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Beste Lezertjes, 

Koning Winter komt eraan, eerst met 
een paraplu, maar wellicht gaat hij 
zijn sneeuwschoenen ook nog uit het 
vet halen. Gure november in deze 
tijden van klimaatveranderingen. 
Zullen we een witte kerst krijgen, 
Bing Crosby namijmerend…. 
Behalve door de global warming 
steeg de temperatuur de laatste 
maanden ook flink door de 
kredietcrisis. We hopen allemaal dat 
de financiële gevolgen daarvan voor 
u niet al te deprimerend waren… 

 

Voor de pathologie waren de 
afgelopen maanden wat minder 
verhit, althans op publicitair gebied. 
Zelfs de verkiezing van Barack 
Obama, die zijn impact op de zorg in 

Amerika zeker niet zal missen, laat 
onze beroepsgroep bijkans 
onberoerd. Dat betekent natuurlijk 
niet dat er niets gaande is. Het 
bestuur vergadert er lustig op los en 
werkt aan een meer volwassen 
structuur van onze vereniging. En er 
zijn natuurlijk genoeg zaken die ons 
bezig houden.  

 

Al ben ik wat teleurgesteld over de 
reacties op mijn opiniërende stukjes 
in de vorige aflevering van ons 
lijfblaadje. Misschien is de naam van 
ons “orgaan” (!) ook niet zo 
inspirerend. Het kan natuurlijk ook 
aan de inhoud liggen, uw 
hoofdredacteur staat immer open 
voor suggesties. Maar nu we toch 
begonnen zijn over die naam. 
“Bulletin” is natuurlijk niet zo 
verhelderend als naam. Laten we 
eens denken over iets nieuws, iets 
meer catchy, iets meer toepasselijks! 
Laat het ons, de redactie, weten als 
u een lumineus idee heeft. Ik ben er 
van overtuigd dat onze 
penningmeester wel een beloning 
over heeft voor diegene die met een 
winnend idee komt.  
 
Deze aflevering van het (nu nog) 
Bulletin bevat de regulars en 
daarnaast enkele reacties op 
eerdere inbrengen. Mag ik u er nog 
eens op opmerkzaam maken dat het 
zeer geapprecieerd wordt als u ook 
reacties instuurt?  
 

Mijn overpeinzingen over maximale 
aantallen b.v. Om dat nog eens aan 
te scherpen, vindt u verderop een 
vervolg daarop. Voor het lab van de 
maand heb ik deze keer weer geen 
aanmelding. Is het niet juist erg 
aantrekkelijk om een mogelijkheid je 
eigen lab in de kijker te schrijven te 
benutten in deze tijden van krapte op 
de arbeidsmarkt. Kom op, mensen, 
de beuk erin en schrijven maar! 

Voor diegenen die ik niet meer zal 
zien of spreken, reserveer ik vast de 
beste wensen voor 2009. Moge het 
maar een beter jaar worden dan 
2008!! 

 

 

Paul van der Valk 
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Informatieve bijeenkomst 

De bijeenkomst van de CBU op 18 
november jl. in Utrecht was een 
groot succes. De broodjes waren erg 
goed: niets is zo vervelend als u het 
halve land bent doorgejakkerd en de 
nodige files heeft getrotseerd en u 
krijgt vervolgens een klef bolletje 
kaas met melk. Het verdere verloop 
van de avond vormde eveneens 
stevige kost met een introductie door 
Jannes van Everdingen die 
opmerkelijk aarzelend (op het 
schuchtere) de ebro-methode 
(evidence based richtlijn 
ontwikkeling) illustreerde. Daarna 
sprak de CBU zelf bij monde van 
Arnold Noorduyn die een indruk-
wekkende rits van prestatie-
indicatoren de revue liet passeren. 
Robert Jan van Suylen gaf de 
beperkingen aan van het keurslijf 
waarin de LVC moet functioneren, 
terwijl Ton Tiebosch liet zien hoe 
PALGA een keurslijf hanteert en op 
zeer praktische wijze een bijdrage 
levert aan uniformering. De laatste 
twee sprekers belichtten vanuit de 
praktijk de situatie van NIAZ 
accreditatie respectievelijk CCKL 
accreditatie. Het NVVP bestuur 
hoopt dat de CBU snel een aantal 
prestatie-indicatoren kan ‘valideren’ 
c.q. accepteren, maar met natuurlijk 
oog voor ‘le juste milieu’ of het juiste 
midden tussen overdaad en 
schaarste.  
 
Prestatie-indicatoren 
 
De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) roert zich 
flink blijkens de opgelegde sluiting 
van operatiekamers hier en daar. 
Iedereen die nog niet was 
gewaarschuwd, is dat nu: de druk 
vanuit de inspectie (én de politiek) 
om meer transparantie, stijgt. Dit 
leidt ertoe dat per specialisme 
prestatie-indicatoren, complicatie-
registraties en ‘zelfevaluatie’ van 
medische specialisten serieus ter 
hand genomen moeten worden. Het 
laat zich raden dat de IFMS 
(Individueel Functioneren Medisch  
Specialisten) met een 360 graden  
 

review en allerhande vragenlijsten  
tot dit pakket behoort, ook voor 
klinische pathologen. Went u er 
maar vast aan. Doe navraag bij uw 
collega’s: misschien is hun club al 
verder dan de uwe.  
 
Speciaal wil het bestuur hier nog 
vermelden dat de zgn. landelijke 
cytologiecursus in 
 Noordwijkerhout op 13 en 14 
november weer volledig (traditioneel) 
overtekend was. Hulde aan de 
organisatoren. Misschien is een 
reprise mogelijk voor AIOS, die wat 
ondervertegenwoordigd waren. Iets 
voor de commissie Bij- en 
Nascholing?  
 
