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Editoriaal 

De sneeuw geselt en gijzelt ons land. Alles wit en even later alles bruin en modderig. Glijpartijen 
en gebroken ledematen…. Toen Napoleon Rusland binnenviel, zei de tsaar dat zijn maarschalks 
januari en februari de overmoedige fransman wel klein zouden krijgen, maar het bleek voldoende 
om de generaals november en december erop af te sturen. En ook nu zijn november en 
december voldoende om ons land kreunend tot stilstand te laten komen door vastgevroren 
wissels, slippende automobielen en weerwaarschuwingen van de ANWB! 

Minder stremmingen in pathologisch Nederland; er is een beweging van belang met collega’s die 
hun oude plek verlaten en hun heil eens ergens anders gaan zoeken. Wel opvallend dat hierbij 
een aantal “perifere” pathologen weer aanlegt in de academie. Prima ontwikkeling, lijkt mij. Ik 
mijmer wel eens over de verschillen tussen de academie en de periferie. Het lijken soms wel een 
beetje twee verschillende banen te zijn, waarbij vaak gezegd wordt dat bij de ene efficiëntie het 
grote woord is en bij de andere diepgang. Alsof efficiëntie en diepgang voorbehouden begrippen 
zijn. Ik heb niet veel ervaring met werken in de periferie (wel wat, maar beperkt), maar dat 
diepgang daar niet zou worden aangetroffen is natuurlijk onzin. En dat efficiëntie ver te zoeken is 
in onze academisch laboratoria is natuurlijk ook een grove oversimplificatie. Als je deze twee 
carrières bekijkt dan kom je al snel tot de conclusie dat ons vak veelzijdig en fascinerend genoeg 
is om in beide situaties tot een intens bevredigende beroepsinvulling te komen. Laten we in deze 
maand van verbroedering eens benadrukken dat er meer is dat periferie en academie bindt dan 
scheidt!!! Natuurlijk zijn er verschillen en soms krijgt de benarde academicus wel eens het gevoel 
door drie krachten (patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs) uit elkaar gerukt te worden. Maar 
kom, collegae academici, dat is toch eigenlijk een beetje waarom we het doen (nou ja, niet 
natuurlijk om uit elkaar gerukt te worden, maar voor de diversiteit…). Pathologie is gelukkig 
veelzijdig genoeg om iedereen een plek te bieden waar hij/zij kan doen wat hij/zij het leukste 
vindt. Een mooie gedachte om een jaar mee af te sluiten. 

In deze laatste aflevering van ons Bulletin vindt u weer enkele bijdragen van ons actieve bestuur, 
ik doe verslag van het afscheidscollega van een onzer illustere leden, Chris Meijer, er is een 
nieuwe casus verbalis en de oplossing van de vorige. En er is een bijdrage van collega Smit, die 
al eerder geplaatst had moeten worden, maar in computorale problemen van uw hoofdredacteur 
ernstige vertraging heeft opgelopen (excuses, Vincent!!). Wees ervan verzekerd dat het Bulletin 
niet aan censuur doet en “alle” bijdragen plaatst, mits zij de grenzen van fatsoen niet 
overschrijden. 

Rest mij nog u een vrolijke Kerst en een klinkend en glanzend nieuwjaar te wensen. Opdat wij 
ons mooie vak maar weer optimaal kunnen uitvoeren en ervoor een goede beloning mogen 
ontvangen!!! 

 

Met vriendelijke groet en tot het volgende Bulletin 

Paul van der Valk, uw hoofdredacteur 
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1-4) Het vak. Het specialisme is in roerig financieel weer geraakt. Zelfstandige 
laboratoria gaan verdwijnen. De regelgeving neemt toe. De nieuwe Code Goed Gebruik 
bepaalt de ‘uitvoerbaarheid’ van onze nader gebruik banken. PALGA wordt portaal voor 
onderzoekend Nederland en de kwaliteit van het pathologie product (=diagnose) moet 
transparant. Spiegelindicatoren, valorisatie van paneldiagnostiek en meer 
therapiesturing. De bloedgroepen verbinden ons met wetenschap en samenleving. 

5-6) Communicatie. De website zal ná de Pathologendagen vervangen worden. Het 
nieuwe bestuursmodel functioneert nu 2 jaar. De toekomst of hoe staan we er voor in 
2020? Nu plannen! We moeten professionaliseren. Cantrijn helpt. Een bereikbaar 
secretariaat en een penningmeester die ondersteund wordt. Onze begroting is weer op 
orde. Nu nog een proactief persbeleid. 

7-9) Pathologen. De kwaliteit moet hoog blijven naar een samenleving met 
verwachtingen. Net zoals andere specialismen. Wie niet verandert, blijft niet. De 
moleculaire diagnostiek ligt niet meer in het verschiet maar onder ons. Zie de website 
voor de visie. En dan de instroom: het Concilium heeft het nieuwe opleidingsplan klaar. 
Nu de lokale invulling nog. Onze toekomstige pathologen moeten het in 2020 
continueren. 

10) Uw bestuur. Zittingstermijn is 3 jaar. Nieuwe mensen zijn nodig. Wat doet U? 

 

Namens het gehele bestuur wensen we u fijne dagen en een goed Nieuw jaar!! 

Van de bestuurstafel 

9. Modernise-
ring Opleiding 
Pathologie; 
Competenties 1. Capaciteits-

planning; 
Financiering 
Pathologie; 
DOT/OCF 

2. Nader ge-
bruik Bioban-
ken; Nwe Code 
Goed Gebruik; 

Federa 

3. Spiegelindi-
catoren,  

paneldiagnos-
tiek; Zichtbare 
Zorg; PALGA 

4. Toxicol. 
Path, Exp. Path, 
Foren. Path; 
Veteri. Path 
Dierpath 

5. Website; 
Beleid; Pers; 
Toekomst pa-
thologie en 
wetenschap 

6. Bureau 
(Cantrijn), 
Begrotings- 
evenwicht; 
imago 

7. Nascholing; 
Continue bij-
scholing; we-
tenschap, GAIA 

8. Moleculaire 
Diagnostiek; 
theragnostics; 
toekomst pa-

thologie 

10.  

NVVP  
bestuur 
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De zorg in Nederland en de financiering daarvan is ernstig in beweging en maakt barre 
tijden door. Op vele plaatsen en op verkeerde momenten wordt de discussie louter en 
eenzijdig gericht op de hoogte van de salarissen van de medische specialisten. Met 
name de ondersteunende specialisten, waaronder de pathologen, worden afgeschilderd 
als grootverdieners en ‘geldverslindende  wolven’  in het medische zorgcircuit. Deze 
discussie is bijna niet meer genuanceerd te voeren en gaat geheel voorbij aan het feit 
dat zowel de nieuwe DBC-financieringssystematiek ons indertijd is opgelegd, zonder 
goed te kijken naar hoe dit zich moest vertalen voor de ondersteunende specialismen, 
en dat überhaupt de salarissen van de medische specialisten in het niet vallen als we 
kijken naar kosten die gemoeid gaan met innovaties binnen de zorg. Ik hoef op dat punt 
alleen maar te denken aan  bijvoorbeeld de toenemende radiologische beeldvorming en 
aan de groeiende nieuwe generatie geneesmiddelen, zoals Herceptin, Iressa,   Tarzeva, 
Glivec, Cetuximab, en PARP-inhibitors. De brief van de CBB die naar onze beroepsgroep 
is gestuurd is in dit licht dan ook opmerkelijk en zorgelijk, temeer in de brief wordt 
gesteld dat het NVVP-bestuur deze actie ondersteund. Ik heb de brief als lid van de 
NVVP niet vooraf gezien en ben het ook geheel niet eens met de inhoud.  Deze wordt 
vooral gekenmerkt door een defensieve houding over de buitensporige verdiensten van 
onze vrijgevestigde collegae en draagt niet erg bij tot het verbeteren van het imago van 
de medische specialist in Nederland. Iedere vorm van zelfreflectie dat de DBC-
vertaalslag niet goed is verlopen en wel erg in het voordeel is uitgevallen voor de 
ondersteuners (lees: pathologen!) ontbreekt, laat staan de bereidwilligheid om deze 
extra-omzet te compenseren. Er is mijns inziens maar één goede oplossing voor dit 
dilemma. Zet alle specialisten in loondienst zodat de discussie over de toenemende 
uitgaven binnen de gezondheidszorg in Nederland zich daadwerkelijk kan toespitsen op 
die onderwerpen waar het omgaat: Willen we de vergrijzing van de bevolking opvangen 
en zoja op welke manier, wetende dat de meeste kosten worden gemaakt in de laatste 
vijf levensjaren van ons ieder? Willen we innovatieve beeldvormende technieken zoals 
de PET-CT-scan snel invoeren voor alle patiënten met longkanker?; Moeten we alle 
biopten van diezelfde groep patienten standaard testen op de aanwezigheid van EGFR 
en/of KRAS mutaties? Zolang onze vereniging met de CBB voorop  brieven stuurt 
waarmee andere leden worden overvallen en zich daarin blijft concentreren op de 
inkomensproblematiek zullen we nooit deze dringend noodzakelijke discussie over de 
toekomstige zorgverlening kunnen opstarten zonder onze eigen geloofwaardigheid te 
verliezen. 
 
