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Patholoog overzee 

Bijna niet te geloven…….. 

meer dan een jaar ben ik nu al hier, aan het 

westelijke puntje van Lake Ontario.  

Lees verder op pagina 10. 

Voorschrift coderen Cervix-histologie 

Het NVVP-voorschrift Coderen bij histologie (T-

nummers) van cervix, uterus en endometrium 

houdt in dat u zo uniform mogelijk codeert 

(plaats, ingreep, gevolgd door de ‘ernstigste’ 

bevinding of diagnose). Voor de bevindingsterm 

moet u gebruik maken van een beperkt aantal 

termen.  

Lees verder op pagina 6. 

Spiegelend kwaliteit verbeteren 

 

Er is een immer toenemende vraag naar 

transparantie binnen de gezondheidszorg.  Om 

te kunnen vergelijken op kwaliteit moet de 

consument kunnen zien welke kwaliteit een 

zorgaanbieder levert. Een middel om dat 

zichtbaar te maken zijn prestatie-indicatoren.   

 

Lees verder op pagina 3. 

 

Pathologendagen 2009, een impressie 
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Redacteursbabbel 

Beste mensen,  

zoals iedereen kan zien, is uw (hoofd)redacteur nog een beetje aan het worstelen met zijn aanhef.  

Het editoriaal van de vorige keer kon zich verheugen op een (mild kritische) reactie van collega Troost; nu dan 

maar een redacteursbabbel als inleidend praatje.  

 

Een van de reagerende pathologen op mijn verzoek om gedachten over minimumaantallen verrichtingen 

sprak mij aan in teleurstelling dat er geen melding was gemaakt van de reactie van zijn lab’s kant. Ik zal dat 

een beetje goed maken, door daar nu iets over te melden, maar in details zal ik niet treden om redenen die ik 

verderop zal uiteenzetten. 

 

Een ander kwaliteitsaspect dat de interesse van de vereniging en zijn bestuur heeft, is het fenomeen  panel. 

Expertpanels zijn zeker een methode om voor moeilijke en/of veelal weinig voorkomende een dekking te 

verkrijgen, die niet in alle laboratoria te realiseren is. Collega Den Bakker uit Rotterdam heeft een oproep 

annex aankondiging gedaan aan ons allen om een kleine groep tumoren, die we allemaal weinig zien, 

gecentraliseerd te bekijken, nl. de thymomen. Een goed voorbeeld van een zeldzame tumorsoort, waarbij we 

geplaagd zijn met een snelle opeenvolging van classificaties (voor welk tumortype heb ik dat toch eerder 

gehoord??) en waarbij het lijkt of je altijd net die tumor onder ogen krijgt die in geen enkele categorie precies 

lijkt te passen. Ik denk dat er voor deze groep zeker een plaats is en dat, als de leden een collegiale houding 

aannemen (twijfel ik hier niet aan!!), een welkome aanvulling kan worden. Het  enige minieme bezwaar van 

panels is een relatief  bezwaar. Sommigen onder ons zouden misschien wel de idee kunnen krijgen dat 

kwaliteit zo geheel extern te verkrijgen is. Niets is natuurlijk minder waar. Laat het nog maar eens gezegd zijn: 

kwaliteit begint bij jezelf en zonder kwaliteitszorg in eigen huis loop je altijd achter de feiten aan. 

 

En dan waren daar ook weer de pathologendagen, in april. Goed bezocht en gewaardeerd, gelukkig. Er   

waren ook enkele clinici aanwezig; met één daarvan had ik persoonlijk wat moeite, omdat hij sterk de   indruk 

gaf dat hij collega’s  van buiten zijn vakgebied eigenlijk maar een wat lastige diersoort vond. Maar het is goed 

om juist mensen van buiten ons eigen  gezichtsveld te horen op onze dagen. Ook goed om weer eens een 

prominent dierpathologisch verhaal te horen. Het illustreerde eens en te meer hoe belangrijk de algemene 

pathologie voor ons vak is, bij dier en mens! Goede verhalen uit de stal van Clevers en leuke en goede 

posterbijdragen, de pathologie in  Nederland is nog lang niet dood. Dat zeggen ook bv. de Engelse collega’s, 

die enigszins jaloers naar de  Nederlandse situatie kijken. Veel van ons kennen de “geestrijke” en geestige 

sociale gebeurtenissen in  Engeland, maar ook daarin doen we niet al te erg  onder voor onze overzeese 

vrienden.  

Zo’n cabaret door assistenten is toch kapitaal en dat is in Engeland niet denkbaar op een officiële meeting. 

Their loss, zeg ik dan maar. Enig minpuntje: de bar in Figi gaat om 12 uur dicht! Het bestuur moet een 

brandbrief schrijven aan de directie aldaar! Schande! Netwerken is toch een van de belangrijke doelen op 

onze dagen…. 

 

Uw redacteur wenst u voor de zomer een zonnige tijd toe met lekkere vakanties 

of rustige thuisdagen. Nee, ik becommentarieer niet alle bijdragen in ons 

Bulletin (al ideeën voor een nieuwe naam??), ik roep wel op dat iemand die zich 

aangesproken voelt, reageert. We moeten onze mooie vereniging levend 

houden en dat gaat het beste met discussie, discussie over alles wat mij betreft.  

Denk daar maar eens over na, zo tijdens onze zomer. 

 

Have a good summer……….. 

 

Paul van der Valk 
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Spiegelend kwaliteit verbeteren 

Er wordt hierbij (vaak een wat geforceerd) 

onderscheid gemaakt tussen prestatie en uitkomst-

indicatoren. Dit laatste kan bijvoorbeeld het 

percentage patiënten zijn waarbij een behandeling 

binnen een bepaalde tijd geleid heeft tot het 

gewenste resultaat. Daarnaast bestaan er proces- en 

structuurindicatoren die zoals de naam al zegt, 

gericht zijn op het proces en de structuur van de 

zorglevering. Prestatie-indicatoren voor de pathologie 

zijn bv. de sensitiviteit en specificiteit van de 

cytologische punctie bij mammapathologie, met als 

gouden standaard de histologie. Ook het aantal 

concordante externe revisies en/of het percentage 

externe revisies zouden als indicator kunnen dienen. 

Proces-indicatoren zijn doorlooptijden, maar ook bv. 

het percentage weefselverwisselingen.  

Het doel van door externe instanties verlangde  

indicatoren is het bevorderen van kwaliteit. 

“Consumenten kunnen met de prestatie-indicatoren 

de kwaliteit van individuele zorgaanbieders met  

elkaar vergelijken en op basis daarvan een keuze  

maken. Verzekeraars kunnen de prestatie-indicatoren 

gebruiken om gericht op kwaliteit te sturen. Zij krijgen 

hiermee een objectief instrument in handen dat zij 

kunnen gebruiken in de contractbesprekingen met 

zorgaanbieders. Zorgaanbieders met een hogere 

kwaliteit kunnen dan bv.  een hogere beloning 

krijgen” (citaat Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) 

website).  

Dit doel lijkt voor de pathologie als niet poort-

specialisme veel minder relevant. Indicatoren zijn wel 

relevant voor het verbeteren van de kwaliteit van 

zorgverlening. Echter naast  indicatoren zijn er andere 

instrumenten waarmee onze kwaliteit van handelen 

inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit betreft op de 1
ste

 

plaats de visitaties, met name de 5 jaarlijkse 

intercollegiale kwaliteitvisitatie, maar daarnaast ook 

andere visitaties voor evt. opleiding en bevolkings-

onderzoek. Bovendien kan een afdeling 

geaccrediteerd worden in een kwaliteitsysteem, door 

NIAZ, als onderdeel van een ziekenhuisbrede 

accreditatie, of, als zelfstandige afdeling, door de 

CCKL. Kortom, dit is al met al bij elkaar erg veel en op 

additionele indicatoren zit niemand te wachten.  

 

Doelstelling 

Onze doelstellingen zijn:  

1.  een lijst van indicatoren opstellen die het mogelijk 

maakt om afdelingen inzicht te geven in het eigen 

functioneren ten opzichte van andere afdelingen 

(spiegelinformatie). 

2. de geregistreerde indicatoren gebruiken om de LVC 

(Landelijke Visitatie Commissie)  visitatie en CCKL 

accreditatie te faciliteren.  

 

Aanpak 

Om dit te bereiken is in nauw overleg met de LVC 

besloten om een lijst van indicatoren op te stellen, 

die relevant zijn voor de afdelingen pathologie. Deze 

indicatoren liggen grotendeels voor de hand en 

worden ook nu al gebruikt in de verschillende 

visitatierondes. De bedoeling is om op een andere 

manier om te gaan met deze indicatoren. Het 

kernpunt is dat het uitsluitend spiegelindicatoren 

betreft. De vergelijkbaarheid van indicatoren ging in 

het verleden deels mank doordat afdelingen door 

verschillen in “case mix” niet goed met elkaar te 

vergelijken zijn. Met het nieuwe systeem proberen 

we dit te voorkomen door de “case mix” uit te 

splitsen in relevante categorieën. Zo kan bijvoorbeeld 

het percentage immunohistochemisch onderzoeken 

specifiek per orgaan vergeleken worden i.p.v. 

gemiddeld over alle histologische preparaten.  

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat deze 

spiegelindicatoren door de LVC in hun 5 jaarlijkse 

visitatie als uitgangspunt wordt gebruikt. Indien 

waarden sterk afwijken t.o.v. het landelijk 

gemiddelde (inclusief spreiding), kan de afdeling 

gevraagd worden dit toe te lichten. Bovendien 

ontkomen we met deze methodiek aan het 

formuleren van strikte normen. Wat is bijvoorbeeld 

acceptabel als percentage materiaalverwisseling? 

Goede normen zijn hiervoor niet beschikbaar. Indien 

echter uit onze spiegelindicatoren blijkt dat 

weefselverwisseling in een bepaalde afdeling een 

factor 4 vaker voorkomt dan gemiddeld, geeft dit een 

signaal dat er iets aan de hand zou kunnen zijn binnen 

de gevolgde logistiek.  

