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Update nieuw gedifferentieerd 
systeem 
 
Zoals eerder dit jaar in het Bulletin aan- 
gegeven, heeft het NVVP bestuur vorig jaar 
besloten om opnieuw te onderzoeken of 
ons huidige aangepaste eenheidstarief 
systeem vervangen dient te worden door 
een nieuw gedifferentieerd tariefsysteem 
dat recht doet aan de daadwerkelijke 
werkbelasting en expertise die bij een 
specifieke diagnose komen kijken. 
 
Lees meer op pagina 5 
 

Van CCKL naar ISO15189 
 
Stand van zaken: zoals eerder 
aangekondigd gaat de CCKL accreditatie de 
komende jaren verdwijnen en komt 
daarvoor de internationaal geaccepteerde 
nieuwe ISO15189. Ook de NVVP heeft 
uiteindelijk ingestemd met deze transitie. 
 
Lees de stand van zaken op pagina 8 
 

 

 
Lidmaatschap 

 
Op 1 december 2011 heeft er een wetswijzi-
ging plaatsgevonden inzake het stilzwijgend 
verlengen en opzeggen van abonnementen, 
waardoor abonnementen nu maandelijks op-
zegbaar zijn. Een lidmaatschap van een ver-
eniging 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 secretariaat 
via secretariaat@pathology.nl. Dit dient vóór 
1 december van het kalenderjaar te geschie-
den. 
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Editoriaal 

 

Bespiegelingen aan het eind van het jaar…. 
Bultrug Johannes is overleden en Nederland is 
in rep en roer. Het lijkt wel alsof er een BN-er 
is overleden; het wachten is op een stille tocht 
en een parlementaire enquetecommissie die 
dit tenhemelschrijende incident gaat 
onderzoeken. Gelukkig heeft de voorgenomen 
dissectie van Johannes niet tot protesten 
geleid, anders dan dat de partij voor de dieren 
vond dat hij maar moest blijven liggen om als 
voer voor andere dieren te dienen. Ik ben 
bang dat dit geen indicatie is voor een meer liberalere houding t.o.v. de obductie, 
dat blijft toch altijd een heikel punt. En ons bestuur heeft al eerder aangeraden 
voorzichtig te zijn met mededelingen over dit kwetsbare opiniepunt. Ik hoop dat 
iedereen zich daar wel aan houdt. Waarbij ik wel de kanttekening wil maken dat we 
daarin niet moeten doorslaan en de obductie in nevelen van geheimzinnigheid gaan 
hullen. Ik vind ook dat wij best trots mogen zijn op een taak die zo belangrijk is voor 
kwaliteitsborging (zoals u weet ook een punt dat mij na aan het hart ligt) en 
verbetering van zorg. Dat is niet iets om weg te stoppen, maar we moeten beter het 
perspectief aan geven. Niet het forensische, maar juist het kwaliteitsaspect is 
belangrijk. De obductie is voor de levenden!!! Wat je er ook van vindt, het is 
evenzeer een kerntaak als immunohistochemie of moleculaire pathologie. Ook 
daarover moeten we duidelijk zijn naar de buitenwacht toe. En als we nu ons zelf als 
klinici beschouwen, er is geeneen onderdeel van de pathologie dat zozeer verweven 
is met de kliniek als de obductie. Maar kom, genoeg hierover. En dat allemaal naar 
aanleiding van een dode walvis…. 
 
Deze aflevering van ons Bulletin biedt weer een variabele inhoud, die ik graag in uw 
aandacht aanbeveel. Zowel de geschiedenis als de toekomst komen aan bod, naast 
enkele eminent praktische bijdragen. En natuurlijk stichtelijke bestuurswoorden en 
een enkel bonbonnetje. 2012 is een bewogen jaar geweest, al betroffen deze 
roerselen niet zozeer de pathologie. Laten we hopen dat we in 2013 ook een rustige 
tijd zullen kennen, al wil ikzelf nog wel de hoop uitspreken dat we volgend jaar 
misschien eens groots en positief in het nieuws zullen komen. En waarom zou dat 
niet kunnen!? 
 
Verder is deze tijd een tijd om in dank terug te zien op wat achter ons ligt. Dat doet 
iedereen natuurlijk op zijn eigen manier en naar telkens weer andere personen. Op 
deze plaats is het in elk geval gepast als ik dank uitspreek aan Cantrijn en “onze” 
Marieke, die altijd veel werk verzet om het Bulletin netjes opgemaakt bij u te 
krijgen. Waarvan acte!! 
 
Ik wens iedereen vrolijke feestdagen en een zeer voorspoedig Nieuwjaar en hoop u 
allen bij verschillende gelegenheden persoonlijk te zien en te spreken. 
Alles goeds! 
 
