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Kwaliteitsgelden voor de pathologie 

 

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.  

 

Lees verder op pagina 8.  

Kwaliteit van kankerzorg in Nederland 

 

Op 12 november jongstleden presenteerde de 

werkgroep Kwaliteit van Kankerzorg van de 

Signaleringscommissie Kanker op een door het 

KWF georganiseerde werkconferentie het 

conceptrapport Kwaliteit van kankerzorg in 

Nederland.  

 

Lees verder op pagina 4. 

 

Stukjes  vader 

 

Op de website van het Rathenau instituut kan 

men het periodiek flux aanklikken. Hierin staat 

een stukje van een journalist te lezen: “stukjes 

vader”. In dit stukje van Flux gaat een journalist 

op zoek naar een herinnering van zijn overleden 

vader.   

 

Lees verder op pagina 7.  

 
Modernisering Medische Vervolgopleidingen is 

gebaat bij meer maatwerk 

Na jaren voorbereiding is de planvorming voor 

vernieuwde medische vervolgopleidingen in de 

slotfase beland. Niet iedere verandering lijkt een 

verbetering. Enige reflectie is op zijn plaats.  

 

Lees verder op pagina 12. 



2 

 

Editoriaal 

 

Interessante tijden zijn het. Interessant, maar ook verwarrend en soms nopend tot het fronsen der 

wenkbrauwen. Hier binnen vindt u een richtlijn van de juridische taakgroep, overgenomen door het bestuur, 

omtrent het verstrekken van (archief)materiaal voor DNA onderzoek. Hoewel dit advies ook enige 

wenkbrauwfronsing bij mij te weeg bracht, is het een verstandig, zij het wat draconisch advies, waar ik geen 

opstand tegen wil ontketenen. Meer fronsing over de aanleiding tot dit advies, te weten het 

televisieprogramma “DNA onbekend”. Wat beweegt mensen toch om hun diepste zielenroerselen open en 

bloot op de televisie voor het ganse land te etaleren? Is het onderzoeken van je afkomst niet een echte privé-

aangelegenheid? En dit programma is er maar een van velen, wat te denken van het programma waarin 

mensen moeten antwoorden op allerlei intieme vragen (Heb je wel eens met een andere man gezoend tijdens 

je huidige relatie? Ben je nog wel verliefd op je partner? En meer van dit fraais). Waarbij de presentator voor 

het uitzenden van dit programma te vuur en te zwaard verdedigde dat hij meewerkte aan dit onfrisse gepoer 

in mensen hun privéleven.  

En wat te denken van de neiging van jongeren om hun hele hebben en houwen maar op hun Facebook/Hyves 

pagina’s te gooien, zonder enig nadenken over eventuele late complicaties van deze indiscreties. Ik weet het 

wel, je moet eerlijk zijn en privacy ligt toch min of meer op straat, maar wat brengt hele groepen van mensen 

ertoe om elk ranzig of niet-ranzig gevoelen in de openbaarheid neer te leggen, zodat wij allen mee kunnen 

genieten van datgene waar wij voor het merendeel helemaal niet op zitten te wachten.  

 

Interessante tijden, ja…… 

Onlangs was er een consilium vergadering waarin de verbazing werd uitgesproken over de berichtgeving over 

het aantal vacatures voor de pathologie, zoals dat wordt gepubliceerd in het Medisch Contact. Die getallen 

lijken inderdaad opvallend laag en de meeste mensen in de vergadering hadden de indruk dat die in 

werkelijkheid veel hoger moeten zijn. Die mening wordt voorzichtig gedeeld door uw redacteur. We zijn 

gewoon met te weinig pathologen in dit kleine landje. Enige tijd geleden ontmoette ik in het buitenland een 

Noorse collega, die steen en been klaagde over de krankzinnig hoge werkbelasting voor pathologen in 

Noorwegen.  

Op mijn navragen over het aantal pathologen in Noorwegen en het aantal inwoners, bleek dat de verhouding 

in Noorwegen aanmerkelijk gunstiger lag vergeleken met Nederland. Blijkbaar doen wij het nog efficiënter dan 

de Noren. Natuurlijk de geografische omstandigheden zijn hier zeker gunstiger dan in Noorwegen, maar dat is 

geen afdoende verklaring. Wij zijn er hier in de loop der jaren aan gewend geraakt om heel veel te doen en de 

overheid maakt daar dankbaar misbruik van. Minister Borst (kent u haar nog van enkele jaren geleden?) zei 

dat we allemaal aan kwaliteitszorg moesten doen, maar dat extra personeel daarvoor er niet in zat, dat 

hoorde immers gewoon bij de beroepsuitoefening. Geen grote protesten van de beroepsgroep!!!  

 

Nu is in de loop der jaren wel duidelijk geworden dat kwaliteit veel extra tijd en mankracht kost. Het in dit 

bulletin gebrachte stukje over de kwaliteit in de kankerzorg maakt ook weer melding van het volgen van 

protocollen, gebruik van standaardteksten en allerhande andere waardevolle en nuttige zaken. Maar er wordt 

niet bijgezegd dat er een groep(je) van mensen moet zijn die dat allemaal mogelijk moet maken. Collega’s die 

als ze daar mee bezig zijn geen diagnostisch werk kunnen verrichten, werk dat toch niet mag blijven liggen, 

want de patiënt moet binnen 24 of 48 uur zijn uitslag en behandelplan hebben. En het moet goedkoop en 

concurrerend zijn (!)  