 

Er is een immer toenemende vraag naar transparantie binnen de gezondheidszorg.  Om te kunnen vergelijken 

op kwaliteit moet de consument kunnen zien welke kwaliteit een zorgaanbieder levert. Een middel om dat 

zichtbaar te maken zijn prestatie-indicatoren.  
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Vervolg Spiegelend kwaliteit verbeteren 

Wil deze systematiek goed gaan werken, dan zullen 

de gewenste spiegelindicatoren jaarlijks door iedere 

afdeling aangeleverd moeten worden. Dit lijkt een 

gruwelijke bureaucratische klus en zal niet door      

iedere afdeling makkelijk gedaan kunnen worden. 

Daarom is besloten tot een gefaseerde invoering 

waarbij het in de bedoeling ligt het grootste deel van 

de indicatoren automatisch door PALGA te laten 

genereren. Dit betreft met name het uitsplitsen per 

orgaancategorie. Onder meer hiervoor wordt 

inmiddels de PALGA database geherstructureerd. 

Enkele data die ook in de nieuwe lijst verschijnen, zijn 

al in een database aanwezig bij de LVC. Deze data 

zullen gebruikt worden om alvast een deel van de 

nieuwe spiegelindicatoren database te vullen. 

Hiervoor zal een SKMS (Stichting Kwaliteitsgelden 

Medisch Specialisten) project worden aangevraagd.  

Deze indicatoren zullen mede een uitgangspunt 

vormen voor toekomstige kwaliteitvisitaties. Het 

automatisch genereren van de meeste indicatoren zal 

de belasting van een kwaliteitsvisitatie moeten doen 

afnemen. Daarnaast is het ook de bedoeling en de 

verwachting dat een deel van deze indicatoren ook 

door het CCKL gebruikt kan worden. In hoeverre dit 

mogelijk is, wordt momenteel met het CCKL overlegd. 

Dit zou het in de toekomst  mogelijk maken om voor 

afdelingen die dit wensen weer een gecombineerde 

LVC visitatie / CCKL accreditatie uit te voeren. 

 

Problemen 

Hoe wordt met deze mogelijk bedrijfsgevoelige 

informatie omgegaan? Dat zal niet anders zijn dan dat 

nu door de LVC gebeurt met de huidige LVC data. 

 De indicatoren gaan direct naar de LVC die deze 

vertrouwelijk beheert. Iedere afdeling ontvangt 

jaarlijks zijn ingevulde spiegelindicatoren gespiegeld 

ten opzichte van het gemiddelde met spreiding van 

de andere geanonimiseerde afdelingen.  

Alhoewel dat nog niet gebeurt, is het waarschijnlijk 

dat de Inspectie van de Gezondheidszorg indicatoren 

die kunnen worden gezien als complicatie, zal 

opvragen bij de ziekenhuizen. Dit betreft het 

percentage materiaalverwisseling en percentage 

diagnostiekdiscrepanties met belangrijke gevolgen 

voor de patiënt. Deze indicatoren zijn nu ook bij de 

ziekenhuizen opvraagbaar en daarin verandert 

derhalve niets. Wel is het zo dat door de 

spiegelinformatie nu de uitschieters beter zichtbaar 

worden. 

 

Conclusie 

De CBU en LVC beogen met het opstellen en 

implementeren van deze spiegelindicatoren het 

functioneren van individuele afdelingen voor iedere 

afdeling afzonderlijk beter inzichtelijk te maken en 

door automatisering de belasting van visitatie en 

eventueel CCKL accreditatie te verminderen. Ook 

moet uit de database blijken op welke punten de 

variatie tussen de verschillende afdelingen 

onverklaarbaar groot is, zodat de beroepsvereniging 

concreet naar een oplossing kan zoeken.  

 

Joost Oudejans en Arnold Noorduyn namens de Cie. 

Beroepsuitoefening 

Robert Jan van Suylen namens de Landelijke Visitatie 

Cie.  

 

 

Vorige keer de bolletjes in de bolletjes. Wat dacht u? Ik dacht folliculair lymfoom. Geen reacties, dus wellicht te 

moeilijk…?... Ik probeer het nog een keer. Overigens nodig ik collega’s uit om zelf eens te proberen een casus 

verbalis in te zenden. Ik ben zeker niet de enige die een bloemrijke beschrijving voor de een of andere afwijking 

te bedenken. En als u denkt, hou toch op met die flauwekul, laat dat dan ook weten, kan ik mijn tijd mooi ergens 

anders aan besteden.  

Maar voor deze een iets anders format dan anders. Lees maar…. 

 

De aandoening wordt op een plaats in het lichaam aangetroffen, althans meestal. Helaas kan dat wel anders 

zijn. Het is een afwijking van de normale kleverigheid en heeft zowel sportieve als culturele connotaties. De 

sportieve kant verwijst naar een rangschikking die associaties oproept aan b.v. barsport alsook aan een sport 

met  meer middeleeuwse origines. De culturele kant verwijst naar beroemde boeken die in het wilde westen 

spelen en terugslaan op een tactische manier van een bepaalde groep om tegenstanders te benaderen. De 

naam van de aandoening is een verwijzing naar de plaats van ontstaan. 

Over welke afwijking gaat het?? 

Casus Verbalis 
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Even voorstellen: uw nieuwe voorzitter 

Het is voor mij een grote eer om de komende jaren 

voorzitter van de Nederlandse Vereniging Voor 

Pathologie te zijn.  

Allereerst wil ik mijn voorganger Hans van de Linden 

complimenteren met al de mooie zaken die hij voor 

elkaar gekregen heeft. Hans heeft de vereniging weer 

in beweging gebracht. Hij heeft het bestuur van de 

vereniging een grote en professionele stap 

voorwaarts doen maken. We hebben nu professionals 

voor het secretariaat van het bestuur en de 

commissies en voor het afhandelen van de financiën 

(de schaduwzijde voor sommige leden van de 

vereniging is dat we nu ook zichtbaar gemaakt 

hebben dat er enkelen onder ons zijn die wel lid van 

de NVVP willen zijn, maar daar niet voor willen 

betalen……. Komend jaar krijgen zij een laatste kans 

om dat te herstellen……). 

Hans en de zijnen hebben er ook voor gezorgd dat er 

een meerjaren beleidsplan is van bestuur en 

commissies en dat het reglement zodanig veranderd 

is dat het bestuur slagvaardiger kan optreden. 

Immers wij leggen nu uit in het beleidsplan wat we 

gaan doen, handelen conform die uitgangspunten en 

leggen achteraf verantwoording af aan de leden. 

Hans is een bezig bijtje en zal nog tenminste een jaar, 

nu als past- president, bestuurlijk actief blijven. Dat is 

prima voor de vereniging. 

 

Een ander persoon die zoals Hans al aangaf alle lof 

toekomt, is Arno van Leenders,  die samen met de 

onderwijscommissie, een mooi programma heeft 

neergezet op de afgelopen Pathologendagen. Ik kijk al 

uit naar de volgende Pathologendagen, die op 8 en 9 

april 2010 gehouden zullen worden. Dat zal overigens 

zijn met een nieuwe voorzitter van de commissie 

Nascholing. Immers, prof. dr. W. Mooi heeft het 

voorzittersstokje, dat hij vele jaren met enthousiasme 

heeft gehanteerd, overgedragen aan prof. dr. P. van 

Diest.   

 

Ik was wel enigszins verbaasd dat eerst Hans en even 

later Jan Willem Arends mij ongeveer anderhalf jaar 

geleden vroegen om voorzitter te worden van de 

NVVP. Ik moet erkennen dat ik tot dan niet heel actief 

was in de vereniging, als patholoog met 

cardiovasculaire expertise ben ik ook wel een beetje 

een vreemde eend in de bijt en heb toen heel 

voorzichtig ja gemompeld. 

Maar het viel eigenlijk best wel mee; onderdeel zijn 

van het bestuur van de NVVP is eigenlijk heel erg 

leuk. Ik heb veel enthousiaste en positieve mensen 

ontmoet met wie je uitstekend afspraken kan maken, 

de mede bestuursleden zijn zeer gemotiveerd, de 

commissies zijn volop aan de slag, er borrelen her en 

der nieuwe initiatieven en er zijn veel plannen voor 

de komend jaren. 

 

Zo doet de CBU onder andere verwoede pogingen om 

de CCKL en LVC activiteiten veel beter op elkaar af te 

stemmen, zitten we middenin een traject van de 

modernisering van de opleiding, zijn er vele discussies 

over herijking van de DBC’s. We gaan ons het 

komende jaar bezig houden met het ontwikkelen van 

een PR beleid in en door de vereniging. Dit moet 

leiden tot een betere interne en externe 

communicatie, een verbetering van ons imago en het 

aantrekkelijker doen worden van de opleiding 

Pathologie voor de medische studenten. Han van 

Krieken in Nijmegen heeft afgelopen jaar een DVD 

laten maken die goed weergeeft wat de patholoog 

doet. Deze DVD zal door de vereniging gekocht 

worden en binnen enkele maanden aan de labs ter 

beschikking gesteld worden.  

Ook lopen we met plannen rond om de jaarlijkse 

bijeenkomst van de European Society of Pathology 

een keer naar Nederland te halen. 

Afkomstig uit de academie beschouw ik het natuurlijk 

als een van mijn taken om de universitaire groepen 

nog actiever en nog zichtbaarder te krijgen in de 

NVVP. Ook willen we de jonge pathologen meer 

betrekken bij de vereniging. Opvallend is de 

afwezigheid van onze vrouwelijke collega’s in veel 
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Vervolg Even voorstellen: uw nieuwe voorzitter 

NVVP gremia en zeker in de topposities. Ook deze 

groep moet beter zichtbaar worden de komende jaren.  

Dames, jullie zijn welkom!! 

 

De mensen die mij kennen, weten dat ik niet echt van 

stilzitten houd en meestal vol plannen rondloop. Een 

van de suggesties die ik van een van mijn Maastrichtse 

collega’s, Robert Jan van Suylen, kreeg was om in het 

eerste jaar van mijn voorzitterschap de verschillende 

laboratoria te gaan bezoeken. Ik vind dat een 

uitstekend plan en kom dus binnenkort bij u langs met 

de eenvoudige vraag wat u van de NVVP vindt en waar 

de NVVP wat u betreft nog kan verbeteren. De 

resultaten van dit rondje langs de velden zal ik u op de 

Pathologen dagen 2010, het jaar waarin de NVVP 90 

jaar bestaat, iets dat zelfs volgens de penningmeester 

uitbundig gevierd moet worden, met u bespreken.  

