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De Pathologendagen 2011 staan op het punt van aanbreken. 
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Editoriaal 

De wereld schudt en beeft. Natuurgeweld in Japan en zijn gruwelijke consequenties houden 

iedereen in de ban. Nieuwe vragen over kernenergie. In Noord-Afrika houdt 1 man een land al 

zo’n 40 jaar in gijzeling. Niet alleen zijn laatste stuipen zijn eigenlijk te gek voor woorden, zijn 

hele “regeerperiode” wordt gekenmerkt door enormiteiten, waarvoor hij nooit daadwerkelijk ter 

verantwoording is geroepen. Allerlei mensen doen dingen waarvan je zegt: ”Hmmmm, kan dat 

wel, waarom worden hier niet eens excuses voor gemaakt?”. Ik denk aan politici (Berlusconi 

komt dwingend in gedachten), bankdirecteuren (de ene graaisessie heeft nog niet tot een enorme 

crisis geleid of de volgende dient zich weer aan, alsof er niets geleerd is).  

Moet je als eenvoudig arts eens om komen. Wee je gebeente als je een fout of een verkeerde 

inschatting maakt; de inspectie staat te hijgen op je stoep. Terwijl ze een zekere neuroloog pas 

na jaren dysfunctioneren uit het ambt zetten en hem vervolgens in Duitsland en Schotland weer 

aan de slag laten gaan. Nou ja, communicatie is ook een heel moeilijk vak, dat blijkt juist in de 

gezondheidszorg dagelijks.  

Maar goed, als je je zo eens buigt over de ongelijkheden in de wereld word je ook niet vrolijk. En 

de politici, al eerder genoemd als verderfelijke beroepsgroep, roepen dat ze Nederland weer gaan 

teruggeven aan de Nederlanders. Wat een verbluffende opmerking!! Welke Nederlanders worden 

hier bedoeld? De blondharige, blauwogige variant? En wie heeft Nederland eigenlijk van hen 

afgenomen? Dit soort verlepte rethoriek vergiftigt elk soort van maatschappelijk debat over 

zaken die er echt toe doen. Parlementaire debatten worden gereduceerd tot een serie oneliners 

met 45 seconden discussietijd en een of twee mogelijkheden tot weerwoord. Noem je dat een 

debat!?? En dan maar vlotte beledigingen uitkramen! Is het een wonder dat het taalgebruik op 

straat alsmaar fijnzinniger wordt? Het is een interessante wereld waarin we leven, dat is zeker. 

Maar kom, genoeg gemopperd over zoveel slechtheid. Er is ook nog wel het een en ander aan 

positieve zaken en daar moeten we ons aan vast houden…. 

In dit Bulletin weer een heleboel feitjes, weetjes en meninkjes. Uit hoofde van mijn warme 

belangstelling voor kwaliteit wil ik u mijn eigen bijdrage over een verandering in de 

rondzendsystematiek van de SKML aanbevelen. Die verandering heeft nogal voor veel commotie 

gezorgd, reden om er in het Bulletin ook nog maar eens aandacht aan te besteden. Ik zal er 

overigens op onze Pathologendagen in april ook nog eens over spreken. Laat ik u hier alvast 

geruststellen, de verandering is volgens mij echt een verbetering. Over de Pathologendagen 

gesproken, ik hoop u allemaal daar aan te treffen. Er is een goed programma in elkaar gesleuteld 

door de onderwijscommissie (hulde, jongelui) en de dagen zijn onze belangrijkste netwerk 

gelegenheid. Dus ik hoop van harte tot ziens!!! 

 

Paul van der Valk, uw hoofdredacteur 
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1. Kwaliteit van zorg (Artikel 3c van de statuten van de NVVP). De samenleving wil meer 

transparantie en inzicht in kwaliteit. De KNMG heeft een kwaliteitskader opgesteld voor alle 

artsen. Dit is nogal ambitieus en blijkt nogal wat administratieve taken met zich mee te brengen. 

De vergelijking met een portfolio voor AIOS dringt zich op. Het bestuur is gevraagd hierop te 

reageren. Onze reactie proberen we af te stemmen met die van de Orde van Medisch 

Specialisten. De meest recente versie van dit document van de KNMG is op onze website 

beschikbaar (bij actueel). 

 

2. Wetenschap (Artikel 3a van de statuten van de NVVP). Hoeveel indruk hebben pathologen 

met hun studies gemaakt in de afgelopen 50 jaar? De Federa vroeg het ons voor een 

lustrumboek. We hebben Prof. Dr. Jan van den Tweel gevraagd dit te inventariseren. Het bestuur 

doet een beroep op uw collectieve geheugen: aan welke studies van Nederlandse Pathologen zou 

u denken bij het lezen van deze zinnen? Mail het ons. 

 

3. Maatschappelijke belangen (Artikel 3b van de statuten van de NVVP). De informatie over 

de patiëntgerichtheid van ons vak kan beter. We moeten bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden aan 

patiënten om onze diagnoses toegankelijk te maken. Zie de website www.adasp.org en kies 

‘FAQs for Patients’. Het bestuur heeft Ariënne van Marion en Roel Wegener bereid gevonden om 

een Nederlandse versie te maken.  