Vergaderen in Rotterdam 
 
Tussen de bij- en nascholing van 
maag- tot kiemceltumor ingeklemd, 
was de Huishoudelijke Vergadering 
van de NVVP in het Josephine 
Nefkens Instituut op vrijdag 28 
november jl. ingeroosterd. Uw 
voorzitter hield de vaart er flink in en 
binnen 50 minuten stond iedereen 
weer aan de koffie. De vergadering 
leerde van de penningmeester dat er 
nog steeds contributie-achterstand is 
over 2008 én over de jaren 2006 en 
2007, maar dat de financiële 
huishouding weer op orde is. Een 
accountant moet nog wel wat 
verstandigs zeggen over de hoogte 
van de reserve die wij 
moeten/mogen hebben.  
U ging akkoord met een over drie 
jaar uitgesmeerde contributie-
verhoging en met het beleidsplan 
van het bestuur voor 2009-2013 
 en met het nieuwe Huishoudelijke 
reglement. De contributieverhoging 
is niet alleen nodig om de 
professionele ondersteuning door 
Cantrijn uit te breiden, maar ook om 
te voorzien in structurele vacatie-
vergoedingen voor bestuurlijke 
taken. Uw secretaris wilde daar 
bovenop nog eens één extra Euro 
voor de Federa bij hebben, maar de 
penningmeester zag nog wel een 
mogelijkheid om dit in het bestaande 
voorstel te verdisconteren. Er zijn  

grenzen. Natuurlijk wel uw volle 
aandacht voor het rapport “Toetsing 
op maat” van de Federa.  
 
Ga naar GAIA 
 
Voor alle pathologen: voor het jaar 
2008 dient u uw nascholings-
activiteiten elektronisch in GAIA bij 
te houden! Het heeft geen zin 
boekjes op te sturen naar wie dan 
ook: u krijgt ze toch terug! Bekijk 
zonodig het filmpje op 
http://knmg.nl/artsdossier.  
 
Er zijn drie manieren om dit dossier 
bij te houden: de cursus staat al op 
de GAIA website en u klikt het aan óf 
de organisatie doet alles voor u (en 
tijdens de bijscholing/nascholing vult 
u uw BIG nummer in op de 
presentielijst zoals 50% al deed bij 
de nascholing in Rotterdam) óf u 
doet het zelf.  
Met name voor collega’s die 
congressen volgen op 
specialistische deelgebieden: wen er 
aan uw deelnamebewijs te scannen 
en die bij uw registratie op de GAIA 
site te plaatsen.  
Het aantal uren wat u moet invullen 
per activiteit: overleg bij twijfel met 
Jos Meyer (Arnhem). 
Raadpleeg www.pathology.nl.  
 
Rest ons u nog prettige feestdagen 
toe te wensen en u (alle NVVP 
leden) hartelijk te danken voor uw 
inzet op het gebied van besturen én 
scholing. Wij hopen u terug te zien in 
goede gezondheid in 2009. 
 
Het Bestuur 
 

Van de bestuurstafel 
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In mijn vorige, als prikkelend en opiniërend bedoel de stukje, stond iets over de Her2neu FISH. Ik denk  dat ik 
onvoldoende prikkelend ben geweest, want 0 reacties !!! Laat ik het dan nog maar eens wat dichter bij h uis 
brengen. Want als kwaliteit de drijvende kracht is,  dan gaan deze overwegingen niet alleen op voor spe ciale 
verrichtingen, maar moet je dit ook betrekken op hi stologische onderzoekingen van wat meer bijzondere zaken. 
 
In zekere zin doen we dat allemaal al lang, natuurlijk. Wie 
van u (niet in Leiden gesitueerden) doet geheel zonder 
back-up een bottumor af? Vrijwel alle primair osteogene 
en chondrogene tumoren zullen naar de bottumoren-
commissie gaan en hun oordeel zal bepalend zijn voor 
diagnose en therapie. En dat hebben we allemaal 
geaccepteerd. Maar hoe zit het met andere, 
gecompliceerde histologische verrichtingen? Nierbiopten 
b.v. of een onderdeel daarvan, de transplantatiebiopten? 
Hoeveel moet je daarvan gezien hebben en zien en moet 
je daarvoor alle benodigde technieken in huis hebben 
(incl. EM)? En we kunnen het nog dichter bij huis 
brengen. Melanomen b.v. of adnextumoren, cutane 
lymfoide laesies, allemaal niet echt zeldzaam en allemaal 
met een hoge graad van complexiteit. Moeten die niet 
gecentreerd worden op plaatsen waar de expertise 
daarvoor in huis is? 
Vaak zijn voor dit soort problematische gebieden 
werkgroepen /commissies hetgeen een deel van het 
probleem voorkomt, maar het via zo’n gespecialiseerd 
forum laten lopen van een deel van de diagnostiek kost 
vaak erg veel tijd en is dus niet altijd een valide optie. 
Natuurlijk hebben we als pathologen het voordeel dat we 
het materiaal makkelijk mee kunnen nemen naar een 
beter onderlegde collega, maar als we veel gebieden 
onderkennen als probleemgebieden zou dit ook wel eens 
meer problematisch kunnen gaan worden…. 
Wat als we VAN BUITENAF de vraag gaan krijgen:”..stuur 
het maar naar …., want het is zo belangrijk!” ? Iedereen 
kent die vraag, omdat we hem allemaal wel eens gesteld 
hebben gekregen. En iedereen kent ook de irritatie die dat 

soms/vaak/altijd met zich meebrengt. (Zeker als de 
betrokken clinici zelden overwegen om hun patiënt zelf 
naar een beter onderlegde collega te sturen!!) 
 
