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Kunst coupes 
 
Voor de maatschappelijke competentie van 
de patholoog moet je af en toe je 
‘grachtengordel uit’. Deze keer leidt de 
tocht naar een enorme badkuip, die als 
een culturele hamman op de hoek van een 

groot Amsterdams plein staat. Hier ging 
ooit het Stedelijk Museum dicht voor 
een verbouwing van een paar jaar.  
 
Lees meer op pagina 5 

Vissen via PALGA 
 
De landelijke aanvragen voor blokjes, die 
via PALGA bij u binnenkomen, variëren in 
grootte: soms blijkt er ’uit uw 
laboratorium’ maar één casus geselecteerd 
te zijn, soms een lijst van minstens 40 
blokjes. Nu is PALGA bezig met een 
uitzonderlijk grote aanvraag, met steun 
van de NVVP en vier UMC’s. Het is tijd 
daar even bij stil te staan. 
  
Lees hierover op pagina 4 

 

 
 
 
   

Lidmaatschap 
 

Op 1 december 2011 heeft er een wetswij-
ziging plaatsgevonden inzake het stilzwij-
gend verlengen en opzeggen van abonne-
menten, waardoor abonnementen nu 
maandelijks opzegbaar zijn. Een lidmaat-
schap van een vereniging valt niet onder 
deze wetswijziging en kan daarom per jaar 
stilzwijgend verlengd worden. 

Wanneer u het lidmaatschap van de NVVP 
wilt opzeggen, dient u dit volgens de statu-
ten van de NVVP schriftelijk (per post of e-
mail) kenbaar te maken aan het secretari-
aat via secretariaat@pathology.nl. Dit dient 
vóór 1 december van het kalenderjaar te 
geschieden. 
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Editoriaal 

 
De zomer is zachtkens te grave gegaan en heeft haar jaardomein gelaten aan de 
herfst. Hoewel Nederlanders van nature mopperig zijn en de zomer misschien niet 
de beste was die we de laatste jaren gehad hebben, was het ook weer niet heel 
slecht. Glas halfvol of glas halfleeg? Misschien moeten we de nazomer even 
afwachten om een definitief oordeel over het weer van dit jaar te geven. 
In ons Bulletin staan weer enkele lezenswaardige stukjes, behalve natuurlijk die van 
ons bemind bestuur. Een van de stukjes gaat over werkbelasting en banen in de 
pathologie. Van harte beveel ik dat in uw aandacht aan, maar ik denk dat ik van de 
gelegenheid gebruik zal maken om de wat meer algemene aspecten hiervan, die de 
schrijver niet bespreekt, maar slechts aanroert, wat duidelijker aan te zetten 
Allereerst, het aantal vacatures. Hardnekkig wordt er in bv het Medisch Contact 
gerapporteerd dat er maar een (klein) handjevol vacatures is, zo rond de 5, met een 
kleine voetnoot dat die gegevens uit peilgegevens van de beroepsgroep zelf 
onttrokken zijn. Hoe komt het dan toch dat vrijwel alle collega’s het idee hebben dat 
er eerder 30 dan 3 vacatures zijn? Worden er al uit wanhoop maar geen vacatures 
meer gezet? Het is een zorgelijke zaak dat deze situatie al zo lang bestaat, want de 
opmerking dat het blijkbaar ook met minder mankracht gaat en die vacatures 
misschien wel kunnen verdwijnen, kun je al horen aankomen. En dat terwijl er niet 
minder werk is, maar eerder meer, mijn punt 2. Het aantal multidisciplinaire 
overleg-structuren is exponentieel toegenomen, en dat geldt echt niet alleen voor de 
academie. En het is natuurlijk niet alleen het daar aanwezig zijn, maar ook de 
voorbereiding en het bijhouden van de documentatie eromheen. Ik heb het al eerder 
gezegd, maar ook de kwaliteitszorg, waarvan iedereen het belang inziet, slokt meer 
en meer tijd op. En dan het bijhouden van allerhande vakinhoudelijke 
ontwikkelingen (implementatie nieuwe technieken, protocollair werken etc.) kan niet 
onderschat worden. Zo is er meer werk, maar moet het met te weinig handen 
worden gedaan. Dat we zoeken naar oplossingen in de sfeer van efficiëntie en 
technische verbeteringen is goed, maar zal de bovengeschetste problemen niet 
oplossen, zeker niet op korte termijn. Ik denk dat het eens tijd wordt dat wij niet 
meer stilzwijgend allerlei werkverzwaringen accepteren en ook aangeven dat er 
maar een beperkt aantal uren in een werkdag gaan. Meer werk? Meer handen! Niet 
in de laatste plaats zullen we onszelf moeten dwingen op te komen voor een 
redelijke werkbelasting…. 
En als u dan nog wat tijd heeft..!... dan is er een stukje over de geschiedenis van 
een deel van ons vak, de nefropathologie. We moeten vooruitkijken, maar zonder 
onze verankering in het verleden zijn we slecht op drift geraakte zielen. Bovendien 
leert het verleden ons allerlei nuttige lessen, dus ook die bijdragen beveel ik in uw 
aandacht aan. 
 
