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Orgaan van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 
 

Juli 2012 - jaargang 21 - nummer 2 

Op naar een nieuw 
gedifferentieerd tariefsysteem? 
 
Na eerdere pogingen heeft het NVVP 
bestuur vorig jaar besloten om opnieuw te 
onderzoeken of ons huidige aangepaste 
eenheidstariefsysteem vervangen dient te 
worden door een nieuw gedifferentieerd 
tariefsysteem dat recht doet aan de 
daadwerkelijke workload en expertise die 
bij een specifieke diagnose komen kijken.  
 
Lees het stuk van de CBB waarmee zij de 
discussie binnen de vereniging op gang 
willen brengen op pagina 15! 

Nader gebruik 
 
Het is wellicht wel eens goed om stil te 
staan bij het fenomeen “Nader gebruik”, 
omdat het iets is waar bijna alle 
pathologen mee te maken krijgen, maar 
waarover nog veel onduidelijkheid bestaat.  
 
Lees hierover op pagina 9 

 

Vinger aan de pols bij het BOLS  
 
Hoe werkt dat nu: het aantal pathologen 
dat jaarlijks in opleiding komt? Sinds 2002 
is dat niet meer een zaak van de NVVP of 
van de opleiders alleen. De overheid heeft 
een Capaciteitsorgaan opgericht, dat sinds 
2001 prognoses maakt (niet alleen voor 
specialisten, maar ook bv voor huisartsen 
en tandartsen).  
 
Lees meer op pagina 12 

Van uw nieuwe voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 4 
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Editoriaal 

 

Juni 2012. Oranje eruit, de temperatuur ongeveer zo hoog als met Kerst en genoeg 

regen om de indruk van herfst te wekken. Kortom, het belooft weer wat voor de 

Nederlandse zomer! Nou ja, strikt genomen moet de zomer natuurlijk nog een 

beetje beginnen, dus laten we als optimisten maar niet te veel vooruitlopen op wat 

er nog gaat komen. 

 

Wat is er zoal te bespreken in ons mythische pathologenland? Eigenlijk niet zo heel 

veel, althans niet iets waarover we heel zeker kunnen zijn…. De Wet Zeggenschap 

Lichaammateriaal blijft dreigend boven ons landschap bungelen, de NODO procedure 

knaagt, maar krijgt maar moeizaam gestalte, marktwerking rommelt met steeds 

meer nadruk aan de poort, de financiering is op weg naar transparantie (!!!), maar 

gerealiseerd is er nog niet veel. Schaalvergroting is iets concreter aan het worden, 

dat wel; zelfs het AMC en de VU onderzoeken de mogelijkheid tot nadere 

samenwerking (ja, ja, ook op de pathologie), ook niet iets dat met zevenmijlslaarzen 

gaat, maar toch…. Maar deze zomer kunnen we nog een beetje soezen. 

 

Wel in deze aflevering een mogelijk begin van een polemiek met felle reactie(s) op 

opiniërende stuk(ken). Zelf ben ik een voorstander van discussies en die mogen ook 

best wel stevig zijn, maar ik hoop dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat het 

wel respectvol en netjes moet blijven. Oordeel zelf. 

 

Misschien ook wel een mooie gelegenheid hier om aan te kondigen dat vanuit het 

Concilium Pathologicum een initiatief is gekomen om weer een eigen 

voortgangstoets voor onze AIOS’sen te maken, omdat het Europese examen dat we 

hiervoor enkele keren hebben gebruikt, niet optimaal geschikt bleek, niet in de 

laatste plaats ook om de grote logistieke problemen die het met zich mee bracht. 

Waarom val ik U lastig met zo’n opleidingspunt? Wel nu, omdat, als we ermee 

doorgaan, een aantal van u wellicht benaderd zal worden om vragen te maken voor 

deze toets, en dan weet u er tenminste al van! 

 

Verder verwijs ik u vrolijk door naar de inhoud van dit Bulletin, waar weer wat 

aardige wetenswaardigheden in te vinden zijn. Nu we uit het EK liggen, wens ik u in 

elk geval veel genoegen met Wimbledon, Tour en Olympische spelen. En laten we 

hopen dat de verwachtingen voor de Pathologie niet zo overspannen hoog zijn als 

voor het EK 

 

Een zonovergoten zomer gewenst, 

 

Paul van der Valk, uw (hoofd)redacteur 
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De bestuurstafel: gebeurtenissen en dossiers 

 

1. 1976 is het oppervlak van een standaard glaasje (76x26 
mm). Google maar eens. Deze wonderlijke oppervlaktemaat 
ziet u talloze malen per dag. Het vormt onderdeel van de 
NVVP-erepenning, de JC Pompe penning. De NVVP heeft een 
erepenning laten maken door kunstenares Mirjam Mieras 
(www.mirjammieras.nl en kies “penningen”). Zij heeft op 
bijzondere wijze de bezigheden van een patholoog 
samengebald. Met onder andere 1976. Bijna klaar!  
 
2. LPAV. We namen afscheid van Susan ter Borg en we 
krijgen een nieuwe vertegenwoordiger! Susan: veel dank! Michiel van den Brand, 
voorzitter LPAV, AIOS pathologie Radboud UMC: welkom! 
 
3. NVVP. Nieuwe voorzitter Hans Blaauwgeers doet van zich spreken. Zie verder in dit 
Bulletin.  
 
4. Stichting Kwaliteit Medische Laboratoria (SKML). Paul van der Valk stopt als 
voorzitter. Mike Visser (Symbiant-ZMC) volgt hem op. Het bestuur is Paul zeer erkentelijk 
voor zijn onvermoeibare inzet voor de kwaliteit, prachtig afgesloten met een sterk 
optreden in het Lagerhuisdebat tijdens de Pathologendagen. Het bestuur wenst Mike veel 
succes.  
 
5. Vroegdiagnostiek. De uitvoeringstoets door RIVM voor het bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker is volop bezig. Er is een “programmacommissie” met een NVVP 
vertegenwoordiger (oud NVVP voorzitter Hans van der Linden) en zijn vier zogenaamde 
werk– of klankbordgroepen waarin pathologen op persoonlijk titel zitting hebben. Over 
darmkankerscreening (één fase verder omdat de uitvoeringstest al achter de rug is). Kon 
u op de Pathologendagen van Gerrit Meijer (NVVP vertegenwoordiger in de 
programmacommissie) vernemen hoe het er voor staat. De powerpoint staat op de 
website.  
 
6. Kwaliteit en verantwoording. Op de discussieavond van 28 maart jl. bleek dat de 
meeste daar aanwezige pathologen wel wat voelden voor het verplicht stellen van de PPM 
(PALGA Protocol Module) colontumoren, maar ook voor het meer normeren van het vak 
en het introduceren van volumecriteria voor pathologen. Het bestuur wacht met smart op 
het normendocument van de LVC.  
 
7. Normtijden. De normtijden systematiek is gebaseerd op een “verspreid aanbod” van 
gemakkelijke en moeilijke gevallen (de zogenaamde case mix). Dit systeem werkt niet 
goed meer in een tijd van steeds meer ingewikkelde, geprotocolleerde diagnostiek. Dit 
systeem werkt al helemaal niet meer voor academische pathologie en bij een 
veranderende financiering van de zorg (de DOT). Tijd voor een majeure verandering. De 
CBB krijgt twee jaar de tijd. Eind 2013 moet dit klaar zijn. 
 
8. KMBP. Tijdens de afgelopen ALV is de opleiding tot Klinisch Moleculair Bioloog in de 
Pathologie goedgekeurd. Het bestuur gaat nu samen met de WMDP en de taakgroep 
KMBP enkele praktische zaken, zoals inbedding in de verenigingsstructuur, uitwerken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 

Van de bestuurstafel 
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Van uw nieuwe voorzitter 

 

 
Beste collega’s, 
 
In dit eerste Bulletin sinds ik in april uw 
nieuwe voorzitter ben geworden, wil ik  
een aantal zaken met u delen. Enkele  
hiervan heb ik ook genoemd tijdens mijn 
speech voorafgaand aan het diner tijdens 
de Pathologendagen.  
 