Dr. V(incent) T.H.B.M. Smit, patholoog  (in loondienst) Leiden.   
Dr. A(nne) Bosma,  patholoog, Amersfoort 

Alle pathologen in loondienst! 
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VISIE MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK IN DE PATHOLOGIE  
 
De grote ontwikkelingen in het biomedisch onderzoeksveld leiden tot een beter begrip van 
oorzaken van ziekten en bieden de pathologie een ongekend perspectief met grote kansen 
voor vernieuwing en versterking van het vak. Deze noodzakelijke modernisering zal even-
eens het imago van de klinische pathologie en de aantrekkelijkheid ervan voor afgestu-
deerde artsen ten goede komen. Dit vraagt extra inspanning van praktiserend patholo-
gen, pathologen-in-opleiding en hun opleiders. De kennis van de moleculaire geneeskun-
de en het bijbehorende jargon moet up-to-date zijn om de systematisch in kaart gebrach-
te genetische ontsporingsroutes van tumoren praktisch te vertalen in diagnostiek en the-
rapiesturing ten behoeve van behandelaars. Het gebruik van moleculair biologische tech-
nieken in de klinische pathologie is al sterk toegenomen (zie bulletin okt 2010) en zal nog 
aanzienlijk stijgen. Bij het streven naar bevordering van de moleculaire pathologie en van 
het toepassen van moleculaire technieken gelden voor de NVVP/ WMDP de volgende uit-
gangspunten: 
 
1. Toepassing van moleculair biologische kennis en technieken wordt sterk aange- 
 moedigd. De kennis van pathologen op het gebied van de moleculaire oncologie 
 moet actueel zijn, zodat hierover actief kan worden nagedacht en gecommuniceerd 
 met biomedisch onderzoekers, moleculair biologen, oncologen en genetici.  
 
2. Samenwerking tussen klinisch pathologen en moleculair biologen is belangrijk en de 

 pathologie krijgt daarmee een meer multidisciplinair karakter. 
 
3. Moleculaire diagnostiek moet voor alle pathologielaboratoria toegankelijk zijn en er 

 wordt gestreefd naar landelijke dekking voor alle relevante moleculair pathologische 
 aanvragen. 

 
4. De kwaliteit van de bepalingen en de rapportage van de bevindingen dienen te vol

 doen aan gestelde landelijke of Europese normen. 
 
5. Moleculair diagnostische bepalingen moeten onderdeel zijn van multidisciplinaire 

 richtlijnen. 
 
6. Moleculair diagnostische bepalingen dienen te worden opgenomen in landelijke finan-

cieringsmodellen.  
 
1. Kennis en scholing 
 

Klassieke, zuiver op morfologie en immunohistochemie gebaseerde tumor diagnostiek, 
voorheen de standaard, volstaat niet meer en wordt meer en meer aangevuld met mole-
culaire classificaties. Er ontstaat een geneeskunde waarin artsen zich bij elke nieuwvor-
ming reflexmatig afvragen wat er bekend is van de moleculaire pathologie van de betref-
fende tumor en daarmee wat aangrijpingspunten zijn voor rationele therapie. De patho-
loog als laboratoriumarts en oncologisch expert, die kennis en taal deelt met die van zo-
wel clinici als van fundamentele wetenschappers, is bij uitstek in de positie om een brug-
functie te vervullen en in staat om klinische, genetische en weefselafgeleide informatie te 
vertalen in geïntegreerde diagnostiek. De patholoog zal, om te kunnen communiceren met 
collega’s en experts uit het veld, zich dan ook voortdurend moeten informeren over de 
snel groeiende kennis over het grote scala aan ziekten en parate kennis moeten hebben 
van de grote categorieën moleculen, van intracellulaire activatiepaden en van celcyclus 
eiwitten.  

Visie moleculaire diagnostiek NVVP 
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Dit is geen geringe opgave en vergt een zekere mate van cultuuromslag binnen het 
vakgebied, een omslag die in de eerste plaats van de opleidingen Pathologie moet komen. 
Binnen het opleidingscurriculum dient scholing in de moleculaire biologie en oncologie een 
prominente plaats te hebben in de vorm van frequent onderwijs binnen de academische 
afdelingen, cursorisch onderwijs zoals de BOP cursus maar vooral ook als een regulier on-
derdeel van de dagelijkse diagnostiek binnen de opleidingsinstituten. Daarnaast zullen de 
AIOs, om een werkelijk gedegen kennis en begrip van de moleculaire pathologie te krij-
gen, zelf experimenteel onderzoek op dit terrein moeten verrichten, in wetenschappelijke 
stages maar bij voorkeur ook in de vorm van een promotieonderzoek. Voor voordrachten 
in het kader van bij/nascholing voor AIOs en pathologen onder auspiciën van de NVVP, 
zoals de pathologendagen, zou als uitgangspunt moeten gelden dat naast beschrijving 
van de morfologische kenmerken van afwijkingen ook altijd de moleculaire pathogenese 
behandeld wordt. Daarmee ontstaat binnen de beroepsgroep een meer functioneel con-
cept van ontspoorde celgroei en -verspreiding wat essentieel is voor begrip van ‘rationele’ 
behandelingen door toekomstige oncologen.   

Beschikbaarheid van de expertise van een moleculair bioloog is noodzakelijk voor 
de kwaliteit van de moleculaire diagnostiek en daarmee voor ieder laboratorium dat zelf 
moleculair diagnostische bepalingen verricht. Om dit te waarborgen wordt er binnen de 
NVVP gewerkt aan een opleiding tot klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP). 
Het is van belang dat deze beroepsgroep een formele status krijgt binnen de NVVP. 
 
 
2. Samenwerking patholoog en moleculair bioloog 

 
Om de kwaliteit van moleculair diagnostische bepalingen op weefsel ook in de toekomst te 
waarborgen is het essentieel dat de patholoog betrokken is bij deze diagnostiek, en dat 
deze in samenwerking met pathologielaboratoria wordt verricht, en niet daarbuiten. Mole-
culaire diagnostiek vereist een intensieve samenwerking tussen patholoog, moleculair bio-
loog en analist. De patholoog is de aanvrager van de moleculaire diagnostiek en stelt hier-
mee de indicatie van een moleculair pathologische verrichting. De patholoog selecteert 
het deel van het weefsel waarop de analyse moet worden verricht. Ook is hij/zij verant-
woordelijk voor de integratie van de pathologische gegevens en de resultaten van de mo-
leculaire analyses en de hierop gebaseerde diagnose welke worden vastgelegd in een pa-
thologisch rapport voor de behandelend arts, of een collega patholoog in het geval van 
een consult, en is hiervoor het aanspreekpunt voor de kliniek. Binnen een laboratorium 
waarin moleculaire diagnostiek wordt verricht, moeten de pathologen op de hoogte zijn 
van de mogelijkheden en beperkingen van, en de ontwikkelingen binnen, de moleculaire 
diagnostiek, zodat zij de moleculair diagnostische analyses optimaal kunnen aanvragen. 
De moleculair bioloog is verantwoordelijk voor het opzetten, valideren en uitvoeren van 
de assays alsmede de correcte interpretatie van de moleculaire analyses en de rapportage 
van de moleculaire resultaten aan de patholoog. Daarnaast dient de moleculair bioloog de 
kwaliteit van de bepalingen te waarborgen volgens het gehanteerde kwaliteitssysteem, en 
is hij/zij verantwoordelijk voor de Procedure Voorschriften (PVSen) en Standard Operating 
Procedures (SOP’s). 
 