Maar goed, nu de hamvraag:  
zouden wij bereid zijn sommige soorten materialen 
(vrijwel) zonder voorbehoud op te sturen b.v., omdat we 
niet aan een minimum numerieke kwaliteitseis voldoen? 
Wat denkt u van de volgende lijst van minimale aantallen: 
- moeilijke melanocytaire laesies    altijd 
- nierbiopten:    <50/jaar 
- adnextumoren    <50/jaar 
- cutane lymfoide laesies  altijd 
- intraoculaire pathologie  altijd 
- moeilijke lymfomen   altijd 
- cytologie (niet gyn.)   <500/jaar 
- bottumoren    altijd 
- dementiële beelden   altijd 
- in situ Hybridisatie (daar is-ie weer)  <75/jaar 
De lijst kan vast wel verder uitgebreid worden. En 
natuurlijk brengt dit consequenties met zich mee. Wie 
bepaalt wie bekwaam genoeg is? Wie stelt de hierboven 
gesuggereerde aantallen vast? Als dit ingevoerd zou 
worden, zullen er verschuivingen in de 
diagnostiekstromen gaan plaatsvinden, hoe gaan we daar 
mee om? Etc, etc.. 
 
Toch moeten we hierover nadenken en praten, allemaal!!  
Begin maar eens met een reactie naar het Bulletin!! 
 
P. van der Valk

 

De CV van de vorige keer was een bloemrijke beschrijving van de ziekte van Kahler. Een beetje voor de anglofielen 
onder ons, want de verwijzing naar klokken is een afleiding uit de engelse omschrijving van de plasmacel’s chromatine 
patroon: clockface chromatin, daar waar wij van radspaak chromatine spreken. Maar goed, uit een reactie bleek dat het 
micromilieu van het beenmerg wel goed was neergezet. 
 
Voor deze keer weer iets heel anders. Waarover gaat het nu weer?? 
 
“ …Tegen een sliertige, sluierige achtergrond worden vele “eenheden” gezien, veel daarvan plat en met een kleine, 
rondoval, verdichte structuur, maar ook exemplaren waar die verdichting groter is en meer inneemt van de eenheid. Ook 
wordt er veel wat brokkelig imponerende eenheden gezien die multipele, meer donkere verdichtinkjes tonen. Opvallend 
zijn de eenheden waarin meerdere verdichtingen te zien zijn, die hier juist haast doorzichtig zijn, en als blokjes opeen 
gedrukt liggen. Soms lijkt er in zulke blokjes een rode bol aanwezig te zijn. Ach, als we eens dieper in dat rood 
zij==ouden kijken, dan zouden we talloze minuscule bolletjes kunnen zien…” 
 
Preparaat en/of orgaan en afwijking alstublieft. 

Minima en Maxima 

Casus Verbalis 
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Het Centraal Informatiesysteem PALGA (‘CIPA’) is ee n Babel van informatie met 48 miljoen bestanden. De ze 
bestanden hebben een relatie, in Nederland, met par affineblokjes, ergens opgeborgen in een PA-archief.  Voor 
een deel van deze 48 miljoen geldt dat natuurlijk n iet, want bijvoorbeeld bestanden van cytologienumme rs in 
CIPA hebben geen paraffineblokjes als onderpand. Ve rder zal met name het oudere gedeelte van T-nrs in CIPA 
geen paraffineonderpand meer hebben (weggegooid!). Hoe dan ook: alle PA archieven in Nederland samen 
vormen een ware weefsel (goud)mijn waartoe de sleut el (of liever: loper) wordt gevormd door CIPA.  
 
Van mijn naar paraffineblokjes 
De logistiek en toegang tot 
achterliggende weefselvoorraden via 
één database is core business van 
PALGA. In termen van een 
onderneming laat PALGA de 
exploitatie van deze weefselmijn 
uitvoeren door Prismant. Je zou bij 
deze exploitant een goede en snelle 
toegang tot paraffineblokjes 
verwachten. De realiteit is lang niet 
altijd zo soepel: af en toe lijkt de 
exploitant van CIPA verbaasd over 
langskomend bezoek, onderzoekers 
en andere potentiële klanten. 
Vervolgens worden deze welwillend 
van een zaklamp voorzien en de 
Nederlandse PA-gangen ingestuurd 
om zelf maar wat emmertjes 
paraffineblokjes te gaan 
bemachtigen. Want hoe gaat dat in 
de praktijk?  
 
Landelijke zoekvragen (LZV) als 
routeplanner naar de 
paraffineblokjes 
De term LZV geniet enige 
bekendheid bij de AB leden van 
PALGA  en is een afkorting voor een 
Landelijke Zoek Vraag. Een 
zoekvraag aan CIPA over PA-
archieven in Nederland. Het 
antwoord van CIPA wordt in de vorm 
van een LZV-resultaatlijst over de 
PA-laboratoria verspreid: soms een 
hele waslijst van T-nummers, soms 
een zeer kort rijtje. Soms gaat de 
zoekvraag over diagnoses waarvan 
u het bestaan niet eens vermoedde 
en soms over alledaagse 
aandoeningen waarvan u nooit zou 
hebben gedacht dat iemand daar 
een LZV over zou stellen. Deze LZV-
resultaatlijstjes vormen het 
startsignaal in PA-laboratoria voor 
een procedure ‘verslag, blokje, 
coupe opsturen en opzoeken’. Het 
begint met het ‘nalopen’ van de 
gevonden nummers op het 
verlanglijstje aan de hand van uw 