Paul van der Valk 
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De bestuurstafel: gebeurtenissen en dossiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bevolkingsonderzoek darmkanker. 
Het centrum voor bevolkingsonderzoek (CvB) van RIVM is bezig met de laatste 
voorbereidingen voor het BVO darmkanker. Als onderdeel hiervan wil het CvB de 
kwaliteit van het natraject optimaal borgen. Er komen niet alleen eisen voor 
coloscopisten, maar ook voor pathologen. Dit zijn eisen voor het traject aansluitend 
aan een positieve screentest (iFOBT of immunologische fecal occult blood test). Eerder 
heeft u via een nieuwsbrief kunnen zien hoe die eisen er aanvankelijk uitzagen. Op 18 
december heeft het bestuur een aangepaste versie onder ogen gekregen. Dit lijkt een 
betere basis te vormen voor ondersteuning door de NVVP. Het bestuur wilde af van de 
volumenorm per patholoog, maar vond een ingangstoets wel acceptabel. Op de 
website kunt u hierover meer lezen.  
 
Indicatoren en kwaliteit. 
Op verenigingsniveau speelden ‘indicatoren’ een 
grote rol in de nieuwsbrieven van het afgelopen 
kwartaal. Het opgezette ADAS systeem, inclusief 
website om deze indicatoren te ontvangen en 
verwerken, heeft niet naar behoren gefunctioneerd. 
Er komt in de loop van 2013 hopelijk een betere 
versie. Deze verbeterde versie (‘ADAS-3’) zal de LVC 
ook moeten gaan ondersteunen in haar 
visitatiewerkzaamheden. Tegelijkertijd werkt de LVC 
a a n  e e n  n i e u w e  v e r s i e  v a n  d e 
waarderingssystematiek van de kwaliteitsvisitaties 
conform het orde model. Hierin zullen beter dan 
voorheen de grenzen met de CCKL-RvA worden 
aangegeven. Voor de laboratoria zullen de CCKL-RvA normen omgezet gaan worden 
naar ISO15189 normen. Een aanvraag voor een officiële vertaling van het Engelse 
document naar een Nederlandse versie is met twee andere WV-en ingediend bij de 
SKMS. Ook wordt een taakgroep in het leven geroepen om de ‘scopes’ en de 
vertaalslag naar de pathologie te maken. Tot slot zal het bestuur in 2013 duidelijker 
richting geven over accreditatie als voorschrift voor laboratoria. Als u nog niet gestart 
bent met een kwaliteitssysteem conform 15189, dan is de tijd nu meer dan rijp om er 
mee te beginnen.  

Van de bestuurstafel 
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De Wintermeeting met de Pathological Society 
Al sinds de jaren 50 houdt de Pathological Society, de UK-vereniging voor wetenschap 
(een echte wetenschappelijke vereniging dus…) meetings in Nederland. Dit jaar is de 
NVVP trots op het feit dat de afdeling Pathologie van het UMCU de wintermeeting 
‘host’. Er is een goed programma met een speciaal onderdeel voor AIOS, en, 
traditioneel, een society dinner. Op 8 en 9 januari 2013 in de Utrechtse binnenstad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een nieuw tariefsysteem 
Met het vooruitzicht op een integrale kostprijs (honorarium en ziekenhuiskosten) 
vanaf 2015, het gevoel dat eenvoudiger diagnostiek (lipomen, epidermiscysten enz) 
niet meer voor onderzoek worden ingestuurd en de toegenomen bewerkelijkheid van 
bepaalde diagnostiek (zoals bij het mammacarcinoom), is de vraag naar een 
gedifferentieerd tarief actueel. Een grote doorberekening gaat hiervoor de komende 
maanden van start onder leiding van de CBB. De tarieven 501, 503 en 507 zullen 
mogelijk opnieuw worden ingedeeld op basis van zwaarteklassen. Dit alles 
budgetneutraal, maar met waarschijnlijk wel een herrangschikking van inkomsten. Op 
de ledenvergadering tijdens de Pathologendagen in april hoopt het bestuur al met 
concrete voorstellen te komen. Houdt u intussen voor de ontwikkelingen de 
nieuwsbrief in de gaten. 
 
2013 wordt dus voor u en ons een boeiend jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
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Zoals eerder dit jaar in het Bulletin aangegeven, heeft het NVVP bestuur vorig jaar 
besloten om opnieuw te onderzoeken of ons huidige aangepaste eenheidstarief systeem 
vervangen dient te worden door een nieuw gedifferentieerd tariefsysteem dat recht doet 
aan de daadwerkelijk werkbelasting en expertise die bij een specifieke diagnose komen 
kijken. In dit stuk willen we u op de hoogte brengen van de voortgang van dit project en 
aangeven hoe we denken dat een nieuw gedifferentieerd tariefsysteem eruit zou moeten 
zien. 
 

Waarom een nieuw gedifferentieerd tariefsysteem? 

Per 1 januari 2012 is de financiering van de ziekenhuiszorg sterk gewijzigd. Zowel 
ziekenhuiskosten en specialistenhonorarium zijn gebudgetteerd en zullen dat zeker tot 
2015 blijven. Daarbij is het de bedoeling dat de zorgverzekeraars een sturende rol gaan 
krijgen door scherp naar de prijs van DOT zorgproducten te kijken bij het contracteren 
van zorg in ziekenhuizen. Belangrijk is daarom dat per DOT product een reële kostprijs 
berekend kan worden. Met het huidige eenheidstariefsysteem in de pathologie is dit niet 
goed mogelijk.  