Verder storten wij ons allen weer in een spasmodische aanval van congressen, van 
afgelopen en komende maand. Bijscholing, ook zo’n tijdvragend item. Ik hoop een 
aantal van u te ontmoeten in het buitenland en voor degenen die ik niet zie een 
goede herfst, met gouden tinten en een zacht klimaat. 
 

 

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

1. De JC Pompe penning wordt onthuld op 30 oktober, voorafgaand aan de ALV en 
informatieavond in het OLVG in Amsterdam. Arjen van de Pol kreeg op 21 oktober 2011 al 
de oorkonde en wordt de eerste ontvanger van de penning. Hij heeft meer dan een jaar 
moeten wachten, maar op 30 oktober is het dan zo ver. Om 17.00 uur begint de 
ceremonie. Na een ‘broodje’ vervolgt het bestuur met een ALV voor koepel en sectie. 
Daarna een NVVP informatieavond.  
 
2. Het aanvliegen van de ADAS-indicatoren. Het bestuur verzoekt de laboratoria deze 
indicatoren aan te leveren. De ADAS indicatoren zijn bedoeld om uzelf te spiegelen. Dit 
wordt pas zinnig als iedereen meedoet. Daarna kunnen we kijken of de omstandigheden 
wel echt vergelijkbaar zijn. Op 30 oktober bespreken we de stand van zaken.  
We realiseren ons dat er o.a. op de ADAS site wat gebruiksonvriendelijke zaken spelen, 
maar zullen u op korte termijn berichten hoe u de indicatoren eventueel via een 
alternatieve weg kunt aanleveren. 
 
3. Heeft de NVVP ook volumenormen? Op het secretariaat kwam deze vraag binnen. 
Het antwoord is: vooralsnog niet nodig om twee redenen. De chirurgen en andere 
collega’s bepalen met hun volumenormen in feite een norm voor de pathologie afdelingen. 
De tweede reden is dat wij als pathologen op basis van beroepsinhoudelijke 
kwaliteitskaders dergelijke normen nog niet nodig achten.  
 
4. PALGA protocolmodule (PPM). Het bestuur heeft veel contact met PALGA en 
regelmatig leest u in de nieuwsbrief zaken over de ‘PPM’. Gebruikt u al de colon module? 
Het bestuur overweegt deze module of vergelijkbare functionaliteit verplicht te stellen. 
Hopelijk komt voor 2013 de koppeling met de DSCA tot stand: dan profiteren niet alleen 
de pathologen van deze toepassing.  
 
5. NZa, RIVM en BVO honorarium. De beroepszaak (uitspraak 13 juli 2011) over de 
sinds 2010 onterechte verlaging van het honorarium BVO uitstrijkjes wordt opgelost in het 
eerste kwartaal van 2013. Eind 2012 verricht de screeningsorganisatie (SO) (iom RCPen) 
een telling per lab over alle uitstrijkjes van 2010-2012. Op basis daarvan zullen SO’s 
achterstallige honoraria corrigeren. Daarna komt het honorium op het niveau waar het 
had moeten zijn als het honorarium regulier was geïndexeerd sinds 1-1-10. Lees de 
nieuwsbrieven!  
 
6. Kwaliteit o.b.v. normen. Het bestuur wil het dossier ‘waarderingssystematiek voor 
Pathologie visitaties’ snel gaan vaststellen. Hiermee krijgt de LVC het gewenste begin van 
heldere normen. Houdt u deze gang van dit dossier goed in de gaten! Samen mét ADAS 
indicatoren gaat dit de basis vormen voor continue pathologie kwaliteitsmonitoring.  
Uiteraard aangevuld met CCKL-RvA én het kwaliteitskader van de Orde/KNMG.  
 
7. NODO. Nader Onderzoek DoodsOorzaak; een procedure met betrekking tot nader 
onderzoek bij overlijden van niet-volwassenen. De ambitie van de samenleving was hoog 
gegrepen, maar inmiddels is deze wet wat afgeslankt. Er zijn twee proefregio’s gestart 
(AMC en UMCU), die betrokken zullen zijn bij alle procedures in het hele land. Er worden 
circa 50 NODO obducties per jaar verwacht. Op onze website staat een protocol. Het 
bestuur heeft een patholoog vertegenwoordiger in de NODO stuurgroep waarbij 
organisatorische zaken, waaronder de financiering, in de gaten worden gehouden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 

Van de bestuurstafel 
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Vissen via PALGA 

 

Het Rainbow-TMA project is een zeer grote vis! 
 
De landelijke aanvragen voor blokjes, die via PALGA (“de lzv’s”) bij u binnenkomen, varië-
ren in grootte: soms blijkt er ’uit uw laboratorium’ maar één casus geselecteerd te zijn, 
soms een lijst van minstens 40 blokjes. Nu is PALGA, met steun van de NVVP en vier 
UMC’s, bezig met een uitzonderlijk grote aanvraag. Het is tijd daar even bij stil te staan.  
 