informatiesysteem in het 
laboratorium : een deel van de T-nr’s 
uit zo’n lijst (die volgens CIPA tot uw 
laboratoriumarchief behoren) heeft 
geen weefselonderpand, omdat het 
een revisie of consult betrof. Tot mijn 
verbazing filtert PALGA die er niet 
uit. Een revisienummer heeft immers 
nooit een ‘paraffineonderpand’. Na 
deze controle gaat u met de 
uitgedunde lijst de kelder in. Op het 
VUmc is dat afgelegen krocht onder 
een van losse gebouwen op het 
terrein. In een krap bemeten, stoffige 
ruimte (zie foto) moeten dan de 
blokjes opgesnord worden. Ik heb al 
een aantal laboratoria gezien waar 
de blokjes in stevige kartonnen 
dozen verpakt staan, hoog 
opgestapeld in kasten. Dit zijn de 
trofeeënkamers van CIPA. Blokjes 
die 20 of 30 jaar of langer zijn 
bewaard en die, hoe wonderlijk, nog 
altijd via een database in Bunnik op 
te sporen zijn en gewekt kunnen 
worden uit de archivale winterslaap. 
Voorzover de blokjes er natuurlijk 
nog zijn. 
 
Gaatjes in het pand  
Zelden geeft CIPA aanvullende 
informatie over de stand van zaken 
in deze perifere weefsel-onderwereld 
bij het begin van een LZV-resultaat. 
Soms blijken er hiaten in een archief 
te zitten of heeft er kennelijk al 
eerder iemand rondgedwaald in de 
domeinen en heel gericht uw 
gezochte blokje verwijderd (maar 
dan zonder zo’n kartonnetje met het 
nummer en bestemming erop achter 
te laten). Of het blokje wordt 
uiteindelijk wel gevonden, maar blijkt 
volledig opgesneden. Het is dan de 
vraag of een onderzoeker daar nog 
wat mee kan. Het kan nog 
vervelender: de perifere archieven 
hebben nogal eens een ‘ondergrens’ 
waar CIPA geen weet van heeft. 
Deze grens zal in ieder archief weer 

anders zijn. Dat de toekomst ook 
achter je kan liggen en dankzij 
nieuwe technieken opnieuw gelezen 
kan worden, is kennelijk niet erg 
vanzelfsprekend.  
 
Hoe verder?  
Stel: een gemiddeld laboratorium 
heeft jaarlijks 8000 weefselnummers 
met ongeveer 20.000 blokjes. Als die 
gedurende 20 jaar bewaard worden, 
heb je 400.000 blokjes ofwel ruim 
3m3. Alle Nederlandse laboratoria 
archieven samen leidt dat tot een 
aanzienlijk geheel. Dat vormt dan 
nog maar een deel van het 
weefselonderpand van CIPA 
(namelijk van de laatste 20 jaar). 
Alles staat verspreid over vele 
archieven, maar gelukkig bevindt de 
informatie zich in één databestand. 
Nadeel blijft het fysieke zoeken naar 
blokjes over al die archieven. Ik 
realiseer me dat er ook laboratoria 
zijn die dit hele archief plus beheer 
ervan hebben uitbesteed, maar 
vaker zal het niet zo zijn.  
 

Onze CIPA mijn 
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Tenslotte natuurlijk de opdracht om 
verslagen zonder namen te printen: 
ik vraag me af of PALGA na al die 
jaren daarin via UDPS voorziet. 
 
De ingewikkelde nasleep van een 
LZV in alle her en der gelegen PA-
archieven en de ietwat onzekere 
uiteindelijke opbrengst weerhoudt 
wetenschappers er wellicht van om 
vaker gebruik te maken van een 
landelijke zoekvraag in CIPA. 
Anders geformuleerd: het 
exploiteren van de goudmijn wordt 
gemakkelijker als de logistieke 
rompslomp zoals boven beschreven 
gestroomlijnd wordt. Als CIPA 
bijvoorbeeld kan garanderen dat 
meer dan 80% van de blokjes in één 
maand aanwezig zal zijn, dan 
zouden er wel eens meer klanten 
zich kunnen gaan melden. Op deze 
wijze kan het systeem zichzelf terug 
betalen of liever gezegd, krijgen 
laboratoria bij zoekvragen een 
zekere vergoeding.  
 
Het is goed te vernemen dat PALGA 
deze mogelijkheid onder ogen ziet 
en de haalbaarheid van deze opzet 
laat onderzoeken. De Nederlandse 
pathologen moeten dan opteren voor 
een landelijke uniforme aanpak, 
zodat u niet langer bij elke LZV naar 
uw keldergangen moet, maar u er 
nog wat aan over houdt ook. We 
moeten onze CIPA mijn beter 
exploiteren.  
 
Folkert van Kemenade 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het vorige Bulletin brak collega 
Van den Tweel een lans voor de 
oudste verrichting uit het 
pathologiehandboek, de obductie. 
Lof voor zijn praktische betoog en 
voor de bemoedigende aspecten uit 
zijn verhaal. 

Het zal voor de lezers van ons 
spirituele blaadje niet nodig (moeten) 
zijn om het belang van de obductie 
nog eens te benadrukken, de rol bij 
het leren van de macroscopie 
(essentieel om later tot een 
adequate microscopie te komen), de 
kwaliteitsborgende en –verhogende 
werking (evaluatie van nieuwe 
therapieën b.v.), de rol in weten-
schappelijk onderzoek (b.v. als bron 
voor normaal weefsel of weefsel 
waarvan anders zelden biopten 
genomen wordt) en ga zo maar 
door. 
Dat bracht me wel bij de vraag 
waarom de obductie dan toch zo 
weinig populair is, ook onder 
pathologen! Daarvoor zijn wel 
verschillende redenen te bedenken: 
 
-  Het is veel werk, en erger… 
-  Het wordt slecht betaald of in ieder 
geval is de financiering tamelijk 
onduidelijk. 
-  Het kan olfactoir onaangenaam en 
fysiek hard werk zijn. 
-  De urgentie is, door het overlijden, 
meestal sterk verminderd. 
-  Het kan emotioneel belastend zijn. 
-  En niet in de laatste plaats, het is 
niet zelden moeilijker dan je denkt 
en er komen lastige vragen van. 
 
