Amsterdam. Zelfs VUmc en AMC zijn voorzichtig aan het kijken wat de mogelijkheden 

van samenwerking, meer dan wat er nu is, zijn. Dat er op die manier voordeliger en 

efficiënter gewerkt kan worden, lijdt geen twijfel. En er zijn nog wel meer voordelen. Uw 

hoofdredacteur is altijd een furieus verdediger geweest van het systeem van een breed 

inzetbare patholoog, maar ook hij heeft na zo’n 25 jaar wel preparaten die minder zijn 

interesse wekken en als je de mogelijkheden tot verdere specialisatie (superspecialisatie 

is zo’n groot woord) benut, kun je het aanbod, aan voor jezelf minder interessante 

diagnostiek, verkleinen. En dat kan de arbeidssatisfactie weer verhogen. Minder “oh nee 

weer een…..”, meer “ha, weer een…”! Hoewel ik nog steeds vind dat ons vak in de 

breedte zijn attracties heeft, is beperking toch niet zonder voordelen.  

Maar dat alles zal wel betekenen dat er voor veel van ons in de niet al te verre toekomst 

nogal wat gaat veranderen. Bent u er al klaar voor??? Misschien dat het niet onaardig 

zou zijn als de nieuw gevormde consortia/laboratoria zich in ons Bulletin zouden willen 

presenteren!?! Ik houd u in de gaten! 

 

Over enkele weken is het ook weer zover om al uw collega’s te ontmoeten tijdens de 

Pathologendagen en lekker bij te kletsen over vroeger of misschien wel over de 

bovengeschetste toekomst. Ik hoop dat u allen in groten getale zult verschijnen, want er 

staan wat boeiende items op het programma, niet in de laatste plaats het 

discussiegedeelte op vrijdag, alwaar een aantal belangrijke zaken voor ons allen 

bediscussieerd kan gaan worden. Ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen op vrijdag 

aanwezig zullen zijn. Maar ook op donderdag natuurlijk. Tenslotte is eens per jaar nou 

ook weer niet zoveel. Grijp die kans om uw collega’s te ontmoeten en lekker te praten 

over wat u beweegt! 

 

Tsja, en omdat het al over een paar weekjes is, ga ik het hierbij laten. Ik wens u een 

zonnig begin van de lente toe en hoop u allen te zien in Zeist. 

 

Uw (hoofd)redacteur, Paul van der Valk 
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Uw bestuur in het eerste kwartaal van 2012 

 

1. Vakinhoudelijke kwaliteit en norm. Waaraan moet een pathologie diagnose 

voldoen? Of een patholoog? Hoe borg je wetenschap achter de diagnose? Dit is één van 

onze (van u én bestuur…) stekelige dossiers. Er is nu een voorzet gegeven door de Orde – 

Raad voor kwaliteit voor visitatienormen. Nu is het tijd om daar uit te plukken wat van 

toepassing kan zijn voor de pathologie.   

 

2. Bevolkingsonderzoek en norm. Waaraan moet goed bevolkingsonderzoek (BVO) 

voldoen? Het RIVM, als organisator van BVO, onderkent de rol van pathologen (én PALGA) 

hierin. Voor darmkanker BVO zijn vijf pathologen bezig: er komt een verregaande 

structurering van de colonbioptdiagnostiek. De CBKU heeft de taak erop toe te zien, dat 

dit evenwichtig is t.o.v. bestaande gestructureerde verslaglegging en bestaande 

richtlijnen. Houd de e-nieuwsbrieven van de NVVP in de gaten! 

 

3. Wetenschap. Wie bepaalt wat er (bio) medisch onderzocht kan of moet worden? 

Patiënten krijgen hierin steeds meer invloed. De overheid ook. Federa ziet deze 

verschuiving al heel lang en stuurt bij waar nodig. Op de jubileumdag ter gelegenheid van 

50 jaar Federa werd dit nog eens op een rijtje gezet (zie verderop in dit bulletin).  

 

4. Opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP). De Vereniging 

Klinische Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) én de Nederlandse Vereniging voor 

Medische Microbiologie (NVMM) gingen ons al voor en organiseerden zelf een opleiding 

voor moleculair biologen. De NVVP kan hierin niet achterblijven. Het bestuur hoopt dat de 

leden de juistheid van een dergelijke aanpak onderkennen tijdens de algemene 

ledenvergadering. 

 

5. Poster en publicity. De LPAV heeft niet stilgezeten en een hele fraaie NVVP poster 

gemaakt voor carrièrebeurzen (zie pagina 14). De KNMG maakt een YouTube filmpje voor 

de pathologie. PALGA maakte een prachtige folder over ‘gegevens in PALGA’. Allemaal 

goed voor uw open dag om in stijl te roeptoeteren: pathologie, wetenschap achter uw 

diagnose. 