Met een nieuw systeem kunnen mogelijk ook andere tekortkomingen hersteld worden. 
Belangrijke problemen zijn het niet uniform toebedelen 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 werkbelasting en tarief  

• Expertise belonen 

• Relatief simpel en eenduidig 

• Goed uitvoerbaar  

• Efficiënt en innovatief werken belonen  

 

Beoogd systeem: 

Drie van de huidige declaratie codes worden opnieuw verdeel over meerdere 
(waarschijnlijk 5 of 6 zwaartecategorieën), gebaseerd op de indeling in 
zwaartecategorieën van de American Medical Association (AMA). De combinatie van aard 
materiaal en ingreep (bv mamma en resectie) is bepalend voor de indeling in de 
categorieën. Er is ervoor gekozen om de huidige codes 501 (standaard HE en 
histochemische kleuringe), 503 (immuno) en 507 (morfometrie) opnieuw in te delen. De 
totale tijd van deze codes wordt verdeeld over deze 5 of 6 nieuwe zwaartecategorieën. De 
overige codes worden niet aangepast.  

 

Onderbouwing verhouding tussen de normtijden van de verschillende 

zwaartecategorieën. 

In een studie van het VUmc (Meijer et al, gepubliceerd in Virchow Archiv 2009) is 
aangetoond dat er een lineair verband bestaat tussen het totale aantal coupes per 
inzending en de totale beoordelingstijd door de patholoog. Hiervan wordt uitgegaan om 
het verschil in zwaarte tussen de verschillende categorieën te bepalen. De definitieve 
bepaling van de verhoudingen gebeurt door de CBB/het bestuur met inspraak van de 
leden, met de uitdrukkelijke bedoeling dat het een voor de meeste pathologen herkenbaar 
verdeling wordt.  

Update nieuw gedifferentieerd tariefsysteem 
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Het NVVP bestuur heeft inmiddels DBC-Onderhoud de opdracht gegeven om deze analyse 
uit te voeren in een representatieve steekproef van 9 afdelingen (3 academische 
afdelingen, 2 stichtingen en 4 afdelingen van niet academische ziekenhuizen). Deze 
analyse moet begin februari leiden tot een voorstel met de volgende resultaten: 

1. Het optimaal aantal zwaartecategorieën; waarschijnlijk 5 of 6 met lijst van aard 
 materiaal / ingreep combinaties per zwaartecategorie en met afspraken over 
 toebedelen van nummers 

2. Een voorlopige bepaling van de verhouding tussen deze verschillende 
 zwaartecategorieën 

 
 

Budgetneutraal 

De kosten en het specialistenhonorarium zijn voor ziekenhuiszorg gebudgetteerd. Dit is 
afgesproken in het convenant dat de specialisten met minister Schippers gesloten hebben. 
Voor de transitie naar een aangepast tariefsysteem komt dit nu goed uit, omdat de totale 
normtijd en de totale kosten die voor de pathologie gemaakt worden, bekend zijn. De 
totale normtijd is circa 20 miljoen minuten resulterend in een totaal honorarium van circa 
€31 miljoen euro. De totale (laboratoriumdeel) kosten (exclusief honorarium) bedragen  
€64 miljoen. Deze totale tijd en kosten kunnen budgetneutraal over de nieuwe 
categorieën in de juiste verhouding verdeeld worden. Daarom is geen nieuwe tijdmeeting 
nodig. Om dit goed te kunnen uitvoeren zal met behulp van PALGA de hele productie van 
een jaar (waarschijnlijk 2010 of 2011) opnieuw volgens de nieuwe categorieën worden 
ingedeeld. Op deze manier zal uiteindelijk het honorariumtarief en de kosten per 
zwaartecategorie bepaald worden.  
 

 

Voorziene problemen 

Het zal lastig zijn om de oude declaratiecodes direct naar de nieuwe categorieën om te 
rekenen, omdat weefsels nu niet op uniforme wijze naar nummers worden toebedeeld en 
daarmee verrichtingen codes niet uniform naar het aantal inzendingen worden 
toegewezen. Om meer inzicht hierin te krijgen, zal waarschijnlijk een steekproef bij 
verschillende afdelingen moeten worden uitgevoerd. Een alternatief zou kunnen zijn om 
een jaar volgens beide systemen te rapporteren. 