Allemaal waar, natuurlijk, maar 
eigenlijk geen goede redenen om 
een afkeer te ontwikkelen. Misschien 
moet nog een laatste curieus 
argument gehoord worden, nl. we 
profileren onszelf graag als klinisch 
pathologen, betrokken bij de 
patiëntenzorg. En dan is de obductie 
een soort mosterd na de maaltijd… 
 
De laatste twee argumenten, het is 
moeilijk en we zijn als clinici toch 
liever met de levenden bezig, zijn 
wel waar, maar geven nou juist het 
uitdagende aan. En als we zo prat 
gaan op onze klinische status, is het 
goed om je te realiseren dat er geen 
onderdeel van de pathologie zo 
klinisch is als de 
obductiepathologie!! 
 
Dus, gezien het belang en de 
centrale rol die de obductie vervult, 
of in elk geval zou moeten vervullen, 
is het essentieel dat de pathologen 
zelf pal staan voor dit onderdeel van 

hun vak. Er zijn veel ziekenhuizen in 
den lande waar het 
obductiepercentage rond de 10% 
ligt; dat is hoe dan ook (veel) te 
weinig om een rol te kunnen spelen 
bij kwaliteitscontrole. Natuurlijk zijn 
de oorzaken voor zulke percentages 
niet te zoeken bij de patholoog, maar 
hij/zij heeft wel een signalerende en 
enthousiasmerende rol!!! 
 
Dat neemt niet weg dat we wel een 
realistische kijk moeten houden op 
dit gebied. Als je iets doet, doe het 
dan goed! Vandaar dat de 
obductiepathologie dan ook beter 
beschouwd kan worden als een sub- 
of superspecialisatie, net als de 
dermatopathologie, hemato-
pathologie, gynecopathologie, etc. 
Met name in de groter bezette 
laboratoria, de enige plaatsen waar 
superspecialisatie eigenlijk mogelijk 
is, zou een beperking van 
obductieconsulenten tot die mensen, 
die een goed ontwikkelde klinische 
kennis en affiniteit voor 
obductiepathologie hebben, 
waarschijnlijk een goede zaak zijn.  
 
En dan moet er ook iets aan de 
nascholing gedaan worden. Laat 
iedereen maar eens bij zichzelf 
nagaan: wanneer hebt u voor het 
laatst bij congresbezoek aandacht 
besteed aan obductiegerelateerde 
onderwerpen? 
 
Als we het eens zijn met het belang 
en behoud van de obductie als 
klinisch instrument, dan: 
 

- moeten we serieus doen 
over het afwerken (niet laten 
liggen!!); 

- moeten we ons realiseren 
dat we klinisch voldoende 
onderlegd moeten blijven; 

- moeten we onze overtuiging 
uitdragen; 

- moeten we ons bezinnen 
over een soort van 
superspecialisatie. 

 
De obductie, zij leve hoog!!!!! 
 
P. v.d. Valk 

De obductie: een reactie 
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Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FW O) heeft de driejaarlijkse Oswald Vander Veken Prij s 
(Tumoren van het Locomotorisch Stelsel) uitgereikt aan Pancras Hogendoorn. Het FWO bekroont hiermee 
originele en/of diepgaande studies van tumoren van het locomotorisch stelsel. De Prijs bedraagt 25.000  EUR.  
 
Pancras Hogendoorn is hoogleraar 
Pathologie aan het LUMC, al 
jarenlang betrokken bij de 
commissie voor beentumoren, 
coördinator van het Europese 
Network of Excellence Eurobonet 
gericht op pathologie en genetica 
van bottumoren en is, uiteraard, al 
lang bekend als een uiterst 
enthousiast bot- en kraakpatholoog. 
Midden in de nacht kun je hem 
wakker maken voor bijvoorbeeld een 
chordoom (mits een mooie). Zo’n 15 
jaar geleden was er nog heel weinig 
bekend over moleculaire 
pathogenese van bottumoren en het 
is vooral aan Pancras te danken, en 
zijn onderzoekgroep, dat een 
enorme vooruitgang is geboekt op 
de moleculaire pathologie van bot- 
en kraaktumoren. Laat dit even tot u 
doordringen. 
 
Bot- en wekedelen tumoren zijn 
zeldzaam, maar chondroide tumoren 
komen relatief het meest frequent 
voor. Iedere patholoog weet dat 
deze tumoren lastig zijn te 
diagnosticeren. De commissie voor 
beentumoren voorziet in deze 
leemte door de kennis en kunde te 
bundelen. Alleen dan is bijvoorbeeld 
inzicht te verwerven in zeer 
zeldzame tumoren zoals 
adamantinomen. Kraakbeen- en 
bottumoren zijn onbetwiste 
koplopers in de ‘contextuele’ 