Eerst even wat betreft die Pathologenda-
gen. Ik heb de evaluatie op het moment 
dat ik dit nu schrijf nog niet gezien, maar 
ik hoor niet anders dan positieve geluiden. 
Ofwel, Jelle Wesseling heeft met zijn team 
het goede stramien dat er dankzij zijn 
voorgangers al lag met een eigen invals-
hoek prima uitgebouwd. 
 
Dan wat betreft mijn voorzitterschap. 
Allereerst wil u hierbij nogmaals danken 
voor het gestelde vertrouwen voor de  
komende drie jaar. En het gaan een boei-
ende drie jaar worden. 
Toen ik vier jaar geleden als penning-
meester in het bestuur kwam, was Hans 
van der Linden voorzitter. Onder zijn  
voorzitterschap heeft het bestuur de NVVP professioneler gemaakt. We hebben Cantrijn 
als secretariaat gekregen. Het bestuur kreeg statutair meer bevoegdheden met verant-
woording achteraf aan de leden. Ook mede dankzij Cantrijn kwam er meer zicht op de 
geldstromen in de vereniging. Deze toenemende professionalisering had natuurlijk ook 
een kostenplaatje, o.a. voor Cantrijn en vacatiegelden voor bestuursleden. U heeft dat 
gemerkt aan de verhoging van de contributie de afgelopen jaren. 
We waren, logisch, hiermee erg intern gericht bezig. Onder het afgelopen voorzitterschap 
van Mat Daemen is de overgang in gang gezet naar een meer externe gerichtheid. Ook 
Mat wil ik danken voor zijn periode als voorzitter, welke zich kenmerkte door zijn scherp 
analytische vermogen en zakelijk inzicht. Gelukkig blijft hij nog een jaartje als past presi-
dent lid van het bestuur.  
 
Wat die meer externe gerichtheid voor de komende jaren betekent, wil ik u illustreren aan 
de samenstelling van ons bestuur en de commissies die wij in de vereniging hebben. In 
het bestuur zitten uiteraard de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast 
de voorzitters van de Commissie BeroepsBelangen (CBB), de Commissie Kwaliteit en Be-
roepsUitoefening (CKBU), de Commissie Bij– en Nascholing (CBN) en de voorzitter van de 
Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging (LPAV). 
 
Over de voorzitter zal ik kort zijn. Daar zit u drie jaar aan vast als uw vertegenwoordiger 
in overlegsituaties met externe partijen zoals de Orde van Medisch Specialisten en andere 
wetenschappelijke verenigingen. En uiteraard als bindmiddel in de vereniging. 
 
 



5 

 

 

De secretaris Folkert van Kemenade, patholoog in het VUmc, stuurt u vrijwel iedere week 
een email-nieuwsbrief met verwijzingen naar belangrijke items op eigen of andere websi-
tes. Op die manier probeert het bestuur u op de hoogte te houden van de zaken die er in 
de vereniging spelen. En zoals u weet, is de taak van de secretaris vaak nog uitgebreider 
dan die van de voorzitter. De secretaris is in feite het geheugen van de vereniging. Met 
Cantrijn; onmisbaar voor vergaderingen, organisatie en dossierbeheer.  
 
De penningmeester Monique Koopmans, patholoog bij Symbiant in Zaans Medisch Cen-
trum heeft als schone taak om o.a. het ingezette beleid over wanbetalers uit te voeren en 
de begroting sluitend te krijgen. De genoemde professionalisering met toenemende on-
dersteuning o.a. voor de commissies dreigt namelijk te leiden tot een te grote aanslag op 
onze financiën.  
 
De nieuwe voorzitter van de CBB, Joost Oudejans, patholoog in het Diakonessenhuis 
Utrecht is de opvolger van Emiel Ruiter, die samen met Mathijs van Oosterhout jarenlang 
met toenemende kennis van zaken zich sterk heeft gemaakt voor onze positie in moeilijke 
dossiers als de DBC systematiek. Ook de opvolger van dit systeem, de DOT, zal de CBB 
nog veel werk geven.  
De belangrijkste uitdaging waar de CBB de komende tijd voor staat is het traject om te 
komen tot een meer gedifferentieerd tarief voor onze verrichtingen. U leest hier meer 
over elders in dit Bulletin. 
 
Arnold Noorduijn is de voorzitter van de CKBU. Deze commissie vertegenwoordigt in feite 
dat waar we dagelijks in ons werk mee te maken hebben. Op dat vlak liggen er vele uit-
dagingen waar de commissie voorstellen voor zal doen, maar waar wij allen over zullen 
moeten besluiten en uitvoer aan zullen moeten geven. 
En dan gaat het o.a. over richtlijnen, kwaliteitsvisitaties, accreditatie, indicatoren en pa-
neldiagnostiek. Ofwel, wat moet de kwaliteit van ons werk zijn (de richtlijn), welke norm 
stellen we aan pathologie afdelingen (accreditatie, indicatoren), hoe controleren we de 
kwaliteit (visitaties, paneldiagnostiek) en hoe laten we dat aan het grote publiek zien. 
Daar gaan we een striktere lijn volgen dan we tot nu toe gewend waren.  
 
De CBN is in het bestuur vertegenwoordigd door Paul van Diest, hoofd van de afdeling pa-
thologie van het UMC Utrecht. De CBN is verantwoordelijk voor de organisatie en het pro-
gramma van de Pathologendagen, maar heeft dat zoals u weet gedelegeerd naar de mee-
tingsecretaris. Daarnaast organiseert de commissie de nascholingsavond, welke vaak ge-
combineerd wordt met een huishoudelijke vergadering, telkens weer op een andere pa-
thologie afdeling in Nederland. Het plan is dat de CBN ook verantwoordelijkheid gaat ne-
men voor onderwijsactiviteiten die door collega’s georganiseerd worden, zoals bijvoor-
beeld de Veldhuizencursus cytologie.  
 
Dan zijn er ook nog een aantal commissies die geen directe vertegenwoordiging in het be-
stuur heeft. 
 
De Landelijke Visitatie Commissie (LVC) valt onder de CKBU en staat onder voorzitter-
schap van Robert Jan van Suylen, werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den 
Bosch. De belangrijkste taak die deze commissie heeft, is natuurlijk de uitvoer van de 
kwaliteitsvisitaties. Zij gaan hiervoor vanaf dit jaar gebruik maken van een digitaal visita-
tiesysteem (ADAS). Belangrijk wordt de uitwerking en implementatie van het zgn. Nor-
mendocument, waarover u in het vorige Bulletin kon lezen.  
De Commissie Cytologie, met als voorzitter Folkert van Kemenade, zal zich de komende 
tijd bezig houden met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker nieuwe stijl,  
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namelijk op basis van primaire HPV screening.  
 
De Juridische Commissie staat onder leiding van Jan Broekman, voormalig patholoog in 
Den Bosch. Steeds belangrijker in de juridische zaken blijkt ‘het handelen conform wat er 
in de beroepsgroep gebruikelijk is’ te zijn. En dat wat er gebruikelijk is, is een verschui-
vend veld met toenemend en vaak ook striktere richtlijnen.  
 
Het beheer van de website valt onder de Commissie Public Relations (CPR). Hester van 
Boven, patholoog in het NKI/AvL is daar de voorzitter van. De website is begin van dit 
jaar geheel vernieuwd. Uw bijdragen en suggesties zijn van harte welkom. Daarnaast 
vindt u allerlei wetenswaardigheden en lezenswaardigheden in het Bulletin, zoals in het 
huidige. Zonder de eenmansredactie (!) bestaande uit Paul van der Valk zou het blad  
allang niet meer bestaan.  
 
Een andere uitdaging van de CPR is onze PR voor het grote publiek. Hoe maken we onze 
belangrijke rol in diagnostiek en behandeling beter zichtbaar? De website heeft daarom 
een patiëntgedeelte.  
 