 

6. Moleculaire diagnostiek in de pathologie. Is iedere patholoog een moleculair 

patholoog? Doet ieder lab zijn eigen moleculaire diagnostiek? Schaalvergroting in de 

(moleculaire) diagnostiek? En hoe borgen we de kwaliteit? Allemaal vragen die om een 

helder antwoord vragen en de aanleiding zijn voor een nascholingsprogramma op 28 

maart aanstaande in de Domus Medica (en tijdens de Pathologendagen in “Dokters in 

debat’’). 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 

Van de bestuurstafel 
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Orde van Medisch Specialisten en de WV’en 

 

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) is de beroepsvereniging voor en door medisch 

specialisten en wil als representatieve partij de (aankomend) medisch specialisten zodanig 

ondersteunen, dat zij als experts de medisch-specialistische zorg in al haar facetten kun-

nen waarmaken. De strategie van de OMS is gebaseerd op drie pijlers; beroepsbelangen, 

kwaliteit en opleiding (zie website Orde van Medisch 

Specialisten). Zo vertegenwoordigt de Orde de we-

tenschappelijke verenigingen (WV’en) in het oplei-

dingsfonds, waarin met VWS afspraken worden ge-

maakt over de verdeelsystematiek van opleidings-

plaatsen. Ook geeft de Orde aan WV’en juridische 

ondersteuning en ondersteuning bij de kwaliteitspro-

jecten. 

Uit bovenstaande blijkt dat de Orde een belangrijke 

belangenvertegenwoordiger en steunpilaar is van de 

WV’en. Toch hebben WV’en en Orde geen formele 

relatie en soms zelfs een moeilijke relatie. Ook is 

slechts een deel van de Medisch Specialisten lid van 

de Orde (voor pathologen is dat minder dan de helft) 

en vinden WV’en (ook de NVVP) dat hun belangen 

niet altijd goed vertegenwoordigd worden door de 

Orde. De Orde werd vaak gezien als alleen maar belangenbehartiger van vrijgevestigden. 

Echter, er wordt nu duidelijk een andere koers gevaren. 

 

Met de komst van Frank de Grave als nieuwe voorzitter werd dit duidelijk en waait er een 

andere wind door de Orde. Sindsdien zijn Orde en WV’en op zoek naar een andere wijze 

van samenwerken. Dat overleg heeft onder andere gerelateerd tot het directeurenoverleg 

(DO) en het Bestuurlijk Overleg Orde en WV’en (BOO), waarin de Orde en WV’en op res-

pectievelijk bureau en bestuurlijk niveau overleggen. Eén van de projecten die gestart zijn 

vanuit het BOO is het project “Medisch Specialist 2015”, dat moet uitmonden in een visie-

document. Dit moet onderbouwd zijn door standpunten, van de OMS én de WV’en, over 

de wenselijke (markt)ordening van de medisch-specialistische zorg. Een tweede project is 

het zogenaamde Synergietraject, waarin WV’en en Orde (on)mogelijkheden onderzoeken 

van een verdere geformaliseerde samenwerking. Deze moet uitmonden in een definitieve 

samenwerking en structuurkeuze tussen WV’en en Orde. Hierover heeft het NVVP bestuur 

onlangs gesproken met dhr. Huizenga en aangegeven dat de NVVP voorstander is van een 

goede samenwerking tussen NVVP en Orde, maar dat de NVVP haar zelfstandigheid niet 

wil verliezen. De komende maanden zal er een aantal opties voor samenwerking tussen 

WV’en en Orde gepresenteerd en besproken worden. Het NVVP bestuur zal haar leden 

hierover blijven informeren en is uiteraard zeer geïnteresseerd in de mening van de NVVP 

leden over deze opties. 

 

Mat Daemen/Hans Blaauwgeers 
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De FEDERA bijeen…. 

…..Coebergh geridderd en dingen veranderen 

 

Op 15 maart 2012 schoolden ongeveer 50 mensen samen in het AMC ter gelegenheid 

van de 50ste verjaardag van de Federa. Pathologen zijn van oudsher betrokken ge-

weest bij de Federa (een federatie van 27 medische wetenschappelijke verenigingen). 

Zo was bijvoorbeeld Wolter Oosterhuis van 1997 tot 2003 voorzitter van de Federa. 