diagnose: zonder concordante 
klinisch-radiologische presentatie is 
een histologische diagnose vrijwel 
onmogelijk. In deze context is 
Pancreas begonnen de moleculaire 
achtergrond uiteen te rafelen, deels 
om de tumoren preciezer te kunnen 
indelen met de hiermee 
samenhangende differentiële 
behandelmogelijkheden te kunnen 
ontdekken maar deels natuurlijk ook, 
als nieuwsgierig ziektekundige, om 
inzicht te verwerven in de 
moleculaire pathways die de groei 
sturen en ontregelen. De EXT 
related pathways met o.a. het eiwit 
indian hedgehog bleek voor de 
perifere chondrotumoren een 
gouden greep. Een van de mooiste 
overzichten kunt u raadplegen in de 
Lancet Oncology 2005: p559 en 
verder. 
Hiernaast is zeer uitgebreid 
zogenaamd ‘punt tot punt correlatie 
onderzoek’ tussen beeldvorming en 
histologie kenmerken van de 
tumoren verricht. Iedereen die wel 
eens prosectie heeft verricht van 
grote bottumoren, weet wat dat 
betekent. Tenslotte zijn een aantal 
instructieve studies verschenen 
waarin (immuun-) histologische 
criteria opgesteld zijn en gevalideerd 
voor het onderscheid tussen goed- 
en kwaadaardige tumoren. Ook werd 
een nieuw syndroom geïdentificeerd 
met het voorkomen van borstkanker 

en centrale chondrosarcomen bij 
relatief jonge vrouwen duidend op 
een mogelijke causale associatie 
tussen deze twee tumoren. Thans 
leiden zij een EC gesubsidieerd 
Network of Excellence op gebied 
van bottumoren 
(www.eurobonet.eu).  
 
Onze felicitatie gaat uit naar Pancras 
en zijn groep op het LUMC. Op 
donderdag 4 december vond de 
uitreiking plaats in Brussel. 
Gevraagd naar zijn commentaar 
wilde Pancras wel kwijt dat het leuk 
is om een prijs te krijgen en dat het 
loont om voet bij te stuk houden. 
Een echte orthopatholoog! 

 
 

De Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mense n (WMWO, voorheen WMO) beschermt proefpersonen 
die meedoen aan medische experimenten. De wet borgt  de belangen van de proefpersonen en bakent het 
werkgebied van de onderzoekers af. Binnen de wet he eft de onderzoekers als het ware ‘rugdekking’ dankz ij de 
wet.  
 
De wet bestaat sinds 1999 en 
bevindt zich ‘ferm’ in het juridische 
domein (“op gedetailleerde wijze 

mag heel veel niet”) en lijkt het 
weinig contact te hebben met de 
wetenschappelijke (onderzoeks)-

realiteit. De wet is risicoschuwend en 
lijkt eerder een belemmering voor 
onderzoekers dan een stimulans.  

Pancras Hogendoorn krijgt Oswald vander Veken Prijs  

Toetsing op maat 
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Aldus geformuleerd wordt hopelijk 
duidelijk dat toetsing aan de hand 
van deze wet nogal wat voeten in de 
aarde heeft en dat een dergelijke 
procedure beter vermeden kan 
worden als het écht niet nodig is 
(daarover verderop meer). In de 
praktijk geeft dat juist nogal wat 
frictie: wanneer is de wet wél van 
toepassing en wanneer niet? Met 
andere woorden, de toetsingsdrang 
in het kader van deze wet is te groot. 
 
Om aan deze situatie een beetje 
tegenwicht te bieden, heeft de 
Federa (een koepel van 37 
biomedische verenigingen en 12000 
leden) de opvattingen van 
biomedische onderzoekers verwoord 
met een juridische onderbouwing. 
De Federa, onder voorzitterschap 
van Jan Willem Coebergh, heeft een 
rapport gepubliceerd “Toetsing op 
maat” (november 2008). Dit rapport 
verdient de aandacht van de NVVP.  
Het rapport is ontstaan na een 
rondgang langs 12 METc’s 
(Medisch-Ethische Toetsings-
commissie) en 18 onderzoekers en 
legt uit dat de wet drie elementen 
omvat die aangeven wanneer de wet 
van toepassing is voor toetsing. Met 
andere woorden wanneer een 
onderzoek ‘WMWO’-plichtig is. Wel 
nu, conform het rapport is een 
onderzoek WMWO-plichtig als het 
onderzoek 1) medisch is, 2) 
wetenschappelijk is en 3) 
gekenmerkt wordt door het 
onderwerpen van personen aan 
handelingen of het opleggen aan 
personen van bepaalde 
gedragswijzen. Een onderzoeks-
voorstel voorgelegd aan een METc, 
is al gauw medisch, zo blijkt in de 
praktijk. Ook is het ‘opleggen van 
gedragwijzen’ en ‘wetenschappelijk’ 
betrekkelijk ruim op te vatten zodat 
een onderzoek al gauw WMWO-
goedkeuringsplichtig is. “De wet”, zo 
vervolgt het rapport, “is gemaakt om 
genees-middelenonderzoek of 
ingrijpend onderzoek naar nieuwe  
procedures te reguleren en is nooit 
bedoeld om observationeel  

 
onderzoek in de weg te zitten.” (44% 
van alle METc’s beoordeelt 
onderzoek observationeel).  
 
Na een korte samenvatting geeft het 
rapport voorbeelden van discutabele 
WMWO-plichtigheid, zoals de vraag 
of een onderzoek naar SOA-
voorlichting WMWO-plichtig is, 
omdat dit bepaalde gedragswijzen 
wil opleggen. En moet het afnemen 
van een extra buisje bloed (voor 
observationeel onderzoek) in een 
situatie waar toch al bloed wordt 
afgenomen, leiden tot een uitvoerige 
METc goedkeuringsprocedure? Valt 
onderzoek waarbij wat wang-
slijmvlies (invasief) wordt afgenomen 
onder de WMWO? Begrijpelijkerwijs 
neigen in de praktijk METc’s er toe 
om in geval van ‘WMO twijfel’, 
proefpersonen of patiënten het 
voordeel van de twijfel te geven (en 
dus de onderzoeker het nadeel van 
de twijfel), maar het rapport probeert 
wat vuistregels te geven in geval van 
twijfel. 
 