 

De tarieven voor de kosten worden door de NZa berekend. Dit betreft de tarieven die 
maximaal naar de 1ste lijn mogen worden gedeclareerd (bijvoorbeeld naar huisartsen). 
Kosten voor pathologie worden binnen ziekenhuizen verschillend (door-)berekend. Deze 
kosten zijn vaak gebaseerd op interne kostprijzen en niet direct gerelateerd aan door de 
NZa vastgestelde kostprijzen. Dit ligt echter anders bij pathologie afdelingen die op basis 
van de NZa tarieven naar andere ziekenhuizen declareren. Het is daarom belangrijk dat 
niet alleen het honorarium maar ook de nieuwe kostprijs op een juiste manier berekend 
wordt. De relatie tussen kostprijs en honorarium is niet eenduidig. Maar ook hierin zal een 
zo goed mogelijk onderbouwd voorstel moeten komen waar de pathologen zich in kunnen 
herkennen. 
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Tijdplan en besluitvorming: 

 

Fase 1: 

December / februari 2013: analyse van de data uit 9 steekproef afdelingen met 
presentatie van voorlopige resultaten naar de leden, via website en eventueel 
informatieve bijeenkomst 

 

Fase 2: 

Maart / april 2013: doorberekening in landelijke Palga database inclusief impact analyse 
met voorstel voor indeling normtijden en kosten, via website en eventueel informatieve 

bijeenkomst. 

 

Algemene Ledenvergadering april 2013: Voorstel zal afhankelijk van de resultaten van de 
analyse met positief of negatief advies aan de leden ter stemming worden voorgelegd. 

 

Voor meer informatie zie de presentatie gehouden op de informatieavond d.d. 30 oktober 
2012 op de NVVP website.  

 

Namens de CBB, 

Joost Oudejans 
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Van CCKL naar ISO15189: stand van zaken 

 
Zoals eerder aangekondigd gaat de CCKL accreditatie de komende jaren verdwijnen 
en komt daarvoor de internationaal geaccepteerde nieuwe ISO15189. Ook de NVVP 
heeft uiteindelijk ingestemd met deze transitie. De definitieve (internationale) versie 
van ISO15189 zal pas begin 2013 gepubliceerd worden. Daarna zal deze Engelstalige 
versie in het Nederlands vertaald moeten worden, een verzoek om deze vertaling te 
subsidiëren is o.a. richting SKMS gedaan. Deze Nederlandse versie zal op zijn vroegst 
in april 2013 beschikbaar zijn.  
Deze nieuwe norm zal gelden voor talrijke organisaties zoals de NVVP, de NVKC 
(klinische chemie), NVMM (microbiologie), VKGL (klinische genetica), NVVI 
(immunologie), NVZA (ziekenhuis apotheken) etc. Al eerder hebben Joost Oudejans 
en ondergetekende de belangrijkste verschillen met de CCKL norm beschreven.  
 
De belangrijkste afwegingen staan hieronder nog eens vermeld:  
 
• Voordelen van accreditatie volgens de nieuwe ISO15189 norm zijn naast de in-

ternationale erkenning vooral de vermindering van het aantal afwijkingen (scores 
2 vervallen), met daardoor minder corrigerende acties, de professionalisering van 
de beoordelingsteams en de duidelijkere normen, waarbij in de huidige CCKL 
praktijkrichtlijn onderscheid tussen norm en interpretatie niet altijd duidelijk is. 
 

• Een belangrijk nadeel van de accreditatie volgens de nieuwe ISO15189 norm is 
dat met de huidige CCKL praktijkrichtlijn binnen de beroepsgroep veel ervaring 
aanwezig is. Veel afdelingen zijn inmiddels volgens dit stramien geaccrediteerd of 
zijn in het proces om volgens dit stramien geaccrediteerd te worden. Echter ook 
de CCKL praktijkrichtlijn is gebaseerd op de oude ISO15189 norm en wijkt inhou-
delijk maar beperkt af van de nieuwe ISO15189 norm. Aanpassingen aan de 
nieuwe norm vergen daarom een beperkte tijdsinvestering.  
 

• Een tweede nadeel is dat door de andere werkwijze de kosten per visitatie door 
de langere visitatie met minder vereist voorwerk, zeer waarschijnlijk hoger zullen 
zijn dan voorheen. De kosten zullen waarschijnlijk bestaan uit een jaarlijkse con-
tributie en kosten per visitatie, dat voornamelijk afhankelijk van de “scope”, dus 
de complexiteit van de visitatie en niet zozeer van de grootte van het  
laboratorium.  
 

• Het voorstel is eens per 2 jaar (en dus niet jaarlijks) te visiteren. 
 

• Een belangrijk aandachtspunt is het werven en opleiden van auditoren binnen de 
beroepsvereniging, iets dat momenteel zeer moeizaam is. In de Raad van Accre-
ditatie (RvA) systematiek zullen teamleiders en vakdeskundigen een reële ver-
goeding krijgen in plaats van de huidige onkosten vergoeding. Deze regeling re-
sulteert in een reële vergoeding met hopelijk het makkelijker vinden van ge-
schikte auditoren. 

 
Op 18 september is de stuurgroep transitie ISO15189 bij elkaar geweest. Deze groep 
blijft functioneren tot de ISO15189 officieel is ingevoerd. Contacten met de weten-
schappelijke verenigingen worden nu erg belangrijk, onder andere voor het opstellen 
van discipline specifieke scopes en normen.  
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Daarvoor is nu nog geen forum. Er is een Gebruikersraad van de RvA maar deze gaat 
alleen over tarieven en servicegraad, niet over inhoud. De NVVP zal dus een ad hoc 
commissie moeten instellen voor het formuleren van deze pathologie specifieke sco-
pes en normen zoals de bewaartermijn van preparaten, participatie aan rondzendin-
gen etc. Daarnaast is er een verzoek vanuit de RvA om een permanent gebruikers-
platform te bouwen met de wetenschappelijke verenigingen.  
 