 

Concluderend heb ik het laatste jaar, als president elect 

van de NVVP, mogen vaststellen dat de NVVP alive and 

kicking is en dat er mooie dingen zijn neergezet. Het is 

een eer om dat verder te mogen uitbouwen.  

 

Mat Daemen 

Voorschrift Coderen cervix-histologie: stand van zaken nog niet goed 

Waarom is dit voorschrift gemaakt? 

Aanleiding voor het NVVP-voorschrift was de 

onmogelijkheid om gegevens uit PALGA centraal te 

kunnen omzetten in begrijpelijke tabellen. De losse 

gegevens in PALGA centraal vormen jaarlijks een 

verzameling van circa 90.000 ‘ingrepen’ uit het cervix-

endometrium-uterus gebied. Ze kunnen als een lange 

waslijst wel heel snel uit PALGA centraal gehaald 

worden, maar met een lijst van 90.000 gegevens 

kunnen we niet zoveel. Deze informatiewolk moet tot 

begrijpelijke proporties worden ingedikt. Bij dit 

indikken (‘aggregeren’) treden problemen op: het is 

bijvoorbeeld onmogelijk om uit de lijst een 

betrouwbare telling te maken van het aantal adeno-

carcinomen van de endocervix. Diagnosecoderegels 

zoals uterus*resectie* adenocarcinoom blijken dan 

verwarrend: waar gaat zo’n adenocarcinoom dan 

vanuit? Van het endometrium of van de endocervix? 

Er zit dan niets anders op om de conclusies 

‘handmatig’ te gaan nalezen en vaak moet ook nog de 

eventuele voor- en nageschiedenis erbij betrokken 

worden. De NVVP heeft, mede op aandrang van 

regionaal coördinerend pathologen (RCPen) een 

voorschrift gemaakt om hier iets aan te gaan doen. 

Een afstemming in de wijze van invoer van gegevens 

om, uiteindelijke, begrijpelijke uitvoer te kunnen 

maken. Daar was PALGA toch voor bedoeld?  

 

Hoe goed werkt het controlefilter cervixhistologie? 

Voor deze vraag heeft de thesauruscommissie en 

Lucy Overbeek van de stichting PALGA ons geholpen. 

Met een landelijke zoekvraag-steekproef hebben we 

geprobeerd een idee te krijgen over de werking van 

het controlefilter (‘handhaving’) én over de 

inhoudelijke consistentie van de cervixcodes in PALGA 

centraal.  

Het NVVP-voorschrift Coderen bij histologie (T-nummers) van cervix, uterus en endometrium houdt in dat u zo 

uniform mogelijk codeert (plaats, ingreep, gevolgd door de ‘ernstigste’ bevinding of diagnose). Voor de 

bevindingsterm moet u gebruik maken van een beperkt aantal termen. In een bulletin van 2005 is voor het 

laatst bericht over dit NVVP voorschrift, omdat toen een ‘filter’ in DPS werd aangezet ter controle op de 

naleving van dit voorschrift. Dit controlefilter controleert op het gebruik van de beperkte set PALGA termen 

uit het voorschrift (onder andere de 22 bevindingstermen: zie www.palga.nl à kies coderen à kies NVVP 

cervix-codeervoorschift).  

 

NVVP cervix codeervoorschrift 

 

Plaats meest ernstige afwijking als eerste na topo 

en ingreep. De afspraak is om de ‘meest ernstige 

term’ direct na de topografie en de ingreep term te 

gebruiken. Bijvoorbeeld: cervix*resectie*matige 

dysplasie. U mág meer codes gebruiken (bv. meta-

plasie), maar u moet de hiërarchie in de gaten 

houden (dus: cervix*resectie*matige dys-

plasie*metaplasie).  

 

Let op juist gebruik van topografie: 

 

Op www.palga.nl (à  coderen à  NVVP cervixcodeer-

voorschrift) kunt u lezen dat dit  cervix of endo-

metrium moet zijn, of, in geval van uterusextirpa-

tie, uterus*cervix of uterus*endometrium. 
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Vervolg Voorschrift Coderen cervix-histologie 

Met andere woorden: hoe goed werkt het 

controlefilter en wat is de aard, om de analogie door 

te trekken, van het filtraat na het controlefilter? 

Theoretisch zouden er géén foute coderegels in 

PALGA meer kunnen komen. Idealiter zou op positie 

drie (of positie vier) de meest relevante bevinding 

moeten staan in relatie tot de topografie op positie 

één. 

De uitslag van de werking op de controle staat in de 

grafiek: weergegeven in de balken staan, per jaar, de 

tellingen van alle foute diagnosecode regels terwijl de 

lijn (met de rechter Y-as) het percentage weergeeft. 

Zoals te zien valt in de grafiek, blijkt over 2005 dat 

770 coderegels van de 30440 regels die beginnen met 

topografie ‘cervix’ er circa 3% fout zijn. In 2006 daalde 

dit naar 2%, maar in 2007 en 2008 liep dit weer op 

van 6% naar 10% (zie lijn). Over 2008 betekent 10% 

dat er 3700 foute diagnosecoderegels waren (zie 

balk). Hiervan waren 95% afkomstig uit slechts twee 

laboratoria. Het probleem is hiermee hanteerbaar en 

reflecteert waarschijnlijk de toename van zgn. 

‘andere’ laboratorium informatie systemen in 

Nederland dan U-DPS (in U-DPS zit sowieso de 

controlefilter terwijl in andere systemen dit zeer 

waarschijnlijk niet zo is). Eén lichtpuntje: van 2005 

steeg het aantal laboratoria ‘foutloos’ van 53 naar 55 

(van de 60) in 2008.  
 

Een toets op goed gebruik van de hiërarchie in 

codeervoorschrift hebben we als volgt gedaan: alle T 

nummers met ‘cervix’ als enige topografie zouden op 

positie 3 de meest ernstige diagnose moeten hebben 

staan. Door alle T nummers die beginnen met 

topografie cervix te laten sorteren op het aantal M 

codes dat er achter staat (in één regel), konden we 

kijken op ‘interne consistentie’. Wat bleek? In regels 

met meer dan vier termen in één regel, werd de term 

‘geen maligniteit’ nogal eens geplaatst vóór CIN 2 of 

CIN3. In 438 van de 1076 gevallen bleek dit zo te zijn. 

Dat is niet in overeenstemming met het voorschrift . 

Kijkt u naar de volgorde van de 22 bevindingstermen 

(zie website PALGA voor nadere toelichting) en let u 

op de hiërarchie hiervan. Ernstige dysplasie (nr 11) 

staat hoger dan ‘geen maligniteit’ (nr 2) en moet dus 

als eerste bevindingscode gebruikt worden.  

 

Wat levert het voorschrift tot dusver op? 

De testcase is natuurlijk de term ‘adenocarcinoom’. 

Afgezien van het feit dat er altijd een klein groepje 

ambigue gevallen blijft waarin een onderscheid 

tussen endocervix en endometrium (klinisch) 

onoplosbaar blijft, moet het natuurlijk mogelijk zijn 

met PALGA inzicht te krijgen in het juiste aantal 

adenocarcinomen van de cervix versus die van het 

endometrium. Ruim vier jaar na de introductie van 

het voorschrift kunnen we dat helaas nog steeds niet. 

Nadat alle T nummers met slechts één diagnose-

coderegel en topografie ‘uterus’, als eerste term, 

waren gesorteerd op positie van de term ‘adeno-

carcinoom’ vonden we het volgde: van de 2780 

éénregelige excerpten met de term ‘uterus’ (op 

positie 1), bleek in 1161 excerpten de term adeno-

carcinoom gebruikt te zijn. Deze term stond op 

positie 3 bij 76 excerpten, op positie 4 bij 1009 

excerpten, op positie 5 bij 31 excerpten, op positie 6 

bij 32 excerpten en op positie 7 bij 13 excerpten. Op 

positie 3, 5, 6 en 7 is dit zonder meer fout. Alleen in 

geval van positie vier is dit juist, op voorwaarde van 

een tweede topografie, direct achter de term uterus. 

In 917 gevallen stond ‘endometrium’ op de 2
e
 positie 

en in 67 excerpten cervix op de 2
e
 positie. Bij 25 

gevallen was dit niet zo. In totaal bleek dus bij deze 

steekproef dat van de 1161 gevallen er 

(76+25+31+32+13=) 177 gevallen (15%) onmogelijk 

herleid kon worden naar de juiste topografie van het 

adenocarcinoom. Men is dan gedwongen de 

conclusie na te lezen en te interpreteren.  

 

Concluderend 

Het is moeilijk uit te leggen dat de Nederlandse 

pathologen geen voorschrift kunnen naleven. Als 

beroepsgroep van amper 350 dokters hebben wij het 

gemakkelijker dan bijvoorbeeld de psychiaters of 

internisten. Het codeervoorschrift voor dit topografie 

gebied blijkt na 4 jaar nog steeds niet goed nageleefd 

te worden. Het is waarschijnlijk niet simpel genoeg. 

Een aanpassing is gewenst. Waarschijnlijk is een 

verslagmodule, zoals voor colon en mammaresectie-

preparaten is gemaakt, de enige oplossing. Denk u 

daar maar eens over als u uw volgende verslaglegging 

verricht van een uterusextirpatie.  

Wordt vervolgd. 

 

Folkert van Kemenade 

Foute diagnoseregels in aantal en % van 

2005 t/m 2008.  Gemiddelde # Tnrs/j: 32000.
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Thymoompanel NL 

Thymomen 

Tumoren van de thymus komen zeer weinig voor en 

betreffen meestal thymomen. De incidentie van 

thymomen in Nederland is vergelijkbaar met andere 

westerse landen en bedraagt circa 0.15/100.000 

(circa 30-50 nieuwe thymomen per jaar in 

Nederland). 
[1,2] 

 

 

Thymomen zijn epitheliale tumoren met een 

specifieke histomorfologie. Als groep worden 

thymomen verder gesubtypeerd waarbij er 

prognostische verschillen bestaan tussen de 

verschillende subtypen. Hoewel er vele andere 

classificatiesystemen zijn ontwikkeld, is de WHO-

classificatie thans het meest gebruikte systeem. 
[3,4]

  

In de WHO classificatie worden thymomen ingedeeld 

in drie hoofdklassen (A, B en het thymuscarcinoom). 