 

Vervolg Visie moleculaire diagnostiek NVVP 
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3. Landelijke dekking 

 
Toepassing van moleculair biologische technieken en bepalingen in alle pathologie 
laboratoria wordt sterk aangemoedigd. Het toepassen van moleculaire pathologie 
betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat ieder pathologie laboratorium moleculaire 
bepalingen zelf zal uitvoeren, maar dat het toegang krijgt tot alle gangbare (“evidence 
based”) bepalingen via een aanbod met landelijke dekking. 
 Pathologielaboratoria die zelf moleculaire diagnostiek verrichten moeten voldoen aan 
bepaalde kwaliteitseisen en deelnemen aan landelijke dan wel internationale 
rondzendingen (zie punt 4.) Het vastleggen van minimaal vereiste aantallen per assay 
lijkt op dit moment niet zinvol; het is  belangrijker om de kwaliteit van de bepaling voorop 
te stellen. Thans is het zo dat laagvolume, veelal ingewikkelde of bewerkelijke bepalingen 
voornamelijk in de grote (academische) centra  worden uitgevoerd en de verwachting is 
dat dit ook in de toekomst zo zal blijven. Gezien de specifieke expertise en dure 
apparatuur die voor sommige complexe bepalingen noodzakelijk zijn, moet dit gezien 
worden als topklinische (en vaak zelfs topreferente) zorg, die niet in ieder 
pathologielaboratorium aanwezig hoeft te zijn, maar wel via (regionale) afspraken voor 
iedere patholoog toegankelijk moet zijn. Ook de innovatie en ontwikkeling van nieuwe 
testen zal met name in de grote (academische) centra blijven plaatsvinden. De 
opbrengsten van de hoog volume diagnostiek zijn voor deze centra essentieel om 
innovatie, de ontwikkeling van nieuwe testen en de naar verhouding dure complexe, laag-
volume moleculaire diagnostiek te kunnen bekostigen. Een deel van de hoogvolume 
moleculaire diagnostiek zal ook in een groter aantal algemene pathologielaboratoria 
verricht worden, mede door de toenemende toegankelijkheid van gestandaardiseerde 
technieken. Echter ook hier kan het, om redenen van benodigde dure apparatuur, 
efficiëntie en/of kwaliteit, wenselijk/noodzakelijk zijn om bepaalde analyses te 
concentreren in regionale laboratoria.  
 De verdeling van categorieën van diagnostiek tussen grotere en kleinere centra 
wordt beschouwd als een natuurlijk proces dat niet van bovenaf wordt opgelegd of 
gereguleerd. Het is wenselijk, uit oogpunt van transparantie en van klantgerichtheid, dat 
er een openbare lijst komt van de testen die door de gekwalificeerde pathologielaboratoria 
worden uitgevoerd. 
 
 
4. Kwaliteit en toetsing 

 
De kwaliteit van moleculair diagnostische bepalingen en de verslaglegging ervan dient 
onbetwist te zijn. Daarnaast moet een zo kort mogelijke doorlooptijd worden gerealiseerd. 
Zoals aangegeven in de NVVP kwaliteitsrichtlijn voor moleculaire diagnostiek, WMDP d.d. 
28 juni 2005 (zie www.pathology.nl), worden pathologielaboratoria geacht te zijn 
geaccrediteerd (in de huidige praktijk het CCKL, http://www.cckl.nl/index2.php), dan wel 
daar op korte termijn naar te streven. In aanvulling hierop kan kwaliteit binnen de 
moleculaire diagnostiek worden bevorderd door: 
 

a. Het verplichten van deelname aan nationale (SKML) of internationale 
kwaliteitsrondzendingen, waarbij aan een vooraf vastgestelde norm voldaan moet 
worden 

b. Het vaststellen en gebruiken van spiegelindicatoren 
c. Het vaststellen en gebruiken van een uniforme en eenduidige rapportage van 

moleculaire bevindingen 
d. Toetsing van scores rondzendingen en van spiegelindicatoren 
 

Vervolg Visie moleculaire diagnostiek NVVP 
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 Ad a. rondzendingen 

QC rondzendingen (testen) kunnen door NVVP zelf (via de QC commissie van de WMDP) ge-
organiseerd worden in samenwerking met SKML. Er dienen door de deelnemende labs vol-
doende middelen beschikbaar gesteld te worden om kwaliteitsrondzendingen van niveau te 
organiseren. Het doel van een rondzending dient van tevoren vast te liggen: bv het testen 
van analytische of van diagnostische sensitiviteit/ specificiteit, of een combinatie daarvan. 
Bij de rondzending moet aan een vooraf gestelde norm voldaan worden, gesteld dat de 
rondzending zelf van goede kwaliteit is. Een alternatief voor de landelijke rondzendingen 
van de QC-commissie van de WMDP zijn de internationale QC-testen, bij voorkeur aan te 
bieden onder de vlag van de SKML. Door deelname aan externe rondzendingen wordt de 
tijdrovende organisatie van interne rondzendingen gereduceerd.  

Voorzien wordt dat laboratoria die problemen ondervinden met een bepaling en bij 
een rondzending de norm niet gehaald hebben, gekwalificeerde labs kunnen verzoeken 
om nieuwe referentiesamples om de kwaliteit van hun test binnen afzienbare termijn weer 
aantoonbaar op peil te kunnen brengen  en te valideren. 
 
 

Ad b. spiegelindicatoren 

De CKBU heeft recent een lijst van prestatie-indicatoren opgesteld met als oogmerk om 
landelijk de kwaliteit van laboratoria, door onderlinge vergelijking, te meten. (zie spie-
gelindicatoren op de NVVP website). Als spiegelindicatoren van de moleculaire diagnostiek 
kunnen fungeren: 
 

• Percentage  
◊ Mammacarcinomen met HER2 amplificatie 
◊ Longcarcinomen met EGFR mutaties en verdeling van type mutatie  
◊ Long- en coloncarcinomen met KRAS mutaties en verdeling van type muta-

tie 
◊ Verdeling laag en hoogrisico HPV in cervixuitstrijken 

• Uitslagen van QC test rondzendingen  
 
 

Ad c. Rapportage van moleculaire bevindingen 

De rapportage van moleculaire bevindingen in de verschillende laboratoria is op dit mo-
ment zeer divers en niet altijd eenduidig. Om de kwaliteit te bevorderen moet worden 
vastgesteld welke informatie er minimaal in een verslag moet staan. Dit kan ook mogelijk 
met de QC commissie worden vastgesteld. 
 
 

Ad d. Toetsing van scores rondzendingen en van spiegelindicatoren 

De resultaten van rondzendingen dienen samen met de andere spiegelindicatoren jaarlijks 
te worden gerapporteerd aan de LVC en terug te komen in het jaarlijkse management re-
view volgens de CCKL systematiek. De scores worden beoordeeld bij de NVVP beroepsvisi-
tatie door de LVC. De WMDP acht de huidige frequentie van laboratorium visitaties te laag 
om de kwaliteit van de thans snel ontwikkelende moleculaire diagnostiek voldoende te 
waarborgen. De LVC dient dan ook een systematiek te ontwikkelen die frequente, dwz mi-
nimaal tweejaarlijkse, beoordeling van de genoemde  kwaliteitsparameters garandeert.  

Vervolg Visie moleculaire diagnostiek NVVP 
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Vervolg Visie moleculaire diagnostiek NVVP 

5. Multidisciplinaire richtlijnen voor toepassing moleculaire diagnostiek 

 
Moleculair diagnostische bepalingen moeten in de multidisciplinaire richtlijnen (zie NVVP 
website richtlijnen) ‘evidence based’ als aanbeveling opgenomen worden. Daartoe is het 
van belang dat pathologen met ervaring in de moleculaire diagnostiek en klinisch molecu-
lair biologen in de pathologie geconsulteerd worden bij het opstellen van deze richtlijnen. 
In deze richtlijn kunnen aanbevelingen worden gedaan over de uitgevoerde bepalingen, 
en de manier van verslaglegging. 
 
