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Afronding SKMS projecten 

 

• Colonrapportage 

 

Samenvatting van het eindverslag 

Toelichting bij spiegelindicatoren en nieuwe 

lijsten voor LVC visitatie  

 

De CKBU en LVC beogen met het invoeren van 

deze nieuwe lijsten een vertrouwelijke benchmark 

te maken, met een structureel karakter waarbij 

gegevens elk jaar worden geactualiseerd. De 

spiegelindicatorenlijst is nog niet definitief, hierop 

kan nog commentaar worden gestuurd naar de 

CKBU. De spiegelindicatorenlijst is daarnaast geen 

vaste lijst maar zal ook in de toekomst 

geactualiseerd worden. 
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Peter Nikkels wint “de Snoo van ‘t Hoogerhuijs” 

prijs 

Aan dr. Peter Nikkels is op 19 maart 2010 de prijs 

van de Stichting "de Snoo van 't Hoogerhuijs" 

uitgereikt. Deze prijs wordt door de stichting 'de 

Snoo van 't Hoogerhuijs', meestal om de twee jaar, 

uitgereikt aan degene die zich op het gebied van 

de (vergelijkende) verloskunde, erfelijkheidsleer, 

embryologie, zoötechniek, zoölogie, teratologie en 

ontwikkelingsbiologie heeft bewezen een 

uitzonderlijk onderzoeker te zijn.  
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Van de bestuurstafel 

 

Waar gaan we heen, waar houdt de vereniging zich 

mee bezig?  

Kom van alle zaken, waar uw bestuur zich over 

buigt, op de hoogte. 
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Nieuw motto! 

 

Geachte collegae, 

 

Zoals gezegd is de vereniging in beweging en zijn 

we op meerdere fronten aan het vernieuwen. Zo 

willen we ook ons motto duidelijker maken. 

 

Lees verder op pagina 12 
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Editoriaal 

 

Beste mensen, 

 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid, dichtte Herman Gorter reeds zo’n eeuw geleden. Welnu, een nieuwe 

lente, ja, een nieuw geluid, dat valt nog wat mee. Na de uiterst disruptieve winter is de lente zacht en zachtjes 

binnen gekomen. En iedereen zag er ook naar uit. Kunnen we met frisse moed weer beginnen. Lente 

schoonmaak en zo meer. Misschien is het hier dan ook goed om eens te beginnen over iets dat vernieuwing en 

schoonmaak moet brengen, ons kwaliteitsstreven. Ik ben er vast van overtuigd dat alle pathologen van 

Nederland kwaliteit een warm hart toedragen. Maar het lijkt er wel op dat men daarbij denkt dat het hoort, 

als we het maar vanzelf zien gebeuren. Maar, geachte collegae, vanzelf gebeurt niets!! Kwaliteit is iets waar 

aan gewerkt moet worden en wel voortdurend. De SKML verzorgt rondzendingen en de coördinator van de 

SKML zegt dat ze altijd mensen bereid vindt om haar te helpen met die zendingen en dat is natuurlijk goed. 

Maar als de zendingen besproken worden, is er nooit een patholoog aanwezig. Wij van de SKML begrijpen dat 

we dat voor u allen nog wel wat aantrekkelijker kunnen maken en dat gaan we ook doen (accreditatie regelen, 

verhaaltjes wat “sexy-er” maken, e.d.), maar er is op zulke bijeenkomsten best wat te leren, dus we 

verwachten in de toekomst wat meer enthousiasme van uw kant. Misschien nog wel belangrijker is de 

participatie van de pathologen in de verschillende werkgroepen die het programma voor de SKML 

rondzendingen voor een belangrijk gedeelte bepaald. Die participatie is …., zullen we voorzichtig zeggen, te 

gering. We moeten eigenlijk concluderen, dat het programma voor de kwaliteit in de pathologie toch wel voor 

een belangrijk deel rust op de schouders van de analisten. En dat is niet optimaal. Natuurlijk zijn we de 

analisten erg dankbaar, maar wij, de pathologen moeten meer betrokken zijn bij de agenda van het 

kwaliteitsbeleid!! Zijn er collegae die zich willen aanmelden bij de verschillende werkgroepen? Zoek contact 

met uw analist en meld u aan!! Misschien is het ook aardig om nog eens voorzichtig aan te kondigen dat de 

SKML denkt over het doen van een diagnostische rondzending, als test van de diagnostische bekwaamheden 

van de pathologen. Tenslotte is de kwaliteit van ons lab-product slechts een onderdeel van de kwaliteit van 

ons diagnostisch product. Het is onze vaste overtuiging dat de Nederlandse pathologen kwalitatief 

hoogwaardig werk afleveren (we hebben in het buitenland zeker geen slechte naam), maar zeker weten doen 

we dat niet. Laten we er eens naar kijken! Als we er klaar voor zijn, zal de SKML zich bij u melden. 

Laten we tenslotte niet vergeten dat kwaliteit iets is dat van iedereen constante betrokkenheid vereist en dat 

dat dus menskracht kost en dus in de berekeningen van onze werklast meegenomen moet worden. Vroeger 

heeft een minister van volksgezondheid eens gezegd dat kwaliteit er gewoon bijhoort (zijn we het mee eens) 

en dat we dat dus maar in moeten passen en dat we er dus geen extra mankracht voor krijgen (Ooooh zo mee 

oneens, mevr. Borst). Een oproep aan onze bestuurlijke gremia om bij berekeningen kwaliteit zijn rechtmatige 

plaats te geven. 