Het betreft een project dat is gefinancierd door de BBMRI (BioBanking Research Medical 
Infrastructure). Dit project heet het “Rainbow-TMA project” en is het zevende regenboog-
project: RP7. Het is geïnitieerd door the Netherlands Cohort Study uit Maastricht, bekend 
bij PALGA door Prof. Piet van den Brandt en Dr. Leo Schouten. Deze NLCS (Netherlands 
Cohort Study on diet and cancer) heeft in samenwerking met Pathologie Maastricht al met 
succes via PALGA (oa Palga 972393, lzv 382 en lzv 854) blokjes opgevraagd en daar veel 
over gepubliceerd. Nu hebben zij voor BBMRI de krachten gebundeld met vijf andere co-
horten (waar het EPIC project er twee heeft). Deze cohorten omvatten in totaal 192434 
deelnemers (zie tabel). Voor dit project zijn deze cohorten zowel met de Nederlandse 
Kanker Registratie als met PALGA gekoppeld om casus (maligniteiten) in zeven organen 
(dikke darm, blaas, mamma, ovarium, cardia, oesofagus en pancreas) op te sporen.  
 
Doel is, onder andere, het maken van TMA (tissue microarrays) waarbij er kleine ‘pijpjes’ 
uit de paraffineblokjes 
worden geboord om ge-
zamenlijk op één nieuw 
blokje te worden gezet. 
Ook is gezond controle-
weefsel nodig. Bij biopten 
zal dit vaak niet mogelijk 
zijn, maar er kan dan al-
tijd nog DNA geïsoleerd 
worden. Ook kan het zijn 
dat er te weinig weefsel 
over dreigt te blijven (het 
lab moet altijd iets bewa-
ren voor uitgesteld pri-
mair gebruik). Van de 
14955 gevallen zal daar-
om een aantal afvallen, 
maar het blijven nog heel 
veel blokjes. 
 
Achter de schermen wordt de planning voor deze grote zoekvraag voorbereid. In principe 
kunnen blokjes worden opgevraagd in heel Nederland; de grootste belasting zal naar ver-
wachting terecht komen bij laboratoria in Zuid, Oost, Zuid-West en Midden Nederland. 
Deze laboratoria zullen zo ‘gericht mogelijk’ benaderd gaan worden.  
 
Waarom zouden laboratoria meedoen? Omdat publiek en patiënten verwachten dat we 
onderzoek doen op blokjes (lees het Rathenau rapport). Deze verwachting mogen we niet 
teleurstellen. Bovendien: dit alles is een fraai product van PALGA en PALGA is ooit voor 
dergelijke vraagstukken gemaakt (én gesubsidieerd…). Een schone taak derhalve. Boven-
dien is het een mooie kans om de Code Goed Gebruik in de praktijk te gaan brengen. 
Maar wees gerust: u krijgt nog allerlei informatie. 
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Kunst coupes 

 

Voor de maatschappelijke competentie van de patholoog moet je af en toe je 

‘grachtengordel uit’. Deze keer leidt de tocht naar een enorme badkuip, die als een cultu-

rele hamman op de hoek van een groot Amsterdams plein staat. Hier ging ooit het Stede-

lijk Museum dicht voor een verbouwing van een paar jaar. Na acht jaar van onzekere 

wendingen, mocht deze kunsttempel de deuren weer opendoen. Het nieuwe ‘Stedelijk’ 

vormt overigens een reperfusie-eilandje in groot museaal ischemisch gebied, gecompli-

ceerd door fietsaggregaties en wegvallende bestuurlijke vis a tergo. Maar dit terzijde en 

vlug terug naar dat bad. Die badkuip heeft iets sanitairs, alsof het oude stedelijk in bad is 

geweest en de collectie heeft afgesopt. Hoe schoon zou het nu binnen zijn? 

Eenmaal binnen ga je ongemerkt van de nieuwbouw naar de oudbouw van het museum. 

De architect wilde dat je de overgang tussen oud en nieuw niet zou merken. Dat is uitste-

kend gelukt. De inrichters hebben zich ingehouden door het canon van de kunstgeschie-

denis te tonen. Gelijk een overzichtsboek, wandel je van Cézanne naar Picasso en door 

naar de nieuwe zakelijkheid met Toorop. Prettig om oude bekenden terug te zien, zoals 

Matisse met zijn gerestaureerde ‘de parkiet en de sirene’ (zie figuur). De wervelende vor-

men geven de kijker ‘het buisgevoel’: een adeno-schilderij. Daarnaast kun je werken zien 

van grondstoffelijkheid, zoals Reveron, Tapies en natuurlijk Dubuffet. Het zijn afbeeldin-

gen op een pasteuze achergrond, die lijken te zijn ‘uitgebed’. Deposities zullen we maar 

zeggen. 