 
6. Financiering 

 
De implementatie van moleculaire diagnostiek door pathologie laboratoria, zal altijd mede 
gebaseerd zijn op een kosten-batenanalyse. Hoewel er sinds enkele jaren formele tarie-
ven zijn voor moleculaire diagnostiek, te weten een hoog- en laagcategorie voor niet-
complexe respectievelijk complexe bepalingen, binnenkort mogelijk aangevuld met een 
separaat tarief voor HPV diagnostiek, is de waarde hiervan niet eenduidig vanwege de DB-
C/DOT systematiek. Moleculair diagnostische bepalingen dienen, om daadwerkelijk ver-
goed te worden, daarom opgenomen te worden in lokale en landelijke DBC/DOT profielen. 
Om dit te bevorderen en te waarborgen is het van groot belang dat moleculaire diagnos-
tiek integraal onderdeel wordt van multidisciplinaire richtlijnen en consequent gedecla-
reerd wordt.   
 
 
Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP), 4 juli 2010 
Vastgesteld door NVVP bestuur dd 20-oktober 2010.  
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Samenvatting 

De Nederlandse Vereniging voor Pathologie werd in 1920 opgericht als Nederlandsche Pa-
tholoog Anatomen Vereeniging. Tot na de tweede wereldoorlog bestonden de vergaderin-
gen voornamelijk uit het doen van mededelingen over steeds verbeterende inzichten in de 
macroscopische-, en later ook microscopische anatomie. Pas in de jaren 70 kwam ook de 
belangenbehartiging om de hoek kijken. De afgelopen decennia hebben Nederlandse pa-
thologen een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het specialisme, tot 
uitdrukking komend in talloze internationale publicaties. De huidige activiteiten geven 
goede hoop dat dit ook in het komende decennium het geval zal zijn. 
 
Ziektekundige Ontleedkunde in 1850 

Het eerste gezelschap begon in 1850 met de oprichting van een “Vereeniging ter beoefe-
ning van de Ziektekundige Ontleedkunde” door de Amsterdammers Schrant (1823-1864), 
Vrolik (1801-1863) en Tilanus (1823-1914).1 Alle drie waren sterk geïnteresseerd in pa-
thologische anatomie als verdieping van hun dagelijkse werkzaamheden.  Schrant had in 
1844 al Rokitansky’s “Handbuch der allgemeinen und speciellen Pathologie” (1842) ver-
taald, publiceerde 1851 het boek “Over de goed-, en kwaadaardige gezwellen” en zou in 
1862 hoogleraar pathologie te Leiden worden. De anatoom Vrolik publiceerde in 1842 zijn 
“Handboek der ziektekundige ontleedkunde”, gebaseerd op de grote collectie anatomische 
en pathologische preparaten van zijn vader. De chirurg Tilanus had zich al jong be-
kwaamd in diagnostische lijkopeningen van patiënten. Echter in 1853 fuseerde dit gezel-
schap met het “Genootschap ter Bevordering van de Natuur-, Genees-, en Heelkunde”.  
 
De eerste Pathologie Laboratoria 

Tot het eind van de 19e eeuw was aan geen van de vier klassieke Nederlandse universitei-
ten Pathologie als een eigenstandige discipline erkend. Leeropdrachten in de Pathologie 
waren altijd in combinatie met andere vakken zoals anatomie en  fysiologie. Deze ambiva-
lentie bleef nog geruime tijd bestaan. Pas rond de eeuwwisseling kwamen er leerstoelen 
met pathologie als exclusieve leeropdracht. Dit waren de Vries (Amsterdam), Middendorp 
(Groningen), Siegebeek van Heukelom (Leiden) en Spronck (Utrecht). In diezelfde periode 
werd ook aan de Rijksveeartsenijschool te Utrecht pathologie afgesplitst van fysiologie. 
Iedere ordinarius uit die tijd maakte plannen voor 
een zelfstandig Pathologisch Instituut/ Laboratorium 
dat zij zelf of hun opvolgers verwezenlijkt zagen. 
 
Landelijk vereenigd zonder Leiden (1920-1935) 

Op 4 december 1920 werd in Utrecht de toenmalige 
“Nederlandse Patholoog-Anatomen Vereeniging” op-
gericht. De belangrijkste acteurs waren op dat mo-
ment de Amsterdamse hoogleraar Willem M. de Vries 
(1871-1935), de Groninger Rudger A. Reddingius 
(1857-1923) de Leidenaar Nicolaas Ph. Tendeloo 
(1864-1945) en de Utrechtse hoogleraar Rudolph de 
Josselin de Jongh (1868-1958). Daarnaast de latere 
Amsterdamse hoogleraar Herman T. Deelman (1892-
1965) uit het Antoni Van Leeuwenhoek Huis en Evert 
C. Van Rijssel (1889-1937) uit Rotterdam. De dierge-
neeskunde was vertegenwoordigd door de hoogleraar 
pathologie Hendrik Schornagel (1884-1947). Jean 
Pierre Hulst, Neerland’s eerste gerechtelijk patholoog 
werd lid. 

90 jaar Nederlandse Vereniging voor Pathologie 

  Prof. Dr. de Josselin de Jongh (1868-1958) 
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Prof. Tendeloo was afwezig bij de oprichting van de NPAV; hij wilde geen lid worden. Of 
dat was omdat hij het nut van de vereniging niet inzag of omdat hij niet kon opschieten 
met de initiatiefnemer en eerste voorzitter De Josselin de Jongh (Fig 1) vermeldt de 
geschiedenis niet. Tot Tendeloo’s emeritaat in 1934, mochten staf en assistenten uit 
Leiden de NPAV vergaderingen niet  bijwonen. De opluchting was van beide kanten 
kennelijk groot toen Tendeloo vertrok en opgevolgd werd door George O. Lignac (1891-
1954), want notulen van de NPAV vergadering van 12 januari 1935 vermelden: “De 
voorzitter stelt de aanwezigheid van Prof. Lignac bijzonder op prijs; het betekent voor de 

vereeniging een groote aanwinst wanneer een nauwer contact met het Leidsche 
Laboratorium in de toekomst tot stand zal komen”.  
 

Het ‘artsen laboratorium onderzoek’ en Pompe (1935-45). 

De vergaderingen bestonden voornamelijk uit mededelingen over allerlei pathologische 
bevindingen als teercarcinomen, aortakleppen bij lues, hersensinusthrombose, 
mergschedecellen bij multipele sclerose, het endothelioom bij de hond en over ethiek 
praktijk der pathologische-anatomie.2 . In 1924 bemoeide de voorzitter zich een keer 
met de “tarieven ten dienste van de Rijksverzekeringsbank”,maar hij verzekerde de 
vergadering dat jaar dat het niet in in de bedoeling lag aandacht te besteden aan de 
maatschappelijke belangen van de leden. Enige opwinding was er in 1934 toen de 
Specialisten Registratie Commissie (SRC) de patholoog-anatomen zonder enig overleg 
als “artsen voor laboratoriumonderzoek” registreerde, “waaronder tevens vallen 
bacteriologie, serologie en physisch-chemisch laboratoriumonderzoek”. De 
afgevaardigde van de NPAV in de SRC vermeldde laconiek dat hij zich daartegen niet 
heeft verzet omdat dit de mogelijkheid open liet dat “patholoog-anatomen zich kunnen 
vestigen in plaatsen waar voor de pathologie alleen niet voldoende vooruitzichten 

bestaan, doch waar zij zich nu desnoods  aan andere onderdelen  van deze groep 
kunnen wijden”. Van november 1943 tot medio 1945 werden vanwege de oorlogssituatie 
de activiteiten stilgelegd. Op 15 april 1945 werd Nederlands meest bekende patholoog 
door de Duitsers gefusilleerd omdat hij als verzetstrijder op zijn laboratorium in het 
OLVG een (niet goed) verborgen radiozender had staan: Johannes Cassianus Pompe 
(1901-1945) (Fig 2), die in 1935 bij Deelman gepromoveerd was op het proefschrift 
“Cardiomegalia Glycogenica”. Nog steeds wordt iedere student geneeskunde als de type-
2 glycogenose wordt geleerd, met de naam Pompe geconfronteerd.  