Wat is nu het beoogde tijdspad?  
• voorjaar 2013: Nederlandse versie van ISO15189 beschikbaar 
• voorjaar 2013 (?): instellen van een NVVP commissie die de pathologie specifieke 

scopes en normen gaat opstellen. 
• tweede helft 2013: eerste pilot beoordelingen volgens ISO15189 per; de rest vol-

gens bestaande CCKL systematiek 
• per 1 januari 2015: uitsluitend beoordelingen volgens ISO15189 
• medio 2019: alle labs zijn volgens ISO15189 beoordeeld; er zouden dan dus 

geen CCKL geaccrediteerde labs meer mogen bestaan 
 
Namens de CKBU, 
 
Philip Kluin 
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Het Synergietraject 

 
In Nederland is de Orde van Medisch Specialisten (OMS) de enige partij die door bijvoor-
beeld de overheid (VWS) wordt gezien als gesprekspartner als het gaat artsenzaken. Toch 
is slechts een deel van onze collega’s, namelijk voornamelijk de vrijgevestigden, lid van 
de OMS. Verder zijn ook niet alle dienstverbanders lid van de LAD.  
Vanuit deze beide organisaties bestaat de behoefte om te komen tot een organisatie die 
de belangen van alle artsen in Nederland vertegenwoordigt en niet alleen op financieel ge-
bied, zoals nu vaak de belangrijkste activiteit van beiden lijkt te zijn. 
De meeste wetenschappelijk verenigingen (WVen) merken, dat als het om contacten met 
‘de buitenwereld’, zoals VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), we vaak niet ge-
hoord worden, c.q. niet als serieuze gesprekspartner gezien worden. En dat er steeds 
meer zaken op ons afkomen op het gebied van kwaliteitsbeleid en opleiding, waar er veel 
gemeenschappelijke belangen zijn. 
 
Vanuit deze gedachten is vanuit de WVen het initiatief ontstaan om te komen tot een in-
tensievere samenwerking en uiteindelijk een nieuwe organisatie, waarvan alle weten-
schappelijke verenigingen lid zijn en daarmee alle leden van die verenigingen. 
 
De vertegenwoordigers, veelal de voorzitters, van de WVen hebben inmiddels de intentie 
uitgesproken om als organisatievorm te willen kiezen voor een federatie met als belang-
rijkste ambitie het intensiveren van de samenwerking, in ieder geval op de gebieden van: 
• Gezamenlijk organiseren van kwaliteitsvisitaties 
• Gezamenlijk vormgeven van het proces van richtlijn ontwikkeling 
• Verder ontwikkelen van een visie op kwaliteitsbeleid 
• Behartigen van de beroepsbelangen vanuit een samenhangende visie op vrije vesti-

ging en dienstverband 
• Gezamenlijk beleid ten aanzien van volumenormen 
• Gemeenschappelijke relaties met externe partijen, zoals overheid en zorg-

verzekeraars 
• Gemeenschappelijk PR beleid ten aanzien van het beroepsimago 
• Gezamenlijke visie op inhoud en financiering van opleidingen 
 
Door het vormen van een federatie zal het bestaansrecht van de OMS verdwijnen, waar-
mee deze organisatie ook zal ophouden te bestaan. 
 
De komende maanden zal een stuurgroep, bestaand uit enkele voorzitters van WVen, de 
uitgesproken intentie verder uitwerken. 
 
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Mat Daemen 
Hans Blaauwgeers 
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LED LAMPJES 

NOG GEEN GROEN LICHT VOOR LED LAMPJES IN UW MICROSCOOP: PROBLEMEN MET 
DE CONGOROOD KLEURING.  
 
Enige tijd geleden werd onze afdeling benaderd met het verzoek ons microscopenpark 
te renoveren door de conventionele lampjes te vervangen met LED lampjes: die gaan 
immers langer mee en hebben een hogere lichtopbrengst. En je moet toch mee met je 
tijd. Dat is inderdaad op een aantal microscopen gebeurd. Omdat we in het UMCG 
veel amyloïdose patiënten zien, kwam er weldra een collega langs die verbaasd op-
merkte dat iets er toch echt als amyloïd uitzag maar niet appelgroen oplichtte onder 
gepolariseerd licht. Ook ontvingen we een enkele revisie van elders met een “vals ne-
gatieve” congorood kleuring. Een serie biopten vergelijkend blijkt inderdaad dat in mi-
croscopen die met LED lampjes zijn uitgerust aanzienlijk veel minder of geen appel-
groen signaal te zien is.  
 