De Federa behartigt belangen van onderzoekers, kijkt de wetgevers op de vingers (en 

poogt de conceptwet zeggenschap lichaamsmateriaal van onhandelbare aspecten te 

ontdoen) en verspreid informatie over wetenschap, zoals bijvoorbeeld de informatie-

dag op 8 juni as in het UMCU,over regeneratieve geneeskunde). Deze keer schoolde 

de Federa met zichzelf samen ter ere van de 50ste verjaardag. Een bont gezelschap 

was bijeen: van jonge onderzoekers, zoals Laurien Buffart (ontvanger van de Bas Mul-

der award) tot de iets oudere onderzoekers, zoals John van Rood en Piet Borst. Er wa-

ren vertegenwoordigers van de fondsen (ZONmW: Edward Beem), van de patiëntver-

enigingen (NPCF: Cees Smit) en van de universitaire bestuurders (UMCU: Frank Mie-

dema). Dit gezelschap zou niet compleet zijn zonder Jan Willem Coebergh zelf, voor-

zitter van de Federa sinds 2003. Laatstgenoemde is geen onbekende bij de patholo-

gie: hij zat in de wetenschappelijke raad van PALGA en is, als epidemioloog, enthousi-

ast pleitbezorger van de Pathologie.  

 

De Federa had deze bijeenkomst belegd om een jubileumboek te presenteren waarin 

even stil werd gestaan bij wat er bereikt was in de afgelopen 50 jaar en welke koers 

er komende jaar gevaren zou worden. De zonnige middag van 15 maart leek zeer ge-

schikt om de presentatie van dit boek een mooi daglicht te geven. Het draaiboek werd 

niet precies gevolgd: de locoburgemeester van Amsterdam kwam binnen en speldde 

Jan Willem Coebergh een ridderlijke onderscheiding op voor zijn vele verdiensten als 

Federavoorzitter. Onder de verdiensten behoorde zijn inzet voor de regelgeving 

(Coebergh spreekt altijd van ‘regelneming’) ‘vanuit het veld’ op het gebied van obser-

vationeel onderzoek en onderzoek op lichaamsmateriaal, immer ondersteund door 

MedLaw, in de persoon van Mr. Evert-Ben van Veen. Producten van deze inspanning 

zijn ‘Toetsen op Maat’ en de gedragscode voor weefselonderzoek, de ‘Code Goed 

Gebruik’ (beide besproken in dit bulletin). Daarna hernam het programma weer de ge-

plande route. Dick van Bekkum, mede oprichter van het eerste uur, was een van de 

sprekers en zijn overzicht van de ‘veranderde onderzoeksagenda’ bleek een baldadige, 

maar wel grappige, lamentatie van de teloorgang van de autonomie van onderzoe-

kers. Hij schetste een licht romantisch getinte versie van wetenschappers die in alle 

rust een solide stroom gegevens en inzichten produceren. Er was geen geldgebrek, er 

waren geen patentaanvragen en geen hinderlijke vragenstellers. De onderzoekers be-

paalden min of meer autonoom hun eigen agenda. Hierna kwam krachtig tegengas 

van Frank Miedema, decaan en vice voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCU 

en schrijver van het boekje wetenschap 3.0: “de wereld is veranderd, Dick, al 30 

jaar!”  
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Het tempo waarin dit werd gedebiteerd was adembenemend. Het breekpunt, zo betoogde 

Frank, lag ongeveer 20 jaar terug. Daarover een andere keer meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lustrumbundel, genaamd ”kennisdeling en regelneming in de medische wetenschap 

met als subtitel van schouw naar strijdtoneel” beschrijft dit ook allemaal. De Federa om-

spande, samengevat, een eerste 30 jaar van relatieve rust, gevolgd door een tweede 20 

jaar van belangenverschuivingen en zal, waarschijnlijk binnen 10 jaar, tegen weer een 

heel andere wereld aankijken. Het boek (met NVVP bijdragen) was overigens nog niet he-

lemaal gedrukt, reden waarom Cees Smit de eerste versie als een soort bouwpakket 

kreeg aangeboden. Voor het volgende tijdperk krijgt de Federa een andere, wederom Rot-

terdamse voorzitter: Leendert Looijenga. Werkzaam op de afdeling pathologie van het 

Erasmus MC. Hij zal met de Federa in een steeds veranderend krachtenveld van onder-

zoeksondersteuning, patiëntenbelang en publieksverwachting komen. De NVVP zal daarbij 

zijn. Het bestuur feliciteert uitgaand voorzitter Coebergh met zijn onderscheiding en 

wenst opvolger Looijenga veel succes.  