Maar kom, genoeg gefulmineerd over dit vitaal belangrijke onderwerp. Eerst gaan we elkaar weer spreken op 

de komende pathologendagen, tijd voor educatie en netwerken. Ik hoop zoveel mogelijk van u te spreken. 

 

Tot in Zeist 

 

Paul van der Valk 
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Uw bestuur en het portfolio eerste kwartaal van 2010. 

 

Ons opleidingsplan. Het CCMS heeft nog geen enkel signaal (laat staan groen licht) over ons nieuwe 

opleidingsplan gegeven. Het bestuur wacht nog op het verschijnen van de zogenaamde specifieke eisen voor 

de Pathologie opleiding. Daarna moeten de opleidingen (B en A) elk nog een specifiek opleidingsplan schrijven. 

De website van de KNMG (modernisering medische opleidingen) geeft opleiders ondersteuning en tips voor bv 

het opstellen van een lokaal opleidingsplan (zie nieuwsbrief van 26-3-10). 

 

De cytologie. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Cytologie was al officieel opgeheven, maar het 

restfonds is, geoormerkt, binnengekomen bij onze penningmeester. De NVVP is voortaan federatielid bij de 

EFCS (European Federation of Cytological Societies) met Mw Dr Annemarie Grefte (Radboud) als onze 

vertegenwoordigster. 

 

De Stichting PALGA. In het overleg met de Stichting PALGA bleek dat Prismant surseilleance van betaling heeft 

aangevraagd. Vijf medewerkers van de Stichting PALGA hebben hun werk onder de Prismant organisatie en 

hebben hun bureau in het gelijknamige gebouw. De Stichting PALGA is als een van de drie suborganisaties, die 

onder Prismant werkten, uitgezonderd van de surseilleance, maar Stichting PALGA moet op korte termijn 

nieuwe huisvesting vinden. U heeft mogelijk niets van deze moeilijkheden gemerkt: PALGA heeft gewoon 

doorgefunctioneerd. Een compliment waard. Het NVVP bestuur vindt dat het PALGA bestuur en haar 

voorzitter, Ton Tiebosch, deze crisis goed managen. We hopen dat de verplaatsing snel geregeld kan worden 

en dat de PALGA medewerkers weer in een normale werkomgeving kunnen werken. 

 

Geld, de hoorzitting, compensatie en de generieke korting. Het NVVP bestuur heeft met de BBC het 

ingeslagen pad met van Doorne Advocaten in haar geschil met de NZA vervolgd. De hoorzitting vond 

uiteindelijk plaats op 18 maart 2010. Op die dag voerden de advocaten van de verschillende ondersteuners en 

die van de orde hun pleitnota’s. Geschillen over de generieke korting en compensatieaanpassing lopen thans 

min of meer parallel. Het bestuur probeert NVVP leden op de hoogte te houden via nieuwsbrieven van de 

BBC. 

 

Toekomst en carrièredag in het Domus gebouw. Op 6 februari jl vond de jaarlijkse carrièredag plaats. 

Honderden AIOS in spe liepen langs de stands van de specialismen. Onze LPAV zorgde voor de acte de 

présence van de NVVP met behulp van enkele enthousiaste opleiders en leden van opleidingsgroepen. 

Bestuursvertegenwoordigster Karin Keizer (LUMC) voerde de regie. De folder ‘NVVP’ en brochure ‘specialisme 

pathologie’ kwamen van pas. Kijkt u maar eens op de website bij ‘wat is pathologie’. Wat we nog moeten 

hebben zijn mooie posters om nog meer aandacht te trekken. Volgend jaar weer! 

 

Genomes en cancer. Het project virtuele biobank van PALGA heeft de eerste inventarisatieronde gehad. Over 

dit project, waarbij een ‘portaal’ gevormd zou gaan worden voor weefselblokjes, bleek verschil van mening te 

bestaan mbt nut en noodzaak. Een werkgroep van PALGA en de NVVP heeft, na inventarisatie, zo’n 26 

aanbevelingen gedaan. Het NVVP bestuur heeft daarom geadviseerd om eerst een proefregio uit te proberen. 

In lijn met het Engelse Rapport over het toenemende belang van tissue (National Cancer Institute) en daarmee 

de rol van de pathologie, onderstreept uw bestuur het grote belang om onze grote ‘blokjesgoudmijn’ 

toegankelijk, wetenschappelijk verantwoord en publiekelijk verantwoord te maken. Hierin ligt een grote kans 

voor ons vak die we niet mogen missen. Voorwaarde is natuurlijk een heldere, eensgezinde opvatting en een 

uitvoerbaar en betaalbaar plan van aanpak.. Zie daarom ons voorstel ‘concept weefselstandpunt’ bij de 

koepelvergadering. 