 



6 

 

 

 
Je zwerft langs ‘de Kooning, Klein en Kelly’ naar de grote vlakken van Noland and New-
man (zie afbeelding). Die laatste twee geven meer een ‘matrix gevoel’.  
Geleidelijk aan verliest de kunst zijn canvas en wordt het, eh, moderner. Ergens in de rij 
kleine ruimtes aan de Paulus Potterzijde zuigt een enorme lichtbak je een verduisterde 
kamer binnen. Ik kom in een mooi landschap terecht: een ‘cirque’ (een uitgeslepen rivier-
bocht in kalksteen) van Marijke van Warmerdam. Het lijkt je op te nemen, terwijl er plot-
seling een variétéhoedje doorheen komt zweven. De vrolijkheid vormt een contrast met 
met Kiefer. Zijn Innenraum ontbreekt niet. Huivert en sombert! 
 
Zo kom je dichter bij het heden. Ik zie een foto van een toekan en denk aan onze redac-
teur. De foto is van Wolfgang Tillmans. Er hangt ook een foto met de titel ‘genoom’, maar 
het kleine fotowerk hangt zo laag en is zo slecht belicht, dat ik er niet in slaagde om te 
zien wat er nu op stond. Ik zie ook een video met een joggende kunstenaar, die twee ma-
rathons om zijn tweede huis in Finland heen rent. Logisch niet? Dan verlaat je de vaste 
collectie en zie je de “laesies van het heden”. Dat valt niet mee. Een soort houten tribune, 
een geel scherm met pratende mensen over woede en andere eigen tijdsigheden. Het 
voordeel is dat de kijker mag vinden en uitkiezen wat ie wil. Dan vuurt plotseling de opti-
sche schors: de serie foto’s van Suzanne Kriemann richt de aandacht naar een ver verle-
den: Plesiosaurussen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De foto’s zijn van Solnhofen, de beroemde fossiel vindplaats in Beieren van onder andere 
de Archaeopteryx. Het zijn driedimensionale stapels leisteen die bijna onnatuurlijk aan-
doen. Het vormt een archief van ingebedde dieren. Een magisch rijk van het verleden, 
waarbij de groeve met recente vondst van een mosasaurus verbleekt. Dit is het ware pla-
veiselgevoel! Ik raad u van harte aan een bad te nemen. 
 
Folkert van Kemenade  
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PALGA 2.0 

 
In het Medisch Contact van 18 juli 2012 wordt de banenmonitor over het tweede 
kwartaal van 2012 weergegeven. Het aantal vacatures voor pathologen in Nederland 
blijkt twee te zijn op een beroepsgroep van 429 pathologen. Ieder die dit bulletin 
leest, voelt op z’n klompen aan dat dit gegeven niet de werkelijkheid weergeeft en dat 
het werkelijk aantal vacatures aanzienlijk hoger zal zijn. Met de vergrijzing en de 
daarmee verwachte toename van uitstroom van pathologen voor de boeg en de mo-
menteel minimale instroom van nieuwe AIOS in onze beroepsgroep, met ook nog eens 
een toenemende behoefte tot parttime werken, zal het aantal vacatures alleen maar 
toenemen. Het is nu al zichtbaar dat bepaalde perifere labs al langere tijd moeite heb-
ben om nieuwe pathologen binnen te halen. In samenhang met de vergrijzing in Ne-
derland zal het aantal verrichtingen toenemen, echter het aantal pathologen zal zoals 
het er nu naar uitziet in het gunstigste geval gelijk blijven, maar wellicht eerder afne-
men. Hoe krijgen we de klus geklaard? 
 
Vele handen maken licht werk.  
 
Uiteraard is met taakherschikking van analisten een efficiëntieslag te maken. Hiervan 
zijn in den lande reeds voorbeelden zoals het uitsnijden van zowel kleine als grote 
preparaten en het voorkijken van basaalcelcarcinomen. Dit voorkijken van coupes valt 
wellicht uit te breiden naar andere typen tumoren, te denken valt aan adenomen van 
het colon (met landelijke colon screening in het vooruitzicht) en wellicht ook plaveisel-
celcarcinomen van de huid. Tevens is met subspecialisatie van pathologen efficiëntie 
in de diagnostiek te behalen. 
 
Het is maar de vraag of deze taakherschikking en subspecialisatie toereikend zal zijn. 
Daarom wil ik pleiten voor het verkennen van virtuele microscopie door onze beroeps-
groep. Voor sommigen onder ons zal deze techniek gesneden koek zijn, maar wellicht 
voor velen toch nog weinig bekend. Voor deze laatsten volgt nu een korte uitleg: 
 
Virtuele pathologie is ruim 40 jaar geleden begonnen met het maken van digitale 
foto’s, de zogenaamde ‘static images’. Deze konden destijds verstuurd en gedeeld 
worden middels computernetwerken, over trage telefoniekoperdraden en trage mo-
dems, maar het werkte. Het werd dus mogelijk om moeilijke casus te laten beoorde-
len door (expert) pathologen aan de andere kant van de wereld. Deze techniek had 
dus voordelen, maar ook nadelen, waarvan met name het ons wel bekende sampling 
error; frequent werden foto’s gemaakt van gebieden, die later bleken niet de relevan-
te informatie te bevatten voor de juiste diagnose.  
 