 

Figuur 2: Joannes Cassianus Pompe, patholoog-anatoom en verzetsstrijder 
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De verschuiving naar diagnostiek (1943-1969)  

Als gevolg van een toenemende vraag nam het aantal ziekenhuizen met eigen 
pathologische laboratoria toe. De stichting van nieuwe universiteiten in de jaren 50 en 
60 leidde dan ook tot vorming van nieuwe opleidingscentra om de groeiende vraag naar 
pathologen het hoofd te kunnen bieden. De verslagen van de vergaderingen in de jaren 
50 laten daardoor wel meer deelnemers, maar in eerste instantie weinig inhoudelijke 
veranderingen zien ten opzichte van de decennia daarvoor. Formeel werd het 
specialisme pathologische anatomie als apart erkend in 1966.  
Inhoudelijke veranderingen in de vereniging traden pas op in de jaren 60 en 70 als 
cytologisch onderzoek  en endoscopische-, en naaldbiopsiën gemeengoed worden. 
Weefselonderzoek gaat vanaf dat moment een substantieel onderdeel vormen van 
klinische diagnostiek. Nieuwe technieken uit de basisvakken worden geïntroduceerd, met 
name de histochemie (Leiden, R.G.J. Willighagen en P. van Duijn) en 
electronenmicroscopie (Leiden, J.C. de Man). Het mede hierdoor verdiepte inzicht in de 
pathogenese leidde tot nieuwe (morfologische) classificaties van pathologische 
processen, waarbij ook Nederlandse pathologen betrokken waren. Vertegenwoordigers/ 
voorlopers daarbij waren o.a. Th. G. van Rijssel (Leiden, beentumoren), A. Arends 
(Groningen, immuunpathologie), C.A. Wagenvoort (UVA, vasculaire longpathologie), 
Thea M Vroom (CLB, immuunpathologie) en A. Schaberg (Leiden, cytopathologie). 
 

Groei van de vereniging en verandering van accent (1970-1990)  

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NPAV in 1970 verscheen een bundel 
van de hand van Dr. O.H. Dijkstra getiteld “Patholoog-Anatomen voor ons”.3 Hierin 
worden alle overleden leden, die van betekenis geweest zijn voor de vereniging 
gememoreerd. Binnen de NPAV groeide daarna het besef dat belangenbehartiging der 
leden, meer dan de oprichters voor ogen hadden, tot haar verantwoordelijkheden 
behoorde, maar daarin onderscheidde ze zich niet van andere medisch-
wetenschappelijke verenigingen. Mede (op de achtergrond) aangestuurd gestuurd door 
enkele zeer invloedrijke pathologen w.o. de Leidse hoogleraar Theo G. van Rijssel (hgl 
1956-1983) en Philip J. Hoedemaeker (hgl 1974-1992 Groningen/Leiden) won de 
vereniging aan importantie. De komst van computers werd direct geaccepteerd: de 
pathologen Hoedemaeker en Vooijs stonden met de neurochirurg P. Vinken aan de wieg 
van PALGA, het pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd archief: nog steeds 
een unieke bank voor populatiepathologie. Eind jaren 80 werd binnen de EU de UEMS 
Sectie Pathologie opgericht na opsplitsing van de Sectie Laboratoriumspecialismen. De 
Nederlandse vertegenwoordigers hebben gedurende vele jaren sleutelfuncties binnen de 
Sectie en later de Board of Pathology bekleed en sterk bijgedragen aan de 
ontwikkelingen in Europa.  
 

Koepel en de verbreding van diagnostiek (1991-2010). 

In 1991 veranderde de NPAV van structuur en ook van naam: NPAV werd NVVP 
(Nederlandse Vereniging voor Pathologie) met aparte secties klinische pathologie, 
experimentele pathologie en dierpathologie. De kloof met de basis wetenschappen 
begon te groot te worden. Pathologische Anatomie werd Pathologie. Het accent 
verschoof van obducties en gerechtelijke pathologie naar histo- en cytopathologische 
diagnostiek. De naamsverandering gaf de mogelijkheid de klinische taak te onderstrepen 
(vandaar de naam klinisch patholoog). Het effect van deze veranderingen bij het grote 
publiek is nihil. Nog in augustus 2010 maakte de Nederlandse Zorgautoriteit bekend dat 
de tarieven van de Pathologische Anatomie (sic) zouden worden gekort. 
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In 1995 gaf de NVVP ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan een bundel uit getiteld: 
“Nederlandse Pathologie in beweging”.4 Hierin wordt de toenmalige situatie van de 
vereniging beschreven: het beroep van patholoog, de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening en in “capita selecta” de belangrijkste subspecialisaties van de 
pathologie. De laatste 15 jaar hebben deze ontwikkelingen zich voortgezet. Moleculaire 
pathologie deed zijn intrede. Het vak is onherkenbaar geworden voor oprichters van 
weleer: van een obductievak via een diagnostisch vak is het bezig te verschuiven naar 
een richtinggevend specialisme voor therapeutisch handelen. NVVP leden zijn dan ook 
vertegenwoordigd bij het opstellen van vrijwel alle oncologische richtlijnen. Wat de 
mannenbroeders van weleer nog wel zullen herkennen is dat het bestuur geheel uit 
mannen bestaat, ondanks het feit dat bijna de helft van de leden vrouw is. Maar dat 
berust natuurlijk op toeval. 
Als men de jaarverslagen van de universitaire laboratoria er op na te slaat ziet men hoe 
groot de impact van de huidige leden van de vereniging is op nationale- en 
internationale ontwikkelingen. Deze potentie vormt een goede basis voor succes in de 
komende 10 jaar, zodat men in alle waarschijnlijkheid in 2020 het 100-jarig bestaan van 
de vereniging met gepaste trots zal kunnen vieren.  
 
 
Prof. Dr. Jan G. van den Tweel 

Afdeling Pathologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht 
 
 
Referenties 
1 Haneveld GT, Pathologische Anatomie in Utrecht ca 1800-1850, Academisch  
 Proefschrift Universiteit Utrecht 1978. 
2 Hadders HN, van Rijssel ThG, Acta NPAV 1920-1985, Uitgave NPAV 1985. 
3 Dijkstra OH: Patholoog Anatomen voor ons. Uitgave NPAV 1970. 
4 Nederlandse Pathologie in Beweging. Redactie: Gratema S, Kuipers FC,  Bruijn JA. 
 Uitgave NVVP, 1995.   

Casus Verbalis 

De oplossing van de vorige keer was progressieve multifocale leukoencefalopathie, de 
infectie met JC-virus, die vooral optreedt bij immuungecompromitteerde patiënten. Het 
virus (de kleine bezoeker) infecteert en doodt oligodendrocyten, hetgeen influx (en 
waarschijnlijk enige proliferatie) van microglia/macrofagen tot gevolg heeft om het 
uitelkaar vallende myeline te fagocyteren. De derde groep cellen die hierbij 
veranderingen ondergaat zijn de astrocyten, die zeer ernstige reactieve atypie gaan 
vertonen. 
De aandoening is gelukkig zeldzaam, maar is de laatste tijd meer in de belangstelling als 
bijwerking van enkele nieuwe immuunsuppressieve behandeling bij multiple sclerose. 
Weet u dat ook weer!!! 
 
De nieuwe casus 

De aandoening is aan te treffen in het grootste orgaan van het lichaam, maar vindt zijn 
oorsprong door eigenlijk buiten, in een verkeerde afvalverwerking. Het gevolg is de 
vorming van kleine overdekte zwembaden op een specifieke plaats in dit orgaan. Heel 
typisch is de bodem van deze zwembaden: niet strak glad, maar mooi golvend. In die 
bodem zijn bepaalde structuurelementen verhoogd aldehyd-dragend….. 
Weet u over welke aandoening het gaat? 
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Pathologie: de wetenschap achter uw diagnose en behandeling 

Pathologie is vrij te vertalen als ‘het begrijpen van ziekten’. Pathologen zoeken 

naar oorzaken en gevolgen van ziekten, zodat behandelende artsen de juiste 
therapie kunnen toepassen. Veelal op de achtergrond, spelen pathologen als 

medische specialisten een hoofdrol in uw diagnose en behandeling.  