 

 

 

 

 
Lees verder op volgende pagina 

Van de bestuurstafel 
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Vervolg bestuurstafel 

 

De commissie website kreeg de opdracht om met een nieuw voorstel voor de website te komen. Onze site 

(www.pathology.nl) wordt te ingewikkeld. Men kan gewoon niet snel iets vinden terwijl het er vaak wel (ergens) 

op staat. Ook ontbreken nu nog duidelijke domeinen voor pers, publiek en patiënten. Het bestuur heeft niet de 

indruk dat de ‘casus van de maand’ veel gebruikt wordt. Zo zijn er meer zaken: uw bestuur maakt volop gebruik 

van de intranetsites binnen onze website om zoveel mogelijk papierloos te vergaderen (via laptops wordt direct 

gekeken op de bestuurssite of op commissie-sites) maar er kleeft nog een aantal bezwaren aan. Het content 

management is niet erg handig. Ook voor archievering schiet het tekort. Verder blijken veel besluiten uit 

eerdere vergaderingen niet direct toegankelijk voor leden. De commissie website zoekt nu uit op welke wijze we 

hier kunnen verbeteren. Uw input is gewenst. 

 

De Nederlandse Vereniging voor Pathologie is vertegenwoordigd in zes werkgroepen van het traject Zichtbare 

Zorg, bedoeld om indicatoren te ontwikkelen voor publiek en beleidsmakers. Bijna de hele CKBU zit in zo’n 

groep (longkanker, baarmoederhalsafwijking, melanoom, etc). Sommige werkgroepen zijn met zo’n 40 

indicatoren begonnen en hebben dit nu teruggebracht tot 10. In de loop van het derde kwartaal moet dit 

afgerond worden. De kans is groot dat er pathologiegegevens gebruikt zullen gaan worden voor dergelijke 

indicatoren. Gebruik van modules zou de kwaliteit van pathologiegegevens zeer ten goede komen. 

 

 

De NODO procedure (nader onderzoek doodsoorzaak) houdt de gemoederen bezig. Onze vertegenwoordiger in 

de nationale projectgroep, Ronald de Krijger (Erasmus MC) houdt het bestuur op de hoogte. Bezoekt u de 

toelichting op de pathologendagen. De stand van zaken is dat er nog helemaal geen duidelijkheid is over de 

financiering, maar dat voor de logistiek is gekozen voor vijf centra in Nederland. Deze centra moeten met hun 

‘ommelanden’ goede afspraken maken voor het geval de financiering inderdaad afkomt en het project 

daadwerkelijk begint. 

 

Het NVVP persprotocol begint langzaam te lopen: het bestuur waardeert het zeer dat leden nu vooraf even 

laten weten of en wanneer er perscontacten zijn. Ter geruststelling: uiteraard is het hebben van perscontacten 

geen exclusief voorrecht van uw bestuur. Het bestuur kan verder niemand verplichten eerst contact op te 

nemen als de pers u belt. Uw bestuur wil gewoon weten wat er speelt. Het NVVP bestuur wil niet verrast 

worden door ontwikkelingen en wil graag pers op tijd te woord kunnen staan voor eventueel commentaar. Dit 

hoort bij een professionele vereniging. Per onderwerp wordt het woordvoerderschap afgestemd. Er zijn veel 

onderwerpen waar leden meer expertise over hebben dan uw bestuur en in die situatie zijn die bewuste leden 

woordvoerder. Ook houden wij rekening met belangen van lokale pers en voorlichtingsafdelingen van 

ziekenhuizen. Op onze website kunt u bij ‘pers’ meekijken bij onze persbericht. Elke patholoog mag, zonder 

overleg vooraf met het bestuur, natuurlijk zelf de pers te woord staan. U dient dan duidelijk aan te geven dat u 

op persoonlijke titel spreekt. Meer daarover op de koepelvergadering op de pathologendagen. 

 

Uit ons beleidsplan 2009-13: website bezoek van leden te bevorderen, zodat alle communicatie via het web kan 

plaatsvinden (90% van de leden dient geregistreerd te zijn voor 2010). Dat hebben we niet gered. Van onze 

leden is 85% digitaal bekend. Meld u aan op de website en controleer u gegevens!  

 

Het bestuur wil hier nog even Prof. Han van Krieken feliciteren met zijn benoeming bij de Deutscher Academie 

der NaturForser Leopoldina wegens zijn verdiensten voor de pathologie.  

Ook felicitaties voor Dr. Peter Nikkels: hij ontving de ‘de Snoo van ’t Hoogerhuijs’ prijs voor zijn bijdragen in 

ontwikkelingsbiologie. Op onze website kunt u meer lezen home> actueel (een beetje aan de rechter kant 

klikken, anders gebeurt er niets) > informatie. 
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Toelichting bij spiegelindicatoren en nieuwe lijsten voor LVC visitatie  

 

Waarom deze lijsten?:  

De CKBU en LVC beogen met het invoeren van deze nieuwe lijsten een vertrouwelijke benchmark te maken, met 

een structureel karakter waarbij gegevens elk jaar worden geactualiseerd. Niet minder belangrijk is de belasting 

van visitatie en eventueel CCKL accreditatie te verminderen voor de vakgroep / maatschap. De database heeft 

een spiegelend doel, waarbij variatie tussen de verschillende afdelingen tot discussie kunnen leiden, vooralsnog 

binnen uw praktijk.  De LVC lijsten zijn definitief vastgesteld door CKBU, LVC en CCKL. De spiegelindicatorenlijst 

is nog niet definitief, hierop kan nog commentaar worden gestuurd naar de CKBU. De spiegelindicatorenlijst is 

daarnaast geen vaste lijst maar zal ook in de toekomst geactualiseerd worden. 