 

4. Persplan en website. De NVVP wil standpunten in onze samenleving uitdragen namens de 

pathologen. Daarom zijn we bezig met een serie standpunten. We moeten u hiervan op de 

hoogte brengen en u moet ons bijsturen. Dit doen we via de website, maar al deze veranderingen 

maken de website onoverzichtelijk. De Commissie Website heeft het bestuur alle mogelijkheden 

van onze website laten zien. De conclusie is dat website op de schop gaat. In de loop van het 4e 

kwartaal van dit jaar is het zover. Houdt dit in de gaten.  

 

5. President Elect. Statutair (artikel 7 lid 2 van de statuten) wil het bestuur een president elect 

voordragen op de komende Algemene Ledenvergadering (agenda: zie website). Het is aan de 

algemene ledenvergadering om tot benoeming over te gaan.  

Tot op de Pathologendagen en hopelijk ook bij de Algemene Ledenvergadering. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur NVVP. 

Van de bestuurstafel 
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Op verzoek van ons wijs bestuur wil de sectie Pathologie gaarne hier een kleine notitie 
presenteren waarin zij haar ideeën en toekomstplannen uiteenzet. De afgelopen jaren hebben 
laten zien dat de toegenomen aandacht voor kwaliteit en/of (?) de acties van SKKP en SKML 
daadwerkelijke verbeteringen in de kwaliteit hebben gebracht, hoewel dit helaas niet op alle 
gebieden even duidelijk is geweest. In het onderdeel histotechniek zijn de resultaten stabiel zeer 
goed te noemen, bij de immunohistochemie is er een duidelijke verbetering, maar zijn er wat 
zorgenkindjes (de ER b.v.). Bij de cytologie is er nog veel ruimte voor verbetering. Toch lijkt er 
wel ruimte voor enkele stappen. De beleidsplannen zien er zeer kort samengevat zo uit: 

1. Doorgaan met de huidige systematiek (met enkele methodologische wijzigingen, zie het 
andere stukje over de SKML) en werken aan de minder presterende onderdelen. De 
planning wordt voor iets langere tijd gemaakt, dat was eigenlijk al zo, maar we willen 
graag slots in het programma openhouden voor (onverwachte) ontwikkelingen. 

2. Meer participatie van de pathologen proberen te realiseren. De belangstelling voor zoiets 
belangrijks als kwaliteit moet groter zijn. 

3. Verder professionaliseren middels QBase, met snellere rapportages en meer praktische 
adviezen. 

4. Diagnostische rondzendingen op de kaart. Een aantal blanco coupes met een klinische 
vraag: vertel ons uw diagnose maar, en hoe u er toe gekomen bent. Uiteindelijk 
natuurlijk de ultieme test van de kwaliteit van een lab. 

5. Het onderzoeken van specialistische rondzendingen, met een klein aantal afnemers i.e. 
dementiediagnostiek, spierdiagnostiek, bepalingen die niet iedereen doet, maar waarvan 
de kwaliteit natuurlijk even belangrijk is. 

 

Verder zal er nagedacht moeten worden of er aandacht besteed zal moeten worden aan een 
poor-performance strategie, i.e. moet een rondzendende instantie ook actie ondernemen indien 
een laboratorium consequent onderpresteert? Dit is heikele materie, waarvan de SKKP in het 
verleden, samen met het NVVP bestuur altijd heeft gezegd dat het niet haar taak is, dat zij alleen 
signaleert en daarmee faciliteert. De controlerende taak ligt bij de LVC. Dat is nog steeds wel de 
mening van de sectie en het bestuur. Wel is het zo dat er van buitenaf druk verwacht kan worden 
om wel met een poor-performance strategie te komen. Er over nadenken is dus wel geboden. 

Hiermee is in vogelvlucht het toekomstige traject van de sectie Pathologie aan u voorgelegd. 
Natuurlijk staan wij open voor suggesties. Voor de pathologen en analisten, door de pathologen 
en analisten!!! 

De sectie Pathologie van de SKML: visie voor de komende 4-5 jaren 

Verandering bij de SKML 

Begin dit jaar (24-feb 2011) is er een brief verstuurd naar alle deelnemers aan de SKML 
rondzendingen, waarin enkele wijzigingen in de systematiek werden aangekondigd. Deze brief 
heeft veel stof doen opwaaien en we willen graag van de gelegenheid die het Bulletin biedt, 
gebruik maken de veranderingen nog eens toe te lichten. Dat omdat een draagvlak voor deze 
veranderingen erg belangrijk is. Op de deelnemersdag in januari is het al uitgebreid aan de orde 
geweest, maar geachte collega’s, daar waren vrijwel geen pathologen! En de veranderingen 
zullen in zekere mate ook u raken. Dus, tijd voor nadere uitleg. 

 

De oude systematiek 

1. Er werd een onderwerp geselecteerd om een rondzending over te doen. 

2. Een lab en een patholoog werden aangezocht om het rond te zenden materiaal te selecteren 
en te snijden. 

3. Het materiaal werd rondgezonden, ontvangen en op de laboratoria gekleurd. 



5 

 

Verandering bij de SKML 

4. De kleuringsresultaten werden lokaal beoordeeld en de coupes werden opgestuurd naar 
de SKML. 

5. De SKML organiseerde een beoordeling door een panel van 2 of 4 patholoog/analist-
koppels, die het kleurresultaat omzetten in een cijfer. 