Beste mensen, dat kan niet met de huidige bezetting, als we willen dat pathologen voldoende tijd moeten 

kunnen besteden om adequate en kwalitatief verantwoorde zorg te garanderen. Het consilium is door de 

aanhoudende druk van de overheid overigens wel begonnen met meer op te leiden. Maar de overheid moet 

wel kunnen garanderen dat de extra nodige plaatsen gerealiseerd kunnen worden, anders leiden we op voor 

de werkeloosheid…. Werk aan de winkel voor ons geacht bestuur, lijkt me. Daar moeten we ze wel succes mee 

wensen, want het is geen sine cure om aandacht te vragen voor zulke problemen en een lange adem is vereist. 

Welnu, genoeg gesomberd, het vrolijke seizoen van kaarsjes, kerstballen, marsepein en kalkoen is in aantocht. 

De redactie wenst iedereen een hele leuke, indigestievrije kerst en een fantastische jaarwisseling toe en een 

mooie start van 2010: dat het maar een vruchtbaar, rustig, maar wel productief jaar mag worden. 

 

Festieve groeten namens uw redacteur en zijn superstafleden, Paul van der Valk 
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Uw bestuur: opleidingsplan en persprotocol 

 

Alle wetenschappelijke verenigingen hebben een concilium voor de opleidingszaken. Voor onze AIOS dus. Er zijn 

27 concilia in Nederland en het bestaan daarvan is uniek ten opzichte van andere Europese landen: concilia 

dragen bij aan de invulling én controle van specialistische opleidingen. Formeel heeft de KNMG voor de 

specialistenopleiding twee organisaties: één voor het opstellen van de richtlijnen (CCMS, waarover later meer) 

en één voor het controleren van de naleving (MSRC). Het derde onderdeel is een concilium. 

 

Zo laat de MSRC (Medisch Specialisten Registratie Commissie) ieder concilium opleidingsvisitaties uitvoeren 

volgens vastgesteld format. De CCMS (Centraal College Medische Specialismen) laat concilia precieze details per 

specialisme van een opleiding invullen. Hiertoe stelt het CCMS eerst een zogenaamd kader op via een 

zogenaamd kaderbesluit, waarna de concilia van een specialisme dit besluit dienen te verbijzonderen.  

Het laatste kaderbesluit is vastgesteld op 9 februari 2004 en kwam in december 2004 in de Staatscourant. Toen 

is vastgesteld dat AIOS op basis van het competentieleren (MedCan compententie: 7 stuks) moeten worden 

opgeleid. Het was aan de verschillende concilia om dit voorschrift per specialisme, specifiek handen en voeten 

te geven.  

Dit bleek een fijne klus voor ons concilium. Thans ligt er een opleidingsplan van 88 pagina’s klaar. Ter 

vergelijking: de KNO, radiologie en klinische genetica hebben respectievelijk 140, 87 en 74 pagina. Hun 

programma’s heten respectievelijk ENTer (ENT education revised), HORA (herziening opleiding radiologie) of 

Geniaal. Qua omvang staan we keurig zij aan zij met de radiologen. Uw concilium heeft dus flink gewerkt.  

Uw bestuur diende het daarin in. Ten tijde van dit schrijven was nog niet bekend of het CCMS groen licht heeft 

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

 

Het NVVP persprotocol werd als voorzet besproken op de strategie avond ‘pers en publiek’ van 15 september 

2009 en opnieuw tijdens de huishoudelijke vergadering van 13 november jongstleden.  

 

 

 

Wij verwachten van alle NVVP leden 

(klinische pathologie en forensische 

pathologie) dat zij zich hieraan 

houden.  

Voor ons imago is afstemming zeer 

gewenst en moeten NVVP én haar 

leden met één mond spreken. Dat 

zulke afspraken van belang zijn, blijkt 

ook nu weer naar aanleiding van de 

rol van de pathologie bij het vrijgeven 

van weefsel voor DNA onderzoek bij 

de vaderschapsvraag (zie elders in dit 

bulletin). 

 

 

 

Uiteraard is het hebben van perscontacten geen exclusief voorrecht van het bestuur.  

Het bestuur kan immers niemand verplichten eerst contact op te nemen als de pers u belt.  

Elke patholoog mag zelf de pers te woord staan, zolang u maar duidelijk aangeeft dat u op persoonlijke titel 

spreekt.  

Het bestuur kan dan natuurlijk wel hierop reageren. Om dit soort reactie goed over het voetlicht te laten komen, 

zullen wij een training gaan volgen. Wij houden u op de hoogte.  

Van de bestuurstafel 

13-11-09; hhv

Persprotocol NVVP

Verantwoordelijkheid voor 

perscontact ligt bij het 

bestuur van de NVVP

Alle perscontacten lopen via 

het bestuur van de NVVP

Leden treden niet in contact 

met de pers zonder vooraf 

overleg met het bestuur
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De werkgroep presenteerde de resultaten van 

uitgebreid internationaal literatuuronderzoek en de 

vertaling hiervan naar de Nederlandse situatie. 