De bijgevoegde Excel file
#
 en Word file

# 
(te vinden op de homepage NVVP) bevatten de spiegelindicatoren. In de 

Word file staan de   exacte definities, de Excel file zal het invulformat worden. Deze indicatoren liggen groten-

deels voor de hand en worden ook nu al gebruikt in de verschillende visitatierondes. Deze spiegelindicatoren 

zullen door de LVC in de reguliere kwaliteitsvisitatie als uitgangspunt worden gebruikt. Indien waarden sterk af-

wijken t.o.v. het landelijk gemiddelde (inclusief spreiding) kan de afdeling gevraagd worden dit toe te lichten. De 

gewenste spiegelindicatoren zullen jaarlijks door iedere afdeling aangeleverd moeten worden. Dit is een bu-

reaucratische klus en zal niet door iedere afdeling makkelijk gedaan kunnen worden. Er is besloten tot een ge-

faseerde invoering waarbij in de lijst een prioritering is aangegeven (zie 1
ste

 kolom). In een later stadium wordt 

het grootste deel van de indicatoren automatisch door PALGA gegenereerd. Dit betreft met name het uitsplitsen 

per orgaancategorie. De PALGA database wordt hiervoor geherstructureerd. Enkele data die ook in de nieuwe 

lijst verschijnen zijn al in een database aanwezig bij de LVC. Deze data worden gebruikt om alvast een deel van 

de nieuwe spiegelindicatoren database te vullen (o.a. % immunohistologische onderzoeken).  

 

Beheer van de data! 

De jaarlijks ingevulde lijst met indicatoren moet naar het secretariaat van de LVC worden gestuurd. De data 

worden door de LVC vertrouwelijk beheert. Iedere afdeling ontvangt jaarlijks zijn ingevulde indicatoren           

gespiegeld ten opzichte van het gemiddelde met spreiding van de andere geanonimiseerde afdelingen. We 

hopen dat het invullen van de indicatoren via ADAS zal gaan (besluit volgt binnenkort). Dit is een zeer              

gebruiksvriendelijk web-based programma dat ook voor de LVC visitaties gebruikt zal gaan worden, waarmee 

het ook mogelijk wordt om te spiegelen ten opzichte van verschillende categorieën  zoals academische of juist 

algemene ziekenhuizen. 

 

Toelichting bij de verschillende groepen indicatoren: 

Doorlooptijden: 

De vergelijkbaarheid van indicatoren liep in het verleden deels mank doordat afdelingen door verschillen in 

“case mix” niet goed met elkaar te vergelijken waren. Met het nieuwe systeem proberen we dit te voorkomen 

door de “case mix” uit te splitsen in relevante categorieën. Zo kan bijvoorbeeld het percentage immunohistolo-

gisch onderzoeken specifiek per orgaan vergeleken worden i.p.v. gemiddeld over alle histologische preparaten  

Herbeoordelingen: 

Deze indicator (externe revisies) is een belangrijke indicatie voor de daadwerkelijke kwaliteit van de diagnostiek 

en heeft daarom hoge prioriteit. 

Van richtlijn afgeleide indicatoren:  

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het een lijst is die aangepast kan worden. We denken daarbij in de           

toekomst vooral aan het opnemen van nieuwe indicatoren die afgeleid zijn van de multidisciplinaire richtlijnen. 

Het formuleren van relevante indicatoren zal in nieuwe en te reviseren richtlijnen worden meegenomen. Indien 

de spreiding van deze indicatoren groot is, is het waarschijnlijk dat de criteria er niet zijn of onvoldoende bekend 

zijn bij de pathologen. Denk bijvoorbeeld aan het percentage Baretts met dysplasie. Hier kan dan door de 

beroepsvereniging gericht actie op worden ondernomen. 

 
#
 beide documenten zijn te vinden op de homepage (in het blok spiegelindicatoren links onderin) 

Lees verder op de volgende pagina  

Toelichting bij spiegelindicatoren en nieuwe lijsten voor LVC visitatie  
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Vervolg toelichting spiegelindicatoren 

 

Follow-up: 

Dit reflecteert de voorspellende waarde van de cytologie diagnostiek en is daarmee een elegante 

kwaliteitsindicator. Het achterhalen van deze data is arbeidsintensief, maar wordt door veel afdelingen al 

gerapporteerd in hun jaarverslagen. 

Incidenten: 

Dit zijn belangrijke indicatoren zoals het aantal verwisselingen, waar inzicht in acceptabele waardes voor iedere 

afdeling zeer urgent is. Gezien de druk op de ziekenhuizen om alsmaar efficiënter te gaan werken is een 

toename van het aantal incidenten een belangrijk signaal dat er grenzen qua efficiency bereikt zijn.  

Bevolkingsonderzoek cervixcarcinomen: 

Deze indicatoren zijn tot stand gekomen in samenwerking met de commissie cytologie en worden gebruikt door 

de regionaal coördinerend pathologen om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te beoordelen.  