Dit alles betekent dat ons vak er, ook in de komende 3 jaar al, anders gaat uitzien.  
Inhoudelijk vanwege de toenemende rol van moleculaire diagnostiek. Mijn eerste belang-
rijke taak als voorzitter was denk ik in dat kader de accordering van de opleiding Molecu-
laire Bioloog in de Pathologie. Samen met deze professionals zullen wij de moleculaire di-
agnostiek in ons vak vorm moeten gaan geven. Zowel wat betreft inhoud als wat betreft 
organisatie. De discussiebijeenkomst van afgelopen maart was daar een goede aanzet 
toe. Veranderingen qua rol van de patholoog zullen er zijn, omdat we meer dan vroeger 
als medebehandelaar gezien zullen worden door onze bijdragen in de MDO’s en onze input 
voor therapiekeuzes. En onze maatschappelijke rol zal veranderen omdat ook wij er niet 
aan zullen ontkomen dat we meer dan nu verantwoording zullen moeten afleggen over de 
kwaliteit van ons werk. Normering en accreditatie zullen termen zijn die u de komende 
jaren vaak zult horen. Tenslotte zal de organisatie van pathologie afdelingen gaan veran-
deren. In het kader van expertise en concentratie van zorg ontstaan er nauwere samen-
werkingsverbanden en zelfs fusies tussen pathologie afdelingen van verschillende zieken-
huizen.  
 
Uiteraard heeft dit consequenties voor de opleiding. Hoewel formeel geen commissie van 
de vereniging, heeft het Concilium, waarvan Adriaan de Bruïne, patholoog in VieCurie Me-
disch Centrum in Venlo, voorzitter is, binnen onze vereniging een belangrijke rol. De 
vormgeving van ‘het nieuwe opleiden’, gebaseerd op de CanMeds competenties zal veel 
aandacht vragen en consequenties hebben voor de visitaties. De rol van de AIOS zelf en 
daarmee van de LPAV met als nieuwe voorzitter Michiel van den Brand uit Nijmegen, zal 
hierin belangrijk zijn. En wat het samengaan van pathologie afdelingen betekent voor de 
situatie van A- en B- opleidingen zal de komende jaren ook wellicht een punt van bespre-
king worden. 
 
Kortom, genoeg te doen. Het bestuur kan dat, ook met de vele commissies, natuurlijk 
niet alleen. Input van u als lid is onontbeerlijk, hetzij bijvoorbeeld omdat u actief wordt in 
een commissie/taakgroep, hetzij door het in de dagelijkse praktijk ondersteunen en uit-
voeren van besluiten zoals wij die samen nemen.  
 
Ik dank u vast bij voorbaat voor uw rol in de NVVP.   
 
Hans Blaauwgeers 
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The Dean delivers 

 
Boekbepreking van ‘science 3.0 
Real Science. Real Knowledge. Frank Miedema 
 
Frank Miedema is hoogleraar immunologie en AIDS onderzoeker. Sinds 2009 is hij de-
caan en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. In 2010 publi-
ceerde hij ‘Wetenschap 3.0, van academisch naar postacademisch onderzoek’, waarin 
hij in negen hoofdstukken de lezer meevoerde langs de mogelijkheden en beperkingen 

van het huidige wetenschappelijk onderzoek in ‘de academie’. 
In het laatste hoofdstuk besprak hij AIDS in Oost- en Zuid Afri-
ka, waar 2% van de wereldbevolking woont met 30% van alle 
AIDS gevallen. Hoe kan dat? Het dominant model van westerse 
onderzoekers (‘het ABC van de rijke blanke’) kon dit niet goed 
verklaren. Een alternatief model (en naar later bleek juister 
model) kon dit wel en hierbij was een Nederlandse onderzoek-
ster, Mirjam Kretzschmar, van het RIVM, betrokken. Zij had 
met Marina Morris, in 1997, een mathematisch model gepubli-
ceerd, die de snelle verspreiding wel kon verklaren, namelijk 
via ‘concurrent partnerships’. Het zou echter tot 2004 duren 
voordat dit model bredere ingang vond en dan ook nog door 
een publicatie hierover door andere auteurs. Waarom duurde 
dit zeven jaar? Het boekje van Miedema gaat wat dieper in op 
de factoren die een dergelijke ‘delay’ kunnen verklaren. Dit zijn 

factoren die gefundenes Fressen zijn voor wetenschapssociologen en Miedema trekt 
een mooie parallel met het eerste hoofdstuk over Pasteur. Het voert te ver om details 
van ‘ concurrent partnerships’ en ‘hoe dat zat’ tussen Pasteur en Toussaint te bespre-
ken.  
Aan de hand van een hele reeks van boekbesprekingen, werd in dit boekje de over-
gang van ‘wetenschap 1.0’ (Pasteur’s tijd) via ‘wetenschap 2.0’ naar ‘wetenschap 3.0’ 
aannemelijk gemaakt. Herman Philipse schreef in een voorwoord bij ‘wetenschap 3.0’ 
dat Frank Miedema veel laat zien ‘aan de hand van belangrijke boeken van anderen’, 
maar dat de auteur niet in een eigen betoog de lezer vertelde wat hij of zij ervan 
moest vinden. Zo een provocatie liet Miedema niet onbeantwoord: in de Engelse ver-
taling van dit boekje, recent verschenen bij de Amsterdam University Press, geeft hij 
hierop antwoord. 
 
De Engelse vertaling (‘Science 3.0’) heeft nu een ondertitel, namelijk ‘Real Science, 
Real Knowledge’. Bovengenoemd hoofdstuk negen is (helaas) weggevallen maar hier-
voor in de plaats zijn drie nieuwe hoofdstukken gekomen. Het zijn hoofdstukken met 
een Nederlandse context, waarin de decaan wel aangeeft wat de lezer moet vinden. In 
het nieuwe (Engelse) hoofdstuk negen is een parallel met het weggevallen 
(Nederlandse) hoofdstuk: de wijze waarop de Nederlandse overheid (met RIVM op-
nieuw in een rol) het HPV vaccinatie programma heeft geïntroduceerd toonde aan dat 
men helemaal geen goed model had van hoe er in de samenleving werkelijk over vac-
cinatie en HPV gedacht werd.  
Miedema schetst in een bredere context dat de samenleving tegenwoordig veel ge-
makkelijker toegang (via internet) heeft tot kennis, maar ook meer interesse heeft in 
wetenschap dan voorheen, maar dat tegelijkertijd de samenleving een wetenschapper 
niet meer een onaantastbaar aureool van deskundigheid geeft. Dit respect voor 
‘hogere wetenschappelijke kennis’ wordt wel aangeduid met ‘het huis van Solomo’. 
Roel Coutinho verzuchtte in zijn Machiavelli lezing van 2009 dat “het gezag van de 
wetenschap in gedrang is”. “Wen er maar aan!”, zegt Miedema.  
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De beker is dan nog niet leeg. In het nieuwe (Engelstalige) hoofdstuk negen, geeft de de-
caan aan, dat het huidige wetenschapsbedrijf naar conservatisme neigt en te weinig col-
lectief geheugen koestert (cq te weinig besef overdraagt over ‘afgesloten routes’ van re-
search) en al helemaal niet zoveel oplevert voor een samenleving als door diezelfde we-
tenschap impliciet wordt geclaimd. De ‘vanzelfsprekende legitimatie’ van wetenschap 
wordt in de nieuwe versie van hoofdstuk negen vrij grondig opgeruimd. Maar wat nu met 
de wetenschap?  
 
Opsluiten in een ivoren toren, vrij van conflicten, beschermd tegen een 'ignorant mass'? 
Dat zou een ‘killer cure’ zijn volgens Miedema. Wetenschap is niet alleen te duur gewor-
den om met een vaste stroom overheidsgeld te laten broeden op zelf gekozen problemen, 
maar, zo citeert Miedema provocerend: ‘government funded academia creates an artificial 
self-referential funded asylum’ (dat is andere koek dan ‘een bad met vijf kranen’). Het is 
volgens Miedema veel beter dat de samenleving mee gaat bepalen waar geld naar toe 
gaat en hoe de onderzoeksagenda er uit moet zien.  
 