Hieruit bleek dat er sterke aanwijzingen zijn dat voor 

bepaalde tumortypen er een relatie is tussen 

enerzijds volume van kankerzorg en zowel 

ziekenhuissterfte als langdurige overleving en 

anderzijds ook met kwaliteit van leven. Ofwel, bij 

grotere volumina zorg minder sterfte, betere 

overleving en meer kwaliteit van leven. Voorts bleek 

er een opmerkelijke spreiding van de kwaliteit van 

zorg tussen ziekenhuizen in Nederland te bestaan. De 

gegevens werden bediscussieerd met vertegenwoordigers 

van patiënten, zorgverzekeraars, de vereniging van 

ziekenhuizen en van academische ziekenhuizen, de 

inspectie van volksgezondheid en het ministerie van 

VWS. 

 

Best practices voor diverse kankersoorten werden 

besproken. De voorlopige conclusie van de discussie 

was: concentreer de zorg voor een bepaald type 

patiënt in die ziekenhuizen die het beste in staat zijn 

die zorg te leveren én die bereid zijn hierin te 

investeren. En daarbij gaat het dan niet alleen om 

volume. 

De werkgroep presenteerde namelijk vier criteria 

waaraan volgens hen goede kankerzorg moet 

voldoen: 

 

1. De infrastructuur die in een ziekenhuis aanwezig 

moet zijn, zoals beeldvormende technieken, IC-level, 

multidisciplinaire teams en ketenzorgmanagers, moet 

voldoen aan criteria voor moderne oncologische zorg. 

 

 

2. Het aantal per jaar behandelde patiënten met een 

bepaald kankertype moet per behandelteam boven  

een vast te stellen waarde liggen. 

 

3. De specialisatiegraad voor het behandelen van een 

bepaald type kanker van de in het ziekenhuis 

werkzame specialisten moet op niveau zijn. 

 

4. Alle ziekenhuizen moeten op dezelfde manier de 

uitkomsten van hun kankerzorg meten en de 

resultaten van die meting moeten boven een 

bepaalde waarde liggen. 

 

De werkgroep verwacht dat niet alleen ziekenhuizen, 

maar met name ook beroepsverenigingen hierin hun 

verantwoordelijkheid nemen. Ook wij als pathologie 

dus. En waar gaat het dan bijvoorbeeld voor ons om? 

 

Wat bij de conferentie een aantal malen aan de orde 

kwam, was de behoefte aan gestructureerde data. 

Niet alleen van behandelingen, overleving, sterfte, 

maar expliciet genoemd ook van pathologie 

gegevens.   

Ofwel, daar waar we nu met de protocolmodules mee 

bezig zijn, daar is heel veel behoefte aan als 

onderdeel van goede monitoring en meetbaar maken 

van oncologische zorg. 

 

Daarnaast vraagt men ons om kwaliteitscriteria op te 

stellen voor de zorg die wij leveren en 

meetinstrumenten hiervoor. Iets waar de CKBU nu 

mee bezig is in de vorm van de items voor 

spiegelinformatie.  

Kwaliteit van kankerzorg in Nederland 

Op 12 november jl. presenteerde de werkgroep Kwaliteit van Kankerzorg van de Signaleringscommissie 

Kanker op een door het KWF georganiseerde werkconferentie het conceptrapport Kwaliteit van kankerzorg in 

Nederland. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zal het rapport waar nodig aangepast worden en in het 

voorjaar van volgend jaar gepresenteerd worden. Ook de NVVP was voor deze conferentie uitgenodigd, 

omdat het rapport ook voor de pathologie, als een kerndiscipline in de kankerzorg, consequenties zal hebben 

zoals bij de conferentie ook werkelijk bleek. 



5 

 

Vervolg: Kwaliteit van kankerzorg in Nederland 

 

We zouden daarbij ook in ons vak na kunnen denken 

over volumecriteria met betrekking tot bepaalde type 

tumoren. Voor bepaalde zeldzame tumoren (of als we 

daar de verdenking op hebben, zoals thymomen, 

melanomen, mesotheliomen) zouden we ‘verplichte’ 

panelconsultatie kunnen invoeren als een individueel 

patholoog of vakgroep een vastgesteld aantal niet 

haalt. Dat stelt dan uitaard ook eisen aan zo’n panel 

enzovoort. In dit kader kan overigens ook gedacht 

worden aan het (mogen) uitvoeren van bepaalde 

bepalingen (moleculaire diagnostiek). 

 

 

 

 

Het was al met al een boeiende bijeenkomst die 

aanzette tot nadenken over de kwaliteit van ons eigen 

vak; kwaliteit die ook wij steeds zichtbaarder zullen 

moeten maken.  

Dat is niet makkelijk, maar bang hoeven we daar ook 

niet voor te zijn. Als een van de weinige specialismen 

beschikken wij namelijk al jaren over 

registratiesystemen, waarmee we met beter gebruik 

maken ervan, zonder veel problemen kunnen laten zien 

dat onze zorg veelal op een hoog niveau staat. Of 

waarmee we zelf kunnen zien, waar we die zorg nog 

moeten en kunnen verbeteren. 