 

Pathologie is een ondersteunend medisch specialisme dat gericht is op het vaststellen 
van ziekten door microscopisch onderzoek van cellen, weefsels en lichaamsvloeistoffen 
van patiënten. De uitslagen van deze onderzoekingen maken deel uit van de medische 
gegevens van patiënten. Bij het bepalen van de juiste diagnose en behandeling van hun 
patiënten vertrouwen behandelende artsen vanuit alle voorkomende medische 
disciplines op de kennis, diagnostische vaardigheden en adviezen van pathologen. 

Pathologen spelen niet alleen een belangrijke rol in het stellen van diagnoses. 
Pathologisch onderzoek vindt ook plaats in het kader van het monitoren van de effecten 
van behandelingen, alsmede ten behoeve van bevolkingsonderzoek (o.a. naar 
baarmoederhalskanker). Pathologen zijn merendeels werkzaam in pathologie laboratoria 
die verbonden zijn aan ziekenhuizen. In Nederland zijn ca 350 pathologen actief binnen 
61 pathologie laboratoria. 

In het specialisme pathologie staat de zorg voor patiënten centraal. Op verzoek van zijn 
of haar collega-artsen streeft de patholoog er doorlopend naar om accurate en 
betrouwbare diagnoses te stellen, het liefst binnen een zo kort mogelijke tijd. Door de 
beschikbaarheid van hoogwaardige technische faciliteiten en door de gecoördineerde 
inzet van uiteenlopende professionals binnen de pathologie laboratoria, wordt patiënten 
en hun behandelaars de best mogelijke ondersteuning geboden.  

Cel- en weefselmateriaal dat gebruikt is voor pathologisch onderzoek wordt binnen de 
pathologie laboratoria tenminste gedurende 30 jaar bewaard conform richtlijnen van de 
beroepsgroep en volgens wettelijke bepalingen. Op basis van gearchiveerd materiaal is 
het  mogelijk om ook in een later stadium pathologische diagnoses te stellen, diverse 
onderzoeken te doen en nieuwe therapieën te ontwikkelen. Het beheer van het 
gezamenlijke archief van de pathologie laboratoria in Nederland is in handen van PALGA 
(Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief). 

 

Meer informatie over pathologie is te vinden op www.pathology.nl, de website van de 
Nederlandse Pathologen, verenigd in de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP).  
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Advies 

 
Taakherschikking binnen de pathologie is mogelijk. Indien voldaan is aan een aantal kwa-
liteitseisen (protocollering, opleiding, supervisie), kunnen “pathology assistants”  
(PATHAS) de volgende taken overnemen van pathologen: uitsnijden van bepaalde, goed-
gedefinieerde preparaten en screenen, waaronder wordt verstaan het voorkijken van cy-
tologie en bepaalde histologische preparaten, waarbij de pathology assistant ook het 
voorwerk mag verrichten (verslag maken, immuno’s aanvragen). De patholoog blijft ver-
antwoordelijk voor het stellen van de diagnose, indien een afwijking aanwezig is. 
 
Inleiding 

 
Onder taakherschikking wordt verstaan het overhevelen van taken aan andere beroeps-
groepen. Door een toenemende zorgvraag en een (relatief) tekort aan artsen/specialisten 
staat taakherschikking in de gezondheidszorg al geruime tijd in de belangstelling en mede 
om die reden heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg al in 2002 een advies hier-
over aan de regering gegeven. Inmiddels heeft de regering aanpassingen van de Wet BIG 
aan het parlement aangeboden om taakherschikking mogelijk te maken. De Nederlandse 
Vereniging voor Pathologie probeert een beleid te vormen, waarbij taakherschikking bin-
nen de pathologie mogelijk is, maar waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft en de verant-
woordelijkheden zijn afgebakend. Ook wordt gekeken naar de consequenties op het ge-
bied van opleiding en opleidingscapaciteit. 
Er zijn 2 aspecten waarover een standpunt moet worden ingenomen. 
1. Welke taken komen in aanmerking om overgedragen te worden aan niet-medici. 
2. Kunnen deze taken het beste worden overgedragen aan analisten die daartoe zijn op-

geleid, of aan een BIG  geregistreerde physician assistant. 
 
Ad vraag 1 

Juridische aspecten  
 
Sinds de Wet BIG is het artsenmonopolie op de geneeskunde doorbroken en is het stelsel 
van beroepsbescherming vervangen door titelbescherming. Hoewel de titel van arts be-
schermd is, mag een niet-titelbeschermde zich wel begeven op het gebied van de genees-
kunde. De Wet BIG regelt voorts een aantal specifieke handelingen die niet zelfstandig 
mogen worden verricht door niet-BIG-geregistreerden. Binnen de pathologie zou dit alleen 
gelden voor puncties. Alle andere handelingen mogen dus worden verricht door niet-
pathologen. 
In deze zin zijn er geen beperkingen. Niettemin stelt de Wet BIG nog deskundigheidsge-
bieden vast, waarmee het werkterrein van de arts wordt afgebakend. In de praktijk bete-
kent dit dat met name diagnostiek tot het exclusieve deskundigheidsgebied van artsen 
wordt gerekend en zo wordt dit ook in de jurisprudentie gevolgd: 
 
In een uitspraak (LJN: AF3602, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Haarlem , AWB 
02/93052, 02/93057)  waarbij een sociaal psychiatrisch verpleegkundige de diagnose 
stelde bij een verwarde asielzoeker, heeft de rechter bepaald dat, op grond van artikel 1 
en 19 van de Wet BIG, diagnostiek tot de exclusieve deskundigheid van een arts wordt 
gerekend (waarbij overigens moet worden opgemerkt dat diagnostiek door anderen niet 
verboden is, denk aan alternatieve genezers). 
De tuchtrechter doet ook uitspraken over taakafbakening. Zo veroordeelde de tuchtrech-
ter een basisarts die zich begaf op het gebied van de oogheelkunde (Centraal Medisch 
Tuchtcollege, 12-9-1991). 

Taakherschikking binnen de pathologie 
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Daar een analist niet onder het medisch tuchtrecht valt, hoeft hij of zij slechts de klach-
tencommissie, of de rechter te vrezen, maar ook de rechter volgt de lijn van de tuchtrech-
ter. In een uitspraak over het corrigeren van flaporen heeft het Hof in ’s-Gravenhage (6-
4-1995) het deskundigheidsniveau van een basisarts beoordeeld en bepaald dat het corri-
geren van flaporen tot het deskundigheidsniveau van een plastisch chirurg moet worden 
gerekend. Het is dus niet zo dat iedereen elke (medische) handeling (straffeloos) kan uit-
voeren. 
 
De rechter heeft in verschillende uitspraken beperkingen opgelegd aan taakherschikking. 
Volgens uitspraken zijn er taken die alleen door een arts kunnen worden verricht zoals eu-
thanasie (arr.rb. Groningen, 23-3-1995) en het schrijven van recepten (Gerechtshof Am-
sterdam, 20-10-1992). Ook het stellen van diagnosen is voorbehouden aan artsen 
(Rechtbank ’s-Gravenhage, 24-1-2003), volgens artikel 1 en 19 Wet BIG. Volgens van 
Wijmen (2) kan triage eventueel worden overgelaten aan een verpleegkundige (MTC Am-
sterdam, 16-2-1999), maar “dit is anders voor diagnosestelling, die tot het exclusieve 
deskundigheidsgebied van de arts wordt gerekend” (2). 
 