Enige tijd later kwam er een vorm van robotmicroscopen op de markt die momenteel 
nog steeds gebruikt worden voor vriescoupes in ziekenhuizen, waar wel geopereerd 
wordt, maar geen patholoog ter plaatse is. Deze microscoop kan door de patholoog op 
afstand bediend worden en krijgt het histologisch beeld op een computerscherm ge-
presenteerd. Uit onderzoek blijkt dat dit een accurate diagnose geeft van rond de 94-
98%. Dit komt overeen met reguliere vriescoupe diagnostiek. 
 
Sinds circa 10 jaar is het mogelijk om coupes volledig digitaal in te scannen op maxi-
maal 20x of 40x, dit afhankelijk van het type scanner. Voorheen duurde het uren voor 
één coupe gescand was, maar op dit moment is het reeds mogelijk één coupe, waar-
van het weefsel afmetingen heeft van 15 x 15 mm, te scannen in 50 seconden 
(inclusief het transport van de coupe binnenin de scanner).  
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Voorbeelden van virtuele/ digitale coupes, ook wel Whole Slide Images (WSI) genoemd, 
zijn te vinden op o.a.: 
 
http://cloud.med.nyu.edu/virtualmicroscope/  (zie collections bovenaan) 
http://www.webmicroscope.net/atlases/breast/brcatlas_index_short.asp (specifiek mam-
ma) 
http://www.uscap.org/index.htm?vsbindex.htm  
 
Toepassingen van deze techniek tot nu toe zijn met name gericht op onderwijs en 
(farmaceutisch) onderzoek. Enkele pathologen, o.a. in Heerlen, passen dit momenteel toe 
in de primaire diagnostiek, uiteraard na het doorlopen van een interne validatie. U zult 
denken: “allemaal leuk en aardig, maar het gaat toch prima zoals het nu gaat?”.  
 
Natuurlijk, maar deze techniek biedt ook nieuwe mogelijkheden. Eerst en vooral geeft het 
tijdwinst betreffende consulten en revisies. Eer een coupe gescand is, kan deze beschik-
baar gemaakt worden voor pathologen buiten het lab, die deze zonder de gebruikelijke 
dag vertraging kunnen beoordelen. Momenteel loopt in Groningen en omstreken een pilot 
op dit gebied, waarbij o.a. gekeken wordt of dit een kostenbesparing oplevert. Namelijk, 
er hoeft niet meer ‘gesleept’ te worden met coupes; coupe opzoeken uit archief, uitboe-
ken, in envelop doen, aanbieden aan postbedrijf, aannemen en uitpakken van de envelop, 
inboeken, op plankje leggen en brengen naar de patholoog/AIOS en uiteindelijk weer te-
rugsturen met deze zelfde handelingen. Vanaf nu is het één of meerdere minuten scannen 
(afhankelijk van het aantal coupes), als dit niet al standaard gedaan is, een mailtje sturen 
naar de te consulteren of de reviserend patholoog, waarin een link aanwezig is waarmee 
de desbetreffende coupe(s) virtueel te openen en te bekijken is (zijn). Ook Symbiant past 
virtuele microscopie reeds toe voor het (laagdrempelig en snel) consulteren van experts. 
 
Tweede belangrijkste voordeel is dat duurbetaalde pathologen veel minder reistijd kwijt 
zijn aan het bezoeken van panels. Deze zijn nu namelijk vanuit de eigen werkplek op het 
beeldscherm te volgen met ook de mogelijkheid van realtime communicatie met beeld en 
geluid. Neemt niet weg wat het belang is van persoonlijk contact met collega’s, maar dat 
is natuurlijk een afweging, die de ene keer naar de eerste en de andere keer naar de laat-
ste zal doorwegen. 
 
Indien de dagelijkse productie standaard digitaal wordt ingescand, wordt het mogelijk tij-
dens multi-disciplinaire klinische besprekingen coupes in de beste beeldkwaliteit te tonen 
en niet met de sinds 1987 bestaande lage VGA resolutie zoals die nu nog vaak gangbaar 
is bij demonstratiemicroscopen. Dit eventueel aangevuld met annotaties en exact geme-
ten tumordiameter en invasiediepte. Wellicht gaan de histologiebeelden, die met deze 
nieuwe techniek zowel qua kleur als resolutie van het beeld ‘afspatten’ ook meer leven 
voor de kliniek, als dat al niet het geval was... 
 
Verder is er een digitaal coupearchief, waardoor coupes niet achteruit gaan in kleur, niet 
kwijt raken of op de verkeerde plaats worden opgeslagen, maar met enkele muisclicks 
meteen beschikbaar zijn; het UMC Utrecht heeft hier al vier jaar ervaring mee en Symbi-
ant is hiermee begonnen. Tevens  wordt het mogelijk thuis te werken, zodat men niet in 
de file hoeft te staan en eventueel werk en gezin beter kan combineren. Ik voorzie zelfs 
een werkvorm, waarbij een patholoog thuis als freelancer werkt, inlogt op een nationaal 
danwel internationaal netwerk, virtueel coupes kijkt en daar naar betaald wordt. Deze 
netwerken worden momenteel ingericht, dus modern werken in ‘the cloud’. Waar momen-
teel hard aan gewerkt wordt is Computer Aided/Assisted Diagnosis (CAD). Toepassingen 
zijn reeds: geautomatiseerd scoren van Her2Neu, Oestrogeenrecpetor, Progesteronrecep-
tor, B&R score, Fuhrmannscore en Gleasonscore.  
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Tevens het herkennen van tumor in de mamma en prostaat met in deze laatste het auto-
matisch mappen van tumor in prostaatbiopten en prostaatresectiepreparaten. Dit alles 
bespaart tijd en maakt de beoordeling objectiever en nauwkeuriger. 
 