 

AMERIKAANSE PRIJS VOOR LUMC STUDENT  

Tijdens het jaarlijks congres van The American Society of Nephrology, dat dit jaar in San Diego werd gehouden 

en waarbij 15.000 bezoekers aanwezig waren, heeft LUMC student Annelies Berden de Pirani-Award van de 

International Renal Pathology Society in ontvangst mogen nemen.  

Deze prijs wordt een keer per jaar uitgereikt aan een jonge onderzoeker in het veld van de nefropathologie. 

Annelies Berden kreeg de prijs voor haar onderzoek naar ANCA-geassocieerde vasculitis, dat zij naast haar studie 

Geneeskunde verricht.  

De prijs werd uitgereikt door Prof. Dr. Mark Haas van Johns Hopkins University. Annelies Berden is werkzaam op 

de afdeling pathologie van het LUMC en wordt begeleid door Dr. Ingeborg Bajema. Naar het zich laat aanzien zal 

Annelies in 2010 haar promotie-onderzoek over ANCA-geassocieerde vasculitis afronden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Annelies Berden en juryvoorzitter Prof. Dr. M. Haas 
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Victor Swaen trofee naar Leiden  

Nieuw binnengekomen proefschriften  

Titel Naam afgestudeerden Ziekenhuis Datum  

verdediging 

Tackling the vascular heterogeneity issue 

in tumors: identification of novel targets 

Ilse Roodink Radboud Universiteit 

Nijmegen 

11-nov-09 

Towards an optimal use of chemotherapy 

in advanced colorectal cancer patients 

Miriam Koopman Radboud Universiteit 

Nijmegen 

13-nov-09 

Evaluation of national guidelines and 

implementation of new techniques within 

the Dutch screening program against 

cancer of the uterine cervix 

Bert Siebers Radboud Universiteit 

Nijmegen 

8-dec-09 

 

Op maandag 2 november werd op de Noordwijkse golfclub de play off 

gespeeld tussen Henk Beerman en Sjoerd van Duinen. De play off 

bleek noodzakelijk nadat beide spelers 2 weken eerder, op landgoed 

Bergvliet op een gedeelde eerste plaats geëindigd waren met een sco-

re van 38 punten. 

De beslissing viel kort voor het invallen van de duisternis op hole 18 

waar Henk Beerman wederom in het helmgras (Ammophila arenaria) 

zijn bal terug vond maar niet in staat was om er uit te geraken. 

 

Sjoerd van harte, het is je gegund!! 

 

Gerjan dank voor het oppakken van de organisatie van de Victor 

Swaen trofee de afgelopen jaren. Ik neem de organisatie graag van je 

over. 

 

Bij deze een oproep aan alle golfende NVVP leden die komend najaar mee willen strijden om de Victor Swaen 

trofee (ook AIOS) om hun e-mailadressen door te mailen naar Maastricht. 

 

Sportieve groet, 

 

Robert Jan van Suylen 

 

rj.van.suylen@mumc.nl 
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Op de website van het Rathenau instituut kan men het periodiek flux aanklikken. Hierin staat een stukje van 

een journalist te lezen: “stukjes vader”. In dit stukje van Flux gaat een journalist op zoek naar een herinnering 

van zijn overleden vader. Dit invoelbare motief leidt tot een tocht naar het ziekenhuis waar de schrijver er 

achter komt dat er een blokje paraffine opgeslagen moet liggen van zijn 10 jaar eerder overleden vader. Op 

naar een patholoog! Daarna begint de juridische verwikkeling (het citaat naast het plaatje).  

Stukjes vader (DNA bekend of niet) 

 
 

Uiteindelijk krijgt de journalist het weefselblokje van zijn vader niet. De ten tonele gevoerde patholoog lijkt 

hierover net zo verbaasd als de journalist. Ik ga er van uit dat de patholoog empatisch reageerde, maar een 

patholoog of laboratorium is niet gerechtigd om van een overledene zomaar blokjes weg te geven. Een 

behandelend arts, diens vervanger kan de afweging voor opvragen van weefsel beter maken. Daarmee leek de 

kous af. 

 

Vanuit een andere hoek (maar met een ander accent) werd dit probleem weer heel actueel. Dit is vanwege het 

TV programma ‘DNA onbekend’. Op 12 november jongstleden ontving u een email van de Juridische Commissie. 

Onze commissie heeft met deze problematiek (vaderschapsbepaling) al vaker te maken gehad en stelt dat het 

niet geoorloofd is uw archiefmateriaal van overleden personen beschikbaar te stellen voor vaderschapstesten. 

Het gearchiveerde materiaal is afgenomen voor het doel van diagnostisch onderzoek en uw 

geheimhoudingsplicht ter bescherming van de persoonlijke levensfeer van de patiënt is van doorslaggevend 

belang. De afwegingen die gemaakt moeten worden om te beslissen over kwesties die het privéleven van 

iemand (en diens omgeving ) betreffen, zijn complex en vallen buiten onze competentie. Een behandelend arts 

(aanvrager) heeft dit wel. Een klinisch geneticus ook (in geval van opvragen voor erfelijke ziekten).  

 

Moraal: mocht u het verzoek krijgen om archiefmateriaal beschikbaar te stellen voor DNA-onderzoek in het 

kader van afstammingskwesties dan dient u dat te weigeren en te melden dat u dat alleen op gerechtelijk bevel 

mag doen. Wanneer u in dwingende taal geformuleerde brieven over dergelijke zaken van advocaten mocht 

krijgen, die zonder rechterlijke machtiging het materiaal namens nabestaanden opeisen, dan kunt u die (de brief, 

niet de nabestaanden..) het beste doorsturen aan uw ziekenhuisjurist. 