Locoburgemeester Ossel de-

coreerde Coebergh als Officier 

in de Orde van Oranje-

Nassau. Coeberghs inzet als 

vrijwilliger voor de FEDERA, 

COREON en Anna Fonds werd 

geroemd. Bron: Federa 

Jan Willem Coebergh als 

Officier in de Orde van 

Oranje-Nassau. 

Bron: Federa 
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De toekomst van kwaliteitsvisitaties 

Borging van kwaliteit en continu verbeteren van kwaliteit zal de komende jaren centraal 

staan in de pathologie laboratoria in Nederland. 

Patiënten, ziekenhuisdirecties, de overheid en de ziektekostenverzekeraars eisen optimale 

kwaliteit in de gezondheidszorg. De pathologie laboratoria kunnen en moeten daar een 

bijdrage aan leveren. 

Zorgverzekeraars zullen in de nabije toekomst uitsluitend zorg inkopen bij die instellingen 

waar (goedkope), doelmatige maar vooral inzichtelijke, kwalitatief hoogwaardige zorg ge-

leverd wordt. Recent zijn al pogingen gedaan door onder andere Achmea om visitatierap-

porten van praktijken op te vragen. 

Visiteren en certificeren zijn belangrijke instrumenten die de geleverde kwaliteit van zorg 

borgen, inzichtelijk maken en kunnen aanzetten tot kwaliteitsverbetering. 

 

Het karakter van de kwaliteitsvisitaties van de NVVP was en is nog steeds het geven van 

spiegelinformatie; het spiegelen van dat wat “onder beroepsgenoten gebruikelijk is”. De 

veldnorm. Dat wat (volgens de visitatiecommissie) gebruikelijk is onder beroepsgenoten is 

tot nu toe niet goed gedefinieerd en niet vastgelegd met als gevolg dat aanbevelingen en 

de hieraan gekoppelde termijnen voor het oplossen van problemen wisselden per visitatie. 

Bovendien ontbrak een systeem van controle op de voortgang bij het oplossen van aanbe-

velingen waardoor er na 5 jaar, bij de volgende visitatie, vaak geconstateerd moest wor-

den dat er met de aanbevelingen niets of onvoldoende was gedaan. 

Kortom redenen om na te denken over het ontwikkelen van normen voor de pathologie, 

ontwikkeld en geaccordeerd door de beroepsgroep zelf en reden om een beter systeem 

van bewaking van de voortgang van kwaliteitsverbetering te introduceren. 

 

In 2005 is o.l.v. het (voormalig) CBO door de medisch wetenschappelijke verenigingen de 

zgn. kwaliteitsvisitaties Nieuwe Stijl van start gegaan. De NVVP was één van de voorlo-

pers (verenigingen) op dit gebied. De belangrijkste verandering in de cultuur van visiteren 

was het introduceren van de zelfevaluatie. De Quickscan en de KISZ-lijst (specifiek voor 

de pathologie) zijn hier voorbeelden van. Deze instrumenten bieden de mogelijkheid om 

inzicht te geven in het vakgroep/maatschapfunctioneren en op grond van de uitkomsten 

zelf een verbetertraject in te zetten. Ook het aanleveren van indicatoren, waartoe recen-

telijk een verzoek is gedaan, zal de laboratoria inzicht verschaffen hoe de prestaties/

kwaliteit van een laboratorium zich verhouden ten opzichte van de andere laboratoria in 

Nederland. Het is duidelijk dat spiegelen en zelfevaluatie in de toekomst niet voldoende 

zal zijn en dat er binnen afzienbare tijd normen ontwikkeld zullen worden waaraan de be-

roepsgroepen werkzaam in de gezondheidszorg zich moeten gaan houden. Behalve spie-

gelen en zelfevaluatie komt dus ook het moment van toetsen. Er zal dus getoetst gaan 

worden aan, door de beroepsgroep zelf, afgesproken normen. De mate waarin er van die 

norm wordt afgeweken (en ook dat zal worden gedefinieerd) bepaalt de termijn waarbin-

nen het geconstateerde probleem/problemen dienen te zijn opgelost.  

Onder auspiciën van de Orde van Medisch Specialisten is in 2009 een Advies Commissie 

kwaliteitsvisitatie ingesteld, waar ondergetekende (RJvS) deel van uit maakt.  
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Een van de opdrachten bestond uit het formuleren van een standpunt omtrent het verho-

gen van de effectiviteit van de kwaliteitsvisitaties en het uniformeren van de conclusies 

van visitatierapporten, de adviezen en de consequenties. Een concept raamwerk normen-

document staat op het punt om aangeboden te worden aan de Orde van Medisch Specia-

listen. Dit algemene normendocument is de basis voor een normendocument dat per spe-

cialisme, specifiek voor die beroepsgroep zal moeten worden ingevuld. 