Betekent dat dan dat dezelfde academie zich volledig aan industriële geldstromen moet 
overgeven of aan top down gestuurde innovatie projecten vanuit EZ? Niet volgens Miede-
ma, dan liever een mix van financieringsbronnen. Voorzover de academie of een UMC, sa-
menwerkt met ‘de industrie’ (Miedema is daar beslist niet tegen, maar noemt het 'a dan-
gerous liaison', wat voor mijn gevoel wat ernstiger klinkt dan ‘een onbevredigende relatie’ 
in de Nederlandse versie), dan moet dit UMC daar niet alleen transparanter over zijn, 
maar ook veel meer ‘explicatief’. En zeker het debat niet uit de weg gaan. Hij ziet een dui-
delijke taak voor onderzoekers als ‘sophistic debaters’ om meer over onderzoek en over 
de ermee samenhangende keuzes te communiceren (ook via facebook en twitter). Het 
respect van de samenleving moet verdiend worden. Wetenschappelijke kennis is geen sa-
crosancte ivoren toren meer maar een ‘marktplaats’ van ideeën. Afgerasterde disciplines 
(zoals pathologie?), voor wat betreft onderzoek, zijn te star om de juiste, relevante kennis 
tijdig te kunnen leveren.  
 
Samenvattend zijn beide versies nogal ‘onttoverend’ met ‘neither science nor the world is 
perfect’ maar de Engelse versie biedt aanknopingspunten om er weer bovenop te komen. 
A well ordered science, schrijft Miedema is een democratische plicht voor onderzoekers, 
instituties en haar managers. Voor een overheid geldt dan nog dat die de juiste randvoor-
waarden moet scheppen.  
 
Folkert van Kemenade 
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Nader gebruik 

 
Het is wellicht wel eens goed om stil te staan bij het fenomeen “Nader gebruik”, omdat 
het iets is waar bijna alle pathologen mee te maken krijgen, maar waarover nog veel on-
duidelijkheid bestaat. 
Definitie: Nader gebruik is het gebruik van lichaamsmateriaal voor een ander doel dan 
waarvoor het is afgenomen. Bijna altijd is weefsel natuurlijk afgenomen voor diagnosti-
sche doeleinden, dus de beste voorbeelden van nader gebruik zijn gebruik van weefsel als 
controlemateriaal voor extra kleuringen of voor wetenschappelijk onderzoek. Voorbeeld: 
een onderzoek naar expressie van bepaalde virale receptoren in carcinoomcellen, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van archief tumormateriaal is nader gebruik. Voor de goede orde: 
het bepalen in opgeslagen tumormateriaal van een “nieuw” molecuul met mogelijk thera-
peutische consequenties (Her2Neu is een goed voorbeeld) is GEEN nader gebruik, maar is 
een, hooguit verlate, diagnostische toepassing! 
 
Het probleem van nader gebruik. 
Het grote probleem hier is de toestemming voor nader gebruik. Er is in bijna alle gevallen 
toestemming gevraagd voor diagnostisch gebruik bij de afname en strikt genomen zou je 
dus voor andere toepassingen aan de eigenaar van het materiaal, i.e. de patient, toe-
stemming moeten vragen. Dat lijkt een duidelijk en goed principe en is ook het standpunt 
van een deel van de gezondheidsjuristen in ons land. Maar in de praktijk is dat lang niet 
altijd makkelijk (patiënten verhuizen) en/of wenselijk (patiënten willen niet (telkens) aan 
hun aandoening herinnerd worden), of zelfs maar mogelijk (patiënten overlijden). En dat 
terwijl nader gebruik belangrijke voordelen kan (gaan) opleveren voor grote groepen pati-
enten. Goed voorbeeld is weer de Her2Neu: in de onderzoeksfase is de bepaling van 
Her2Neu natuurlijk nader gebruik geweest, nadat het nut bewezen was, is een Her2Neu 
bepaling natuurlijk diagnostiek en geen nader gebruik meer.  
Er dreigt dus een conflict tussen de privacy (je moet toestemming vragen aan iedere pa-
tient) en een soort solidariteitsgevoel (nader gebruik levert medische vooruitgang op, 
waarvan grote groepen kunnen profiteren, vaak zonder schade voor het individu! 
 
Oplossing(en): deel 1, de toestemming 
Een van de oplossingen, en voor pathologen een heel belangrijke, is het anonimiseren van 
het materiaal. Als het materiaal WERKELIJK geanonimiseerd is, d.w.z. onmogelijk te her-
leiden tot een individu, dan zeggen ook strenge gezondheidsjuristen dat nader gebruik is 
toegestaan zonder specifieke toestemming (voorwaarde is wel dat het materiaal niet op-
gemaakt mag worden, om later diagnostisch gebruik nog mogelijk te maken!). Dat maakt 
dat pathologen voor controleweefsel zich eigenlijk geen zorgen hoeven te maken, en dat 
is mooi! Let wel, geanonimiseerd is echt Onherleidbaar, dus niet op zolder in een laatje 
van een oude kast een lijst bewaren waar toch nog te vinden is bij wie het materiaal 
hoort. Dat is niet geanonimiseerd, dat is (zwaar) gecodeerd. De tegenwerping dat het zo 
bij een onverwachte bevinding in controlemateriaal wel nuttig kan zijn de anonimisering 
op te heffen en dus het belang van de patient dient, geldt NIET als excuus! 
 
Maar wat als herleidbaarheid essentieel is, b.v. bij het koppelen van kleurresultaten aan 
klinische bevindingen, essentieel om de prognostische waarde van een kleuring vast te 
stellen? Hier lopen de meningen van de strenge gezondheidsjuristen en het veld (medici, 
wetenschapper) uiteen. De strengen zullen altijd expliciete toestemming vereisen van de 
patiënt, de meer rekkelijken staan toe dat een algemeen geformuleerde toestemming 
voorafgaand aan de afname van het materiaal (bv ten tijde van opname in het zieken-
huis) toelaatbaar moet zijn. Immers, je weet vaak niet waarvoor het materiaal in de toe-
komst nuttig zou kunnen zijn en kan dus nooit voor alle gevallen expliciete toestemming 
vragen/verkrijgen. Dit conflict tussen strengen en rekkelijken is nog niet opgelost.  
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Het veld heeft in de welbekende Code Goed  
Gebruik neergelegd dat algemene toestemming 
mogelijk moet zijn, onder bepaalde voorwaarden, 
maar dat is een betwist punt. 
Belangrijke voorwaarde waarop algemene toe-
stemming mogelijk moet zijn, is dat er enige mate 
van zekerheid moet zijn dat de patiënt ook daad-
werkelijk is geïnformeerd over de mogelijkheid van 
nader gebruik. M.a.w. is het de patiënt ook echt 
verteld dat zijn of haar weefsel in de toekomst 
misschien wel gebruikt gaat worden voor b.v. wetenschappelijk onderzoek? En heeft hij/
zij ook de gelegenheid gehad om daartegen bezwaar te maken? De meeste ziekenhuizen 
zeggen dat ze de patiënt een folder hebben gegeven waarin de mogelijkheid (voor nader 
gebruik en bezwaar maken) wordt aangegeven, maar dat is eigenlijk niet voldoende ge-
acht op dit moment. De folder verdwijnt vaak ongelezen in de prullenbak, en, belangrij-
ker, hoe kan de beheerder van het materiaal (de pathologen!!!) er van uitgaan dat de pa-
tiënt is geïnformeerd en dat er geen bezwaar rust op nader gebruik? U zult wel zien dat 
dit een levensgroot probleem is, een probleem waarmee ook de patholoog direct gecon-
fronteerd wordt. Een oplossing is niet direct voor handen (maar wel te bedenken), maar 
daarvoor zal de pathologie in gesprek moeten gaan met het ziekenhuis om hiervoor een 
regeling te ontwikkelen. Niet eenvoudig, maar het wordt nu eenmaal van de beheerder 
verwacht, dat hij/zij, voor materiaal wordt uitgegeven zich ervan vergewist heeft dat de 
eigenaar geen bezwaar heeft gemaakt tegen nader gebruik. 
 