 

Bestuur NVVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: www.rathenau.nl  

kies Projecten en dan flux magazine  

 

Uit FLUX magazine: stukjes vader 

[…] 

Er staan geen wetten in de weg tussen mij en mijn 

vaders lichaamsmateriaal, noch praktische bezwaren. 

Maar wel de juridische afdeling van de concernstaf van 

een academisch ziekenhuis. Volgens de juristen valt 

mijn vaders weefsel onder de medische 

geheimhoudingsplicht. En ‘die reikt tot over het graf’ 

Overlijden geeft geen recht op inzage in het medische 

dossier door nabestaanden. Dat mag alleen als de 

overledene daarvoor toestemming heeft gegeven. 

[…]  
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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. 

Wat is er tot nu toe bereikt?  

Project 1. afrondende fase. Implementatie van multidisciplinaire richtlijnen 

Voorzitter: Dr. J. Oudejans 

 

Het aantal multidisciplinaire richtlijnen voor de pathologie is de afgelopen jaren gestegen tot 46.  

De voor de patholoog relevante informatie was moeilijk te destilleren uit de veelheid van informatie.  

Daarnaast werden de multidisciplinaire richtlijnen gepubliceerd in ontoegankelijke PDF documenten, hetgeen de 

participatie voor het gebruik van de richtlijnen in de weg stond. Conceptrichtlijnen waren lastig te beoordelen 

door leden van de NVVP, waardoor zijn hun expertise onvoldoende konden inzetten bij de beoordeling van de 

desbetreffende richtlijn. 

Door dit project is de toegankelijkheid van en de participatie van pathologen bij de totstandkoming van 

multidisciplinaire richtlijnen sterk verbeterd, conceptrichtlijnen zijn aangepast, protocollaire verslagmodules 

ontwikkeld en een groot aantal spiegelindicatoren geformuleerd. Alle relevante gedeeltes voor de pathologen 

zijn gebundeld tot korte en beter leesbare pathologie hoofdstukken. Alle multidisciplinaire richtlijnen zijn door 

de VIKC gepubliceerd in HTML format op internet.  

Deze passages zijn direct online bereikbaar via http://www.pathology.nl/richtlijnen. Het complete (eind)verslag 

wordt binnenkort op de NVVP website gepubliceerd.  

Lopende 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 

 

Lopend project voor ’t centrale budget 

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, 

NVKC,  NFK, VIKC.  
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Ingediende projecten voor 2009-2010 

De volgende projecten zijn in augustus 2009 ingediend.  

Project 6 Verbeteren diagnostiek niet-kleincellig long carcinoom (onderscheid adenoca vs. niet-adeno) 

Voorzitter: Dr. E Thunnissen 

 

Project 7: Verbeteren diagnostiek door middel van lymfoom panel 

Voorzitter: Prof. H. van Krieken 

Toekomstige SKMS projecten 

Voor pathologie specifieke projecten is per jaar € 110.000,- gereserveerd. Hiervoor wordt aan alle leden een 

oproep gedaan om projecten aan te dragen. We denken daarbij aan twee  projecten per jaar met een totaal 

budget per project van circa € 50.000,- . Dit bedrag kan over een periode van maximaal 2 jaar worden 

uitgegeven. Projecten moeten ingediend worden bij het bestuur van de NVVP waarbij projecten zullen worden 

geprioriteerd door de CKBU. De projectvoorstellen moeten voldoen aan de SKMS vereisten. 

Elk lid van de NVVP kan een project indienen. Naast dat u zorgt voor kwaliteitsverbetering van de pathologie in 

Nederland, hangt er ook een verantwoordelijkheid vast aan de uitvoering van een SKMS project.  

U bent, als voorzitter van de projectgroep verantwoordelijk voor de voortgang per kwartaal, 

budgetverantwoording, declaraties en oplevering van resultaten in een eindrapportage.  

Hieronder uitgebreider beschreven en in te zien op de NVVP website.   

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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Dear Colleague 

On the occasion of the retirement of Prof. Dr. Karel Geboes, president and co-founder of the Belgian Club of 

Digestive Pathology the Club organizes an international scientific symposium on Gastrointestinal Pathology. The 

symposium “The president’s Day – Tibi vale dicimus” is organized in Antwerp on Saturday, 6 March, 2010 in the 

framework of the XXIIth Beglian Week of Gastroenterology. The program is included.  

The location is the Hilton Antwerp Hotel, on the Groenplaats in the heart of the historical city center. 

Registration and, if needed, hotel reservation is possible through www.belgianweek.be or www.bwge.be or 

through Anne France de Meyer, 102 av. J&P Carsoel, 1180 Brussels, anne.France.de.meyer@skynet.be 

We would be glad to welcome you on this occasion, 

On behalf of the Belgian Club of Digestive Oncology, 

Dr. A. Jouret, secretary 

 

GI PATHOLOGY CLUB MEETING - 06/03/2010 

THE PRESIDENT’S DAY 

9:00  WELCOME 

 

9:15  Eosinophilic esophagitis versus reflux esophagitis.  