 

De LVC werkt aan een normendocument pathologie gebaseerd op het hierboven genoem-

de algemene normendocument. Een belangrijk principieel gegeven is dat voordat we nor-

men kunnen vaststellen het eens moeten zijn over de gemeenschappelijke waarden. Con-

creet: wat zijn de waarden die wij als pathologen (van Nederland) onderschrijven? Snel-

heid boven alles? Klanttevredenheid? Patiëntveiligheid? Correctheid van de diagnose? Mi-

nimale kosten?  

De kwaliteitsnormen worden ingedeeld binnen de domeinen: evaluatie van zorg, vak-

groepfunctioneren, patiëntenperspectief en professionele ontwikkeling. 

 

Een voorbeeld van hoe een kwaliteitsnorm er uit kan zien binnen het domein evaluatie 

van zorg: 

“Het laboratorium dient te beschikken over een samenhangend kwaliteitssysteem, vastge-

legd in een kwaliteitshandboek, dat betrekking heeft op het werk van het laboratorium 

betreffende de patiëntenzorg. Het kwaliteitsbeleid dient verwoord te zijn in een beleids-

plan met afgeleide doelstellingen en verantwoord te worden in een jaarverslag”. 

 

Een voorbeeld van de mate waarin afgeweken wordt van de norm en de hieraan gekop-

pelde termijn: 

Het laboratorium/vakgroep beschikt niet over een herkenbaar kwaliteitsbeleid: Voorwaar-

de (6 maanden). 

Het laboratorium/vakgroep toont structurele tekortkomingen op het gebied van kwaliteits-

beleid: Zwaarwegend advies (2 jaar). 

Het laboratorium/vakgroep toont incidentele tekortkomingen op het gebied van kwaliteits-

beleid: Advies (5 jaar). 

Het laboratorium/vakgroep voert een adequaat kwaliteitsbeleid (good practice). 

Het laboraorium/vakgroep heeft een geaccrediteerd/of gecertificeerd kwaliteitssysteem 

(best practice). 

 

Het normendocument pathologie zal er uiteindelijk toe moeten leiden dat voor een kwali-

teitssysteem niet-gecertificeerde pathologie laboratoria tot het verleden behoren. 

 

We zijn benieuwd naar uw reacties! 

Namens de LVC, 

R.J. van Suylen 

Mede namens, R.E. Kibbelaar en P.C. de Bruin. 
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Het Kankercentrum van de nabije toekomst….. 

 

Het Kankercentrum van de nabije toekomst….Centralisatie van de Moleculaire 

Pathologie noodzakelijk! 

 

Er is de laatste tijd veel discussie over de inrichting van de oncologische zorg in Nederland. 

Met de chirurgische volume-discussie, gekoppeld aan uitkomstkwaliteit, voorop, wordt een 

centralisatie beoogd waarbij in een beperkt aantal ziekenhuizen in ons land dit deel van de 

zorg nog wordt verricht. De complexiteit en het multidisciplinaire karakter van deze oncologi-

sche zorg maakt dat volgens velen met ongeveer twintig tot dertig centra, die zich richten op 

dit deel van de gezondheidszorg, Nederland prima kan worden bediend. Deze heldere visie 

wordt nog eens betoogd in een recent artikel in het Medisch Contact door collegae Harten en 

Rodenhuis uit het AvL/NKI (Medisch Contact 2012;11-641). In deze visie wordt tevens bena-

drukt dat moleculaire pathologie in toenemende mate een rol zal gaan spelen in behandelkeu-

zes (‘personalized healthcare’) van kanker. De bijna 60 afdelingen/laboratoria Pathologie zou-

den, samen met het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), er ver-

standig aan doen om deze visie te om- 

armen. Centralisatie van de moleculaire pathologie in deze toekomstige oncologische centra is 

niet alleen noodzakelijk uit efficiëncy en kostenoverwegingen, maar ook uit oogpunt van kwa-

liteit. Dat, anno 2012, 40% van de pathologie-laboratoria/afdelingen nog steeds niet voldoet 

aan de externe kwaliteitstoetsing van HER2 bepalingen voor borstkanker geeft aan dat de be-

roepsgroep niet vanzelf tot deze centralisatieslag wil komen. De huidige kwaliteitsbewaking 

van de moleculaire testen is weliswaar goedbedoeld maar veelal amateuristisch van opzet, 

heeft geen sanctiebeleid, en is grotendeels gebaseerd op het principe van de ‘slager die zijn 

eigen vlees keurt’. Het in toenemende mate willen opzetten en uitvoeren van relatief hoog-