Oplossing: deel 2, verdere maatregelen 
Naast de toestemming zijn er nog enkele andere voorwaarden voor nader gebruik. Ten 
eerste moet het nader gebruik zinvol/nuttig zijn; in de meeste gevallen zal er b.v. een 
toetsing door een METC gevraagd worden, die dit mede kan beoordelen. Daarnaast wordt 
het materiaal, om enigszins aan het verlangen naar privacy tegemoet te komen, meestal 
gecodeeerd. Dit om te voorkomen dat een onderzoeker direct klinische gegevens aan (bv) 
kleurresultaten kan koppelen. Die uiteindelijke koppeling, als die nodig is, zal moeten ge-
beuren, maar dat kan aan de hoofdverantwoordelijke onderzoeker worden toevertrouwd 
en dat moet pas dan gebeuren als alle resultaten verzameld zijn. In de tussentijd kunnen 
de verschillende lijsten met gegevens (bv kleurgegevens en klinische gegevens) in bewa-
ring gegeven worden aan een zgn. trusted third party, een onafhankelijke instanties die 
de lijsten separaat bewaart. Daarmee kan de kans op privacy-schending zo klein mogelijk 
worden gemaakt. 
 
Alles bijeen een moeilijk materie, die op initiatief van het veld, i.e. de onderzoekers, gere-
guleerd wordt in een code, de al genoemde Code Goed Gebruik. De hoop is dat deze set 
gedragsregels een veel strengere en onderzoek haast onmogelijk makende wet kan voor-
komen. Of dat ook zal lukken moet worden afgewacht. De hierover gaande wet-in-
ontwikkeling, de Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal, is al jaren in statu nascendi en het 
laatste concept zag er niet hoopgevend uit, maar hoe langer het veld zich houdt aan eigen 
gedragsregels, hoe meer kans dat de nieuwe wet redelijk wordt. 
U zult wel begrepen hebben dat wat ook de uitkomst van de wet is ook de soepelere ge-
dragsregels consequenties hebben voor het werk van de patholoog . Daarom is het van 
belang dat u tenminste iets weet van deze materie en dat u met uw ziekenhuis in overleg 
gaat over het regelen van de toestemmings- en bezwaarprocedures. Niet onbelang-
rijk!!!!!! 
 
Paul van der Valk 
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DICA en NVVP 

DICA staat voor Dutch Institute for Clinical Auditing (http://www.clinicalaudit.nl). DICA is 
een stichting die in het verlengde van de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) in 2010 
vanuit de heelkunde werd opgericht. DICA beperkt zich inmiddels al lang niet meer tot al-
leen de chirurgische discipline. Er zijn uitgebreide contacten met onder andere gynaecolo-
gen, longartsen, MDL artsen, oncologen en pathologen. DICA heeft vanaf het begin het 
belang van de pathologie ingezien en de NVVP gevraagd een lid voor het bestuur te leve-
ren. Omdat de NVVP graag een “linking pin” naar de CKBU wilde aanbrengen is er voor 
gekozen een lid van het CKBU te benoemen. Op 23 april jl was er een DICA congres in 
Bussum, waar ondergetekenden aanwezig waren.  
 
DICA heeft tot doel om voor een groot aantal (oncologische en niet oncologische) aan-
dachtsgebieden hèt instituut te worden voor clinical auditing. Het richt zich vooral op het 
opstellen van kwaliteitsindicatoren, de registratie ervan en daaraan gekoppelde auditing. 
Zie http://www.clinicalaudit.nl/. Wat betreft de oncologie richt het zich daarbij vooral op 
indicatoren die gebaseerd zijn op al eerder vastgestelde richtlijnen, zoals die bijvoorbeeld 
in ONCOLINE zijn vastgesteld. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling om eigen richtlij-
nen, en daarop gebaseerde indicatoren op te stellen, een les is geleerd van o.a. zichtbare 
zorg (ZIZO).  
 
Een van de uitgangspunten van DICA is dat het beter is als de beroepsgroepen zelf initia-
tief nemen dan dat anderen dat doen, en dat de maatschappij van de geneeskunde een 
dergelijk instrument vereist. In alle gesprekken met o.a. de overheid en verzekeraars 
(stakeholders) wordt dit aspect steeds weer benadrukt. Daarbij is het hoofddoel om mid-
dels spiegelindicatoren en op case mix gebaseerde analyses te komen tot reflectie en ver-
betering van de patiëntenzorg. Een belangrijk punt van discussie met o.a. de ziektenkos-
tenverzekeraars was en is uiteraard de inzichtelijkheid, cq opeisbaarheid en openbaarheid 
van de gegevens van de individuele ziekenhuizen. Voor de komende jaren is overeenge-
komen dat deze zaken middels flexibele autorisatie overeenkomsten te regelen zijn. Hier-
toe is een o.a. uitgebreid reglement opgesteld waarin de rechten en mogelijkheden van 
individuele deelnemers staan omschreven.  
 
DICA heeft overeenkomsten gesloten met belangrijke spelers in dit veld, en heeft signifi-
cante subsidies binnen gehaald, in eerste instantie van Achmea, maar recentelijk is er 
voor de periode tot 2015 een belangrijke overeenkomst gesloten met Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN). In de naaste toekomst wil DICA extra (Europees) geld verwerven om o.a. 
de noodzakelijke ICT en andere ondersteuning te kunnen financieren.  
 
Inmiddels zijn er 6 registraties gestart: Darmkanker (DSCA), Borstkanker (DBCA), Maag- 
en slokdarmkanker (DUCA), Longchirurgie (DLSA), Kinderchirurgie (PSA) en Pancreaskan-
ker (DPCA). In dat kader is DICA een groot voorstander van landelijk gestandaardiseerde, 
protocollaire pathologie verslagen zoals we die kennen voor colorectale carcinomen en 
mammacarcinoom, en die voor veel andere aandoeningen in ontwikkeling zijn. Immers, 
dergelijke verslagen kunnen veel beter en gemakkelijker dan nu gebeurt, in de DICA regi-
straties worden opgenomen. Zo is DICA recentelijk met de PALGA werkgroep protocollen 
in contact getreden om een (lokale) pilot te organiseren wat betreft automatische invoer 
van de verslagen van colorectale en mammacarcinomen in de DICA registratie.  
 
De NVVP verwacht veel van deze samenwerking met DICA, vooral omdat deze een be-
langrijke extra impuls kan geven aan de verbetering (standaardisering) van onze verslag-
legging, en het toegankelijk maken van (harde) data die we als beroepsgroep zelf zo goed 
kunnen gebruiken om onze kwaliteit te verhogen.  
 
Hans Blaauwgeers en Philip Kluin 
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Vinger aan de pols bij het BOLS 

Hoe werkt dat nu: het aantal pathologen dat jaarlijks in opleiding komt? Sinds 2002 is dat 
niet meer een zaak van de NVVP of van de opleiders alleen. De overheid heeft een capaci-
teitsorgaan opgericht, wat sinds 2001 prognoses maakt (niet alleen voor specialisten, 
maar ook bv voor huisartsen en tandartsen). Sinds 2006 betaalt de overheid vanuit het 
zgn opleidingsfonds (VWS) aan de instellingen een vergoeding ter dekking van de salaris-

sen en overige met de 
opleiding van de AIOS 
gemoeide kosten direct 
aan de opleidingsinstel-
lingen. Het opleidings-
fonds coördineert acht 
zogenaamde onderwijs 
+ en opleidingsregio’s: 
de OORs genoemd (‘ 
OORzon’ staat voor 
OOR zuid oost NL). De 
OORs verdelen de AIOS 
subsdies (ca 800 M€) 
over de in hun regio 
vallende opleidingszie-
kenhuizen. De toewij-
zing aan de OORs van 
de aantallen AIOS (het 
totaal stelt VWS vast) 
vanuit dit budget is dus 
echt Nederlands polde-
ren. Het orgaan waar-
mee in dit geval gepol-

derd wordt heeft een onnavolgbaar acroniem: het BOLS (bestuur overleg lichtvoetige 
structuur). In het BOLS zitten de ‘betrokken gremia’. Dit zijn VWS, de NFU (nederlandse 
federatie UMC’s), de Orde (namens de WV-en) en de ziekenhuisorganisatie NVZ 
(Nederlandse vereniging van ziekenhuizen). Het BOLS is sinds 2007 geformaliseerd tot 
officiële partij, die VWS adviseert over de aantallen en soorten AIOS. Het voorzitterschap 
van het BOLS rouleert jaarlijks tussen de partijen, sinds 2007. In 2012 is het BOLS onder 
voorzitterschap van de Orde. 