 A. Enzari, TURQUEY          

 

9:45    Intestinal metaplasia in the endoscopic gastroesophageal junction       

             versus short segment Barrett’s esophagus.  

  J.F. Flejou, FRANCE 

 

10:15   Gastric cancer and mimics of gastric cancer.  

 F. Carneiro, PORTUGAL 

 

10:45    Coffee Break 

 

11:00   Significance of IE lymphocytes in the small bowel.  

 V. Villanacci, ITALY 

 

11:30   Two differents view for a same lesion: Endoscopy versus Histology.  

 G. Lauwers,USA   

   

12:00  LUNCH  

                                                                                                                         

13:30  Zinc in gastrointestinal disease.  

 G. Faa, ITALY 

                                                                                                  

14:00   Colitis mimicking IBD.  

 N. Shepherd, UK 

 

14:30   Dysplasia in IBD.  

 B. Riddell, CANADA 

 

15:00    The perfect pathologist? An endoscopist’s vision. 

 P. Rutgeerts, BELGIUM 

 

15:30  Pathologic predictors of microsatellite instability in colorectal cancer. 

 J. Greenson , USA 

 

16:00   Conclusion  

Aankondiging 
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Agenda 

17-18 december 2009 13e landelijke cursus kinderpathologie, Bilthoven 

 

28 januari 2010  68e oncologiedag, Utrecht  

 

28-29 januari 2010  Advanced Teaching Course in Clinical Cythology, UMC Groningen 

 

29 januari 2009   5e Moleculaire Dag, UMC Utrecht 

 

1-4 februari 2010  Winter ILD school Switzerland  

 

16 - 18 februari 2010 Cursus "Probleemgebieden i n de diagnostisch histopathologie",     

    Erasmus MC Rotterdam 

 

6 maart 2010   Symposium The president' day - Tibi vale dicimus, Hilton hotel Antwerpen  

 

8-12 maart 2010   NVvO 27e basiscursus Oncologie, Ellecom  

 

26-28 maart 2010  USCAP Annual Meeting, Washington, USA 

 

28-30 maart 2010  European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress 2010, Acropolis    

    Palais des Congrès, Nice, France 

 

7-9 april 2010   NVVP Nederlandse Pathologendagen, Zeist 

 

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

    bizon Palace Hotel, Amsterdam  

 

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

    van Portugal tot Spanje 

 

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 

 

1-4 september 2010  Intercongress meeting of the European Society of Pathology,  

    Krakow, Polen  

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

 

27-31 oktober 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.  



12 

 

 
 

Modernisering Medische Vervolgopleidingen is gebaat bij meer maatwerk 

Geen keurslijf voor individuele vervolgopleiding 

Na jaren voorbereiding is de planvorming voor vernieuwde medische vervolgopleidingen in de slotfase beland. 

Niet iedere verandering lijkt een verbetering. Enige reflectie is op zijn plaats.  

  

Het voortraject van de modernisering van de medische vervolgopleidingen (MMV) nadert zijn einde. Naar 

verwachting treedt op 1 januari 2011 het nieuwe kaderbesluit CCMS in werking. De 27 verschillende medische 

specialismen zijn in de eindfase van hun nieuwe opleidingsplannen en de specifieke besluiten van de 

specialismen worden nu geformuleerd. Een goed moment om stil te staan bij het proces tot dusver en voor een 

oproep om 2010 te benutten voor de noodzakelijke ‘fine-tuning’ en aanpassingen opdat het noodzakelijke 

draagvlak bij de implementatie behouden blijft. 

Kind met badwater 

Begin 2004 is de stuurgroep MOBG (Modernisering 

Opleidingen en Beroepsuitoefening in de 

Gezondheidszorg) van start gegaan met dit MMV-

project. Aanleiding waren eerder verschenen 

rapporten, waaronder ‘De Arts van Straks’ en ‘de Zorg 

van Morgen’, die een aantal knelpunten signaleerden 

in de medische opleiding(en). De belangrijkste 

hiervan waren de lengte van de totale opleiding (zes 

jaar initiële opleiding, gevolgd door drie tot vijf jaar 

medische vervolgopleiding), een slechte aansluiting 

tussen de initiële en de vervolgopleidingen (het 

Medisch opleidingsDIScontinuüm) en de inflexibiliteit 

om  te kunnen switchen tijdens de vervolgopleidingen 

tot medisch specialist. Opvallend was overigens dat 

de sterkte-zwakteanalyse in een van deze rapporten 

nadrukkelijk stelde dat de initiële opleiding 

geneeskunde van uitstekende kwaliteit is en dat ook 

de medische vervolgopleidingen inhoudelijk van hoog 

niveau zijn. Dan dringt zich, als het gaat over de 

noodzaak tot vernieuwing en verandering, toch 

enigszins het gevoel op dat het kind met  

badwater wordt weggegooid. 