Ik hoop dat duidelijk is geworden, waarmee virtuele pathologie begonnen is, wat de huidi-
ge mogelijkheden zijn en waar het wellicht heen gaat.  
 
Om terug te komen op meer werk met minder mensen, denk ik dat virtuele microscopie 
een uitkomst kan bieden. Indien een lab in bijv. noordoost Friesland aan de ondergrens 
raakt wat betreft het aantal pathologen, dan is het mogelijk hier één of meerdere scan-
ners te plaatsen. De productie waar men niet aan toekomt in te scannen en beschikbaar 
te stellen aan pathologen, die één dag, een bepaalde periode of structureel met overcapa-
citeit van menskracht te maken hebben. Dit komt dus neer op waarneming, maar men 
wordt niet belemmerd door een geografische afstand. Ook dan wordt kostbare reistijd be-
spaard; men houdt meer tijd over voor gezin, recreatie of coupes kijken! 
 
Ik denk dat wij moeten gaan nadenken over PALGA 2.0. Tijdens het 40 jarig jubileum-
symposium werd op 14 juni 2011 in het New Metropolis in Amsterdam een prachtige his-
torische beschouwing gegeven door Ton Tiebosch en Arjen van de Pol over het ontstaan 
van het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief in de jaren 60 en 70. 
Het was een samenloop van goede ideeën, de stand van de techniek en de tijdgeest. Het 
eerste is wel duidelijk, het tweede betreft het ontstaan van computernetwerken en het 
derde betreft het Apolloprogramma met de landing op de maan, waarbij alles mogelijk 
leek te zijn en daarmee ook de Nederlandse overheid bereid was geld te steken in een 
goed idee. Dit laatste zonder een container aan papieren documentatie met argumentatie 
aan te leveren; zo is PALGA uiteindelijk tot stand gekomen, waar patiënten, wetenschap-
pers, maar ook de overheid tot vandaag de dag de vruchten van plukken. 
 
Zou het niet van grote waarde zijn naar analogie van het huidige PALGA systeem eenzelf-
de archief van virtuele coupes te creëren? Technisch is dit haalbaar. In de toekomst zullen 
labs vrijwel de gehele productie standaard inscannen en virtueel diagnosticeren; Enschede 
zit reeds in de implementatiefase. De virtuele coupes zullen voornamelijk lokaal opgesla-
gen zijn. Momenteel is opslag duur, waardoor een keus gemaakt kan worden de virtuele 
coupes (of een selectie hiervan) na verloop van tijd ‘te deleten’, immers de glascoupes 
blijven bewaard. Of de glas coupes worden vernietigd, immers virtuele coupes nemen veel 
minder ruimte in beslag en zijn sneller te raadplegen dan glas coupes in een stoffig ar-
chief. In dit laatste geval, maar deels ook het eerste, is het vanuit o.a. kostenoogpunt en 
veiligheidsoverwegingen wijs deze virtuele coupes centraal in Nederland op te slaan in 
een datacenter. Is deze infrastructuur er eenmaal, dan biedt dit enorme mogelijkheden. U 
kunt er vast wel een aantal bedenken… 
 
Voordelen van een centraal landelijk virtueel coupe archief: 
• Eenvoudige toegang tot eigen coupes, maar ook coupes uit een ander lab 
• Kortere omlooptijd van consulten en revisies 
• Ruimtebesparing (slechts nog een klein lokaal glas coupe archief) 
• Centraal en inzichtelijk virtueel coupebeheer met overall lagere kosten voor alle labs 
• Waarneming mogelijk door meerdere pathologen, ongeacht de geografische afstand; 

dus kleine dagportie erbij 
• Eenvoudige toegang voor wetenschappers tot geanonimiseerde coupes 
• Groot archief voor het beproeven van computer aided diagnosis in de ruimste zin…. 
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Er zijn een hoop hobbels te nemen om zover te komen als u dat überhaupt al wil…  
 
Ik kan begrijpen dat er een hoop bezwaren in uw geest rijzen, maar dit stuk is enkel ge-
schreven om een vergezicht te schetsen, pragmatisch, zonder belangen van financiële of 
machtsaard dan ook, enkel in het belang van onze patiënten, beroepsgroep en weten-
schappers. 
 
Bij deze wil ik een voorzetje geven voor de volgende Pathologendagen met een thema 
Virtuele Pathologie. 
 