Het probleem van afgrenzing van de 
WMWO wordt in ruim 40 pagina’s 
afgetast. Toegegeven: niet het 
meest spannende leesvoer, maar 
wel begrijpelijke kost voor niet-
juristen. “Toetsing op maat” geeft 
criteria voor onderzoekers om in 
sommige onderzoekssituaties 
helemaal geen procedure bij een 
METc te hoeven starten. Het rapport 
onderbouwt waarom bijvoorbeeld 
observationeel onderzoek meestal 
niet als WMWO-plichtig beschouwd 
hoeft te worden. Observationeel 
onderzoek kan namelijk zeer 
minimale ‘effecten’ op de proef-
personen hebben en in die gevallen 
kan een METc-beoordeling worden 
overslagen. Met name in situaties 
waarbij nauwelijks afgeweken wordt 
van het geven van normale zorg 
(met andere woorden: er vindt geen 
echte interventie plaats; er wordt 
bijvoorbeeld alleen een extra buisje 
bloed getapt) zou  
 
 

 
een onderzoeker wel langs een 
METc kúnnen gaan, volgens het 
rapport, maar deze METc hoeft dan 
niet het hele traject te doorlopen. 
Kortom, het verschijnen van dit 
rapport is een verademing en ook 
wel een beetje gewaagd, in een tijd 
waarin onze samenleving steeds 
meer door regelgeving het 
onverwachte of spontane (= riskant) 
probeert te bezweren.  
 
Ik zou nog even terugkomen op de 
vraag waarom onnodige toetsing in 
het WMO traject beter vermeden kan 
worden. Het levert namelijk een 
vracht papierwerk op. Het komt neer 
op een gedetailleerde ‘PIF’ (afk. voor 
Patiënten-Informatie-Formulier) met 
alle denkbare juridische disclaimers 
(en dus vrijwel onleesbaar voor de 
groep die er echt wat aan zou 
kunnen hebben), een beschrijving 
van het onderzoeksproject, de 
verzekering, de papieren die 
aangeven dat er een vertrouwens-
arts is, CV’s van projectleider en 
vertrouwensarts, het privacy-
reglement, een begroting volgens 
bepaalde systematiek, het ABR 
formulier (circa 60 vragen met 
meestal 8 - 10 submogelijkheden; 
kan tegenwoordig gelukkig via 
internet i.p.v. een diskette) en de 
nodige handtekeningen van hoofden 
en managers van afdelingen. Een 
elleboogdossier waar een 
onderzoeker ruim een week mee 
onder de pannen kan zijn.  
 
Het rapport “Toetsing op maat” (voor 
u beschikbaar bij het NVVP 
secretariaat) poogt de 
toetsingsdrang in het kader van de 
WMWO van medisch en sociaal-
medisch/wetenschappelijk 
onderzoek te beteugelen en neemt 
het op voor wetenschappers.  
J.W.W. Coebergh is een held.  
Voor u kan het praktisch zijn dit 
rapport te hebben voor als u 
onderzoek start.  
 
Folkert van Kemenade 
Secretaris NVVP 



 
8 

 

Sinds een jaar wordt de NVVP ondersteund door het b edrijf Cantrijn B.V. Het hoofdkantoor van dit  bedr ijf is 
gevestigd in Gorinchem. In april 2007 opende Cantri jn in Domus Medica Utrecht een tweede vestiging. Ca ntrijn 
biedt maatwerkondersteuning op alle belangrijke bac koffice- en stafdisciplines binnen diverse organisa ties. Niet 
alleen op het gebied van secretariële werkzaamheden , maar ook op gebied van Marketing/Communicatie, 
Personeel/Organisatie en Financiële administratie b iedt Cantrijn ondersteuning. Tot de opdrachtgevers behoren 
veel middelgrote kennisintensieve bedrijven, vereni gingen en (project)organisaties, uit binnen- en bui tenland. Zij 
hebben het benodigde personeel niet in huis of kiez en bewust voor een extern geregelde organisatie.  
Vanaf januari 2008 voert Cantrijn voor de NVVP zowe l de secretariële als administratieve werkzaamheden  uit.  
 
Op het secretariaat ben ik 
werkzaam. Mijn naam is Mona 
Bastiaansen, ben 39 jaar oud, 
getrouwd en heb twee kinderen van 

vijf en één jaar oud. Van origine ben 
ik chemisch laborante. 11 jaar heb ik 
mij verdiept in de eigenschappen 
van inkten en lijmen. Door 
omstandigheden heb ik vijf jaar 
geleden besloten mij om te scholen 
tot secretaresse.  
 
Na deze omscholingsperiode heb ik 
een aantal jaren bij Biologica 
gewerkt, waarna ik bij de KNMG 
tijdelijk een zwangerschapsverlof 
heb ingevuld op de afdeling Beleid 
en Advies. Toen bij Cantrijn gezocht 
werd naar secretaresses om 
werkzaamheden te gaan uitvoeren 
voor medische verenigingen, heb ik 
direct gesolliciteerd en ben 
aangenomen. De medische wereld 
heeft altijd al mijn interesse gehad, 
maar de combinatie tussen mij en 
bloed is verre van ideaal en heeft mij 
toentertijd besloten niet de medische 
kant van de laboratoriumopleiding te 
volgen. Nu ben ik alsnog werkzaam 
in de medische sector. 

Bij Cantrijn werk ik niet voor één 
vereniging. Op dit moment ben ik 
verantwoordelijk voor de secretariële 
ondersteuning van een drietal 
medische verenigingen. Het 
secretariaat van de NVVP is van 
deze drie de grootste. Tot nu toe heb 
ik veel plezier in alle 
werkzaamheden. Er is sprake van 
een goede samenwerking tussen het 
bestuur en Cantrijn en dat is prettig.  
 Ik ben drie volledige dagen 
(di/do/vrij) werkzaam vanuit het 
kantoor in Domus Medica te Utrecht. 
Op de dagen dat ik niet aanwezig 
ben, is er altijd iemand die een 
telefoontje kan opvangen. In mijn 
werkzaamheden krijg ik 
ondersteuning van een andere 
secretaresse, Danielle Lagerweij. Zij 
voert met name werkzaamheden uit 
voor de andere verenigingen, maar 
in geval van drukte zal zij ook 
inspringen bij de  NVVP.   
 