 

Daarnaast bestond de wens om meer 

competentiegericht te gaan opleiden; dit volgens het 

CanMeds-model, waarbij naast de medisch-

inhoudelijke kennis ook de algemene competenties 

een belangrijke rol krijgen toebedeeld. De 

‘veranderende’ samenleving vraagt volgens de CCMS/

MSRC om ‘andere’ dokters en de opleiding moet 

daarop inspelen. De ‘arts van straks’ moet een 

bekwaam medicus zijn, wetenschappelijk opgeleid en 

georiënteerd zijn en communicatief en sociaal vaardig 

blijken. Daarbij moet hij goed functioneren in een 

team, kan hij zijn werk goed organiseren en is 

gemotiveerd om een leven lang te leren en te 

reflecteren. Bij het lezen van een dergelijk profiel 

vraag je je af hoe het dan zit met de ‘arts van nu’! Het 

valt te hopen dat de huidige, maar ook de vorige 

generatie zich (merendeels) evengoed herkent in dit   

profiel. 

Systeembouw 

Snel na de start van de stuurgroep werden twee 

werkgroepen ingesteld; een werkgroep 

modernisering CCMS, onder leiding van prof. dr. Gans 

en een werkgroep BBOV, onder leiding van prof. dr. 

Heineman. Zij ondersteunden de wetenschappelijke 

verenigingen bij hun uitwerking van de nieuwe 

opleidingpslannnen. Voor de verdere uitwerking werd 

gebruikgemaakt van het zogenaamde ‘Huisje van 

Heineman’ (te vinden op www.knmg.nl). Waar 

verschillende aspecten van de opleiding als een 

‘kamertje’ worden gesymboliseerd met daarachter 

een lijst van aandachtspunten die aan de orde 

moeten komen. Een belangrijk aspect bij dit ‘huisje’ is 

het ‘fundament’, ofwel het draagvlak in de 

beroepsgroep voor deze moderniseringsslag. Het 

ontbreken van een nulmeting van de kwaliteit van de 

bestaande opleidingen voorafgaand aan dit traject, is 

een gemiste kans om dit draagvlak te verkrijgen. 

Immers, iedere opleider streeft naar een kwalitatief 

goede eigen opleiding. Mocht uit een dergelijke 

nulmeting blijken dat zijn/haar huidige manier van 

opleiden beduidend minder van kwaliteit is dan zal 

hij/zij veel meer gemotiveerd zijn om deze 

moderniseringsslag te maken. 

 

Verder resulteert het gebruik van dit standaardhuisje 

voor alle medische specialismen in een ongewenste 

systeembouw van vrijwel identieke huizen. Handig 

voor de ‘controleurs’ (lees CCMS/MSRC); immers 

afwijken van bijvoorbeeld de ‘dakgoothoogte’ en 

‘verfkleur buitenwerk’ valt meteen op. Maar slecht 

voor de kwaliteit van de individuele opleidingen. Een 

opleiding met twee aios vereist toch een heel andere 

inrichting dan een met ruim twintig aios.  

Daarnaast is de mate van dagelijkse interactie tussen 

opleiders en aios per discipline zo variabel dat er ook 

ruimte moet zijn om per specialisme de inhoud zelf te 

kunnen regelen.  
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 Vervolg: modernering medische vervolgopleidingen 

 

Zo heeft een opleiding pathologie, waar dagelijks de 

patholoog met zijn aios twintig tot dertig casus in een 

een-op-een-relatie bespreekt veel minder behoefte 

om dit alles via KKB’s vast te leggen dan een opleider 

die zijn aios veel minder vaak spreekt en waarbij de 

KKB’s heel nuttig en behulpzaam kunnen zijn op het 

moment van een tussentijdse evaluatie. 

Het vermogen om per discipline maatwerk te kunnen 

leveren hangt dus sterk af van de mate van 

detaillering in de regelgeving zoals vastgelegd in het 

(concept)kaderbesluit CCMS. Het nu voorliggende 

concept is, ten op zichte van het huidige kaderbesluit 

CCMS-2004, helaas een grote stap achteruit op dit 

punt. Het onderdeel Opleiding (hoofdstuk B) is 

bijvoorbeeld alleen al aangevuld met de onderdelen 

Opleidingsplan (sub 1 t/m 5), Structuurplannen (B4, 

sub 1 t/m 3), Arbeidsvoorwaarden (B6), Avond-, 

nacht- en weekenddiensten (B7), Portfolio (B10 sub a 

t/m e) en Toetsing (B12, sub 1 t/m 5). 

Door deze verdere detaillering in het kaderbesluit 

worden de opleidingsplannen noodgedwongen in een 

steeds uniformer keurslijf geperst. In hoeverre 

hiermee  ook de kwaliteit zal toenemen is nog maar 

zeer de vraag. 

Tijdens het traject van de Modernisering werd het 

opleidingsland ook geconfronteerd  met de 

introductie van het Opleidingsfonds. Hoewel op zich 

beide onderwerpen onafhankelijk van elkaar zijn 

opgestart is het een illusie om vol te houden dat ze 

niet aan elkaar zijn gekoppeld. Er is al veel gezegd en 

geschreven over het disfunctioneren van dit fonds en 

de inflexibiliteit die dit genereert voor zowel de aios 

als de opleiders. Een recent voorbeeld hiervan is de 

‘brandbrief’ vanuit het KNAW, begin oktober van dit 

jaar. Deze stelt nadrukkelijk dat zowel het 

o p l e i d i n g s f o n d s  a l s  d e  v e r n i e u w d e 

opleidingscurricula, belemmerend zullen werken op 

de wetenschappelijke vorming van de nieuw op te 

leiden medisch specialisten. 