Bart Sturm, AIOS pathologie UMC St Radboud Nijmegen (op persoonlijke titel). 
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Ontwikkelingen in het thymoompanel 

 
Thymomen zijn epitheliale tumoren met een specifieke histomorfologie. Als groep worden 

thymomen verder gesubtypeerd waarbij er prognostische verschillen bestaan tussen de 

verschillende subtypen. Hoewel er vele andere classificatiesystemen zijn ontwikkeld, is de 

WHO classificatie thans het meest gebruikte systeem. Thymuscarcinomen zijn per defini-

tie kwaadaardig en hebben een beduidend slechtere prognose dan thymomen. Uit diverse 

studies is gebleken dat de classificatie van thymomen tussen pathologen sterk varieert.  

 

Vanwege de zeldzaamheid van thymustumoren en de daarmee samenhangende interob-

server variatie is een nieuw initiatief genomen om een nationaal thymoompanel op te 

richten. Het panel zal via virtuele microscopie ingezonden casus typeren en, voor zover de 

toegezonden preparaten het toelaten, een stageringsindicatie geven.  

 

Het thymoompanel zal fungeren als een "virtueel panel" bestaande uit pathologen met 

bijzondere belangstelling voor thymuspathologie, waarbij ook een aantal internationale 

experts betrokken is. Het panel biedt als service typering en voor zover mogelijk, stage-

ring van toegezonden casus. Het thymoompanel vormt een onderdeel van het SKMS pro-

ject “virtuele pathologie panels” en zal na één jaar geëvalueerd worden. Het kwaliteitspro-

ject heeft mede het doel om randvoorwaarden op te stellen voor virtuele pathologie pa-

nels en een voorbeeldstructuur aan te bieden voor eventuele andere virtuele pathologie 

panels.  

 

Meer informatie vindt u op de NVVP website ! 

 

 



12 

 

Agenda ALV 30 oktober 2012 

 

AGENDA 
 

Dinsdag 30 oktober 2012 
Auditorium, OLVG (loc. Oosterpark), Amsterdam  

18.00-18.45 uur 
 
 

NVVP Algemene Ledenvergadering Koepel  
 

1. Opening, vaststelling agenda & mededelingen 
 
2. Notulen ALV Koepel d.d. 19 april 2012 (bijlage 1) 
 
3. Begroting 2013 
 
4. Besluitvormend: inbedding KMBPers in de koepel (bijlage 2) 
 
6. Rondvraag & sluiting 
 

 
 

NVVP Algemene Leden Vergadering  
sectie klinische pathologie 

 
1.  Opening, vaststelling agenda & benoemingen 
 
2.  Notulen ALV sectie d.d. 19 april 2012 (bijlage 3) 
 
3. Voorstel ‘bijzonder lid sectie klin.pathologie’ voor KMBPers  

(bijlage 4) 
 
4. ADAS indicatoren: toelichting door bestuur (bijlage 5) 
 
5. Waarderingssystematiek pathologie visitaties: toelichting door be-

stuur 
 
6. Sluiting 
 

 

NB zie ook toelichting op pagina 12 
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Voorstellen ALV 30 oktober 2012: toelichting 

 

De klinische moleculair biologen in de pathologie voelen zich vooral betrokken bij de klini-

sche diagnostiek. Participatie in de sectie klinische pathologie van de koepel ligt daarom 

in de rede. Dit is statutair niet mogelijk: het karakter van de Wetenschappelijke Vereni-

ging (‘WV’) is bedoeld voor het specialisme pathologie. De sectie klinische pathologie is 

aanspreekpunt bij de KNMG voor bijvoorbeeld de opleidingseisen van de AIOS, voor de 

kwaliteitsnormering van de KNMG, voor GAIA en voor de bijdragen aan gemeenschappe-

lijk zaken die specialisten betreffen. Dit geldt ook voor de Orde, de Raad Kwaliteit en de 

Raad Opleiding. De leden van de sectie zijn specialist en betalen dan ook een fikse contri-

butie. De twee andere, veel kleinere secties, zijn de experimentele pathobiologie en de 

toxicologische pathologie. Onderbrengen in een van deze secties voor wat betreft de con-

tributie en de mailingen leek zinniger en participatie in de vergadering van de sectie klini-

sche pathologie op basis van een ‘bijzonder lidmaatschap’ was statutair wel mogelijk. Met 

andere woorden: je mag lid zijn van twee secties. Bovendien is dit een oplossing die geen 

verandering van de statuten vereist.  

 

De precieze inhoud van de voorstellen is als volgt:  

 

Onderbrengen Klinisch Moleculair Biologen in de Pathologie in de bestaande sectie 

‘experimentele pathobiologie’ en hiermee overeenkomstig de hoogte van de lidmaat-

schapgeld voor deze sectie vast te stellen. Conform artikel 4 statuten. 

 

Het bestuur van de sectie experimentele pathobiologie heeft ingestemd met deze wijzi-

ging.  Het koepelbestuur beveelt daarom aan dit voorstel te accepteren en dit voorstel in 

samenhang te zien met het voorstel voor de sectie klinische pathologie.  Over een even-

tuele aanpassing van de naam van de sectie zal in een latere fase worden nagedacht.   