Alles napluizend blijkt dat de conventionele LED lampjes die nu worden ingebouwd 
een discontinu emissiespectrum hebben met een dip rond de 490 nanometer. Traditi-
onele gloeilampjes en halogeen verlichting hebben een gelijkmatiger spectrum met 
een geleidelijke afname in het hogere energie gebied (violet; vergelijk Tungsten met 
LED in Figuur 1). Congorood en het Congorood-amyloïd complexen hebben (althans in 
het zichtbare deel van het spectrum) rond de 500 nanometer juist een hoge absorp-
tie. In het gebied nabij de hoogste absorptie bevindt zich ook de bron van het beken-
de appelgroen. Het gevolg van de dip is dat je met een LED lampje soms niets of al-
leen maar een heel klein beetje blauwgroen (aquamarijn, de kleur lijkt ook iets naar 
blauw te verschuiven) licht te zien krijgt, waar je met een conventionele lichtbron veel 
meer ziet, zeker als er veel amyloïd in een dikke coupe zit (Figuren 2A en 2B). Het 
valt daarbij op dat een coupe met heel veel amyloïd met een LED vaak nog wel een 
duidelijk signaal geeft (Figuur 2C); de echte problemen doen zich uiteraard voor in 
weefsel met weinig amyloïd (Figuur 2F). 
 
De congorood kleuring met gepolariseerd licht is de gouden standaard voor het aanto-
nen van amyloïd. De in veel laboratoria gebruikte thioflavine kleuring is zeer sensitief 
maar minder specifiek (zie o.a. Fernandez-Flores Biotechnic & Histochemistry 
2011;86:293-301).  
 
De techniek rond de LED-lampjes ontwikkelt zich snel en daarbij wordt ook de ge-
noemde spectrale discontinuiteit minder, maar op dit moment zijn een veel LED-
lampjes beslist suboptimaal. 
 
 
Philip Kluin, Wicher Jansen en Marcory van Dijk,  
Pathologie UMCG 
 
 
 
 
 
1  NB Het exacte mechanisme waardoor het gehele caleidoscopisch spectrum wordt 
gemaakt als je de analysator draait (bij gewoon licht) is lastig te begrijpen en berust 
deels op het “Cotton effect” (zie Benditt et al in PNAS 1970;66:1044-51 en Howie et al in 
Lab Invest 2008;88:232-42). 
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LED LAMPJES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: absorptiespectrum van zuiver congorood in oplossing en voor een congorood-
amyloïd complex (de laatste curve is globaal en afhankelijk van heel veel factoren) en 
daaronder de emissiespectra van twee lichtbronnen. Merk op dat sommige LED lampjes 
een grote dip hebben in het spectrum waar de absorptie van congorood juist het sterkst 
is. 
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LED LAMPJES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Congorood kleuring zonder polarisatie (A&D); tevens met gepolariseerd licht 
met een Philips Focusline halogeenlampje (B&E) en met Philip Luxeon K2 LED (C&F). Alle 
opnames zijn met dezelfde microscoop (Olympus) genomen, waarbij de hoeveelheid licht 
en camera-instelling voor iedere setting is gemaximaliseerd. A-C: zeer veel AA amyloïd in 
duodenum bij RA patiënt; D-F: weinig AL amyloïd in beenmerg bij patiënt met plasmacel-
dyscrasie. 



14 

 

DNTP oftewel….Dutch National Tissuebank Portal 

 
Precies een jaar geleden besteedde dit bulletin al aandacht aan het DNTP project met als 
titel: ‘Het weefselportaal: meer met PALGA doen’.  

 
We zullen even uw geheugen opfrissen: 
• DNTP streeft naar facilitering, borging en volumevergroting van ‘nader gebruik’ van 

weefselblokken uit de 58 Nederlandse pathologie laboratoria. 
 

• Nader gebruik houdt in dat weefselblokken afkomstig uit zorgdiagnostiek (=primair 
gebruik) worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld onderzoek. 
 

• Onderzoek met weefselblokken kan leiden tot nieuwe inzichten en – therapieën.  
 

• De PALGA landelijke patiënten informatie database (PIDB) kan onderzoekers de weg 
wijzen naar de ruim 50 miljoen weefselblokken uit de 58 pathologie laboratoria. 
 

• Daarmee is de PALGA PIDB een virtuele ‘goudmijn’ als nader gebruik biobank.  
 

• De DNTP zal het administratieve en logistieke proces van aanvraag, uitgifte en re-
tourzending van weefselblokken organiseren, faciliteren en borgen. 
 

• De DNTP doet dit ter ondersteuning van onderzoekers en pathologen. 
 

• Én in het belang van patiënten, pathologie laboratoria en onderzoek.  
 
Het is tijd voor een update. Het projectteam is sinds november 2012 gevormd. Folkert 
van Kemenade, patholoog in het VUmc, heeft Chantal Steegers als projectmanager en Ar-
ne Hoffman als software engineer voor het project aangenomen. Het projectteam wil met 
de DNTP de toegankelijkheid van weefselblokken voor nader gebruik optimaliseren, zon-
der de échte reden van het bewaren van weefselblokken uit het oog te verliezen: uitge-
stelde primaire (her)diagnostiek.  
 