Concluderend is het stellen van een diagnose dus voorbehouden aan een daartoe opgelei-
de arts. Voor het specialisme pathologie houdt dat in dat met name screeningswerkzaam-
heden en routinematige handelingen waarbij geen of slechts een minimale diagnostische 
component aanwezig is, kunnen worden overgedragen aan niet medici. 
Bij het microscopisch onderzoek betekent dit dat niet-medici preparaten  kunnen screenen 
op de aanwezigheid van afwijkende cellen of weefsels en deze kunnen identificeren. Als 
deze afwijkingen er niet zijn, is beoordeling door een patholoog niet nodig. Deze gang van 
zaken is reeds sinds lang gebruikelijk bij het cytologisch onderzoek. Vanzelfsprekend kun-
nen niet-medici wel ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals relevante kleurin-
gen aanvragen, verslagen voorbereiden en dergelijke. Echter, indien er een afwijking is, 
dient deze door een patholoog gezien te worden en beoordeeld te worden, dient  de dia-
gnose door een patholoog  gesteld te worden, en het verslag door een patholoog geauto-
riseerd te worden. 
Ook bij het uitsnijden van weefsel kunnen taken worden overgedragen. Bij kleine excisies 
die geheel of vrijwel geheel worden ingesloten is er geen of vrijwel geen diagnostische 
component in de macroscopische beoordeling. Dit geldt ook voor niet-oncologische resec-
ties zoals galblaas en uterus en voor lymfklierdissecties. Bij grotere oncologische resecties 
is de macroscopie echter wel een aanzienlijk deel van de diagnostiek, en hierbij is medi-
sche kennis noodzakelijk. Deze preparaten moeten derhalve door een patholoog worden 
bewerkt, waarbij het mogelijk is een deel van het werk, bv. het zoeken van lymfklieren in 
vet, over te dragen aan niet medici. 
 

Ad 2 vraag 2 

Huidige situatie 
Sinds enkele jaren zijn er initiatieven, waarbij taken van pathologen worden overgeno-
men: 

• Het C-model (Arnhem): ‘voorkijken histologie’ door analisten. Dit is toegelicht op de 
NVVP-dagen 2009. In het Rijnstaete zijn 3 cytologisch en 1 histologisch analist ge-
schoold tot het verrichten van microscopie van huidjes met van te voren vastgestel-
de vraagstelling (VS, BCC). Preparaten worden ‘panklaar’ aangeleverd aan patho-
loog. Analisten hebben deel verantwoordelijkheid. 

Vervolg Taakherschikking binnen de pathologie 
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Inventarisatie Moleculaire Diagnostiek 2004-2009 

• Het Alkmaarse model. Analisten worden in samenwerking met lokale opleidingsin-
stellingen (HLO) bekwaamd door eigen pathologen in taken zoals uitsnijden (klein en 
groot, zoals lymfklieren zoeken bij colon- en mammaresecties) en het opstellen van 
gerichte labprojecten. De opleiding verloopt op locatie Hogeschool Leiden en de 
praktijk is in-house, met juridische omkleding van taken en plichten en er is een the-
oretische leergang. 

• Het Physicians Assistent (PA) model. Hierbij wordt een HLO opgeleide analist verder 
geschoold in een werk-opleiding model (vanuit een HLO) tot bevoegdheid tot het 
verrichten van medische handelingen, BIG-geregistreerd. Taken zijn uitsnijden 
(divers), inclusief microscopie en autoriseren. In dit model heeft de ‘PA van de PA’ 
een aantal bevoegdheden van de patholoog overgenomen. Dit model is mogelijk in 
Groningen en wordt gepioneerd door UMC Maastricht. 

Op grond van bovenstaande juridische overwegingen lijkt model 3 niet goed haalbaar. 
Ook lijkt het onwaarschijnlijk dat een dergelijke beroepsgroep een voldoende grote om-
vang kan bereiken. Model 1 en of 2 lijken derhalve aantrekkelijker. 
 
Kwaliteit 

Het is veelal aan zorginrichtingen zelf om de kwaliteit van de geneeskunde te waarborgen 
en in deze zin zullen zorginrichtingen zelf ook de eisen vastleggen, waaraan een laborato-
rium moet voldoen. In de Kwaliteitswet zorginstellingen is dan ook bepaald dat een zorg-
instelling verantwoorde zorg moet leveren, te weten zorg van goed niveau, doeltreffend 
en doelmatig. De invulling van het niveau wordt door de wetgever vrij gelaten. Te denken 
valt bijvoorbeeld ook aan het percentage voldoende gekwalificeerd personeel, de manier 
waarop preparaten worden behandeld en door wie, hoe het personeel wordt bijgeschoold. 
Wat betreft de bovenbeschreven taken zal elk laboratorium dus duidelijk moeten maken 
dat degenen die deze taken verrichten voldoende zijn opgeleid en dat er adequate kwali-
teitscontrole is. Wij denken dat dit zowel kan via model 1 als 2.  
 
Conclusie 
Taakherschikking is mogelijk, mits voldaan wordt aan opleiding, deskundigheid, verant-
woordelijkheid, bekwaamheid en ervaring, begeleiding, toezicht en controle, instructies, 
afspraken met betrekking tot taakverdeling. Het Physician Assistant model lijkt ons om 
meerdere redenen niet haalbaar: Omdat het geen medici zin mogen zij geen diagnosen 
stellen. De opleiding is te zwaar voor de meeste taken waarvan de NVVP denkt dat ze wel 
overgedragen kunnen worden aan niet-medici.  De behoefte aan zulke hoogopgeleide en 
dus dure mensen zal daarom vermoedelijk gering zijn. Het lijkt niet haalbaar hiervoor een 
aparte opleiding te ontwikkelen. Een beperktere opleiding ( in house) ligt meer voor hand. 
Taken kunnen dan worden overgedragen aan analisten volgens het Arnhemse C-model of 
het Alkmaarse model of een combinatie hiervan. Diagnostiek echter, hoort tot de exclusie-
ve deskundigheid van artsen en de diagnostiek in de pathologie tot de deskundigheid van 
pathologen. 
 
Referenties 
1. Taakherschikking in de gezondheidszorg. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en 
Zorg aan de minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport. 2002. 

2. Geschikt en geschoven. Een jurisprudentieonderzoek over taakherschikking in de gezondheidszorg. Prof. 
Mr. F.C.B. van Wijmen. Maastricht, augustus 2002. 

3. Curriculum opleiding tot patholoog. Onder redactie van G.J. Fleuren. Leiden 2007. 

4. Hoe bak ik een specialist? KNMG-congres 2009. 

5. Algemene Maatregelen van Bestuur, zie website www.wetten.overheid.nl 

6. Beroepscompetentieprofiel van de pathologisch analist. Zie opleidingsprofielen van de diverse opleidingen. 

Vervolg Taakherschikking binnen de pathologie 
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 Kwaliteitsgelden voor de pathologie (SKMS) 

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 elke projectgroep wordt een voorzitter aangewezen die als aanspreekpunt fungeert 
naar de 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 en advies van externen kunnen immers worden gedeclareerd.  

Projecten worden volgens een vast format ingediend. Met een korte beschrijving van de inhoud, 
plan van aanpak, beoogd effect en op te leveren producten, voorzien van een begroting.  

 

Elk kwartaal moeten voortgangsrapportages ingediend worden en facturen kunnen gedurende 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 ingediende 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; de heer Daan den Ouden, Bsc. 

 

Projecten in aanvraag 

• Digitaal Visitatiesysteem met behulp van ADAS 
 Voorzitter: Dhr. R.J. van Suylen en Dhr. J.J. Oudejans 

• Richtlijn ‘’virtuele pathologie panel’’ met tumoren van de thymus als pilot  
 Voorzitter: M.A. den Bakker 
 Betrokken wetenschappelijke verenigingen: mogelijk cardiothoracale chirurgie  

• Herkennen van en omgaan met erfelijkheid in de gangbare diagnostiek van de patholoog  
 Voorzitter: J. Morreau 
 Betrokken wetenschappelijke verenigingen: Klinische genetica/Maag/darm/lever Ziekten, op 
 termijn Dermatologie, Heelkunde, andere specialismen  
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Bericht voor beheerders van 50 miljoen weefselblokjes. 

De nieuwe Code Goed Gebruik (nu nog in concept) beschrijft de hele keten van afname 
(‘uitname’) bij patiënten (en donoren) tot uitgifte aan wetenschappers. De Code maakt 
een scherp onderscheid tussen een zogenaamde ‘nader gebruik biobank’ en een ‘de novo 
biobank’. Letterlijk staat er: “de situatie verschilt vrij radicaal”. Bij een nader gebruik bio-
bank verzamelt men primair voor patiëntenzorg (uitgestelde diagnostiek) en komt gebruik 
voor nadere toepassing (wetenschappelijk onderzoek) op het tweede plan. Bij ‘de novo 
biobanken’ wordt op de eerste plaats een plan gemaakt voor wetenschappelijke toepas-
sing en begint het verzamelen daarna. De nieuwe concept Code maakt dit onderscheid 
consequent. 