Een combinatie van een type A en B thymoom wordt 

aangeduid als AB en binnen de groep B tumoren 

worden drie subklassen onderscheiden, typen B1, B2 

en B3. Hoewel alle thymomen in potentie metastasen 

kunnen geven, kennen thymomen type A, AB en B1 

over het algemeen een indolent beloop, terwijl type 

B2 en B3 vaker een meer agressief beloop hebben. 

Thymuscarcinomen zijn daarentegen per definitie 

kwaadaardig en hebben een beduidend slechtere 

prognose. Binnen de groep thymuscarcinomen 

bestaat een onderverdeling (zie WHO-indeling), 

waarbij het plaveiselcelcarcinoom en 

ongedifferentieerd (thymus-) carcinoom verreweg het 

meest voorkomen. Het onderscheid tussen thymoom 

type B3 en thymuscarcinoom kan zeer moeilijk zijn. 

Uit diverse studies is gebleken dat de classificatie van 

thymomen tussen pathologen sterk varieert. 
[5-7]

  

Deze interobserver variatie wordt deels veroorzaakt 

door onbekendheid met deze tumoren en door 

geringe expositie aan deze zeldzame tumoren. Omdat 

de classificatie van thymomen gevolgen heeft voor de 

prognose en in samenhang met de stagering ook voor 

de therapie,  is het aan te bevelen deze tumoren te 

(laten) beoordelen door pathologen die voldoende 

thymomen zien en die ervaring hebben met het 

classificatie systeem.   

 

De belangrijkste prognostische factor voor thymomen 

en thymuscarcinomen is het stadium. Voor de 

stagering van thymomen en thymuscarcinomen 

wordt meestal het (gemodificeerde) Masaoka 

systeem gebruikt, deze is echter goed vergelijkbaar 

met de WHO stagering. 
[8]

  

Vanwege bovenstaande overwegingen is het initiatief 

genomen om een nationaal thymoompanel op te 

richten. Het panel zal via virtuele microscopie 

ingezonden casus typeren en, voor zover de 

toegezonden preparaten het toelaten, een 

stageringsindicatie geven.  

 

Thymoompanel NL  

Het thymoompanel zal fungeren als een "virtueel 

panel" bestaande uit 11 pathologen met bijzondere 

belangstelling voor thymuspathologie. Het panel 

biedt als service typering en, voor zover mogelijk, 

stagering van toegezonden casus. Door gebruik te 

maken van virtuele microscopie streeft het panel 

ernaar binnen twee weken (10 werkdagen) een 

uitslag toe te zenden aan de inzender. De Virtuele 

beelden worden na beoordeling gearchiveerd evenals 

de toegezonden coupes. 

Het panel maakt gebruik van een standaard 

vragenlijst voor typering en stagering. De virtuele 

coupes worden aangeboden via "The Digital Slidebox 

- Erasmus MC" 

Jaarlijks zal worden geëvalueerd of het panel wordt 

voortgezet. Informatie en aanvraagformulieren is 

aanwezig via het internet: www.emc-rots.nl. 

  

Werkwijze panel (2009) 

• Het panel functioneert als landelijk referentie panel 

voor primaire epitheliale tumoren van de thymus.  

• Maligne lymfomen en andere tumoren van de 

thymus (kiemceltumoren, stromale thymus 

tumoren) vallen in principe buiten het panel.  

• Casus worden, vergezeld van een standaard 

aanvraagformulier (beschikbaar via  

    www.emc-rots.nl) , aangeboden aan het panel;    

bij voorkeur wordt een paraffineblokje 

meegestuurd; coupes worden behouden, 

paraffineblokjes worden geretourneerd. 

1. Engels EA, Pfeiffer RM. Malignant thymoma in the United States: demographic patterns in incidence and associations with subsequent malignancies. Int J Cancer 

2003;105:546-551 

2. de Jong WK, Blaauwgeers JL, Schaapveld M, et al. Thymic epithelial tumours: a population-based study 

of the incidence, diagnostic procedures and therapy. Eur J Cancer 2008;44:123-130 

3. Travis W, Brambilla E, Müller-Hermelink H, et al. (editors): Pathology and Genetics of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. Lyon, IARC Press, 2004 

4. Addis BJ, den Bakker MA. Classifying thymomas. Histopathology 2008;52:759-766 

5. Detterbeck FC. Clinical value of the WHO classification system of thymoma. Ann Thorac Surg 2006;81:2328-2334 

6. Detterbeck FC, Parsons AM. Thymic tumors. Ann Thorac Surg 2004;77:1860-1869 

7. Verghese ET, den Bakker MA, Campbell A, et al. Interobserver variation in the classification of thymic tumours--a multicentre study using the WHO classification system. 

Histopathology 2008;53:218-223 

8. Masaoka A, Monden Y, Nakahara K, et al. Follow-up study of thymomas with special reference to their clinical stages. Cancer 1981;48:2485-2492 
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Vervolg Thymoompanel 

• De voorzitter draagt zorg voor het scannen van   

   coupes. 

• Het panel maakt gebruik van virtuele microscopie

(gescande coupes), deze worden decentraal door 

panelleden beoordeeld via internetverbinding; het 

panel kent als zodanig geen reguliere bijeenkomst 

•Indien de voorzitter van het panel het noodzakelijk 

acht, worden aanvullende bepalingen verricht, mits 

blanco coupes of een paraffineblokje meegezonden 

zijn 

•Individuele diagnosen van panelleden worden d.m.v. 

een standaard beoordelingsformulier (per email) aan 

de voorzitter gestuurd binnen een periode van twee 

weken (10 werkdagen) 

•Indien de inzender dit wenst, wordt tevens een 

stageringsindicatie geformuleerd, mits de 

toegezonden preparaten en de begeleidende 

informatie dit toelaten  

•De voorzitter van het panel bundelt de diagnosen en 

stelt een consensusdiagnose vast, gebaseerd op de 

meerderheidsdiagnose, waarbij tenminste 7 

panelleden een mening hebben geformuleerd  

•De voorzitter rapporteert de consensusdiagnose aan 

de inzender   

•De voorzitter rapporteert regelmatig een overzicht 

met consensusdiagnosen aan de panelleden  

•De coupes worden opgeslagen in een centraal archief; 

representatieve scans worden digitaal gearchiveerd  

•Voor beoordeling in het panel zijn geen kosten 

verschuldigd (ook niet voor evt. aanvullende 

bepalingen), echter het panel behoudt zich het recht 

voor om de resultaten van de beoordelingen aan te 

wenden voor wetenschappelijk onderzoek 

  

 

Leden thymoompanel (2009) 

Dr. M.A. den Bakker, Erasmus MC, Rotterdam (voorz.) 

Drs. J. van Baarlen, Stichting Laboratorium voor 

Pathologie Oost Nederland 

Drs. J.L.G. Blaauwgeers, OLVG, Amsterdam 

Dr. Mr. J.E. Boers, Isala klinieken, Zwolle 

Dr. F. Bot, Haga ziekenhuis locatie Leyenburg, Den Haag 

Dr. K. Grünberg, VU MC, Amsterdam 

Dr. N.A. 't Hart, Isala klinieken, Zwolle 

Dr. F.B.J.M. Thunnissen, VU MC, Amsterdam 

Prof. dr. W. Timens, UMCG, Groningen 

Dr. A. Vink, UMCU, Utrecht 

Dr. B. Vrugt, Martini ziekenhuis, Groningen 

Ingezonden brief 

 

In het NVVP bulletin van december 2008 schrijft Folkert van Kemenade lovend over het rapport Toetsing op 

Maat en speciaal over mij, als voorzitter van de FEDERA. Ik heb zeker een grote bijdrage geleverd aan de tot-

standkoming en begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek. Maar dit is in opdracht van de FEDERA en in 

het bijzonder van 'haar' Commissie Regelgeving Onderzoek (COREON) uitgevoerd door Mr. Yvette Jansen en Mr. 

Evert-Ben van Veen van MedlawConsult uit Den Haag. (Evert-Ben is ook de man van de code Goed Gebruik die 

velen onder U zoveel goede diensten bewees sinds 2001). Yvette en Evert-Ben verdienen de credits.  

Voor de goede orde: dit onderzoek heeft ruim 50.000 euro gekost, opdat de leden van de NVVP ook weten dat 

hun aan de FEDERA afgedragen geld goed wordt besteed. Het Federa-bestuur, waarin sinds 2008 Paul van Diest 

zitting heeft en van 2005 tot 2008 Paul van der Valk en Wolter Oosterhuis van 1997-2003, is het in grote lijnen 

met hun conclusies en aanbevelingen eens en zet zich samen met de meest betrokken wetenschappelijk vereni-

gingen (dat zijn bijvoorbeeld ook de klinisch-epidemiologen) in voor uitvoering ofwel implementatie. Met name 

is dit een kwestie van bijscholing van (arts-) onderzoekers en een betere professionele aanpak van zorgvuldig-

heidstoetsing van biomedisch onderzoek, waarbij de patiëntveiligheid niet in het geding is. Ook dit is weer een 

proces van lange adem, waarbij we ook de diverse instituties mee willen krijgen, zoals de NFU, ZonMW en de 

KNAW. Dat is wel roeren in de stroop, maar dat gaat een stuk eenvoudiger nu er zo'n rapport ligt, waarin goed 

geluisterd is naar onderzoekers enerzijds en anderzijds de wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek niet 

wordt overgeïnterpreteerd, zoals helaas zo vaak gebeurd in verband van regelgeving voor biomedisch onder-

zoek. De FEDERA doet daarom liever aan regelneming en zelfregulering dan aan regelgeving. Maar terugzwem-

men uit fuiken is niet eenvoudig. 

We hopen op eenzelfde mede- en samenwerking bij a.s. herziening van de Code Goed Gebruik, die nodig is van-

wege veranderende omstandigheden en omdat er wederom (voor de zoveelste keer al) indiening van de wet 

Zeggenschap Lichaamsmateriaal wordt aangekondigd. Wordt vervolgd dus. 

 

Jan Willem Coebergh   

www.federa.org voor nadere bestellingen  

www.medlaw.nl voor medisch-juridische dienstverlening    
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Patholoog overzee 

Bijna niet te geloven……..meer dan een jaar ben ik nu 

al hier, aan het westelijke puntje van Lake Ontario. 