  

Zelf bepalen 

Hoe nu verder? Het moge duidelijk zijn dat het vijf 

voor twaalf is. Per 1 januari 2011 zal het nieuwe 

kaderbesluit van kracht zijn. Het huidige 

conceptkadervesluit ligt op dit moment bij het 

ministerie van VWS en is door de CCMS recent (23 

oktober jl.) voorgelegd aan de Orde, Jonge Orde, LAD 

en de Wetenschappelijke verenigingen, inclusief de 

NVVP. Zij krijgen tot eind november van dit jaar de 

gelegenheid om bedenkingen in te brengen bij het 

federatiebestuur van de KNMG.  Het is de allerlaatste 

kans (!) om iets aan het voorliggende concept te doen 

veranderen.  
 

 

 

Het is jammer te moeten constateren dat ook onze 

eigen vereniging (bestuur en consilium) murw 

geslagen lijkt en een ‘geslagen’ houding aanneemt.  

Een kans om het kaderbesluit inderdaad een besluit 

te laten zijn dat kaders stelt en niet te veel dwingende 

gedetailleerde regelgeving oplegt gaat hiermee 

verloren. Heroverweeg bijvoorbeeld of het wel nodig 

is om de genoemde toetsinstrumenten zoals KKB’s, 

360 graden beoordeling, CAT’s en dergelijke, evenals 

het format van het portfolio, als verplichting op te 

nemen in het kaderbesluit. Laat het ‘opleidingsveld’ 

zelf bepalen hoe en met welke toetsinstrumenten de 

voortgang van de aios in hun specialisme het best in 

kaart kan worden gebracht en vertrouw daarbij op de 

expertise van de opleiders. 

 

Naast het kaderbesluit speelt er eenzelfde 

detaildiscussie rondom de opleidingsplannnen. 

Vrijwel alle specialismen hebben een landelijk 

gemeenschappelijk opleidingsplan geschreven. Bij de 

pathologie is dat een document geworden 

(Modernisering Opleiding Pathologie, MOP!) van 

maar liefst 88 pagina’s. Laat het in godsnaam hierbij! 

Opleiders verplichten om ook lokaal weer een eigen 

opleidingsplan te gaan schrijven zal de implementatie 

van de modernisering zeker niet stimuleren.    

 

Ook moet 2010 worden benut om gezamenlijk 

(CCMS/MSRC en ‘veld’) op te trekken om een verdere 

versoepeling van de subsidieregeling Opleidingsfonds 

te realiseren. De onzindiscussie om 

kwaliteitsindicatoren te gaan gebruiken bij de 

verdeling van de opleidingsplaatsen dient in de kiem 

te blijven gesmoord. Inzet van het ministerie bij de 

geplande evaluatie van het Opleidingsfonds zou 

afschaffing van dit fonds moeten zijn en terugkeer 

naar de oude verdelingssystematiek voor de 

opleidingsgelden.   

Ten slotte: vernieuwingen in onderwijsland zijn niet 

uniek en worden meestal gevolgd door een evaluatie 

enkele jaren later. De commissie Dijsselbloem die 

destijds het voortgezet onderwijs evalueerde is daar 

een goed voorbeeld van. De conclusies van dat 

rapport waren niet mals; de analyse schoot tekort, de 

verantwoordelijke bewindslieden vertoonden een 

tunnelvisie, het politieke draagvlak werd belangrijker 

gevonden dan het draagvlak op de werkvloer, het 

‘veld’ is onvoldoende gehoord in de 

“onderwijspolder”, parallelle ingrijpende 

veranderingen doorkruisten de vernieuwing, de 

genoemde didactische vernieuwingen werden als 

verplicht ervaren, er was achteraf een forse 

aanpassing nodig van de regelgeving, een nulmeting 

van de bestaande kwaliteit vooraf ontbrak.  
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Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk 30 maart 2010 

Vacatures 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 

 

• Vacature All-Round Clinical Pathologist m/f 80-100% for the Department of Pathology at Maastricht 

University Hospital Experienced 

• Vacature voor 2 pathologen ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen 

• Vacature patholoog Medisch Centrum Alkmaar 

• Vacature Zaans Medisch Centrum 

• Vacature cytologisch geïnteresseerd patholoog fulltime, Graz, Oostenrijk 

• Vacature patholoog Westfriesgasthuis Hoorn 

• Vacature patholoog, 0,8 MC Lelystad 

 

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.  
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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 

2009 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,-.  

Vervolg: modernisering medische opleidingen 
 

En last but not least de wetenschappelijke onderbouwing van het “nieuwe leren/opleiden” ontbreekt 

grotendeels. 

Wat betreft de medische vervolgopleidingen kunnen wij ons opmaken voor een dergelijke evaluatie ergens in 

2016. Bovenstaande conclusies klinken helaas uiterst profetisch als de huidige plannen niet meer wijzigen.  Laten 

we het tij proberen te keren nu het nog kan en voorkomen dat de medische vervolgopleiding hetzelfde lot te 

wachten staat!  

 

Dr. V.T.H.B.M. Smit, patholoog, Lid Opleidersgroep Pathologie LUMC, Leiden 

Correspondentieadres: v.t.h.b.m.smit@lumc.nl 

 