6. Er volgde een rapport met de eigen resultaten en die van de rest van de laboratoria. 

7. Er was een SKML dag waarin de resultaten nog eens aan de orde werden gesteld en 
waarin ook wat achtergrondgegevens over de kleuring werden gepresenteerd. 

 

Voor een analytisch ingestelde lezer zijn er 3 beoordelingsmomenten, nl. bij 4), 5) en 6). Bij 4) 
doet het lokale lab de beoordeling van zijn eigen kleurresultaat, bij 5) doet een groepje van 2 of 
4 koppels van buiten de beoordeling en bij 6) plaatst het lokale lab zijn resultaten in het kader 
van de rest van de kleurresultaten van alle andere laboratoria. Denk maar eens na over welke 
van deze controlemomenten echt belangrijk zijn voor de kwaliteit van je laboratorium. Dan zetten 
wij hier verder uiteen wat de voorgestelde veranderingen zijn. 

 

De nieuwe systematiek 

Erg veel verandert er eigenlijk niet. 1) tot en met 3) blijven hetzelfde. Item 4) eigenlijk ook, 
maar er komt bij de coupes een vragenlijst die wat uitgebreider is en die niet alleen technische 
vragen zal stellen, maar ook wat interpretatieve vragen (b.v. naar het kleurpatroon, of naar de 
consequentie van het gevonden kleurresultaat). Samen met een wat stringenter geselecteerd 
materiaal voor de rondzending (b.v. inclusie van materiaal met zwakke expressie naast materiaal 
met sterkere expressie en meer geblindeerd materiaal, zodat uit alleen de gegevens niet het 
verwachte kleurresultaat af te leiden is, voor de kleuring nog is gedaan), wordt een “eerlijke” 
beoordeling, die ook inzicht geeft in het functioneren van de te testen techniek in het 
laboratorium bewerkstelligd. Item 5), en dat levert de meeste vragen op, komt te vervallen. Item 
6) verandert eigenlijk ook niet wezenlijk, maar de rapportage kan door een snelle verwerking bij 
de SKML zeer snel gegenereerd worden, in feite in de week na de sluiting van de rondzending! 
Essentieel is dat er met de teruggezonden coupes een kleine serie beelden wordt gemaakt van 
het scala van kleurresultaten die de rondzending heeft opgeleverd, die op de website zichtbaar 
worden en die in de weken na de sluiting van de rondzending ter beschikking komen. Item 7 zal 
ook blijven. 

 

De controverse 

Zoals al gezegd heeft het vervallen van item 5 de meeste zorgen gewekt. Immers, zo luidt het 
commentaar, dit is een beoordeling van buitenaf en zonder die beoordeling van buitenaf is de 
rondzending niet meer onafhankelijk en objectief. En wat is dan het nut van meedoen? 

Dat lijkt reëel, maar is het dat ook? Het bestuur van de sectie pathologie van de SKML is er van 
overtuigd dat dit niet het geval is. En wel hierom: 

Een beoordeling van iemand van buiten beoordeeld 1x per jaar (zelden 2x) een kleuring van een 
laboratorium. Hoe je het ook bekijkt, dit kan nooit een belangrijke stap zijn in het handhaven van 
de kwaliteit. Het klinkt wel makkelijk, 1x per jaar een goede beoordeling en je bent een goed lab. 
En je hoeft het niet eens zelf te doen, een onafhankelijke externe instantie doet het. Mooier kan 
het toch niet?  Maar zo is het helaas niet, je moet ALTIJD zo’n controle doen, na alle kleuringen 
en dat weet en doet iedereen (hopelijk) ook, die ene externe controle kan NOOIT een garantie 
zijn voor een constante kleuring!!! Het enige belangrijke is dat een lab niet in de verleiding mag 
komen zijn eigen beoordeling niet helemaal eerlijk te doen. Het lijkt ons niet erg waarschijnlijk 
dat er pathologen zouden zijn die zich zouden verlagen tot zulk een fraude, maar als de 
resultaten bij rondzendingen wellicht bepalend zouden gaan worden bij het mogen verrichten van 
zo’n kleuring, zou de verleiding wel in beeld kunnen komen. Echter door goede materiaalselectie 
en slimme vragen zoals boven uiteengezet, kan dit risico zeer klein gemaakt worden.   
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Verandering bij de SKML 

En dan vervalt de facto het nut van de externe beoordeling, die organisatorisch altijd al 
problematisch was. Het grote voordeel van de verandering is dat de kwaliteitsbeoordeling met 
veel nadruk weer neergelegd wordt waar het hoort, bij het lab zelf. Niet meer verschuilen achter 
een externe beoordeling. U weet allen dat 1x een slechte beoordeling niet betekent dat uw lab de 
bepaling nooit goed doet, of omgekeerd, dat 1x goed presteren geen garantie is voor altijd een 
goed resultaat! 