M’n Canadese Jennifer wilde graag terug en ik vond 

dat wel wat. Vier jaar netwerken en twee 

artsexamens later resulteerde dat – toch nog 

onverwacht – in een voorlopig 3-jarige aanstelling bij 

McMasterUMC in Hamilton (Ontario). Men zocht 

iemand met ervaring in neonatale en placentaire 

pathologie en mijn gynaecopathologie verleden 

gecombineerd met een duidelijk beleden interesse 

vormden voldoende basis om met elkaar verder te 

gaan. Gelukkig maar, want de standaardbehandeling 

voor immigrerende specialisten  (als je überhaupt al 

wordt aangenomen in het programma!), nl. 6 

maanden assistentschap gevolgd door 5 jaar “return 

of service” in het hoge Noorden, was gezien m’n 

gevorderde leeftijd en Jennifers gebondenheid aan 

Toronto geen alternatief.  

Emigreren is geen kattepis! Zowel privéleven als werk 

gaan behoorlijk op de schop, veel meer dan ik van te 

voren kon bevroeden. Doorgaans voel ik me goed 

thuis in de situatie waarin ik me bevind en ervaar dat 

eigenlijk niet bewust. In Canada aangekomen was ik 

die vanzelfsprekendheid van de ene dag op de andere 

totaal kwijt en dit eerste jaar heb ik bijna alle energie 

die ik in me had, moeten besteden aan het hervinden 

van die eigen plek. Ondanks de schijnbare 

overeenkomst tussen Nederland en Canada zijn er 

grote verschillen. Wat je de das om doet, zijn de 

subtiele zaken die je als toerist of zelfs als geregelde 

bezoeker niet zo in het oog vallen. De in mijn ogen 

wat gekunstelde omgangsvormen en de 

ongebreidelde bureaucratie maken me vaak 

ongeduldig, soms onmachtig en af en toe ook 

woedend. Nu, na een jaar begin ik wel de 

vermakelijke kant  te zien van al die onderlinge 

verschillen en het wederzijdse onbegrip.  

Het wonen in een immigrantenland als Canada heeft 

ook een leuke kant: er is hier in the Greater Toronto 

Area een enorme diversiteit aan mensen en culturen 

en anders dan in Nederland heeft bijna iedereen een 

zeer bewuste keuze voor Canada gemaakt en zich hier 

een plaats moeten bevechten. Het is volstrekt 

duidelijk dat men zich in de eerste plaats Canadees 

voelt. Natuurlijk zijn er wel interculturele en 

interraciale problemen, maar op een volledig andere 

schaal dan in Nederland en Europa.  

 

Over de pathologie dan eindelijk. Moeilijk 

vergelijkbaar, omdat ik destijds in Hoorn  “perifeer” 

werkte en nu hier academisch. In Canada is er meer 

ontschotting tussen de laboratorium specialismen 

dan in Nederland: ons department omvat naast PA 

ook KCL, MM, klinische genetica en hematologie. Ook 

de integratie tussen universitaire en omringende niet-

universitaire laboratoria is hier verdergaand dan in 

Nederland. Veelal is er sprake van een vorm van 

universitair netwerk. Ook in Hamilton is een jaar of 

vijf geleden één organisatie opgericht voor de 

afzonderlijke laboratoria van alle vier ziekenhuizen 

ten stede.  Alle specialisten van elk van die 

laboratoria hebben een universitaire aanstelling bij 

McMaster en dus ook academische verplichtingen. De 

vier PA-labs in de stad zijn fysiek nog gescheiden 

maar inmiddels sterk gelateraliseerd. Deze sub-

specialisatie van de PA-labs loopt min of meer parallel 

aan een vorig jaar ingezette lateralisatie van de 

hoofdfuncties van de ziekenhuizen. Velen en ik met 

hen vinden dit een positieve ontwikkeling, die 

absoluut nodig is om aan de eisen die aan de 

pathologie gesteld (gaan) worden, te kunnen voldoen 

en om op academisch gebied mee te kunnen blijven 

tellen.   

Een landelijk systeem als PALGA bestaat  hier niet;  

wel zijn de labs in de universitaire netwerken 

onderling gekoppeld via het ziekenhuis informatie 

systeem. Toronto heeft als vooralsnog als enige een  
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op scanners gebaseerd telepathologie systeem voor 

vriescoupes in de  “buitenziekenhuizen”.  

 

Zoals gezegd is mijn aandachtsgebied onderdeel van 

de pediatrische pathologie; bij ons een separate unit. 

We roteren met ons drieën de diagnostiek, obducties 

en diensten en werken met aandachtsgebieden en 

uitgebreide onderlinge consultatie. Ikzelf heb de 

obstetrische en foetale diagnostiek als 

aandachtsgebied in samenwerking met het  klinisch 

genetisch team en de ultrasound unit, met wekelijkse 

prenatale rounds (besprekingen).  

De opleiding van residents (agio‘s) is hier heel anders 

dan ik heb meegemaakt als assistent en als opleider. 

De meesten van hen zijn zg. International Medical 

Graduates, die de hierboven geschetste lange weg via 

het hoge Noorden nog voor de boeg hebben. Ze 

roteren net als in Nederland in blokken, maar zijn niet 

zo direct betrokken bij de diagnostiek. Ze zitten zich 

vooral lezend en surfend voor te bereiden op het 

Board Exam aan het eind van het 5e jaar of zijn bezig 

met hun verplichte research project. Hun parate en 

theoretische kennis is dan voor mij als eenvoudige 

Nederlandse allrounder zonder meer verbluffend.  

Maar deze residents doen en zien te weinig zelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dag begint voor hen allemaal met de dagelijkse 

macroscopische “gross rounds”, die door één hunner 

wordt gepresenteerd onder het toeziend oog van de 

patholoog die die dag “on call” is. Ze kunnen dan 

afhankelijk van hun rotation een paar preparaten 

kiezen om zelf verder af te werken. De meeste T-

nummers worden echter direct door de pathologen 

zelf afgewerkt en het hangt dan maar net van de 

patholoog af of hij/zij de resident laat meekijken. 

Meestal niet dus. Dit betekent helaas dat de residents 

zelf hun werkdruk kunnen bepalen en die ligt bij een 

aantal dan ook behoorlijk laag, de goeden niet te na 

gesproken. Het uitsnijden van de meeste preparaten 

wordt door de Pathology Assistants gedaan. Zoals in 

Nederland ook al plaatselijk gebeurt, worden deze 

PA’s  ingezet als pathology practicioners (vgl. nurse 

practicioners); het zijn doorgaans ervaren ex-

analisten met een gedegen extra opleiding; op zich is 

het heel goed werken met hen. Vriescoupes doen de 

residents ook niet zelf, ze lopen wel bloksgewijs mee 

met de “on call” patholoog. In mijn opleiding was er 

altijd te weinig tijd voor achtergrondstudie en het is 

heel goed dat daar verandering in is gekomen, maar 

het is geen wonder dat ondanks de grote vraag naar 

pathologen, jonge klaren bij sollicitaties hier niet erg 

gewild zijn.  

 

Tot slot kan ik gelukkig een veel positiever geluid 

laten horen over het onderwijs aan medische 

studenten, waar ik uitgebreid bij betrokken ben. 

McMaster is de bakermat van de methode van het 

problem based learning (PBL), ontwikkeld in de jaren 

60 en een jaar of wat later door de chirurg Greep ook 

in het toenmalige St. Annadal te Maastricht 

geïntroduceerd. Aanvankelijk stond ik sceptisch 

tegenover deze methode, maar ik was ook wel 

benieuwd. Al doende ben ik de methode gaan 

begrijpen en ben er nu vooral positief over – mits aan 

een aantal voorwaarden wordt voldaan. De methode 

vraagt om   gemotiveerde studenten en leidt - indien 

geïsoleerd toegepast- tot hiaten in de kennis. In 

Canada gaan drie jaar universitair onderwijs, meestal 

biomedische wetenschappen, aan de eigenlijke 

medische studie – ook drie jaar – vooraf. Deze 

studenten hebben moeten vechten om een plaats in 

MedSchool te bemachtigen en zijn dan ook uiterst 

gemotiveerd en tamelijk matuur als ze hier beginnen 

met PBL. Dat zit dus wel goed. McMaster heeft vier 

decennia de tijd gehad om het curriculum bij te 

schaven en in de tijd zijn de cases strak gegroepeerd 

in tutorials van een twintig- tot dertigtal cases 

rondom hoofdconcepten. De hiaten zijn hierdoor 

goed in kaart gebracht en worden gevuld met 

conventioneel en vaardigheidsgericht onderwijs. In de 

tutorials moeten de studenten aan de hand van de 

cases groepsgewijs objectives voor zelfstudie 

vaststellen. Dit gebeurt onder begeleiding van een 

tutor (een universitaire docent zoals ikzelf) die 

bewaakt dat de concepten voldoende worden gedekt 

door de gekozen objectives.  Het gaat er niet zozeer 

om de diagnostische puzzel op te lossen, als wel 

concepten te leren begrijpen en toepassen. Behalve 

de beoordeling door de tutor dragen regelmatige 

kennistoetsen bij aan de beoordeling aan het eind 

van het semester. Het derde jaar is voor de clerkships 

(coassistentschappen) en uiteindelijk doen de 

studenten gewoon het zeer pittige centrale 

artsexamen voor Ontario, zoals ik dat ook gedaan heb 

voor ik hier kwam.  

Our Campus 
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Eén van de kritiekpunten die je steeds hoort van andere universiteiten is dat onze studenten te verwend zouden 

zijn voor de keiharde medische werkelijkheid na de studie. Mogelijk, maar ze hebben een met PBL een behoorlij-

ke lading aan communicatieve vaardigheden opgedaan, waarmee ze dat probleem meestal wel kunnen tackelen, 

zoals ook blijkt uit vergelijkend onderzoek op dit gebied. 

 

Nou, dit was het wel zo’n beetje. Ik laat alle onbegrijpelijkheden van het Canadese honoreringssysteem maar 

achterwege. Wie zei ooit dat een National Health Service eenvoudig was?  De eerste tijd heb ik maar al te vaak 

verzucht: was ik er maar nooit aan begonnen. Maar na een jaar sappelen begin ik zowaar plezier te krijgen in het 

gedoe hier. 