De sectie klinische pathologie zal akkoord moeten gaan met het collectief verlenen van 

een bijzonder lidmaatschap aan de KMBPers. In artikel 4 van de statuten, lid 3 staat de 

omschrijving van de ‘buitengewone leden’ : Buitengewone-leden zijn natuurlijke personen 

die met een vergelijkbare positie als specialist zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel in het 

buitenland werkzaam zijn op het gebied van de pathologie dan wel personen die niet zijn 

ingeschreven in het (specialisten)register als bedoeld in lid 2 van dit artikel en op hun 

verzoek door het betrokken sectiebestuur zijn voorgedragen aan de algemene ledenver-

gadering en door die algemene ledenvergadering als buitengewoon-lid zijn toegelaten.  

 

Het bestuur hoopt op dinsdag 30 oktober 2012 de KMBPers als buitengewoon lid van de 

sectie klinische pathologie welkom te mogen heten.  
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Programma informatieavond 30 oktober 2012 

 

Uitnodiging uitreiking JC Pompe Penning, 
 ALV en Informatieavond 

30 oktober 2012 
Auditorium OLVG, Amsterdam 

 
Programma  

 
17.00 - 17.20    Welkom en officiële uitreiking JC Pompe Penning aan Arjen vd Pol,  
 gevolgd door drankje, hapje, broodjes. 

  
18.00 - 18.45 Algemene Ledenvergadering koepel & 

sectie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

18.45 - 19.00 1. Manpowerenquête 2012, C. Peutz-Kootstra  
 
19.00 - 19.20 2. Gedifferentieerd tarief systeem, J. Oudejans 
 
19.30 - 19.50 3. T-nrs toedelen volgens een standaard, W. Timens  
 
Veel discussietijd en gebruik van ‘send2vote’. Moderator: voorzitter NVVP  
Afsluiting rond 20.00uur. Borrel na afloop.  
Uitrijkaarten zijn beschikbaar. 

 
 

 Locatie Eerdere onderwerpen Onderwerp nu: 

OLVG, gehoorzaal Strategie en beleid 2008 Tarief, T nrs en cap. 

Oosterpark 9 Imago 2009   

1091 AC Amsterdam Weefselblokjes 2010   

020-5999111 Schaalvergroting 2011   

Sein/tel vz: 5993193 Toekomst & normen 2012   

Bron: Mirjam Mieras 
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LPAV banner 
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Vacatures 

 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 
 
• Klinisch patholoog Laurentius Ziekenhuis Roermond 

• Klinisch patholoog Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 

 
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 

 

De oplossing van vorige keer was natuurlijk het Zahn’s infarct (naar Zahn die ook de LIJ-

Nen in thrombi beschreven heeft). De lever is natuurlijk wel ons grootste inwendige or-

gaan, maar de huid schijnt groter te zijn, en alle dwarsgestreepte spieren bij elkaar zou-

den het grootste orgaan zijn. Weet u dat ook weer eens…. 

 
De nieuwe opgave betreft een zeldzame aandoening, maar hij/zij laat zich zo leuk om-

schrijven. Doe uw best!! 

“Het best kan deze enigmatische aandoening beschreven worden als een curieuze verga-

derzucht. In de knooppunten zijn een soort passieve bijeenkomsten te zien in typische 

“huizen” die in de straten van de betrokken organen gelegen zijn. Klinisch is de afwijking 

gekenmerkt door iets wat wordt aangeduid als een typisch kledingstuk dat zo mooi te zien 

is op schilderijen uit de 16e en 17e eeuw en vooral door hoogwaardigheidsbekleders werd 

gedragen. En om u nog een finale hint te geven: de afwijking wordt genoemd naar 2 illus-

tere collega’s, waarvan er een een veelgebruikt tekstboek heeft geschreven.” 

Met die hints moet er wel uit te komen zijn. Succes! 
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Agenda 

 

6-13 oktober 2012   International Pathology Meeting Towards the Holy Land,  
   Israël 
 
10 oktober 2012   Cursus voor classificatie van doodsoorzaken, Utrecht 
 
15 oktober 2012   Eendags cursus Echogeleide puncties pancreas voor  
   cytopathology 
 
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 
 
29 oktober 2012   14e Papendal symposium, Uitvoeringstoets BMHK, Arnhem 
 
30 oktober 2012   Mythe van de doodsoorzaak, Utrecht 
 
1 november 2012   Basiscursus locale perinatale audit, Utrecht 
 
9 november 2012   3e Nationaal Kwaliteitscongres, Utrecht 
 
9 november 2012   Cursus voor voorzitten locale audit 
 
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 
 
19 december 2012   Symposium “In opleiding bij de patient” 
 
8-9 januari 2013   The 203rd Scientific Meeting of the Pathological Society, 
   Utrecht 
 
25 januari 2013   7e moleculaire bijeenkomst Werkgroep Moleculaire  
   Diagnostiek, Utrecht 
 
12 maart 2013   PALGA cursus coderen 
 
20-22 maart 2013   Training Course Developmental Neuropathology  
 
 
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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