Onveranderd blijft het grote belang van punt 6) jezelf spiegelen aan de resultaten van de andere 
labs. We weten allemaal dat je ongemerkt kunt afglijden naar een minder niveau als je alleen je 
eigen resultaten ter beoordeling krijgt. In de nieuwe systematiek zal dit echter hopelijk veel 
sneller mogelijk zijn. In feite is dit het onmisbare onafhankelijke en externe punt van beoordeling 
in de rondzendingen systematiek. En het is natuurlijk ook de reden om mee te blijven doen aan 
externe rondzendingen, zeker aan een aantal die de Nederlandse situatie aanspreken, want 
daarin werken wij nu eenmaal. Zo doen vrijwel alle andere rondzendende specialisme het al 
jaren. Het is wellicht tijd dat de pathologie deze logische weg ook gaat bewandelen. 

Het vervolg 

Gezien de heftige reacties is het bestuur niet van zins de veranderingen zonder meer in te 
voeren. Er zullen enkele rondzendingen gedaan worden, waarbij zowel de oude als de nieuwe 
systematiek zal worden gevolgd. Dat geeft de mogelijkheid om beide systemen op een min of 
meer wetenschappelijke wijze met elkaar te vergelijken en vast te stellen dat beide systemen tot 
een ongeveer hetzelfde resultaat leiden. Pas als dat zo blijkt te zijn, dan zal de nieuwe 
systematiek worden ingevoerd. Zoals al gezegd is een goed draagvlak zeer belangrijk! 

Tot slot 

Wij hopen dat we de zorgen over de voorgestelde veranderingen hebben kunnen wegnemen, en 
zullen er alles aan doen aan te tonen dat dit de goede weg is. Dat we nu de koppelbeoordelingen 
willen laten vervallen, betekent niet dat die geen nut hebben gehad en we zijn veel dank 
verschuldigd aan de mensen die zich hiervoor hebben ingezet, want we hebben er zeker veel van 
geleerd. Maar het lijkt ons tijd voor de volgende stap. Graag willen we onze analisten danken 
voor hun niet aflatende inzet en willen we de pathologen, de actieven hier niet te na gesproken, 
hierbij aansporen iets meer interesse te gaan nemen in kwaliteit, want het invullen van de 
nieuwe vragenlijsten zullen ook uw input vereisen. 

Op naar de hoogste kwaliteit!!!!!!!!! 

 

Namens het bestuur van de sectie Pathologie van de SKML 

Paul van der Valk 

Casus Verbalis 

De oplossing van de vorige keer was (natuurlijk) de huidafwijking porfyrie in een van zijn cutane 
varianten. Blaren te omschrijven als kleine overdekte zwembaden is wel heel poetisch, maar ook 
wel weer grappig. Wie had het geraden? 
 
De casus van deze keer neemt ons mee naar, ditmaal, het steungedeelte van ons lichaam. Hier is 
een vervelende opheldering ontstaan. De schuldige is een eenheid met een sterk onregelmatig 
oppervlak; die onregelmatigheden geven de eenheid als het ware pootjes, waarmee hij zijn 
eigenlijke taak kan doen, het vangen van buitenlandse agitatoren, maar ze geven hem ook 
beweeglijkheid, zodat hij terecht kan komen in het voornoemde steungedeelte in plaats van in 
het grootste orgaan van ons lichaam. We weten nog lang niet alles van deze eenheid, maar een 
zekere sportiviteit lijkt hem niet vreemd, want in zijn bezittingen bevindt zich een typisch 
dingetje dat lijkt op een sportattribuut, gebruikt bij een populaire sport (Denk aan de zomer en 
London). Voorlijk is deze eenheid zeker. Hij wordt aangetoond met de eerste geluidsdrager (!?). 
Weet u over welke eenheid ik het heb en welke afwijking het dus in het steungedeelte betreft? 
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Oprichting Werkgroep Protocollen 

Steeds meer pathologen gebruiken de PALGA protocollen. In het kader van transparantie, 

verantwoording en verbetering wordt steeds vaker naar protocollair ingevoerde gegevens 

gevraagd, ook door andere beroepsgroepen die de pathologiegegevens gebruiken.  

 

Om de protocolgebruikers een platform te bieden voor overleg is de “werkgroep protocollen” 

opgericht. Dit initiatief wordt gesteund door het Bestuur van de Stichting PALGA en door de 

NVVP/CKBU.  De eerste bijeenkomst heeft op 18 januari jongstleden plaats gevonden.  

De CKBU blijft verantwoordelijk voor het pathologiegedeelte in de landelijke richtlijnen en 

voor de vertaling hiervan in de protocollen.  

 

Voorzitter van de werkgroep is Iris Nagtegaal, patholoog in het UMC St Radboud en 

bestuurslid van Stichting PALGA, secretaris is Hannelore Hofhuis, bestuurssecretaris van de 

Stichting PALGA.  

 

 

De doelen van de werkgroep zijn: 

• feedback geven aan werkgroepleden 

over het gebruik van protocollen 

• f e e d b a c k  g e v e n  a a n 

protocolontwikkelaars voor verbetering 

van bestaande protocollen 

• bespreken  moge l i j kheden  om 

protocolgegevens te analyseren en 

presenteren 

• bijhouden ontwikkelingen op vakgebied 

en wetgeving die van belang zijn voor 

updates 

• beargumenteerde voorstellen doen voor 

de ontwikkeling van nieuwe protocollen 
• nieuwsbrief voor alle laboratoria 

(gebruikers én niet gebruikers). 
• voor continuïteit zorgen binnen de groep 

die betrokken is bij de ontwikkeling en 

het testen van protocollen. 
• als werkgroep de acceptatie van 

protocollen binnen de beroepsgroep 

bevorderen. 