 

Een hartelijke groet van Jan Willem Jansen  

Opinies 

 

AANTALLEN: minima stellen of niet?? 

 

Mijn pogingen enige discussie op te wekken heeft uiteindelijk toch wel wat opgeleverd. Enkele lab’s hebben 

gereageerd, soms met aantallen. En er is een officiële reactie gekomen van de CBU, toch ons hoogste orgaan 

op het gebied van kwaliteit. Omdat zij zo’n belangrijke instantie zijn op dit gebied, is het de moeite waard om 

nog even te recapituleren: In een notendop, geen vaste getallen, maar uitgaan van de kwaliteit van de 

patholoog en benadrukken dat daarmee een duidelijke verantwoordelijkheid berust bij de individuele 

beroepsbeoefenaar. De reactie van de juridische commissie/taakgroep onderstreepte die visie nog eens. Mijn 

persoonlijke mening is dat dat een pragmatische en waarschijnlijk goed verdedigbare aanpak is. Maar een 

beetje twijfel blijft toch. Dat uitgangspunt betekent  namelijk dat er altijd achteraf gekeken wordt als er iets 

fout is gegaan en een moeizame bewijslast ontstaat om de bekwaamheid van een patholoog over een 

bepaald onderwerp aan te tonen. Een patholoog die zich bekwaam acht, maar weinig verrichtingen doet, 

heeft het erg zwaar om goed bij te blijven. Een richtlijn voor aantallen (let op het woord richtlijn, geen 

verplichting) kan een patholoog misschien wel bewuster maken dat hij/zij er daadwerkelijk aan moet werken 

om ondanks het lage aantal verrichtingen zijn/haar kennis op peil te houden. Misschien is er een aantrekkelijk 

compromis te bedenken. De individuele bekwaamheid blijft het uitgangspunt, maar een aantal richtlijnen kan 

ons helpen om ons te realiseren dat we in sommige gevallen hard moeten werken om onze bekwaamheden 

op peil te houden. 

Dat betekent natuurlijk ook dat we over dit onderwerp moeten blijven praten. Het CBU standpunt als 

belangrijk fundament, de werkdruk en de menselijke zwakheden als drijfveer om dingen misschien hier en 

daar wat explicieter te brengen 

He, gelukkig er is nog ruimte voor discussie..!... 

 

Over discussie gesproken en over werkdruk…dan popt er zomaar een nieuw interessant discussieonderwerp 

in mijn gedachten. Hoe vindt u het staan met de werkdruk in ons land (voor de pathologen dan, bedoel ik 

natuurlijk)? Zijn er genoeg pathologen in Nederland. Als we het nu toch over aantallen hebben…. Vergeleken 

met andere landen in Europa is het aantal inwoners per patholoog hier heel hoog, ergo, er zijn eigenlijk te 

weinig pathologen. Nu zijn wij een klein en efficiënt landje, maar doen we eigenlijk niet te veel? Hebben we 

wel genoeg tijd om bij te blijven, om eens achterover te leunen en over iets na te denken, om ons met 

management en met kwaliteit te bemoeien? Ik denk zelf dat dat niet goed zit in Nederland, dat er best meer 

pathologen bij zouden kunnen (even daargelaten wie dat zal gaan betalen). Maar ik ben er maar een, en hoe 

denken anderen daar over? Ook weer een belangrijk discussiepunt. Dus ik roep ook nu weer mensen op te 

reageren!!! Schrijven, lui (neem daar maar eens de tijd voor. En als dat niet kan, zal ik wel gelijk hebben, niet 

waar?) 

 

Paul van der Valk 
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Uw NVVP bestuur, de pathologen en de pers 

Een nieuwsbericht en TV uitzending op Friesland GP-

TV over een obductieruimte, 31 maart jl, trok niet 

zoveel aandacht. Zeven jaar (!) lang had dit ziekenhuis 

het zonder obductieruimte moeten doen. 

Er werd wel een youtube filmpje gemaakt (‘nieuwe 

obductieruimte in Tjongeschans’). Het filmpje brengt 

een prachtige ruimte in beeld (zie still: het LVF boft 

maar). Uiteraard met een shot van een soeplepel. Iets 

meer landelijke aandacht voor obducties was er in de 

landelijke media, begin juni. De kop ‘Te weinig lijken 

voor autopsie’ kwam wat eigenaardig over op 

pathologen, maar kennelijk vond de redactie van het 

AD het een sterke kop. De kop stond aanvankelijk in 

een website versie van het AD. In een latere print 

versie was deze kop verdwenen, maar inmiddels was 

de zin op vele nieuwssites overgenomen.  

 

Hoe begon dit? De aanzet tot deze media-aandacht 

kwam aanvankelijk vanuit een journalist zelf. Die 

wilde wat weten over ‘huisarts, obducties en 

aanvragen hiervan’ en nam hiervoor contact op met 

het bestuur van de NVVP. Dit heeft uiteindelijk 

geresulteerd in een kort stukje in het AD (zie figuur). 

Indien huisartsen een obductie willen aanvragen, dan 

ontmoeten ze vreemde belemmeringen. Zo is de 

overledene formeel niet meer verzekerd en dus moet 

vervoer naar een ziekenhuis door nabestaanden 

worden betaald. Soms is de obductie ook niet gratis. 

Ziekenhuizen in Nederland doen dit allemaal anders. 

Een landelijke regeling zou wenselijk zijn. Dit bericht 

zou in het AD komen. Het stukje was afgestemd met 

de secretaris en voorzitter van het bestuur van de 

NVVP. Het zou dinsdag na Pinksteren in de krant 

komen. Vanwege een vliegramp verscheen het een 

dag later op de website. Die dinsdag gaf de 

journaliste ruimte om een obductie bij te wonen. Dit 

verslag kwam tegelijk met bovengenoemde bijdrage 

in de publiciteit mét een eigen kop (Te weinig lijken 

voor autopsie) én verwijzingen naar het persbericht 

van het bestuur. Daarna stond de telefoon bij uw 

bestuur niet meer stil.  

 

De beeldvorming ging zijn eigen gang. De nadruk 

kwam heel erg op obducties te liggen. Die nadruk lijkt 

daar altijd op uit te komen. Net zoals de plastische 

chirurg altijd wordt geassocieerd met borstvergroting. 

Het onderscheid, vervolgens, met schouwing en 

forensische obducties valt daarbij vaak weg. Het is 

echter de vraag of het publiek dit altijd merkt. Het 

bestuur vermoedt dat vooral pathologen dit 

vervelend vinden. De pers begrijpt het publiek veel 

beter dan wij: de kijkers van snelle item-journaals 

kijken niet voor niets naar snelle item-journaals. 

 

Uw bestuur zal dit in het vervolg anders aanpakken. 

Hoewel u, patholoog, zich meer wil profileren als de 

specialist die de zekerheid geeft "voor uw diagnose 

en therapie" is het echter niet eenvoudig om zowel 

media als collega pathologen te sturen in deze 

richting. De ontwikkeling van pr-beleid en het 

vaststellen van duidelijke regels, hoe om te gaan met 

de pers kunnen hierbij van dienst zijn.  

 

Obducties horen bij ons, ook al maakt dit maar een 

klein onderdeel uit van ons werk. Obducties moeten 

professioneel gedaan te worden en op een zodanige 

wijze uitgevoerd te worden, dat dit gewoon gefilmd 

zou kunnen worden. De NVVP heeft nog steeds geen 

goede obductiebeelden. Dus zullen media beelden 

van von Hagen blijven gebruiken of CSI of een andere 

crimi (met of zonder soeplepels). Als we anders 

willen, ligt de bal bij ons.                  Uw Bestuur 
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Bedankt Rotterdam! 

Op donderdag 4 juni kregen de leden van de 

Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) via 

de mail een persbericht van het bestuur over het 

dalende obductiepercentage in Nederland. Dit 

persbericht was opgesteld naar aanleiding van een 

eerder op die dag verschenen artikel in het AD waarin 

enkele Rotterdamse collegae hun zorg uitspreken 

over het dalend obductiepercentage in Nederland. 

Hoewel hun bezorgdheid weliswaar terecht is, 

obducties zijn een vorm van kwaliteitsbewaking van 

het medisch handelen in zijn algemeenheid, vind ik 

het uiterst onverstandig om dit probleem via de 

media aan te kaarten en daarmee trachten dit op te 

lossen. Mijns inziens werkt ieder interview op dit 

terrein averechts. Zeker wanneer het wordt 

"opgeleukt" met teksten die voortkomen uit een 

obductiebezoek van één van de verslaggevers. 

Formuleringen zoals "..de pathologieassistent schept 

met een soeplepel het vocht uit de borstholte..." en 

"...met een beitel een stuk ruggenmerg bloot en zaagt 

hij de hersenpan open" dragen niet bij tot positieve 

beeldvorming rondom obductiepathologie. Het 

persbericht van het bestuur, bedoeld , naar ik 

aanneem, om de "collateral damage" te beperken, 

werkte echter als olie op het vuur, mede omdat de 

NVVP en daarmee dus de gehele beroepsvereniging 

in het gewraakte artikel expliciet werden vermeld. 

Daarmee wordt de indruk gewekt dat de Rotterdamse 

mening over de geschetste problematiek van de 

obductiepathologie door een ieder van ons evenzeer 

wordt onderschreven. De situatie werd nog genanter 

toen in de avonduitzending van RTL-4, één van de 

Rotterdamse pathologen, met een groen OK-pakje in 

het nieuws-item verscheen waar ook lugubere 

fictiebeelden uit CSI in waren verwerkt. Zo werd het 

imago van ons vak, opnieuw door toedoen van 

onszelf, pregnant geassocieerd met obducties. Een 

ongewenste associatie die, gelet op het feit dat voor 

velen van ons het verrichten van obducties slechts 

een zeer gering deel is (<3%) van onze dagelijkse 

werkzaamheden, ook nog onjuist is.    

Dit  imago is mijns inziens op lange termijn ook 

schadelijk voor onze beroepsgroep. Er is een tekort 

aan pathologen en bij werving van AIOS in opleiding 

tot patholoog valt het voor veel opleidingsinstituten 

niet mee goede kandidaten te selecteren. Het aanbod 

is soms bedroevend laag.  