 
 

Op de administratie is nu werkzaam 
Vincent Bakker. Hij heeft sinds kort 
de werkzaamheden van Minette 
overgenomen. Hij is werkzaam 
vanuit Gorinchem, van waaruit de 
gehele administratie wordt gevoerd. 
Vragen over de contributie, 
declaraties e.d. kunt u ook bij hem 
kwijt.   
 
Tot zover het voorstellen. Ik hoop op 
deze manier u wat meer informatie 
te hebben gegeven over de 
personen die achter de schermen 
voor u werkzaam zijn. Ik hoop dat ik 
ook in de toekomst de 
werkzaamheden voor de vereniging 
zo goed mogelijk kan blijven 
uitvoeren. Samen met de 
werknemers van Cantrijn wens ik u 
alle goeds voor het komende jaar.  
 
Mona Bastiaansen 
Secretariaat NVVP 
 

Even voorstellen  
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8 - 9 januari 2009  
Wintermeeting Path Soc in Franklin Wilkins Building , Waterloo, Londen, SE1, UK 
 
16 januari 2009 
Neuro-Oncologie in de Praktijk III. Recidief tumore n en wat nu? Den Haag 
 
22 januari 2009 
Conferentie Milieu en Veiligheid in Ziekenhuislabor atoria, Amersfoort 
 
2 - 5 februari 2009 
Winter ILD School. Pathologic radiologic and clinic al correlations in interstitial lung diseases, 
Davos 
 
27 februari 2009 
4e moleculaire bijeenkomst, UMC Utrecht 
 
27- 29 februari 2009 
Seminars, Duitse afdeling IAP, Bonn, Germany 
 
7- 13 maart 2009 
United States and Canadian Academy of Pathology Ann ual meeting, Boston, MA, USA 
 
23 - 24 april 2009 
Nederlandse Pathologendagen, Zeist 
 
24 - 25 april 2009 
Cytologie aan Zee, Castricum aan Zee 
 
11 - 17 juli 2009  
USCAP Pathology course, Sheraton on the Falls, Niag ara Falls, Canada 
 
3 - 4 september 2009  
Cursus Praktische Nefropathologie, LUMC Leiden 
 
4 - 9 september 2009,  
22nd European Congress of Pathology, Florence, Ital y   
 
27 - 30 september 2009.  
35th European Congress of Cytology 2009, Lisboa, Po rtugal 
 
 
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 secr etariaat, secretariaat@pathology.nl . 

AGENDA  



 
10 

 

 
 
 
 
 
 

Colofon  
 
NVVP Bulletin 
Orgaan van de Nederlandse Vereniging voor 
Pathologie 
 
Correspondentie-adres 
Secretariaat NVVP 
Postbus 8003 
3503 RA UTRECHT 
secretariaat@pathology.nl 
 
Redactie Bulletin 
P. van der Valk 
P.vandervalk@vumc.nl 
 
Websitecommissie 
J. E. Boers, G.F.H. Diercks, N. Bulkmans 
Website: www.pathology.nl 
 
Lay out:  Cantrijn 
 
Oplage 
610 exemplaren 
 
Advertenties 
Voor advertenties is telefonisch overleg 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. 
 
Secretariaat NVVP 
Postbus 8003 
3503 RA UTRECHT 
 
Ledenadministratie 
Secretariaat NVVP 
Postbus 8003 
3503 RA UTRECHT 
 
KoepelBestuur 
Dr. J.C. van der Linden, voorzitter 
Drs. J.L.G. Blaauwgeers 
Dr. F.J. van Kemenade 
Dr. R. A. Woutersen 
Prof. dr. W.J. Mooi 
Dr. R.M.W. de Waal 
 
Bestuur NVVP 
Dr. J.C. van der Linden, voorzitter 
Dr. F. van Kemenade, secretaris 
Drs. J.L.G. Blaauwgeers, penningmeester 
Dr. T.E.G. Ruijter 
Dr. J. J. Oudejans 
Drs. S.M. Willems 
Prof.dr. M.J.A.P. Daemen 
Dr. G.J.L.H. van Leenders, meeting secretaris 
 
Contributie 
De contributie voor het lidmaatschap van de 
vereniging bedraagt voor 2008 voor klinisch 
pathologen: gewone leden € 237,-; arts-
assistenten/AIO/AGNIO € 37,-; oud-leden € 25,-; 
buitengewone/buitenlandse leden €  95,-. Voor de 
sectie experimentele pathobiologie per jaar: gewone 
leden € 50,-; arts-assistenten/AIO/AGNIO € 25,-; oud-
leden € 25,-; buitengewone/buitenlandse leden €  50,-
. Voor de sectie dierpathologie: gewone leden € 50,-; 
arts-assistenten/AIO/AGNIO € 25,-; oud-leden € 25,-; 
buitengewone/buitenlandse leden €  50,-. 

 
Kopij voor het volgende 

nummer kunt u inleveren vòòr 
27 februari 2009. 
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Het bestuur van de  

Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 

wenst u fijne feestdagen! 

 
 
 

Hans van der Linden 
Folkert van Kemenade 

Hans Blaauwgeers 
Emiel Ruijter 

Joost Oudejans 
Stefan Willems 

Mat Daemen 
Arno van Leenders 

 
 