 

 

 

 

De belangrijkste conclusies van de 

eerste bijeenkomst zijn: 

1. protocollen baseren op richtlijnen 

2. werkgroep gaat werken aan verbeteren 

draagvlak en gebruiksvriendelijkheid 

3. extra financiering is noodzakelijk om 

ontwikkelingen mogelijk te maken 

4. voor bestaande en nieuwe protocollen 

zoeken naar nieuw format 

5. in alle protocollen versie vermelden plus 

handtekening CKBU 

 

Acties naar aanleiding van de eerste 

bijeenkomst 

• resultaten van de evaluatie van de 

protocollen mamma en colon uitwerken 

en voorstellen voor wijziging prioriteren 
• informatievoorziening over gebruik van 

protocollen verbeteren, o.a. door 

Nieuwsbrief en mededelingen in het NVVP 

bulletin  

 

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 19 april.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de Stichting PALGA,  

030-6868768. 
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Nader gebruik banken in de pathologie: uniforme informatie voor  
patiënten. 

Weefselblokjes archieven  

In Nederland worden weefsels in paraffine blokjes bewaard in ongeveer 60 pathologie laborato-

ria. De blokjes zijn afkomstig van circa 14 miljoen patiënten (een deel hiervan is niet meer in 

leven). Deze blokjes bevatten patiënten materiaal (primair gebruikt voor de diagnose) en labo-

ratoria moeten deze blokjes bewaren, conform de WGBO, voor eventuele aanvullende diag-

nostiek. Men spreekt dan van ‘uitgesteld primair gebruik’. Zo kan een laboratorium vele jaren 

na een diagnose alsnog een test uitvoeren om bijvoorbeeld, in geval van tumorrecidief, een 

therapiekeuze te bepalen. Uniek is dat deze archieven gezamenlijk zijn ontsloten in het 

pathologisch landelijk geautomatiseerd archief (PALGA). Dit gegeven schept de mogelijkheid 

om landelijk in dit weefselblokjesarchief te zoeken naar bijvoorbeeld zeldzame diagnoses, maar 

ook naar bijvoorbeeld genetisch variatie van voorkomende diagnoses zoals colonkanker. 1 Met 

PALGA kan men snel vaststellen óf zich ergens in pathologie laboratoria weefselblokjes bevin-

den met bepaalde diagnoses.  

 

Onbekendheid van weefselblokjes archieven 

Patiënten en publiek zijn niet goed op de 

hoogte van de weefselblokjes archieven in 

pathologie laboratoria. 2 Ook weet men on-

voldoende dat pathologie laboratoria dit 

moeten doen voor uitgesteld primair ge-

bruik. Tenslotte, maar dat is geen verrass-

ing na het voorgaande, weet men nau-

welijks dat de blokjes gebruikt kunnen 

worden voor wetenschappelijk onderzoek 

via zogenaamd ‘nader gebruik’. Dit bleek uit 

het rapport van het Rathenau instituut uit 

2009: “Nader Gebruik nader onderzocht”. In 

dit rapport heeft men ook onderzocht wat patiënten vonden van ‘nader gebruik’. Het rapport 

stelde vast dat zij hier positief tegenover staan. Er was echter grote behoefte aan voorlichting 

over nader gebruik (en uitgesteld primair gebruik). Het rapport beval pathologie laboratoria 

aan om hulpverleners meer informatie te geven over deze archieven en meer uit te leggen over 

uitgesteld primair - en nader gebruik. Voor de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) 

een goede aanleiding om dit onderwerp tegen het licht te houden. 

 

Voorlichting en beheer van weefselblokjes archieven 

Op een informatieavond in het najaar van 2010 hielden pathologen met de stichting PALGA, 

vertegenwoordigsters van patiëntenorganisaties en onderzoeksters van het Rathenau instituut 

een debat over deze archieven. Pathologie laboratoria in Nederland fungeren als beheerders 

van de weefselblokjes archieven. Iedereen beaamde dat uniforme voorlichting hierover gewenst 

is. Met uniforme voorlichting kan het beheerskader van Pathologie laboratoria transparanter 

gemaakt worden. De regels voor uitgifte en onderzoek, die er natuurlijk al wel zijn, dienen ex-

plicieter gemaakt te worden dan te nu zijn. Aangezien pathologen geen directe behandelrelatie 

met patiënten hebben, dient de uniforme informatie via spreekkamers en wachtkamers 

patiënten te bereiken. Patiënten kunnen dan vooraf uniform geïnformeerd worden over het feit 

dat voor diagnose afgenomen weefsel wordt opgeslagen voor zowel uitgestelde primaire diag-

nostiek als nader gebruik. Onder die omstandigheden is het veel gemakkelijker om eventueel 

een eenvoudige, centrale registratie te maken voor patiënten voor zaken zoals bezwaar, wel of 

geen terugkoppeling van eventuele gegevens of onomkeerbare anonimisering.  
 