Kwaliteitsrondzendingen: 

Ook resultaten behaald bij de rondzendingen (zoals van de SKML en NordiQC) zijn een belangrijke 

kwaliteitsindicator. Dit is niet in 1 getal te vangen en zal uitgesplitst moeten worden per ronde. Voorlopig zal 

alleen aangegeven worden of wel of niet aan een ronde is deelgenomen.  

 

Nieuwe LVC vragenlijsten: 

Naast deze indicatorenlijst zal de LVC nieuwe vragenlijsten voor de kwaliteitsvisitatie gaan gebruiken. De oude 

lijsten zijn gecombineerd tot 2 nieuwe lijsten. De 1
ste

 lijst betreft een deel van  de lijst die vanaf nu gebruikt 

wordt voor de beoordeling van het vakinhoudelijke gedeelte voor de CCKL accreditatie. In de nabije toekomst is 

het mogelijk om voor afdelingen die dit wensen weer een gecombineerde LVC visitatie / CCKL accreditatie uit te 

voeren. Deze gecombineerde opzet zal dit jaar bij een afdeling uitgeprobeerd gaan worden. 

 

 

CKBU en LVC. 

 

Dr Peter Nikkels wint “de Snoo van ‘t Hoogerhuijs” prijs 

 

Aan dr. Peter Nikkels is op 19 maart 2010 de prijs van de Stichting "de Snoo van 't Hoogerhuijs" uitgereikt. Deze 

prijs wordt door de stichting 'de Snoo van 't Hoogerhuijs', meestal om de twee jaar, uitgereikt aan diegene die 

zich op het gebied van de (vergelijkende) verloskunde, erfelijkheidsleer, embryologie, zoötechniek, zoölogie, 

teratologie en ontwikkelingsbiologie heeft bewezen een uitzonderlijk onderzoeker te zijn. De stichting is op-

gericht in 1948. Vanaf 1948 heeft de Stichting de prijs aan 30 wetenschappers uitgereikt. 

 

 

De prijs werd dit jaar, tijdens de door de stichting georganiseerde conferentie "prenatal health" aan de twee 

onderzoekers toegekend, namelijk dr. Peter Nikkels en dr. Edu Mulder. Peter Nikkels hield op deze Conferentie 

een voordracht met de titel Developmental Pathology. Peter Nikkels is de eerste patholoog die deze prijs mocht 

ontvangen. 

 

 

 

Het NVVP bestuur feliciteert hem van harte. 
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Prof. Van Krieken lid van Duitse Academie voor Wetenschappen 

Prof. dr. Han van Krieken is benoemd tot lid van de prestigieuze Deutsche Akademie der Wissenschaften Leo-

poldina. De Leopoldina is de Duitse tegenhanger van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap-

pen. Het is het belangrijkste adviesorgaan op het gebied van wetenschapsbeleid voor de Duitse regering. 

 

Prof. Van Krieken, patholoog in het UMC St Radboud, is gekozen vanwege zijn wetenschappelijke en maatschap-

pelijke verdiensten. De Leopoldina telt maximaal duizend leden, van wie 250 uit niet-Duitstalige landen. Van 

Krieken is het elfde Nederlandse lid en het tweede (na prof. dr. Pim Levelt) van de Radboud Universiteit.         

Gekozen worden tot lid wordt als grote eer beschouwd. 

 

De Leopoldina adviseert de Duitse regering over het wetenschapsbeleid en bereidt uit die rol internationale bi-

jeenkomsten voor, zoals de G8 en de conferentie over klimaatverandering in Kopenhagen. Samen met de Acad-

emies uit onder meer Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk worden ook adviezen uitgebracht aan de         

Europese Unie en de Verenigde Naties. 

 

Wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten 

In het UMC Radboud is Van Krieken hoofd van de afdeling Pathologie en voorzitter van het Radboud Universitair 

Centrum voor Oncologie (RUCO), een nieuw centrum dat alle oncologische zorg binnen het Radboud bundelt. 

 

Van Krieken verricht wetenschappelijk onderzoek op het grensgebied van fundamenteel en toegepast kankeron-

derzoek. Hij heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de definitie van enkele nieuwe ziektebeelden 

(mantelcellymfoom, lymfoom van de maag) en daar methoden voor diagnostiek voor ontwikkeld. Hij heeft 

meerdere nieuwe diagnostische tests mede ontwikkeld en geïmplementeerd (onder andere voor Lynchsyn-

droom) en was betrokken bij succesvolle studies naar verbetering van de behandeling van patiënten met 

darmkanker. 

 

Hij is (mede)auteur van meer dan 350 internationale publica-

ties die meer dan 12.000 keer geciteerd zijn. Verder is hij onder 

meer hoofdredacteur van het Journal of Hematopathology en 

penningmeester van de European Society of Pathology. 

 

Uitreiking 

In september volgt de officiële feestelijke uitreiking van het  

diploma aan Van Krieken en de andere nieuwe leden van de 

Leopoldina. 
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 Kwaliteitsgelden voor de pathologie (SKMS) 

 

De Orde en VWS bereikten in 2007 overeenstemming over het normatief uurtarief. In dit uurtarief is een bedrag 

van € 0,50 (niveau 2006), opgenomen voor het kwaliteitsbeleid medisch specialisten.  