Het is dan ook belangrijk om het beeld van de 

patholoog in de klinische praktijk beter en anders te 

positioneren dan onze Rotterdamse collegae thans 

hebben gedaan. De pathologie als brug tussen de 

basale research en klinische praktijk (translationeel 

onderzoek), de patholoog als centrale spil binnen de 

dagelijkse diagnostiek, zich uitend in een actieve rol in 

de vele multidisciplinaire klinische besprekingen is 

een profilering die ons vak verdient. De van oudsher 

morfologische beoordeling van weefsel- en 

celveranderingen veroorzaakt door ziekteprocessen 

wordt steeds meer aangevuld met gedetailleerde 

informatie rondom eiwitexpressie en de 

aanwezigheid van (epi)genetische veranderingen op 

celniveau die noodzakelijk zijn om de ziekte beter te 

begrijpen en te gebruiken om een goed behandelplan 

te maken. Ik noem als voorbeelden binnen de 

oncologie de Her2/Neu overexpressie/amplificatie bij 

primaire mammacarcinomen, K-RAS en BRAF 

mutatieanalyse bij gemetastaseerde coloncarcinomen 

ten behoeve van Cetuximab behandeling, MSI analyse 

bij jonge patienten met darmkanker, c-KIT mutaties 

bij GIST-tumoren in relatie tot respons op Glivec, 

EGFR mutaties bij NSCLC enz, enz, enz. Nu de 

belangrijke pathways die van belang zijn bij het 

ontstaan van kanker min of meer in gedetailleerde 

vorm bekend zijn, zal de aankomende periode ons 

vak worden uitgebreid met talrijke testen die zullen 

moeten aantonen welke pathway defect(en) bij de 

individuele kankerpatiënt ten grondslag lig(t)gen aan 

zijn of haar ziekte. Op basis hiervan zal een op de 

individu gerichte therapie worden gekozen het 

zogenaamde "personalized medicine" principe. De 

farmaceutische industrie is reeds op grote schaal 

bezig nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen die heel 

specifiek deze pathways op ieder niveau kunnen 

remmen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van 

PARP-inhibitors (PARP is een eiwit betrokken bij een 

DNA repair mechanisme) bij patienten met een triple-

negatief (ER,PR en HER2 negatief) mammacarcinoom 

waarvan een groot deel een down-gereguleerde 

BRCA1-repair pathway heeft. Het gebruik van deze 

PARP inhibitors zal bij deze groep patiënten een 

"synthetische letaliteit" induceren  van de 

tumorcellen. De uitkomsten van de eerste trials met 

dit nieuwe geneesmiddel zijn veelbelovend. Om deze 

slag te kunnen maken, zal ons vak een "mind-switch" 

moeten maken. We zullen nadrukkelijker dan 

voorheen met elkaar moeten zorgen dat al deze 

nieuwe testen op een betrouwbare manier worden 

geïncorporeerd in onze dagelijkse diagnostiek.  

We zullen daarbij op een volwassen manier met 

elkaar de discussie over wel of niet centralisatie van 

testen moeten voeren in combinatie met een minder 

vrijblijvend deelname aan (externe)  
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Titel Naam afgestudeerden Ziekenhuis 
Datum  

verdediging 

Cytokine expression & TGF-β signaling 

in Cervical Cancer 
Judith Nathalie Kloth LUMC 28-jan-09 

ANCA-associated glomerulonephritis, 

Insights into etiology, pathogenesis 

and prognosis 

Robert A.F. de Linde 

van Wijngaarden 
LUMC 12-mrt-09 

Improvement of identification of lynch 

syndrome by changing clinical practice 

roles 

Lucy Overbeek 
Radboud Universiteit 

Nijmegen 
20-mrt-09 

Chimerism in health, transplantation 

and autoimmunity 

Marije Koopmans en  

Idske Kremer Hovinga 
LUMC 24-mrt-09 

The Molecular Biology of B-cell non-

hodgkin Lymphomas. A study into 

Genomic Characteristics of Mantle 

Cell, Lymphoblastic and Follicular 

Lymphomas  

Margit Schraders 
Radboud Universiteit 

Nijmegen 
17-apr-09 

Anti-angiogenic therapy in orthotopic 

human glioma models in nude mice 
An Claes 

Radboud Universiteit 

Nijmegen 
7-mei-09 

Prognostic indicators of primary breast 

cancer in relation to patient's risk 

profile 

Peter Bult 
Radboud Universiteit 

Nijmegen 
5-jun-09 

Genetics, epigenetics and angiogenesis 

in renal cell carcinoma 
Marcella Baldewijns Universiteit Maastricht 26-jun-09 

Cursus in het Erasmus MC 

 

Op woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juli wordt de cursus 

probleemgebieden in de diagnostische histo-pathologie 

georganiseerd in het Erasmus MC. Voor deze cursus zijn nog 

plaatsen beschikbaar. Deze cursus is praktisch georiënteerd met 

microscopie sessies afgewisseld door voordrachten en casus 

bespreking. Zes onderwerpen (steeds een dagdeel; 

uropathologie, infectieuze pathologie, endocriene pathologie, 

keimceltumoren, long- en beenmergpathologie) komen aan bod. 

Buitenlandse gasten zijn prof. Sebastian Lucas (King’s college, 

Londen; infectieuze pathologie) en Prof. Juan Rosai (Milaan; 

voordracht endocriene pathologie). 

De inschrijfkosten bedragen 485 euro, diner 35 euro (donderdag 

9 juli). 

 

Meer informatie en het complete programma kunt u vinden op 

de website van de NVVP (Home > agenda > congressen)  

 

Met vriendelijke groet, 

Patricia Ewing en Michael den Bakker 

Vervolg Bedankt Rotterdam! 

kwaliteitscontrolemechanismen.  

We zullen hier een vergaande professionali-

seringsslag moeten maken om ervoor te zorgen 

dat we deze interessante ontwikkelingen binnen 

ons vakgebied kunnen behouden.  

De tijd dringt evenwel. Het stellen van prioriteiten 

is dus noodzakelijk. Het benutten van al deze 

mogelijkheden biedt ons wel de kans Pathologie 

beter te positioneren in de klinische setting en 

daarmee ook een attractief specialisme te worden 

voor de nieuwe generatie dokters. Daarmee is het 

voortbestaan van de Pathologie meer gebaat dan 

het "geneuzel" over een dalend 

obductiepercentage.  

 

Rotterdam nogmaals bedankt!   

 

Dr. V.T.H.B.M. (Vincent) Smit 

Patholoog LUMC. Leiden 

Proefschriften 2009 
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Proefschriften uitgelicht 

 

Tijdens het jaarlijkse congres van de United States and Canadian 

Academy of Pathology in Boston is de Young Investigator Award 

uitgereikt aan Marian Roos-van Groningen. Zij kreeg deze 

prestigieuze prijs, die slechts één maal per jaar wordt 

toegekend, voor haar onderzoek naar de rol van epitheliale-

mesenchymale transdifferentiatie (EMT) bij afstoting 

van niertransplantaten.  

Bij het ontwikkelen van terminaal 

nierlijden is het van belang om de 

patiënt nierfunctievervangende 

therapie te bieden in de vorm van 

dialyse of een niertransplantatie. Over 

het algemeen zal circa vijftig procent 

van alle niertransplantaten binnen 10 

jaar na de transplantatie niet meer 

voldoende functioneren, waardoor 

opnieuw vervangende therapie nodig 

zal zijn. Gezien het huidige tekort aan 

donororganen is het van belang om op 

een vroeg tijdstip na transplantatie te 

kunnen bepalen welk nier-

transplantaat een grote kans maakt om 

op termijn onvoldoende te 

functioneren, zodat kan worden 

getracht dit te voorkomen.  

Marian Roos-van Groningen 

promoveerde op 30 oktober 2008, arts-

assistent op de afdeling Pathologie van 

het LUMC, op haar proefschrift getiteld “Molecular Markers in 

Renal Transplant Biopsies” bij promotoren Prof. Dr. Jan Anthonie 

Bruijn (Pathologie) en Prof. Dr. Hans de Fijter (Nierziekten) en co-

promotor Dr. Ingeborg Bajema. Roos-van Groningen ging in haar 

onderzoek, dat zij voor een groot deel tijdens de studie 

geneeskunde deed, op zoek naar moleculaire markers die verlies 

van de nierfunctie na een transplantatie kunnen voorspellen. Het 

onderzoek leidde tot de ontdekking van de moleculen S100A8, 

S100A9 en Surfactant Protein C (dat zij voor het eerst in 

niertransplantaten aantoonde) als markers voor veranderingen 

van de functie van niertransplantaten. Ook bracht zij het effect in 

kaart dat van afweeronderdrukkende geneesmiddelen zoals 

Cyclosporine A en Tarcrolimus kunnen hebben op de expressie 

van de gevonden markermoleculen.  

De bevindingen hebben tenminste vier belangrijke mogelijke 

toepassingen. Ten eerste kan het analyseren van moleculaire 

markers in nierweefsel een diagnostische meerwaarde hebben. 

Met deze markers kunnen toxiciteit door calcineurineremmer 

gebruik en chronische schade beter van elkaar worden 

onderscheiden dan met histologische en klinische parameters. 

Ten tweede zouden moleculaire markers een bijdrage kunnen 

leveren aan het monitoren van het effect van therapie, waardoor 

het ontstaan van weefselschade door toxiciteit kan worden 

voorkomen. Ten derde kunnen, door het analyseren van mRNA 

expressie niveaus en het kwantificeren van eiwit deposities, 

meer vroege voorspellende markers 

voor lange termijn prognose worden 

ontdekt. Gebruik van zulke 

voorspellende markers kan indirect 

leiden tot verdere verbetering van de 

transplantaatoverleving. Ten vierde 

kunnen nieuwe ziektemechanismen 

worden ontsluierd en kunnen 

daardoor nieuwe geneesmiddelen 

worden ontwikkeld tegen de ziekteveroorzakers waardoor 

functie van het niertransplantaat behouden blijft.  

 

Dubbelop chimerisme 

 

De term “chimerisme” stamt 

af van Griekse mythologische 

figuur “Chimaera”: een 

monster met de kop van een 

leeuw, de staart van een 

slang en de romp van een 

geit. In de geneeskunde 

wordt de term chimerisme 

gebruikt om te verwijzen naar 

individuen, organen of 

lichaamsdelen die bestaan uit weefsels van verschillende 

genetische origine. In mensen kan chimerisme ontstaan na  

zwangerschappen, bloedtransfusies of transplantatie van een 

orgaan . In het gezamenlijke proefschrift “Chimerism in health, 

transplantation and autoimmunity” beschrijven de twee 

promovenda's Marije Koopmans en Idske Kremer-Hovinga hun 

onderzoek, uitgevoerd op de afdeling Pathologie van het LUMC. 