Meer gebruik van weefselblokken voor onderzoek zonder het risico dat deze op- of kwijt-
raken? Is dat wel mogelijk? Gaat dit niet heel veel tijd kosten van de laboratoria? Immers, 
aanvragen van onderzoekers voor weefselblokken uit de archieven van pathologie labora-
toria, drukken nu op de zorgtaak en tijd van pathologen en secretariaatsmedewerkers. Zij 
krijgen hier weinig voor terug en onderzoekers lijken te verwachten dat deze inspanning 
ook zo hoort. Het liefst zo snel mogelijk. Waarna vervolgens de onderzoeker goede sier 
maakt met resultaten van onderzoek. De weefselblokken, die het archief uitgingen, ko-
men soms nooit meer terug.  
 
Aan deze situatie gaat de DNTP wat doen.  
 
Het projectteam is bezig het proces van aanvraag tot uitgifte van weefselblokken in Noord
-Holland in kaart te brengen. Amsterdam wordt in dit raster van laboratoria, de eerste 
HUB om één regio te gaan vormen ten behoeve van aanvragen voor weefselblokken voor 
onderzoek. In dit HUB & SPOKE model zullen UMC’s als tussenstation (HUB) gaan funge-
ren, tussen archieven en onderzoekers. De weefselblokken worden in de HUBS gecontro-
leerd (kwaliteitscontrole) en eventueel bewerkt en gaan daarna retour naar de archieven 
van herkomst. De DNTP wordt in dit proces de intermediair tussen aanvragers 
(onderzoeker) en beheerders van pathologie archieven. De DNTP zal uiteindelijk het gehe-
le proces registreren (track & trace database) waar alle betrokken partijen toegang toe 
hebben.  
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Maar om dit te bereiken en de DNTP tot een succes te maken hebben wij uw hulp nodig. 
Het doel van dit project is behartiging van belangen van patholoog, pathologie laborato-
ria, onderzoekers en patiënten. Dit wordt een complexe onderneming en dito logistiek, 
maar het is niet onmogelijk. Toch zien we vast nog wat over het hoofd in het boven-
staand. Daarom deze oproep:  
 
Wat verwacht u van een DNTP ter ondersteuning van aanvragen voor weefsel-

blokken uit uw lab?  
 
Email of bel ons vóór 1 februari 2013 uw antwoord dan nemen wij dat zeker mee in de 
opzet en uitrol van het project. Wij horen heel graag van u! 
 
 
Contact: 
Folkert van Kemenade, VUmc   
f.vkemenade@vumc.nl  
020-4444004 
Chantal Steegers, VUmc  
c.steegers@vumc.nl  
06-41633775 
Arne Hoffman, VUmc  
a.hoffman@vumc.nl  
 
 
 

 
 
 
 
* Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure Nederland (BBMRI-NL). 
Het samenwerkingsverband tussen biobanken in Nederland. Opgezet omdat, voor het 
beantwoorden van belangrijke wetenschappelijke vragen, onderlinge samenwerking tus-
sen biobanken essentieel is. 
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PALGA — richtlijn verslaglegging 

 
De PALGA Privacy Commissie (PPC) adviseert de Stichting PALGA - ter bescherming van de 
privacy van patiënten en degenen die bij hun behandeling betrokken zijn - omtrent de ver-
strekking van persoonsgegevens uit de PALGA databanken. De PPC vraagt uw aandacht 
voor een richtlijn voor de verslaglegging. 
 
Een groot deel van het pathologieverslag wordt verstuurd naar de landelijke PALGA data-
banken: 
 
• de databank voor de patiëntenzorg die bij elk nieuw pathologie onderzoek wordt be-

vraagd  
 

• de databank voor wetenschappelijk onderzoek waarin geanonimiseerde gegevens 
worden opgeslagen; gegevens uit deze databank kunnen worden verstrekt aan een 
onderzoeker na goedkeuring van de Wetenschappelijke én Palga Privacy Commissie. 

  
Sinds 1 januari 2010 worden in beide databanken ook de zogenaamde ‘lange tek-
kstrubrieken’ opgeslagen: macroscopie, microscopie, klinische gegevens en epicrise. Van 
oudsher wordt ook al de conclusietekst opgeslagen.  
 
De betreffende rubrieken kunnen verstrekt worden voor wetenschappelijk onderzoek. U 
dient er daarom op bedacht te zijn dat in deze rubrieken geen personen identificeren-
de gegevens vermeld mogen worden. Dit zijn bijvoorbeeld namen van patiënten, artsen, 
instellingen en dergelijke.  
 
Identificerende gegevens horen net zoals andere 'persoonlijke' aantekeningen thuis in 
de UDPS tekstrubrieken 'opmerkingen' en 'aantekeningen'. De inhoud daarvan wordt niet 
naar de centrale databanken verstuurd. 
  