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze gelden en vanuit deze stichting worden 

de verschillende kwaliteitsprojecten gefinancierd. Een gedeelte van dit geld is bestemd voor intercollegiale 

visitaties (LVC) en een gedeelte voor kwaliteitsprojecten. Budgetten voor de kwaliteitsprojecten worden deels 

gealloceerd per wetenschappelijke vereniging en deels gereserveerd voor multidisciplinaire projecten.  

De voorwaarde hiervoor is dat andere verenigingen actief betrokken zijn en hun input leveren om  

gezamenlijk tot een product te komen.  

Vanaf 2008 is er jaarlijks voor de NVVP een bedrag gereserveerd. Daarvoor worden projectvoorstellen 

ingediend, in aansluiting op de afgestemde (kwaliteits)onderwerpen. Het doel van de projecten is om het 

kwaliteit binnen de vereniging een sterke impuls te geven, hetgeen zijn uitwerking krijgt in de dagelijkse 

pathologie praktijk. 

 

Korte beschrijving van de werkwijze 

Indien de onderwerpen van de kwaliteitsprojecten binnen de NVVP goedgekeurd zijn, kunnen ze worden 

ingediend bij SKMS. Projecten voor het gealloceerde budget kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. 

Projecten voor het centrale budget op vaste momenten.  

Alvorens de projecten worden ingediend wordt er een projectgroep samengesteld met leden van de NVVP. 

In elk projectgroep wordt een voorzitter aangewezen die als aanspreekpunt fungeert naar de commissie CKBU 

en via/ met de kwaliteitsmedewerker van de NVVP naar SKMS.  

Als er een projectgroep is samengesteld, wordt deze projectgroep verantwoordelijk gehouden voor de 

voortgang en uitvoering van het project. De begrote gelden moeten op juiste wijze worden besteed en 

verantwoord. Kosten van onder andere vergaderingen, werkzaamheden van laboranten, materialen, externen 

kunnen immers worden gedeclareerd.  

Projecten worden volgens een vast format ingediend. Met een korte beschrijving van de inhoud, plan van 

aanpak, beoogde effect en op te leveren producten, voorzien van een begroting.  

 

Elk kwartaal moeten voortgangsrapportages ingediend worden en facturen kunnen het hele project ingediend 

worden. Aan het einde van het project wordt er een eindrapportage gemaakt. Met een korte samenvatting van 

de resultaten, eindproducten en verbeteracties. Voordat het project afgerond is, dienen alle facturen bij de 

NVVP in bezit te zijn. Niet ingediende of te laat ingediende facturen, worden niet meer in behandeling genomen. 

Gedurende het project kunnen begrotingen, die niet boven het eerst ingediend voorstel uitkomen gewijzigd 

worden bij de SKMS. Gelden die volgens de opgestelde begroting niet worden gedeclareerd vloeien vanuit de 

NVVP terug naar SKMS.  

Deze werkwijze lijkt bureaucratisch, maar in de praktijk valt dit mee. Voor de administratieve zaken kan het 

secretariaat van de NVVP ondersteuning geven. Inhoudelijke ondersteuning kan worden gegeven door de 

kwaliteitsmedewerker van de NVVP; mevrouw Ilse Nugter. 
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Kwaliteitsgelden voor de pathologie (SKMS) 

 

Afgeronde projecten 

• Project 2 tot eind 2009:  Implementatie HerNeu2 bepaling voor therapiesturing mammacarcinoom 

 Voorzitter: Prof M. van de Vijver 

 

• Project 3 tot eind 2009:  Toepassing van minimale dataset colonrapportage ten behoeve van oncologie 

therapie sturing.  

 Voorzitter: Dr T. Tiebosch 

 

• Project 4 tot eind 2009:   Nulmeting van compliance van de European guidelines in obductiepathologie van 

cardiale doodsoorzaken.  

 Voorzitter: Dhr. A. van de Wal 

 

Lopende projecten 

• Project 1 tot eind 2011 (multidisciplinair): Richtlijn primaire tumor onbekend         

Voorzitter: Dr. J. Oudejans 

Betrokken wetenschappelijke verenigingen: KNO, NVALT, NVvH, NVN, NVOG, NVvR,NVRO, NIV, NVNG, 

NVPO 

• Pathologen panel voor maligne lymfomen: kwaliteitsbewaking en bevordering           

Voorzitter: Dhr J.H.J.M. van Krieken 

 

Projecten in aanvraag 

• Op weg naar een digitaal Nederlands mammapathologie panel voor snelle consultatie          

Voorzitter Prof. Dr. P.J. van Diest 
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Toepassing van minimale dataset colonrapportage ten behoeve van oncologie therapie 

sturing 

Nulmeting ten behoeve van indicatoren 
 

Samenvatting eindrapportage kwaliteitsproject 

Definitief rapport SKMS project no 7478757 

Naam: Dr. A (Ton)  Tiebosch, patholoog 

 

Inleiding 

Bij de behandeling van coloncarcinomen staat chirurgische resectie bovenaan. Het pathologieverslag van deze 

resecties geeft de precieze uitbreiding, eventuele uitzaaiing en tumorgrootte weer, op grond waarvan de 

noodzaak voor eventuele adjuvante therapie kan worden vastgesteld, en moet een minimale dataset van 

rapportage bevatten. 