Zij onderzochten het vóórkomen van chimerisme in gezonde 

organen, in organen van vrouwen met de auto-immuunziekte 

systemische lupus erythematosus (SLE) en in weefsels van 

vrouwen die een donornier ontvingen. Om chimerisme aan te 

kunnen tonen, werd gebruik gemaakt van in situ hybridisatie van 

het Y-chromosoom, waarmee mannelijke cellen konden worden 

gedetecteerd in de vrouwelijke weefsels. Op deze wijze werd 

chimerisme gevonden in 18% van de onderzochte gezonde 

organen, in ongeveer 50% van de organen van vrouwen met SLE 

en in geen van de huidtumoren van vrouwen met een mannelijke 

donornier. Opvallend was dat chimerisme werd gevonden in 

verschillende soorten organen (o.a. nier, lever, longen en 

baarmoeder) en zowel in vrouwen met en zonder zonen en in 

vrouwen met en zonder bloedtransfusie in de voorgeschiedenis. 

Naast deze resultaten wordt in het proefschrift een overzicht 

gegeven van de oude en nieuwe literatuur over dit onderwerp, 

waarbij onder andere de pionierstudies van Nobelprijs winnaar 

Sir. P.B. Medawar worden beschreven. Met de kennis van de 

oude en nieuwe resultaten speculeren Marije Koopmans en Idske 

Kremer-Hovinga in hun proefschrift over de mogelijke origine van 

deze lichaamsvreemde cellen en hun invloed op het 

immuunsysteem.  Op 24 maart 2009 hebben hun beider 

promoties plaatsgevonden in het Academiegebouw in Leiden 

met als promotor Prof. Dr. J.A. Bruijn en co-promotor Mw. Dr. 

I.M. Bajema, werkzaam bij de afdeling Pathologie van het LUMC. 

 

Marije Koopmans (1982) en Idske Kremer-Hovinga (1982) 

hebben beiden geneeskunde gestudeerd en dit gecombineerd 

met bovenstaand promotieonderzoek. Idske Kremer-Hovinga 

behaalde in december 2008 cum laude het artsexamen en werkt 

momenteel als ANIOS kindergeneeskunde in het Lange Land 

Ziekenhuis te Zoetermeer. Marije Koopmans is de eerste persoon 

die binnen het MD/PhD traject van het LUMC promoveert en 

afstudeert: in dezelfde week als haar promotie heeft zij het 

artsexamen afgelegd (27 maart). 
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Cabaret 2009 

Eh ... kinder mit deur* 

 

Een van de meer vrolijke competenties waarin de huidige AIOS zich moeten bekwamen, is communicatie. AIOS 

moeten alleskunners worden die kennis en wetenschap in huis hebben, medisch kunnen handelen én 

professioneel kunnen zijn (zou toch voldoende moeten zijn, zou je zo zeggen), maar ook (zo heeft de CCMS 

bepaald) bekwaam zijn in maatschappelijk handelen, organisatie, communicatie en samenwerking. Onze 

meetingsecretaris heeft in 2005 dit al aangevoeld en een AIOS communicatieonderdeel aan de pathologendagen 

toegevoegd. Als proeve van bekwaamheid in bovengenoemde competenties (ik ga ze niet nog een keer 

opnoemen) dienen de AIOS pathologie een grappige voorstelling te geven. In ieder geval een blijk geven van 

eensgezindheid, van gevoel voor timing en van 

onderhoudendheid. Wij hebben toch een vrolijk vak, nietwaar?  

 

Met de competenties van de Groningse AIOS zat het wel goed. 

Nadat de quizmaster dansend op de jagende tune van Hawaï 

50** zich op het toneel had genesteld, trok hij vier kandidaten uit 

het publiek om hen mee te nemen op een virtuele tocht door het 

Groningse (‘de stad’). De andere vier AIOS waren het 

reisgezelschap die op toneel de vragen uitbeeldden. De als Kim Holland belichaamde eenakter bracht 

zweetdruppeltjes bij het panel (zie foto). De U-tube achtige videostukjes uit de winderige Noordelijke metropool 

(wat is de  Groningse naam voor stoep? Wat was de Groningse ziekte
***

) brachten de zo gewenste 

maatschappelijk ter sprake. Tegelijk konden de Stadjers én het overige publiek zich vrolijk maken over de 

beperkte Groningse kennis van het panel. Het dialect was bij vlagen zelfs verstaanbaar, maar de PowerPoint 

bood dysacoustici, zoals uw verslaggever, gelukkig nog enige 

houvast over het behandelde. Het was twijfelachtig of de heer 

Wallage vierkant en volledig achter de beeldvorming zou staan, 

maar alleen die vaststelling kunt u als compliment beschouwen 

voor de Groningse AIOS. Op de foto ziet u hen, van links naar 

rechts: Jan Lucas Robertus (als quizmaster), Marijke Buiskool 

(alias Kim Hollander), Calista Weggemans, Bert van de Vegt en 

Marjolein Heerema. Dank voor show! Dus organisatie, 

communicatie en samenwerking verliepen prima. Toevallig allemaal competenties. Ook de MRSC zou tevreden 

moeten zijn. Vergeet het niet te vermelden in uw portfolio. Citeer desnoods dit bulletin.  

*     schitterend  

**   bij navraag: Hawaï 50 is een serie op TV geweest, moderne technieken stellen oudere pathologen in staat dit alsnog snel te beluisteren, ga op het  

        internet naar Youtube, typ hawai 50 in en selecteer theme 

*** riepe en malaria 

Foto: Frank van der Panne, afdeling Pathologie, Erasmus MC 

Foto: Frank van der Panne, afdeling Pathologie,Erasmus MC 
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Agenda 

 

22-26 juni 2009  Diagnostic Pathology Course (Harvard staf), Riva del Garda, Italië 

26 juni 2009   CMBD themaochtend Moleculaire diagnostiek van solide tumoren, Beatrixgebouw, 

    Utrecht 

30 juni—2 juli 2009 18e Amsterdamse zomercursus Diagnostische Pathologie, VUmc,  Amsterdam 

8-10 juli 2009  Probleemgebieden in de diagnostische pathologie, Erasmus MC, Rotterdam 

11-17 juli 2009  USCAP Pathology course, Sheraton on the Falls, Niagara Falls,  Canada 

26-28 augustus 2009 Diagnostic Breast Pathology, Medical University of Graz, Graz, Oostenrijk 

27-28 augustus 2009 European Meeting on oral diseases, Amsterdam 

3-4 september 2009 Cursus Praktische Nefropathologie, LUMC Leiden 

4 september 2009  Symposium ‘Ubiquitin function in health and disease’, UMC Utrecht 

4-9 september 2009 22nd European Congress of Pathology, Florence, Italië   

12 september 2009 Cytologie aan zee 

15-18 september 2009 Europees congres van Toxicologisch pathologen, Kurhaus, Scheveningen  

21, 22 september 2009 4e basiscursus Cytologie van bloed en beenmerg, UMC Groningen 

27-30 september 2009 35th European Congress of Cytology 2009, Lisboa, Portugal 

30 sept. - 2 okt. 2009 Diagnostic Gynecologic pathology, Medical University of Graz, Graz, Oostenrijk 

8-9 oktober 2009  Workshop Gastro-intestinale Pathologie, Maastricht 

8-9 oktober 2009  Workshop Weke Delen Pathologie, Maastricht  

8-9 oktober 2009  Lustrumcongres 25 jaar NWHHT, Utrecht 

14 oktober 2009  2e Lagerhuisdebat pathologie, Amsterdam 

13 november 2009 Nascholing NVVP, Nieuwegein 

22-23 oktober 2009 European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen 

19-20 november 2009 Oncologiedagen 2009 voor Nederland en Vlaanderen  

19-20 november 2009 Veldhuizencursus, Noordwijkerhout 

28-30 maart 2010  European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress 2010, Nice, Frankrijk 

7—9 april 2010  Pathologendagen Zeist 

 

 

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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Vooraankondiging PR informatie/discussieavond 
 

 

Aan alle leden van de NVVP 

 

Het bestuur van de NVVP wil pathologen en het vak dat zij uitoefenen, beter in het voetlicht zetten. Een pers- 

en publiciteitsbeleid is hiervoor nodig. Het bestuur is bezig een PR plan op te zetten. Over dit onderwerp wil 

het bestuur graag uw mening/visie willen horen. De conceptversie van dit plan zal in september aan u 

gepresenteerd worden tijdens een PR informatie/discussieavond. 

 

Datum voor deze bijeenkomst: dinsdag 15 september 2009 

Locatie: Domus Medica te Utrecht. 

 

Wij verzoeken u deze derde dinsdag in september voor deze bijeenkomst vrij te houden. Na de zomer 

ontvangt u nadere details over de tijdstip en onderwerpen. Als voorzet verwijs ik u naar de publiciteit van 

begin juni jl. Zie www.pathology.nl (Actueel>Pathologie in het nieuws) en naar de editie van het bulletin van 

juni 2009. Deze onderwerpen komen tijdens de infoavond ter sprake. 

 

Ook via de website zullen wij u over deze avond nader berichten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Folkert van Kemenade 

secretaris NVVP 
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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 

605 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. J.J. Oudejans 

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 € 300,-; arts-assistenten/

AIO/AGNIO € 47,-; oud-leden € 25,-; buitengewone/buitenlandse leden € 

100,-.  

Voor de  sectie Experimentele pathobiologie: gewone leden € 63,-; arts-

assistenten/AIO/AGNIO € 32,-; oud-leden € 25,-; buitengewone/

buitenlandse leden € 25,-.  

Voor de sectie Dierpathologie: gewone leden € 63,-; arts-assistenten/

AIO/AGNIO € 32,-; oud-leden € 25,-; buitengewone/buitenlandse leden € 

25,-.  

Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk  

 30 september 2009. 

Vacatures 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 

 

• Binnen de afdeling Pathologie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is een vacature ontstaan voor een  

 patholoog.  

 

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.  