Het capaciteitsorgaan (heeft net als het BOLS ook een website’tje, een bestuur, verstuurt 
publicaties, etc) en maakt ramingen voor de aantallen op te leiden AIOS. Dit zijn fikse 
rapporten voor alle medische opleidingen en op grond hiervan adviseert het BOLS weer 
over de aantallen per verschillende OOR. In 2012 bepaalde het BOLS de plaatsing (in elke 
OOR regio) voor elk specialismen in 2013. Voor de AIOS pathologie zijn dat er 27. De gel-
den voor de opleiding zitten in een strak schema omdat het gelden van VWS betreft. Deze 
begrotingsrigeur leidde soms tot grote frustratie van opleiders, die soms met een werke-
lijkheid te maken hebben waarvoor niet is begroot. Dat leidt tot logistiek improviseren 
(NvTG: 2009; 153: 688-90). Wat is de rol van de NVVP? Het BOLS vraagt, via de Orde, 
aan de WV-en om een advies. Met het concilium, heeft het NVVP bestuur dit advies af-
stemd. Voor 24 april 2012 is advies aan de ORDE tbv het BOLS doorgegeven. De A oplei-
ders moeten deze aantallen ook doorgeven aan de zgn lokale OOR vertegenwoordigers. 
De formele beslissing hierover (cq plekken voor 2013), door VWS, wordt, na dit besluit- 
en vergadering protocol, in augustus van 2012 verwacht.  
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Nog even terug naar het capaciteitsorgaan. Dit orgaan maakt de ramingen. Het houdt re-
kening met vergrijzing, individualisering in de zorg, verhoogde consumpties van burgers 
en de deeltijd factor van de verschillende AIOS (zie dia). De WV-en, waaronder de NVVP 
moeten input gegevens aanleveren. De NVVP doet dit  op basis van tweejaarlijkse gege-
vens verkregen via de zogenaamde manpower enquêtes. Het Capaciteitsorgaan is hier-
mee zeer tevreden en dit advies wordt altijd onverkort overgenomen. Overigens blijkt tel-
kens dat de manpower enquête een onderschatting geeft van de benodigde aantallen pa-
thologen. Dat hangt misschien samen met de onduidelijkheid over precieze vacature aan-
tallen van pathologen. Het is lang niet duidelijk of de advertenties voor pathologen ook 
goed het aantal vacatures weergeeft. De manpower enquete zou wat aan betrouwbaar-
heid winnen indien het aantal open plaatsen beter ingeschat kan worden. Dit helpt weer 
het Capaciteiteitsorgaan beter van informatie te voorzien.  
 
P.J. Slootweg, Concilium Pathologicum 
F.J. van Kemenade, NVVP bestuur 
 
 

Websites www.stichtingbols.nl, www.capaciteitsorgaan.nl  

 

Ontwikkelingen tot nu toe:

• Aanbod

• Opleiding

• Vraag/productie

Verwachte ontwikkelingen:

• Onvervulde vraag

• Demografie

• Epidemiologie/vakontwikkeling

• Sociaal cultureel

• Werkproces

• Arbeidstijd

• Taakherschikking

Invulling ‘rekenmodel’:

• Per specialisme

• Som der delen

Capaciteitsorgaan criteria 
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Saruman op de ivoren toren Orthanc 

 
Het beeld van de Boze Tovenaar Saruman (Christopher Lee) 
uit de verfilming van Tolkiens “ Ban van de Ring” drong zich 
bij mij op na het lezen van het epistel van collega Smit, 
praktiserend te Leiden. Saruman, een vereenzaamde, woe-
dende man die, a titre personnel,  storm en sneeuwbuien, 
“Blitze und Donner”, op de drager van de gouden Ring doet 
neerdalen. Smit treft met zijn toorn de “perifere” collega’ s  
die, volgens Smit,  goedbedoeld een amateuristische kwali-
teit handhaven, het vak in diskrediet brengen, diagnostiek 
dumpen en louter bezig zijn met de veels (sic) te hoge tarie-
ven. Deze perifere hobbits zijn zorgelijk, zelfs verwerpelijk! 
(samengevat) 
 
Deze bizarre tirade wordt door Smit gebezigd in het NVVP 
bulletin onder de titel “het kankercentrum van de toekomst” 
waarin hij de universiteiten oproept samen met het AvL een netwerk voor moleculaire dia-
gnostiek te vormen. Perifere labs worden kennelijk niet uitgenodigd. Voor mij klinkt dit als 
echo’s uit een ver verleden. De immuundiagnostiek zou alleen universitair uitgeoefend 
kunnen worden. De punctiediagnostiek van de schildklier alleen in het AvL. Hoe anders is 
het gegaan! 
Perifere ziekenhuizen en perifere collega’s verrichten dagelijks op zeer integere wijze en 
op een kwalitatief hoog niveau de diagnostiek voor het merendeel van de Nederlandse pa-
tiënten. 
Deze ziekenhuizen onderscheiden zich door snelle, adekwate diagnostiek, door doelmatig-
heid en doelgerichtheid. Concentratie van de perifere labs zal grotere volumina creëren 
waarin het verrichten van moleculaire diagnostiek en de bijbehorende kwaliteitsborging 
tot de routine zullen behoren. 
 
Het betoog van Smit is oncollegiaal en schadelijk voor een toekomstige samenwerking 
tussen de perifere ziekenhuizen en de academie. Hij zet collega’s op een populistische 
manier weg, een voortdurend verongelijkt populisme dat ook om ons heen alles denkt te 
kunnen roeptoeteren, dat sancties wil zien en dat kennelijk ook de Alma Mater heeft be-
reikt. Met zijn pleidooi voor een “normale” tariefstelling desavoureert hij de NVVP en zijn 
academische collega’s die een uitstekend, gedifferentieerd moleculair tarief hebben weten 
te onderhandelen.  
 
Wij prijzen ons gelukkig met moleculaire hoogleraren die juist het contact met de periferie 
zoeken en zelfs voorstellen de moleculaire centra gezamenlijk op te zetten. Academische 
ziekenhuizen zijn voor hun research deels afhankelijk van het materiaal en de patiënten-
populatie van de perifere collegae. De periferie draagt bij aan concentratie en expertise in 
academische ziekenhuizen.  
Doel is de moleculaire diagnostiek binnen de klinische pathologie als instrument te behou-
den. Dat doel ligt onder handbereik, niet alleen door technische kwaliteitsborging maar 
ook door goede logistiek en snelle diagnostiek. Nu maar hopen dat Saruman van zijn to-
ren wil komen. 
 
 
namens velen 
M.E.F. Prins a titre personnel  
Vrijgevestigd in het perifere Blaricum 
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Op naar een nieuw gedifferentieerd tariefsysteem? 

 

Inleiding: 

Na eerdere pogingen heeft het NVVP bestuur vorig jaar besloten om opnieuw te onderzoe-
ken of ons huidige aangepaste eenheidstarief systeem vervangen dient te worden door 
een nieuw gedifferentieerd tariefsysteem dat recht doet aan de daadwerkelijke workload 
en expertise die bij een specifieke diagnose komen kijken. Met dit stuk wil de CBB de dis-
cussie binnen de vereniging op gang brengen en roepen we iedereen op hierop te reage-
ren. 

 

Waarom nu wel een nieuw gedifferentieerd tariefsysteem? 