 

Voor deze minimale dataset in de verslaglegging is door de Stichting Palga een protocolmodule ontwikkeld die in 

een standaard rapportageformat het vermelden van de gewenste items grotendeels faciliteert. Deze 

protocolmodule is in principe ontworpen voor een ‘standaard colonresectie’ met ‘standaard tumorgrootte en 

standaard indicatie (in opzet radicaal) door de Stichting PALGA tbv optimale pathologieverslaglegging conform 

de CBO richtlijn. 

 

Zijn spiegelindicatoren herleidbaar uit de thans in Palga aanwezige gegevens?  

Tijdens de nulmeting werd nagegaan of uit de, thans in de Palga databank aanwezige conclusieteksten en Palga 

coderingen, een minimale dataset voor de rapportage van het coloncarcinoom herleidbaar is, die ingezet zou 

kunnen worden als indicator van kwaliteit. 

 

Conclusie: 

Uit de steekproef uit de Palga databank kan geconcludeerd worden dat de conclusietekst van 

resectiepreparaten wegens coloncarcinoom slechts gedeeltelijk voldoet aan het vermelden van de minimale 

dataset, zoals die is vastgesteld in de CBO consensus.  

Dit geldt ook voor analysen op basis van de conclusietekst, die opgeslagen als ongestructureerde vrije tekst, niet 

goed toegankelijk is voor data analyses. Daarnaast blijkt dat analysen aan de hand van de, wel 

gestandaardiseerde, Palga coderingen, door het vaak incompleet zijn van deze coderingen, eveneens niet 

mogelijk is. Ook het feit dat kwantitatieve gegevens niet benaderbaar zijn opgenomen in het excerpt  beperkt de 

relevantie van de analyse. 

Hieruit kan gesteld worden dat de huidige inhoud van het excerpt aanwezig in de landelijke Palga databank niet 

geschikt is om betrouwbare spiegelinformatie te genereren. De Palga protocolmodule coloncarcinoom voorziet 

wel in het gestructureerd rapporteren van deze minimale dataset en is geschikt voor het genereren van 

spiegelinformatie. 

 

 

Inventarisatie van het percentage colonresecties dat niet door gebruikmaken van de protocolmodule kan 

worden verslagen. 

Conclusie: 

Gebleken is dat de protocolmodule coloncarcinoom in staat is om in 99% van de casus in perifere pathologie 

laboratoria een adequaat verslag te genereren. Op grond hiervan is het aannemelijk te veronderstellen dat het 

gebruik van de protocolmodule niet tot praktische bezwaren hoeft te leiden 

Uit het rapport blijkt dat er geen inhoudelijk beletsel is om het gebruik van de protocolmodule als prestatie 

indicator te gebruiken. Vrijwel alle coloncarcinomen in perifere laboratoria kunnen verslagen worden met 

behulp van de module. 

 
Lees verder op de volgende pagina 

Samenvatting eindverslag Colonrapportage 
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Vervolg SKMS colonrapportage 

 

Beletselen om de module te gebruiken worden meer bepaald door de wens en noodzaak om over te gaan tot 

het gebruik van de modulen. 

 

Vervolgtraject 

In 2010 zullen alle overige, nog niet door Palga medewerkers bezochte, pathologie laboratoria die daar 

belangstelling voor hebben bezocht worden teneinde het gebruik van de protocolmodule toe te lichten. 

Medio 2010 zal door middel van een enquête het gebruik en eventuele ervaren bezwaren van de protocol-    

module door gebruikers onderzocht worden. 

Agenda 

27-28 april 2010   Congres Dutch Surgical Colorectal Audit 2010, St. Olofskapel - NH Barbizon  

    Palace Hotel, Amsterdam  

 

21- 29 mei 2010   II International Pathology Meeting Along the Way to Santiago, van Portugal tot  

    Spanje 

 

26 mei 2010   Masterclass Immunologie van de zwangerschap, LUMC, Leiden 

 

3-6 juni 2010   12th European workshop on cytogenetics and molecular genetics of solid tumors,  

    Nijmegen 

 

9-11 juni 2010   European Nephropathology Course, Amsterdam  

 

1-3 juli  2010   European Congress of Telepathology, Vilnius, Litouwen 

 

5-16 juli 2010  Summer school on Health law and ethics, Erasmus Observatory, Rotterdam 

 

23-28 aug 2010  Lung, pleural & medistinal diseases, Graz, Oostenrijk 

 

31 aug -3 sept 2010  Intercongress meeting of the European Society of Pathology, Krakow, Polen  

 

20-24 sept 2010  3rd Annual European Cytology Tutorial, Kymi, Griekenland 

 

29 sept - 1 okt 2010 Diagnostic breast pathology, Graz, Oostenrijk 

 

10-15 okt 2010   IAP International Congress, Sao Paolo, Brazilië 

 

27-31 okt 2010  ASCP Annual meeting, San Fransisco, USA 

 

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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Prijsvraag!!!! 