volumina testen (BRAF-, KRAS- en EGFR-mutatieanalyses) in talrijke ‘perifere’ laboratoria en 

het tegelijkertijd ‘dumpen’ van de laag-volumina testen in de UMC’s is in lijn met deze profes-

sionele onwil en remt niet alleen de innovatie en door-ontwikkeling van de moleculaire patho-

logie, maar brengt ons vak ook in diskrediet, zeker met dergelijke hoge ‘failure-rates’. Daarbij 

komt dat menig perifere collega zich wanhopig verdedigt met het argument dat het een inhou-

delijk onderdeel is van zijn/haar vak, maar velen het louter implementeren vanwege de at-

tractieve en de veels te hoge tarieven; ook uiterst zorgelijk en maatschappelijk gezien zelfs 

verwerpelijk! De afdelingen Pathologie uit de academische centra (UMC’s) zouden er goed aan 

doen om de geschetste visie uit het AvL/NKI te onderschrijven en gezamenlijk het voortouw te 

nemen voor een landelijk netwerk van waarin afspraken worden gemaakt over hoe en waar 

deze testen plaatsvinden inclusief een normale tariefstelling. Verplichtte participatie aan exter-

ne onafhankelijke kwaliteitstoetsing inclusief een sanctiebeleid dient daar onderdeel van uit te 

maken. De technologische ontwikkelingen binnen de moleculaire pathologie zijn in deze UMC’s 

en het AvL/NKI nog in volle gang en implementatie van dit innovatieve onderdeel in teveel la-

boratoria is zinloos, geldverspillend en innovatie remmend. Met 20-30 oncologische centra als 

stip op de horizon, zouden 15 (bijbehorende) pathologie afdelingen waar deze moleculaire tes-

ten plaatsvinden een eerste stap in de goede richting kunnen zijn. Laten we geen tijd meer 

verliezen en het nu nog zelf regelen voordat het ons van bovenaf wordt opgelegd.  

 

Dr. V.T.H.B.M. Smit, patholoog, LUMC, Leiden (op persoonlijke titel). 
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Toelichting paneldiagnostiek 

 

Toelichting op de overeenkomst “Consultdiensten oncologische zorg Pathologie 

panels” met het IKNL 

 

Overeenkomst NVVP en IKNL 

Onlangs heeft het NVVP bestuur overeenstemming bereikt met het IKNL over een structu-

rele financiering voor diagnostische pathologie panels. In het kort betekent dit dat er 

structurele financiering mogelijk wordt gemaakt voor diagnostische pathologie panels op 

het gebied van maligne lymfomen, weke delen tumoren, en maligne melanomen. De re-

geling gaat dit jaar in.  De commissie voor beentumoren en het mesotheliomenpanel  val-

len niet onder deze regeling. Het gehele document kan op de NVVP website worden nage-

lezen. 

 

Drie typen panels 

Inmiddels heeft het IKNL de voorzitters van de bestaande panels en alle afdelingshoofden 

al aangeschreven en verzocht aan te geven welke regionale panels en welke experts in 

aanmerking komen voor deze betaling. Voor 2012 is uitgegaan van panels op het gebied 

van de lymfomen, wekedelen en melanomen, met (op basis van de bestaande frequentie) 

een vergoeding per maand of per drie weken.  

 

Uurvergoeding per panel en kosten extra testen 

Het IKNL heeft aangegeven alleen een uurvergoeding voor paneldiagnostiek te willen be-

talen, en geen vergoeding per casus. Extra verrichtingen zoals immunohistochemie of 

moleculaire diagnostiek vallen  onder reguliere patiëntenzorg en niet onder de regeling. 

Indien nodig moet hiervoor materiaal ter consult worden doorverwezen naar een ander 

laboratorium. De CBB zoekt uit hoe de declaratie van deze verrichtingen het best ver-

werkt kan worden (ODV). Deze visie wordt door het NVVP bestuur geaccepteerd. Daar-

naast was er bij het IKNL een beperkte financiële ruimte voor het geheel van de consu-

lentendiensten. 

 

Experts en panels 

Het NVVP bestuur heeft getracht de voorwaarden om voor financiering in aanmerking te 

komen, zo te formuleren, dat de exacte manier waarop een panel functioneert, zo flexibel 

mogelijk is. Vanwege het feit dat het budget beperkt was, is de financiering van de panels 

gebaseerd op 2 expert pathologen per panel. Het NVVP bestuur is van mening dat een 

groter aantal experts per panel wenselijk is. In dat geval moeten de inkomsten onder alle 

panelleden worden gedeeld. Het is dus uitdrukkelijk niet onze wens dat per panel slechts 

maximaal 2 pathologen als experts functioneren en de vacatiegelden onderling verdelen. 