Tussen de rubrieken 'opmerkingen' en 'aantekeningen' is duidelijk verschil: 
• opmerkingen is een rubriek waarvan de inhoud (als het laboratorium dat ingesteld 

heeft) meegezonden wordt in de uitslag (elektronisch / print). Deze rubriek vormt 
juridisch onderdeel van het patiëntendossier; 

• aantekeningen betreffen werkaantekeningen die juridisch niet tot het patiënten-
dossier behoren 

  
Deze richtlijn voor de verslaglegging betekent dat de werkwijze in diverse laboratoria aan-
passing behoeft. De gevraagde werkwijze sluit aan bij de richtlijnen voor de verslagleg-
ging zoals die gehanteerd worden bij automatiseerde patiëntendossiers zoals die van huis-
artsen, ziekenhuis-EPD’s en dergelijke.  
 
Hannelore Hofhuis, bestuursvoorzitter Stichting PALGA 
Evan Boers, q.q. voorzitter PALGA Privacy Commissie 
 
 
 
 
Eventueel commentaar mag u richten aan het bestuur van PALGA: stichting@Palga.nl 
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Pathologie aan de voet van de Kilimanjaro 

Wie voelt er voor haar of zijn kennis op het gebied van de tropische pathologie te 
verdiepen en uit te breiden? Een unieke kans daarvoor is een verblijf op de afde-
ling pathologie van een ziekenhuis in het noorden van Tanzania; het Kilimanjaro 
Christian Medical College dat ligt nabij Moshi, een plaatsje in het noorden van Tan-
zania en bij safarigangers bekend als uitvalsoord voor trektochten naar de top van 
de Kilimanjaro. Het ziekenhuis mist een eigen patholoog en om in dit manco te 
voorzien levert sinds enkele jaren een groepje van onze collega’s ter plekke een 
bijdrage aan patiëntenzorg en onderwijs. Ook voor het komende jaar wordt op ons 
weer een beroep gedaan en ik ben nog op zoek naar invulling voor de maanden 
april, mei en juni. 
Het ziekenhuis betaalt een (naar westerse maatstaven bescheiden) vergoeding en 
biedt vrij wonen aan in een bungalow op de zgn. doctors compound. Naast het 
werk is er ook ruim gelegenheid om de omgeving te verkennen. De Serengeti en 
de Ngorongorokrater liggen om de hoek. 
 

 
 
Met wie mag ik mijn enthousiasme delen? 
 
Piet Slootweg (p.slootweg@pathol.umcn.nl)  
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Vacatures 

 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 
 
• Klinisch patholoog Maatschap Pathologie West-Brabant 

• Patholoog Qatar 

• Twee pathologen ADC Curaçao 

• Pathologen Martini Ziekenhuis 

 
Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht op de website van de NVVP, 

Casus Verbalis 

 
De oplossing van de vorige keer was (natuurlijk) de sinushistiocytosis with massive  
lymphadenopathy, ofwel de Rosai-Dorfman en de vergaderzucht was de emperipolese  
die deze aandoening kenmerkt. Eitje toch! 
 
De nieuwe opgave betreft een aandoening die (meestal) in het gezicht gelegen is.  
Bij uitstek een geniepigerd die een beruchte sluipweg uit de pathologie benut om verder 
te komen. Bij bestudering van deze aandoening in de microscoop dringt zich een vergelij-
king op met een huishoudelijk artikel waarmee men een homogene vloeistof probeert te 
verkrijgen. Een van de onderdelen uit de naam suggereert iets dat het proces onder de 
microscoop meestal niet waarmaakt. Welk proces is hier (wel erg) cryptisch omschre-
ven??? 
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 Agenda 

 

7 januari 2013   Satellite Meeting “New techniques in Molecular Pathology”, 
   Utrecht 
 
8-9 januari 2013   The 203rd Scientific Meeting of the Pathological Society, 
   Utrecht 
 
23-25  januari 2013   7th Dutch Hematology congress 
 
25 januari 2013   7e moleculaire bijeenkomst Werkgroep Moleculaire  
   Diagnostiek, Utrecht 
 
28-30 januari 2013   Winter ILD Cursus, Davos 
 
7 februari 2013   NVvO Oncologiedag, Utrecht 
 
8 februari 2013   Symposium, Moleculaire diagnostiek is vooruitzien, Utrecht 
 
12 maart 2013   PALGA cursus coderen 
 
14 maart 2013   3e up-to-date in erfelijke kanker, Nijmegen 
 
20-22 maart 2013   Training Course Developmental Neuropathology  
 
4-5 april 2013   Advanced Teaching Course in Clinical Cytology in 2013, 
   Groningen 
 
17-19 april 2013   Pathologendagen 2013 
 
22-24 mei 2013   European Renal Pathology Course, Amsterdam 
 
2-4 juni 2013   Pathology days in Timisoara, Romania 
 
11 juni 2013   De Juiste Score, Nijmegen 
 
24-26 juli 2013   2nd Dermatopathology Course in El Bierzo 
 
5-6 september 2013   Cursus Praktische nefropathologie, Leiden 
 
16-18 oktober 2013   Training Course Forensic Neurpathology 
 
28 November 2013   PALGA cursus coderen 
 
 
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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