Prijsvraag nieuwe slagzin NVVP 

 

Beste Leden, 

 

 

Zoals u wellicht heeft gelezen in “van de bestuurstafel” zit onze vereniging in de lift en is zij bezig zichzelf te pro-

fessionaliseren. Zo ook op het gebied van haar PR naar het publiek en patiënt toe. Voor goede PR hebben we 

een slagzin (motto, of in goed nederdutch ‘slogan’ dan wel in persjargon ‘boilerplate’) nodig, die onder ons logo 

moet komen. Een goed motto is iets wat de NVVP op dit moment ontbeert. Uw bestuur heeft zich hierover al 

eens gebogen en ook van gedachten gewisseld met haar leden in het najaar van 2009. We hebben ons een 

beetje laten inspireren door de Engelse collega’s met de slagzin: pathologie, de verborgen wetenschap achter 

uw diagnose. Hierin leken de NVVP leden zich wel te kunnen vinden, maar eigenlijk is het motto bedoeld voor 

het publiek en de patiënt en niet voor NVVP leden. Het mogelijke goede mag natuurlijk niet het betere belem-

meren.  

 

Daarom, rekent het bestuur op uw creativiteit en geeft u de gelegenheid om met een pakkende, treffende slag-

zin te komen. Ter inspiratie laten we u de huidige kandidaten zien:  

 

• Pathologie: de verborgen wetenschap achter de diagnose….. 

• Pathologie: 

  wetenschap voor optimale kansen 

• Pathologie: zoveel mogelijk informatie uit cellen en weefsels voor diagnostiek 

 

Alle inzendingen zullen aan een publiekspanel voorgelegd worden, die vervolgens een winnaar zal kiezen. Het is 

zaak de essentie van onze werkzaamheden zo neer te zetten dat patiënten zich er iets bij kunnen voorstellen. In 

het besef dat de huidige beeldvorming van de pathologie over het algemeen associaties oproept met “dood, 

ziekte, onderzoek, macabere praktijken”, zoeken we een slagzin die meer recht doet aan de dagelijkse bezighe-

den van de patholoog die diagnostiek verricht voor patiënten.  

 

Dus laat in een vrij uurtje uw hersenen eens vrijelijk associëren. Probeer uw suggesties maar ook bovenstaande 

voorbeelden eens uit in uw omgeving (collega’s en niet-collega’s). U kunt uw reacties tot eind juli opsturen naar 

het secretariaat van de NVVP (secretariaat@pathology.nl). De uiteindelijke winnaar zal in het dan te verschijnen 

bulletin worden geëerd en geroemd en uiteraard redelijk en rijkelijk (maar eer en roem zijn al zo mooi…) 

worden beloond.  

 

 

Uw secretaris. 
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Vacatures 
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Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk vóór 31 mei 

Vacatures 

De volgende openstaande vacature is bekend bij de NVVP: 

 

• Patholoog , Ministerie van Justitie, NFI Den Haag. 18-36 uur 

 
 

 

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

www.pathology.nl. Hier kunt u ook lezen hoe u zelf een vacature kunt plaatsen.  

 

 
Colofon 

 

NVVP Bulletin 

Orgaan van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 

 

Redactie Bulletin 

P. van der Valk, email: P.vandervalk@vumc.nl 

 

Correspondentie-adres/ledenadministratie 

Secretariaat NVVP 

Postbus 8003 

3503 RA UTRECHT 

secretariaat@pathology.nl 

 

Websitecommissie 

J. E. Boers, G.F.H. Diercks, N. Bulkmans 

Website: www.pathology.nl 

 

Lay out: Cantrijn 

 

Oplage 

600 exemplaren 

 

Advertenties 

Voor advertenties is overleg per telefoon of email met de redactie  

noodzakelijk. 

 

Kopij 

Insturen via correspondentie-adres. Aanleveren gebeurt via email. Elke 

auteur is verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage. Hetzelfde geldt voor 

inlichtingen door derden verstrekt. 

 

 

Koepelbestuur 

Prof. dr. M.J.A.P. Daemen, voorzitter 

Dr. J.L.G. Blaauwgeers 

Dr. F.J. van Kemenade 

Dr. R. A. Woutersen 

Prof. dr. P. van Diest 

Dr. R.M.W. de Waal 

 

 

Bestuur NVVP 

Prof. dr. M.J.A.P. Daemen, voorzitter 

Dr. F.J. van Kemenade, secretaris 

Dr. J.L.G. Blaauwgeers, penningmeester 

Dr. J.C. van der Linden, past president 

Dr. T.E.G. Ruijter 

Dr. A.N. Noorduyn 

Mw. drs. K. Keizer 

Dr. G.J.L.H. van Leenders, meeting secretaris 

 

 

Contributie 

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor 

2010 voor klinisch pathologen: gewone leden € 350,-; arts-assistenten/

AIO/AGNIO € 55-; oud-leden € 30-; buitengewone/buitenlandse leden  

€ 115,-.  

Voor de  sectie Experimentele pathobiologie: gewone leden € 74,-; arts-

assistenten/AIO/AGNIO € 37,-; oud-leden € 30,-; buitengewone/

buitenlandse leden € 30,-.  