Ook kan een deel van de inkomsten worden gebruikt voor administratieve ondersteuning. 

Dit kan door de leden van een panel in onderling overleg worden afgesproken. 
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Criteria voor experts 

Criteria om als expert te functioneren hebben wij bewust niet geformuleerd. Wij gaan er 

vanuit dat panels hier prudent mee omgaan en in eerste instantie zelf beoordelen wie als 

expert kwalificeert. De gronden waarop iemand als expert kwalificeert moeten wel worden 

vastgelegd en worden door IKNL, zo nodig in overleg met de NVVP, beoordeeld. 

De bevindingen van het panel moeten vanzelfsprekend worden vastgelegd. Voor IKNL is 

van belang dat paneldiagnostiek ook kan leiden tot aangepaste diagnoses en daarmee 

aangepast patiëntbehandeling. Zoals gebruikelijk is bij oncologie besprekingen, kan wor-

den volstaan met het formuleren van een conclusie of advies. Op deze wijze kan aanzien-

lijk op administratie worden bespaard. 

 

Panel en workload 

Het IKNL is deels uitgegaan van panels zoals die in de oude IK regio’s bestonden 

(lymfoom panels en weke delen panels) en deels is gekeken naar andere vormen van pa-

nel diagnostiek. Dit is niet definitief. Wel is voorlopig per panel een gelijke financiering 

beschikbaar die geen rekening houdt met eventuele verschillen in ‘workload’ die een pa-

nel te verwerken krijgt. In de toekomst wil de NVVP toe naar een situatie waarbij de fi-

nanciering per panel gerelateerd is aan de incidentie van kanker in de regio die naar een 

bepaald panel instuurt. Dit is ook de structuur die vermoedelijk voor de oncologische con-

sultdiensten gaat gelden. Laboratoria zijn dan vrijer om zich aan te sluiten bij een panel 

van eigen keuze. Dit zal zeker een rol gaan spelen als de mogelijkheden van digitale mi-

croscopie verder verbeteren. Het totale budget dat beschikbaar is voor paneldiagnostiek 

in Nederland blijft echter gelijk. 

 

Panel en patiëntbehandeling 

Het NVVP bestuur is van mening dat panel diagnostiek een belangrijke bijdrage levert aan 

de kwaliteit van zowel de diagnostiek voor de individuele patiënt, als aan het diagnostisch 

niveau van de Nederlandse pathologie. Wij hopen dat deze regeling hieraan een bijdrage 

kan leveren. Als wij als pathologen deze structuur succesvol kunnen invoeren en dat in-

zichtelijk kunnen maken, geeft dat in de toekomst wellicht mogelijkheden tot verdere uit-

breiding van deze vorm van diagnostiek. 

 

Namens het NVVP bestuur,  

Joost Oudejans en Arnold Noorduyn 
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Programma Pathologendagen 2012 

Wednesday 18 April 2012   

14.00 

 

Workshop 

 

Pathology of lung tumors and clinical  

implications (Part I) 

Prof. Dr. William Travis 

 

15.15 Pauze   

15.45 

 

Workshop 

 

Pathology of lung tumors and clinical  

implications (Part II) 

Prof. Dr. William Travis 

 

17.00 Borrel   

18.30 Diner   

    

Thursday 19 April 2012   

8.30 Registratie   

9.15 

 

Key note lecture 

 

The new WHO classification of lung  

tumors 

Prof. Dr. William Travis 

 

10.15 

 

Longoncologie 

 

Wat de longarts (-oncoloog) wil weten en  

waarom 

Prof. Dr. Egbert Smit 

 

11.00 Pauze   

11.30 Moleulaire diagnostiek Moleculaire diagnostiek van longtumoren Prof. Dr. Ed Schuuring, UMCG 

12.00 ALV  Bestuur NVVP 

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 Posters 

 

Korte, mondelinge posterpresentaties  

(1,5 minuut/poster; in totaal 30 posters)  

15.30 Pauze   

16.00 

 

Key note lecture 

 

Pathologie vandaag: progressie,  

differentiatie,  transformatie 

Prof. Dr. Han van Krieken,  

NKI-AVL 

16.45 Borrel bij posters   

18.30 Diner op Slot Zeist   

    

Friday 20 April 2012   

8.30 Registration   

9.30 

 

Key note lecture 

 