Per 1 januari 2015 vervallen de vaste honorariumtarieven voor medisch specialisten en 
wordt er één integrale kostprijs (inclusief kosten ziekenhuis en honorarium) per DOT 
zorgproduct berekend. De specialisten zullen zelf met Raden van Bestuur de tarieven per 
DOT product per specialist moeten gaan bepalen (zie ook overleg met DBC). Het lijkt ech-
ter aannemelijk dat medisch specialisten en Raden van Bestuur willen dat wetenschappe-
lijke verenigingen normtijden blijven gebruiken als uniforme basis voor lokale honorari-
umberekeningen en onderhandelingen. Overigens is per 1 januari 2012 het uurtarief al 
afgeschaft en worden de tarieven afgeleid van het totaal aantal verrichtingen en het daar-
voor beschikbare macrobudgettaire kader per specialisme.   

Deze budgetsystematiek maakt het relatief eenvoudig om een nieuw systeem in te voeren 
omdat de NVVP de verhouding (met onderbouwing) tussen de verschillende verrichtingen 
kan bepalen. De tarieven volgen automatisch uit deze verhouding en het totale voor de 
pathologie beschikbare macrobudgettaire kader. Het totale voor de pathologie beschikba-
re budget blijft daarom gelijk. 

Per 1 jan 2015 zal door zorgverzekeraars (is de bedoeling) scherp naar de prijs van DOT 
zorgproducten gekeken worden bij het contracteren van zorg in ziekenhuizen.  Belangrijk 
is daarom dat per DOT product een reële kostprijs berekend kan worden. Met het huidige 
eenheidstariefsysteem is dit niet mogelijk.  

Met een nieuw systeem kunnen mogelijk ook andere tekortkomingen hersteld worden. 
Belangrijke problemen zijn het niet uniform splitsen van inzendingen, het ontbreken van 
een tarief voor consulten en de afwezigheid van een prikkel voor efficiënt en innovatief 
werken. 

 

Eisen waaraan een nieuw tarief systeem moet voldoen  

• Een zo direct mogelijke relatie tussen workload en tarief, waarbij een toename in 
workload en complexiteit zich direct vertaald in een hoger honorarium.  

• Expertise belonen (bijvoorbeeld door het invoeren van een apart consult tarief) 

• Relatief simpel en eenduidig 

• Goed uitvoerbaar  

• Efficiënt en innovatief werken belonen  

 

Mogelijkheden: 

1. Alleen basisverrichting (501) differentiëren. Immunotarief (503) onveranderd laten. 
In dit geval zal alleen de totale 501 normtijd over meerdere nieuwe zwaarte catego-
rieën verdeeld worden.  
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2. Standaard code inclusief immunotarief (en morfometrie) verdelen over nieuwe 

zwaarte categorieën. In dit geval zal de totale 501 en 503 (en 507) normtijd ver-
deeld moeten worden over meerdere nieuwe zwaarte categorieën. Gezien de hoge 
kosten lijkt het wenselijk om moleculaire tarieven hier wel buiten te houden. 

 

Te onderzoeken methodes voor tariefdifferentiatie T-nummers 

De NVVP heeft ook tussen 1998 en 2000 de wenselijkheid van tarief differentiatie binnen 
T-nummers onderzocht. Het voorstel was destijds om het American Medical Association 
(AMA) systeem met vijf zwaarteklassen voor histologie verrichtingen over te nemen (zie 
bijlage). Verschillende laboratoria in Nederland hanteren andere systemen om hun werk-
last in kaart te brengen, zoals het bijhouden van aantal blokjes en aantal coupes per T-
nummer. Een systeem hiervoor wordt voorgesteld door Meijer et al, gepubliceerd in Vir-
chow Archiv 2009. Ook zou dit laatste systeem gebruikt kunnen worden om specifiek voor 
Nederland de verhoudingen tussen de verschillende (AMA) zwaartecategorieën te bepalen. 

 

Discussie 

Er zijn meerdere mogelijkheden om tot een nieuw tariefsysteem te komen. De huidige 
budgetsystematiek maakt het relatief eenvoudig om een nieuw systeem in te voeren om-
dat de NVVP de verhouding (met onderbouwing) tussen de verschillende verrichtingen 
kan bepalen. De tarieven volgen automatisch uit deze verhouding en het totale voor de 
pathologie beschikbare macrobudgettaire kader. 

De oplossing van de splitsingsproblematiek lijkt ook met een nieuw systeem erg lastig. 
Overwogen kan worden om hier toch als NVVP een concrete richtlijn voor op te stellen 

Een consulttarief kan ook los van een nieuw systeem ingevoerd worden als aparte nieuwe 
verrichtingscode (zie ook overleg met DBC april 2012). Deze procedure is inmiddels in-
gang gezet. 

 

Concrete vragen: 

• Moet het zwaartecategorie systeem gelden inclusief immunotarief (en morfometrie 
tarief)? 

• Zijn er andere eisen waaraan een nieuw systeem moet voldoen? 

• Moeten er nog andere systemen overwogen worden (Zwitsers, Belgisch?) naast de 
AMA en (aangepaste) Meijer systemen? 

• Hoe gaan we de verhouding tussen de zwaartecategorieën bepalen (nu en in de toe-
komst)? 

 

De CBB 

 



17 

 

Pathologendagen 2012: de tijden veranderen 

Evaluatie en terugblik 

 

Vooraf had ik voor de Commissie Bij- en Nascholing een 
korte notitie geschreven waarin de visie verwoord werd 
waar de Pathologendagen aan moeten voldoen. Het is, 
denk ik, aardig om een deel uit deze notitie hieronder 
weer te geven voordat ingegaan wordt op de evaluatie 
zoals ontvangen van de deelnemers: 
 
“De Pathologendagen zijn bij uitstek een gelegenheid om 
collega’s te ontmoeten, bij te scholen en visie uit te wer-

ken met betrekking tot de richting waarin de pathologie 
zich ontwikkelt. Daarbij is het essentieel dat informatie 
en kennis aangeboden wordt welke relevant is voor vrij-

wel elke patholoog op een goed te begrijpen niveau voor 
de ‘algemene’ patholoog en dat er voldoende tijd en ge-

legenheid is voor interactie en discussie, omdat genoeg-
zaam bekend is dat interactie actief nadenken sterk be-
vordert en zo bijdraagt aan het beklijven van kennis, in-

formatie en gedachtevorming voor de eigen praktijk. Kort gezegd zouden de Pathologen-
dagen met name samengesteld moeten zijn uit drie inhoudelijke elementen: klinische pa-

thologie, wetenschappelijke ontwikkelingen en beleid. Ik zal dit kort toelichten. 
 
• De klassieke klinische pathologie is nog steeds onze ‘core business’, en dat moet te-

rug te vinden zijn in het programma van de pathologendagen. Om hierin tot optimale 
bijscholing te komen, is het m.i. belangrijk dat voordrachten uit de klinische patholo-

gie evidente relevantie hebben voor de dagelijkse praktijk en niet een postzegelver-
zameling behelzen van een hoog gespecialiseerde patholoog met een specifieke hob-
by, hoe leuk de verhalen ook kunnen zijn. 

• Wat betreft de wetenschappelijke ontwikkelingen vindt het nodige plaats dat waar-
schijnlijk binnen 1 tot 3 jaar consequenties zal hebben voor ons handelen en onze 

praktijkvoering. Het in toenemende mate van toepassen van zogenaamde doelge-
richte therapie (van kinaseremmers tot PARP-remmers, etc.) vergt van de pathologie 
het testen, valideren en implementeren van tests, zogenaamde ‘compendium 

diagnostics’, in de dagelijkse praktijk, Uiteraard komen hier ook weer andere issues 
om de hoek kijken, bijvoorbeeld de (on-)wenselijkheid van centralisatie, kwaliteits-

borging, enzovoort. 
• Er zijn vele ontwikkelingen gaande in de gezondheidszorg, waaronder ook de farma-

cie (lees ‘farmaceutische industrie’), die een enorme impact hebben op zowel de in-
houd als de bedrijfsvoering van de pathologie. Daarom is een proactieve houding 
vanuit ons vakgebied noodzakelijk, iets waar de pathologendagen bij uitstek aan 

kunnen bijdragen door middel van kennisoverdracht, informatievoorziening en dis-
cussie.  