 
Bij ‘nader gebruik biobanken’ noemt de Code expliciet de pa-
thologie. Primair staat voor dit discipline zorgvuldig bewaren 
voorop, ten behoeve van primair gebruik. Tegelijkertijd zal in 
de praktijk materiaal voor primair gebruik en ‘nader gebruik’ 
samenvallen in één archief. De Code spreekt dan van een 
bank met ‘twee dimensies’. De Code richt zich vooral op de 
tweede dimensie of ‘nader gebruik dimensie’ omdat voor de 
eerste dimensie (de ‘primair gebruik-dimensie’ tbv uitgestel-

de diagnostiek) de gebruikelijke wetgeving geldt (WGBO). Wat beveelt de nieuwe Code 
Goed Gebruik aan voor pathologie beheerders in deze ‘nader gebruik dimensie’? 
 
Allereerst noemt de nieuwe Code de verplichtingen die de beheerder heeft naar vier be-
langhebbenden: behandelaren (diagnostiek), patiënten donoren (mbt nader gebruik), on-
derzoekers (die materiaal gaan gebruiken) en de samenleving als geheel. Op grond daar-
van dient de beheerder een reglement te hebben. De Code geeft precies aan wat er in 
zo’n reglement moet komen (paragraaf 2.1 van hfst 5). De beheerder moet een jaarver-
slag maken (zakelijk: enkele A4-tjes) en een uitgifte protocol hebben. Uitgifte moet voor-
afgegaan zijn door ‘overwegingen‘. Dit is niet nieuw, maar dit gebeurde tot nu toe meer 
impliciet dan expliciet. De overwegingen moet duidelijker gemaakt worden en wel op ten-
minste twee gronden: een wetenschappelijke en een ethische grond. Hiernaast mogen be-
heerders op eigen gronden wel of niet tot uitgifte te gaan. Tenslotte moet er bij uitgifte 
een klein contractje te komen (ook wel MTA of materials transfer agreement geheten) en 
last but not least, dient de privacy gewaarborgd te worden. Codering in de vorm van een 
patiënt- of BSN nummer is niet toegestaan. Een PA nummer zou wel tot de mogelijkheden 
behoren. Dit vereist aanpassingen in de laboratorium informatie systemen (LIMS) om 
anonimisering en codering te garanderen. Deze aanpassingen kosten geld maar de kosten 
hiervan mogen doorberekend worden (zie paragraaf 2.3). Men kan denken aan de instel-
ling of aan de wetenschappers, ook dat staat in de nieuwe code. Uiteraard moeten patiën-
ten ook geïnformeerd worden dat zij bezwaar kunnen maken tegen nader gebruik. 
 
Dit alles kan consequenties hebben voor PA laboratoria. Een professionele aanpak door 
PALGA en NVVP zou de tijdsinvestering, die hiervoor nodig is, voor de laboratoria kunnen 
verlichten. Men kan denken aan aanpassingen in de software en model-MTA’s. De nieuwe 
Code biedt overigens méér ruimte voor PA laboratoria dan de concept wet zeggenschap 
lichaamsmateriaal. Of de nieuwe Code Goed Gebruik deze concept wet inderdaad overbo-
dig kan maken, is onzeker. Dit hangt af van de inspanning van de Federa om beleidsma-
kers hierin te sturen. De Nederlandse Pathologie heeft er baat bij zich volledig achter de 
Federa te scharen. 
 
Folkert van Kemenade, leescommissie vernieuwing Code Goed Gebruik. 
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Afscheid Chris Meijer 10 december 

Tien december was het dan zover: Chris zou zijn afscheidsrede uitspreken en met pensi-
oen gaan. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die geloven dat Chris zich vrijwillig zal te-
rugtrekken achter de geraniums; die gaat natuurlijk lekker door met wat HPV-werk en 
een beetje huidlymfomen. En, beste lezer, daar heeft u dan ook geheel gelijk in. Maar 
goed, de tijd is natuurlijk meedogenloos en de universiteiten vandaag de dag ook, dus 
een zekere vorm van afscheid nemen was onvermijdelijk. Dus om 15.30 verzamelde zich 
een indrukwekkende stoet van hoogleraren en een evenzeer indrukwekkende groep ande-
re bezoekers in de aula van de VU om Chris zijn terugblik op het verleden en een aantal 
van zijn ideeën over de toekomst aan te horen. Onder het gehoor ook een aantal echte 
“oude stompen” (excuses, heren), zoals prof. Van Furth (u weet wel, van het mononucle-
aaire fagocyten systeem) en prof. Cats (de reumatoloog), met wie Chris in het verleden 
veel had samengewerkt. Verder waren er veel collega pathologen en natuurlijk Chris’ 
kleinkinderen, die al net zo nadrukkelijk aanwezig waren als Chris zelf! Na deze overview 
over Chris’ zijn toch indrukwekkende carrière werd er gefeest in de IJ-kantine en ook daar 
maakte een grote groep collega’s hun opwachting. Uit de foto’s die u hierbij ziet kunt u 
wel een indruk krijgen van de sfeer op dit feestje, waarop een aantal groepjes mensen 
Chris uiteindelijk niet weg lieten komen zonder een aantal van zijn markante eigenschap-
pen nog eens fijntjes onder de aandacht te brengen. Chris, je was en zult nog een bijzon-
dere collega zijn en we hopen dat we nog lang van je expertise kunnen profiteren, maar 
we hopen ook dat je zal genieten van de vrije tijd die uiteindelijk toch gaat komen.  
 
Toi, toi, toi. 
 
 
Paul van der Valk 
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Afscheid Chris Meijer 10 december 

 
1) De kersverse emeritus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) De Surinaamse connectie (prof R. 
Lai-A-Fat en Prof A Vreede), met Chris’ 
onvoorwaardelijke rechterhand en se-
cretaresse (Tonia Borgmann) 
 
 
 
 
 
 

3)       Ook de jeugd was vertegenwoor-
digd (3 AIOS’sen van de VU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)       Op het feestje waar Chris herinnerd 
werd aan de bevlogen leiding die hij 
aan het HPV onderzoek geeft. 
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Agenda 

 26-28 jan. 2011  5th Dutch hematology congress, Papendal, Arnhem 

 28 jan. 2011  6e bijeenkomst Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie, 
UMC Utrecht 

 3 feb. 2011   69e Oncologiedag 2011; Borstkanker, Academiegebouw, Utrecht 

 11-12 feb. 2011 Advanced Teaching Course in Clinical Cytology Head and Neck FNA, 
UMC Groningen 

 26 feb.-4 mrt 2011  USCAP Annual meeting, San Antonio, USA 

 11 mrt 2011   De Nederlandse Kankerregistratie Zichtbaar! Cursus- en vergadercen
     trum Domstad, Utrecht 

7-9 april 2011   IAP 6th Central European Regional Meeting on Technology Transfer in 
     Diagnostic Pathology, Balatonfüred, Hungary 

14-15 april 2011  NVVP pathologendagen, Zeist 

14-16 april 2011  Biennial Bone Marrow Course, Greenwich, London, England 

27-29 april 2011  postgraduate course Diagnostic Gynecologic Pathology, Graz, Austria 

17-18 mei 2011  5th Dutch Breast Pathology Course 

25-27 mei 2011  European Renal Pathology Course, AMC, Amsterdam 

26 mei 2011   BCF Career Event, Amsterdam RAI 

9-10 juni 2011  Workshops Soft Tissue en Gastro-intestinal Pathology, Hotel Crown 
     Plaza, Maastricht 

14 juni 2011   SKML organiseert "Kwaliteit in Harmonisatie", in het Travium, Nijme
     gen 

14 juni 2011   Symposium 40 jarig bestaan PALGA, Amsterdam 

14-15 juni 2011  9e Bossche Mamma Congres, Vught. 

 

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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Programma Pathologendagen 2011 
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Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk vóór 20 mrt. 2010 

Vacatures 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 
 
• vacature patholoog UMC Groningen 
• vacature patholoog Laboratorium Pathologie Oost Nederland 
• vacature patholoog Erasmus MC 
• vacature patholoog Martini Ziekenhuis 
• vacature patholoog PAMM 
 
Voor meer informatie over deze 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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Contributie 

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor 

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

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

€ 115,-.  

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

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

buitenlandse leden € 30,-.  