Waarom nader gebruik van weefselblokjes archieven?  

Veel van de huidige kennis over bijvoorbeeld tumoren is verkregen door onderzoek op weefsel-

blokjes. Nu steeds meer blijkt dat tumoren zeer heterogeen zijn, is voor verdere verbetering 

van behandeling van tumoren onderzoek nodig op grote series goed gedocumenteerd weefsel  
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afkomstig van patiënten. Hiervoor biedt nader gebruik van weefselblokjes grote kansen. Op 

grote series van tumoren kan men technisch steeds meer eiwitten tegelijk karakteriseren of 

complete DNA volgordes bepalen. Dit kan een belangrijke bijdrage vormen voor de patiëntzorg 

van morgen. Op de weefselbijeenkomst van september 2010 vonden vertegenwoordigers van 

patiënten en pathologen dat nader gebruik van weefselblokjes archieven van groot belang is. 

Het materiaal is er immers al. Uit het bovengenoemde Rathenau rapport bleek bovendien dat 

patiënten én publiek in Nederland verwachten dat onderzoek wordt verricht met deze archieven 

ten behoeve van nieuwe diagnostiek en geneesmiddelen.  

 

Informed consent voor nader gebruik. 

Nader gebruik van weefselblokjes volgens de geldende Code Goed Gebruik berust op een vorm 

van informed consent. De Code stelt dat patiënten geïnformeerd moeten zijn en tegen nader 

gebruik bezwaar moeten kunnen maken. Dit verplicht zorgverleners patiënten op de hoogte te 

brengen van het feit dat weefsel wordt bewaard voor nadere primaire diagnostiek maar ook 

voor ‘nader gebruik’ Deze vorm van informed consent voor ‘nader gebruik’ is overigens niet 

mogelijk voor het deel van de archieven van overleden patiënten (hiervoor zou een dispensatie 

moeten gelden). In alle gevallen moeten patiënten het onderscheid tussen primair gebruik en 

nader gebruik beseffen. Op de bovengenoemde discussieavond benadrukten vertegenwoordi-

gers van de patiënten, dat uniformering van de informatievoorziening en centrale registratie 

van bezwaar te verkiezen is boven lokale variaties hierin. Dit faciliteert bovendien de situatie 

waarin patiënten wel eventuele terugkoppeling van nader gebruik bevindingen wensen. Terug-

koppeling is overigens alleen aan te raden indien door onderzoek een bevinding wordt gedaan, 

die tot een zinvolle behandeling kan leiden. Ten behoeve van de beheerders van deze weefsel-

blokjes archieven zou uniforme registratie van consent en eventuele terugkoppeling behoefte in 

PALGA geregistreerd kunnen worden.  

 

Uniforme voorlichting is nodig voor transparant beheer.  

Samenvattend moeten ziekenhuizen, huisartsen en behandelaars patiënten (via brochures) wi-

jzen op het feit a) dat weefsel na de diagnose wordt bewaard voor eventuele uitgesteld primair 

gebruik, b) dat er geanonimiseerd onderzoek gedaan kan worden op dat weefsel (‘nader ge-

bruik) c) dat de Code Goed Gebruik de regels hiervoor geeft en d) dat patiënten bezwaar tegen 

dit ‘nader gebruik’ kunnen maken. Feit blijft dat de informatie hierover in veel ziekenhuizen 

stukken uniformer kan. Het zou daarom goed zijn om te kijken naar ‘best practices’ van zieken-

huizen en andere zorgpraktijken die hun informatievoorziening over nader gebruik effectief 

georganiseerd hebben. Dat wil zeggen, toegankelijke informatiebrochures en een eenvoudige 

manier om een bezwaar te laten registreren. Patiënten zouden maar één keer een bezwaar ho-

even vast te leggen, ongeacht waar in Nederland. Bijvoorbeeld bij een poliklinisch bezoek of 

voorafgaand aan een ingreep. De afspraken hierover moeten helder zijn tussen patiënten, be-

heerders van de blokjesarchieven en de onderzoekers. Het publiek verwacht informatie over 

‘nader gebruik’ en de beheerders kúnnen deze verwachting inlossen, maar alleen met hulp van 

artsen en specialisten én met betere voorlichting. De NVVP zal deze inventarisatie naar best 

practices ter hand nemen en in de loop van 2011 met informatie materiaal moeten komen, dat 

artsen en ziekenhuizen bij de patiëntenvoorlichting kunnen gebruiken. Het informatie materiaal 

wordt in samenwerking met patiëntenorganisaties ontwikkeld. Zo ontstaat een transparant be-

heer gecombineerd met een centraal geborgd, laagdrempelig ‘geen bezwaar systeem’.  

 
Folkert van Kemenade, secretaris NVVP. 
Peter Riegman, Weefselbank, Erasmus MC 
Pauline Evers, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 
Tessa van der Valk, Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) 
 
Referenties:  
1. KNAW publicatie. Multifactoriele aandoeningen in het genomics-tijdperk. 2006 
2. Geesink, I. & Steegers, C. (2009) Nader gebruik nader onderzocht.Zeggenschap over lichaamsmateriaal. Rathenau Insti-
tuut; 

Nader gebruik banken in de pathologie: uniforme informatie voor  
patiënten. 
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 Kwaliteitsgelden voor de pathologie (SKMS) 

De CKBU geeft aanzet tot meerjaren kwaliteitsplan 

De CKBU is gestart met het opstellen van een meerjaren kwaliteitsbeleidsplan. Aan de hand van 
deze prioritering kan effectiever en efficienter omgesprongen worden met het gealloceerde SKMS 
budget. De ervaring van afgelopen drie jaar leert ons dat er vanuit de leden weinig tot geen ideeen 
komen om kwaliteitsprojecten op te starten.  