 
Dit alles is geen geringe uitdaging, maar wel een zeer aantrekkelijke.“ 
 

Bovengenoemde elementen zijn zeker aan bod gekomen en er was veel ruimte voor inter-
actie. De opkomst was zeer goed te noemen. Het programma is vrijwel geheel volgens 
planning verlopen en in het algemeen is de meeting als positief tot zeer positief beoor-
deeld. De uitgaven overtroffen niet de inkomsten. Helaas viel de workshop op de woens-
dagmiddag iets uit de toon volgens sommigen, omdat er te weinig interactie werd ervaren 
met Prof. Travis. 
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De beide ochtendprogramma’s hebben een hele goede score gehaald waarbij we met na-
me Prof. Dr. Harry Groen van het UMCG ontzettend erkentelijk zijn dat hij op zo’n korte 
termijn (3 dagen van tevoren) en op zeer adequate wijze Egbert Smit heeft vervangen.  
Zowel het verhaal van Rene Bernards als dat van Han van Krieken is goed ontvangen en 
werd bestempeld als complementair aan elkaar. De ‘Poster Teaser Session’ heeft de hoog-
ste waardering gekregen. De deelnemers waren aangenaam verrast door het format en 
de met verve vervulde rol van vooral jonge onderzoekers. Dit onderdeel werd zeker voor 
herhaling vatbaar geacht. Wel dient aan de administratieve afhandeling wie wel en wie 
niet geselecteerd is voor zo’n ‘Elevator Pitch’ wat verbeterd te worden. Tot onze ontzet-
ting kwamen enkele posterauteurs simpelweg niet opdraven of voelden zich te goed voor 
een praatje van slechts 1,5 minuut of trokken zich op het laatste moment terug. De on-
derwijscie beraadt zich nog of voor deze nalatige populatie een budgetpost P&V (Pek en 
Veren) in het leven geroepen moet worden. 
De introductie van de screening op colorectaal carcinoom was onderwerp van een over-
zichtelijk verhaal van Gerrit Meijer en het uitreiken van de PALGA-prijs zou heel goed een 
blijvertje kunnen zijn. Geheel tegen de traditie in waren er tot aan het eind van de vrij-
dagmiddag meer dan 100 deelnemers om mee te doen aan Dokters in Debat onder leiding 
van Astrid Joosten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Men vond dat er veel consensus was waarbij er gelukkig ook deelnemers waren die niet 
vreesden om aan de kaak te stellen dat de meeste pathologen diep in hart minder poli-
tiek-correcte opvattingen hadden omdat ze ‘een broertje dood hebben aan de papierwin-
kel die gemoeid is met het opzetten van kwaliteitsbeleid’.  
Het diner werd herhaaldelijk genoemd als zijnde matig voor de gevraagde prijs met te 
weinig zitplaatsen. Verder vonden meerdere mensen de zaal te groot, Zeist niet goed be-
reikbaar en parkeren te duur (ja ja, het blijft pijn doen). Als zeer positief werd herhaalde-
lijk genoemd dat de ALV integraal onderdeel van het programma was, dat de beide och-
tendsessies goed lieten zien wat moderne pathologie is en dat eindelijk de parallelsessies 
afgeschaft waren wat leidde tot veel minder naar binnen en buiten uitlopen met als resul-
taat veel meer deelnemers en betrokkenheid bij bijvoorbeeld de ALV. 
De meeting was vooral ook een succes door de inbreng van actieve deelnemers. De on-
derwijscommissie was met name blij verrast met de inbreng van de jongere generatie, de 
generatie die in toenemende mate de moderne pathologie op zich neemt. Het is aan hun 
meer ervaren collega’s om hen te enthousiasmeren, te motiveren en te coachen door kris-
talhelder te laten zien wat voor uitdagend vak de pathologie ten diepste is. 
Tot slot is de samenwerking met Cantrijn in combinatie met Christine Arkes van onze af-
deling op het NKI-AVL, het bestuur van de NVVP en Figi zeer aangenaam verlopen. We 
zullen met hen nog de bijna talloze verbeterpunten doorlopen en zo mogelijk aanpakken 
om volgend jaar bij leven en welzijn nog interactiever, nog leerzamer, nog scherper Pa-
thologendagen 2013 (17 t/m 19 april) te kunnen houden waarover nog lang gesproken 
zal worden. Wij hopen u dan ook te treffen op een dynamische volgende editie van de Pa-
thologendagen in 2013. 
 
Hartelijke groet, namens de commissie bij- en nascholing NVVP, 
 
Jelle Wesseling 
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LPAV banner 
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Vacatures 

 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 
 
• Vacature Patholoog UMC Utrecht 

• Vacature sr. Patholoog UMC Utrecht 

• Vacature Klinisch Patholoog Stichting Laboratorium Pathologie 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.  

Casus Verbalis 

 

En wat dacht u van de laatste opgave? Teruglezend vond ik hem zelf ook wel wat moeilijk. 

Tussen lucht en water suggereert natuurlijk wel de thorax als plek van oorsprong en een 

tumor met 2 componenten, misschien was de diagnose thymoom wel om op te komen. En 

de classificatie, nou ja, de grote ogen zullen wel de grote nucleoli van de epitheliale com-

ponent zijn, dus dan kom je in de buurt van een B2 thymoom. Zo lijkt het toch wat mak-

kelijker, maar ik geef toe…. 

 

Nieuwe opgaaf, iets minder moeilijk dit keer: 

Het is een opgaaf voor het blote oog! In dit op 2 na grootste orgaan van het lichaam 

(weet u welke organen, alleen of in combinatie, het grootste zijn?) zien we een afwijking 

die lijkt op een vorm van een voorwerpje dat wordt gebruikt om iets vast te zetten of een 

deur open te houden. De ongeoefende zal gespannen uitkijken naar de microscopie van 

deze afwijking, zo duidelijk zichtbaar, maar….. Hij/zij zal teleurgesteld worden. De naam 

van de afwijking verwijst ook nog LIJNrecht naar een stollingsfenomeen. Wat is de afwij-

king????? 
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Agenda 

 

10-13 juli 2012   Practical Pulmonary Pathology, Imperial College School of 
   Medicine, London  
 
19-20 juli 2012   1st Dermatopathology course, El Bierzo, Ponferrada, Spain 
 
5-7 september 2012   Postgraduate Course Diagnostic Breast Pathology, Austria 
 
6-7 september 2012   Cursus Praktische Nefropathologie, Leiden 
 
7 september 2012   3e conferentie IQ healthcare “Hoe maken we de gezond- 
   heidszorg gezond?”, Nijmegen 
 
8-12 september 2012  24th European Congress of Pathology, Prague 
 
18 september 2012   Congres “Diagnostiek van schildkliertumoren, oude  
   problemen en nieuwe technieken”, Amsterdam 
 
21-23 september 2012  The Oxford Pathology Series, Wadham College, Oxford, UK 
 
30 sep -3 okt 2012   37th European Congress of Cytology, Zagreb 
 
6-13 oktober 2012   International Pathology Meeting Towards the Holy Land,  
   Israël 
 
15-20 oktober 2012   Postgraduate Course Lung, Pleural & Mediastinal Diseases, 
   Graz, Austria 
 
24-26 oktober 2012   Cerebral Amyloid Angiopathy and Related Micro- 
   angiopathies, Leiden 
 
25-27 oktober 2012   Geriatric Oncology: Cancer in Senior Adults, Manchester 
 
13-14 november 2012  Pathology and underlying Genetics of Inheritable Human 
   Cancer and Developmental Defects, Leiden 
 
15-16 november 2012  Cursus Leverpathologie, Groningen 
 
30 november 2012   Symposium Hot Topics in Gastrointestinal Oncology,  
   Amsterdam 
 
 
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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