Vooruitgang in de behandeling van  

het uitgezaaide melanoom 

Prof. Dr. John Haanen,  

NKI-AVL 

10.15 Klinische pathologie Valkuilen in de diagnostiek van melanoom Prof. Dr. Wolter Mooi,  VUMC 

11.00 Pauze   

11.30 

Moleculaire diagnostiek 

 

Melanoom: nieuwe inzichten en nieuwe  

therapiën 

Dr. Willeke Blokx,  

UMCN St. Radboud 

12.15 Lunch   

13.15 

 

PALGA prijs 

  

Dr. Iris Nagtegaal,  

UMCN St. Radboud 

13.30 

 

Screening 

 

Colorectale screening in Nederland:  

consequenties voor de pathologie 

Prof. Dr. Gerrit Meijer, VUMC 

 

14.15 Pauze   

14.45 

 

Dokters in debat 

 

Dokters in debat over controverses  

in de pathologie  

17.00 Borrel   
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Pathologendagen 2012 

Het kan nog net: inschrijven voor de Pathologendagen 2012! 

 

De Pathologendagen 2012 (18-20 april) beloven multidisciplinair en leerzaam te worden. 

Voor de dagelijkse praktijk ligt het accent op longtumoren en melanomen. Voor deze 

thema’s staan sprekers op het programma die in hun vakgebied hoog staan aangeschre-

ven. Verder komt een variété aan onderwerpen aan bod welke de ontwikkelingen binnen 

de pathologie betreffen met betrekking tot inhoud, organisatie en opleiding. Het is de be-

doeling dat er mogelijkheid is tot veel interactie, zeker ook door het programma van 

“Dokters in Debat” onder leiding van Astrid Joosten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot 1 april 2012 heeft u de kans om zich in te schrijven!  

Daarna is er voor 19 en 20 april nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar aan de balie 

waarvoor men zich kan inschrijven tegen extra betaling van € 25,- per dag (dus € 175,- 

i.p.v. € 150,- per dag; € 325 voor twee dagen). Inschrijving geschiedt via de website; 

www.pathology.nl 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot secretariaat@pathology.nl. 
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LPAV banner 
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Jaarverslag Commissie voor Beentumoren 
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Jaarverslag Commissie voor Beentumoren 
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Jaarverslag Commissie voor Beentumoren 
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Vacatures 

 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 
 
 
• Vacature patholoog Stichting Pathan 

• 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.  

Casus Verbalis 

 

En, had u de porfyrie herkend, de vorige keer? Blaren met in de bodem nog staande, gol-

vend verlopende dermale papillen met PAS-positief materiaal…?... Niet, dan is hier nog 

een kans om uw descriptieve herkenningstalenten bot te vieren… 

 

Ergens, zo’n beetje tussen lucht en stromend vocht bevindt zich een zwelling. Die zwelling 

lijkt een gespleten persoonlijkheid: er wonen twee componenten in, maar slechts een 

daarvan is verantwoordelijk voor de zwelling en die toont duidelijk grote ogen. De andere 

component is klein en donker. Deze geheimzinnige zwelling heeft een jeugdige evenknie, 

die er eigenlijk niet meer hoort te zijn. 

 

Om welke afwijking gaat het en kunt u hem wat exacter classificeren? 
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Agenda 

 

29-30 maart 2012 Cursus Leverpathologie, Amsterdam 

 

29 maart 2012 ZonMw bijeenkomst Kwaliteit en Doelmatigheid, Utrecht 

 

4 april 2012 Congres Pathologie 2.0, Utrecht 

 

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 

 

23 april 2012 De DICA rapportages over 2011 

 

27 april 2012 Veldhuizencursus “Gynaecopathologie en Buikvocht”, Amsterdam 

 

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

 

14-19 mei 2012 Pathology Week, Siófok, Hungary 

 

28 mei-1 juni 2012 5th Tutorial on Cytopathology, Trondheim, Norway 

 

6-9 juni 2012 11th European Congress of Telepathology & 5th Int. Congress on  

 Virutal Microscopy, Venice 

 

8-10 juni 2012 Course “Recent Advances in Lung and GI Pathology 2012,  

 Timisoara, Romania 

 

10-13 juli 2012 Practical Pulmonary Pathology, Imperial College School of  

 Medicine, London  

 

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

 

6-7 september 2012 Cursus Praktische Nefropathologie, Leiden 

 

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 secretariaat: secretariaat@pathology.nl
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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 

 

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 

Mw. dr. M.J. Koopmans, penningmeester 

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 € 450,-; arts-assistenten/

AIO/AGNIO € 63,25; buitengewone/buitenlandse leden € 132,25.  

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

assistenten/AIO/AGNIO € 42,55; buitengewone/buitenlandse leden € 

34,50.  

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

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

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