De pathologie is een ondersteunend medisch specialisme. Veel van onze vakbroeders en zusters 
maken dagelijks gebruik van onze expertise. De CKBU gaat het aankomende jaar gebruiken om 
ons dagelijks functioneren onder de loep te nemen, om te bepalen op welke deelgebieden er 
gerichter kwaliteitsprojecten van start kunnen gaan.  

Werkinhoud en verantwoordelijkheden SKMS projecten 

Rondom het aanvragen en opstarten van SKMS projecten komt meer kijken dan alleen een 
projectplan indienen. Er wordt van u als projectvoorzitter verwacht dat u zich confirmeert naar de 
maatstaven van SKMS. Dit houdt onder andere in dat u verplicht wordt elk een 
voortgangsrapportage in te dienen van uw project.  

Tevens gaat u een inspanningsverplichting aan ten aanzien van de NVVP. De subisidie die 
beschikbaar wordt gesteld voor het project, wordt in feite beschikbaar gesteld aan de 
wetenschappelijke vereniging. U maakt dus kosten op naam van de NVVP. De NVVP wordt derhalve 
verantwoordelijk gehouden voor de daadwerkelijke en correcte besteding van het budget. Indien u 
als projectvoorzitter meerdere malen in gebreke blijft en zich niet houdt aan de gemaakte 
overeenkomsten met SKMS, behoudt de NVVP zichzelf het recht toe om projecten terug te trekken. 
Eventueel gemaakte kosten kunnen bij de projectvoorzitter verhaald en teruggevorderd worden. 

Deze werkwijze lijkt bureaucratisch en dwangmatig, 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. 

Lopende Projecten  

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

• Richtlijn ‘Primaire Tumor Onbekend’  
 Voorzitter: Dhr. J. Oudejans 
 Betrokken wetenschappelijke verenigingen: NVMDL / NVKNO / NVAL en VvAwT / NVH / NVN /  
 NVOG / NVVR / NVRO / NIV 

• Pathologenpanel voor maligne lymfomen; kwaliteitsbewaking en bevordering 
 Voorzitter: Dhr. H. van Krieken 

Toekomstig in te dienen Projecten  

• NVVP meerjaren kwaliteitsplan 
 Voorzitter: Mw. H. Sietsma en Dhr. 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: VKGN / NVMDL, op termijn NVDV / NVH en 
 andere specialismen  
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Programma Pathologendagen 2011 

 

 

Marlies Penning is in Zeist op de review van de American Society of Nephrology Renal Week 
verkozen tot beste Nederlandse spreker van dit Amerikaanse congres. Dit jaar bezochten meer 
dan 13.000 bezoekers dit congres in Denver.  

Marlies Penning kreeg de prijs voor haar voordracht over haar onderzoek naar het verlies van 
podocyten uit de nier bij preeclampsie. Preeclampsie, oftewel zwangerschapsvergiftiging, wordt 
gedefinieerd door een verhoogde bloeddruk en verlies van eiwitten in de urine. Dit eiwitverlies 
treedt op door beschadiging van de nier. Het onderzoek van Penning laat zien dat verhoogd 
verlies van podocyten in de urine optreedt  bij vrouwen met preeclampsie, vergeleken met 
gezonde zwangere vrouwen. Mogelijk kan dit verlies van podocyten in de urine in de toekomst 
een voorspellende rol spelen bij het ontstaan van preeclampsie. 

Naast haar promotie onderzoek op de afdeling Pathologie, onder leiding van Dr. Hans Baelde en 
Prof. Jan Anthonie Bruijn, loopt Marlies co-schappen. 

Marlies Penning verkozen tot beste Nederlandse spreker op American 
 Society of Nephrology Renal Week  

Jamie Chua (19 jaar) heeft de internationale ‘Liliane Striker Young Investigator Award 2011’ 
gewonnen. Chua, derdejaars geneeskundestudent aan het LUMC en tweedejaars Jazz Piano 
student aan het Koninklijk Conservatorium kreeg deze prijs voor het abstract van het onderzoek 
dat hij in november 2010 presenteerde op het congres van de American Society of Nephrology in 
Denver, Colorado (VS).  

Het onderzoek van Chua laat zien dat er in nieren van patiënten met een thrombotische 
microangiopathie na stamcel transplantatie een overmaat aan complement (C4d) aanwezig is. Dit 
zou een teken kunnen zijn van een antilichaam gemedieerde vorm van Graft versus Host 
Disease. Thrombotische microangiopathie is een ernstige en vaak dodelijke complicatie van 
stamcel transplantatie, en deze data leveren een nieuw inzicht op in dit tot nu toe onbegrepen 
ziekteproces.  

Chua doet onderzoek aan de afdeling pathologie van het LUMC, in samenwerking met drs. D. 
Cohen en onder leiding van dr. I. Bajema en prof. dr. J.A. Bruijn. 

Jamie Chua ontvangt Liliane Striker Young investigator Award 
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Agenda 

7 april 2011   NVTAG lustrumsymposium "Back to the future", Forumzaal Erasmus 
     Expo- & Congrescentrum, Rotterdam 

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

8 april 2011   Methodology and ethics Symposium, Concert Hall de Vereeniging,  
     Nijmegen 

14-15 april 2011  NVVP pathologendagen, Zeist 

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

18-19 april 2011  Congres Dutch Surgical Colorectal Audit 2011: Jaarrapportage 2010 

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

6 mei 2011   Wereldcongres over Klinische Psycho-Neuro-Immunologie, de Flint, 
     Amersfoort 

17-18 mei 2011  5th Dutch Breast Pathology Course 

18-20 mei 2011  24th annual meeting of the European Muscolo-Skeletal Oncology  
     Society 

19 mei 2011   Afscheidssymposium collega Broekman "een slapeloze nacht: de  
     'foute' diagnose op de snijtafel", Kasteel Maurick, Vught 

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

26 mei 2011   BCF Career Event, Amsterdam RAI 

1 juni 2011   VUB Leerstoel 2010-2011 F. Bosman 

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

13-17 juni 2011  Fine-Needle Aspiration for Practising Cytopathologists, Lund, Sweden 

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

14 juni 2011   Symposium 40 jarig bestaan PALGA, Amsterdam 

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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Agenda 

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

23-24 juni 2011 Negentiende Amsterdamse Zomercursus Diagnostische Pathologie, Lever
    pathologie, AMC, Amsterdam 

11-16 juli 2011 Postgraduate Course Lung, Pleural & Mediastinal Diseases 

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.  

 

Het Nederlandstalig Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) en de Vrije Universiteit 

Brussel (VUB) zoeken een Patholoog Anatoom voor een Gecombineerde functie:  

Voltijds diensthoofd Anatomo-pathologie /  

Zelfstandig Academisch Personeel Faculteit Geneeskunde en Farmacie V.U.B. 

 

 

Profiel: 

U bent erkend geneesheer-specialist in de Anatomo-pathologie en u heeft een belangrijke ervaring 
in uw specialisme, in het bijzonder in de ontwikkeling en toepassing van moleculaire diagnostiek. 

• U bent een actief onderzoeker met interesse in “mechanisms of disease”. U bent een ervaren 
onderzoeksgroep leider met aangetoonde ervaring in het verwerven van onderzoeksfondsen. 

• U beschikt over de nodige academische en klinische titels om het onderwijs voor de studen-
ten geneeskunde en arts-specialisten in opleiding te verzekeren. Een doctoraat op proef-
schrift is noodzakelijk. 

• U geeft blijk van een efficiënt organisatievermogen en goede pedagogische, leidinggevende 
en managementkwaliteiten. Een bijkomende managementopleiding strekt tot aanbeveling.  

• U voldoet ontegensprekelijk aan de vereisten om te fungeren als stagemeester van de Vrije 
Universiteit Brussel in de Anatomo-pathologie. 

 
 
Voor bijkomende informatie over deze vacature zie op:  

http://www.cvwarehouse.com/uzbrussel/jobsite/joblist.aspx?tag=arts 

 

of neem contact op: 

Dr. J. Schots  
Hoofdgeneesheer/Medisch Directeur 
tel. +32 (0)2 477 5501 

Of  

Prof. Dr. A. Dupont 
decaan van de Faculteit 
tel + 32 (0)2 477 41 04 

Vacatures  
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Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk vóór 20 juni 2011 

Vacatures 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 
 
• vacature patholoog Universitair Ziekenhuis Brussel, België 
• vacature patholoog Jutland Denemarken 
• vacature patholoog UMC Utrecht (0,8-1,0 FTE) 
• vacature patholoog St Antonius Ziekenhuis omgeving Utrecht (0,6-1,0 FTE) 
• vacature patholoog Hoogeveen Laboratorium voor Pathologie 
• vacature patholoog Kennemer Gasthuis Haarlem (0,8-1,0 FTE)  
 
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.  
 

 
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 

G.F.H. Diercks, N. Bulkmans 

Website: www.pathology.nl 

 

Lay-out: Cantrijn 

 

Oplage 

600 exemplaren 

 

Advertenties 

Voor advertenties is overleg per telefoon of e-mail met de redactie  

noodzakelijk. 

 

Kopij 

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

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

inlichtingen door derden verstrekt. 

 

 

Koepelbestuur 

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

Dr. J.L.G. Blaauwgeers 

Dr. F.J. van Kemenade 

Dr. R. A. Woutersen 

Prof. dr. P. van Diest 

Dr. R.M.W. de Waal 

 

 

Bestuur NVVP 

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

Dr. F.J. van Kemenade, secretaris 

Dr. J.L.G. Blaauwgeers, penningmeester 

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

Dr. T.E.G. Ruijter 

Dr. A.N. Noorduyn 

Prof. Dr. P.J. van Diest 

Mw. drs. S. ter Borg 

 

 

Contributie 

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor 

2011 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,-.  


