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Editoriaal 

Zo, de zomer is begonnen, zoals bijna gebruikelijk met enkele fijne plensbuien. Na de prachtige 

lentedagen weer even slikken, maar kom, laten we optimistisch blijven. Er kan nog veel moois op 

ons wachten. Muziekje op, glaasje rosé op de tuin- of balkonstoel en een boek of krant, wat wil 

een mens nog meer? De actualiteit verglijdt langzaam naar de (hopelijk EHEC-loze) 

komkommertijd. Wilders vrijgesproken, Robin Haase naar de derde ronde en zo dreutelen we 

lekker door. Ook wel eens lekker, dunkt me. In pathologenland trouwens ook niet veel nieuws 

onder de zon of regenwolken…. 

In dit Bulletin wat over kwaliteit, over het afscheid van een van onze zeer gewaardeerde “oudere” 

college’s, Jan Broekman. Die zullen we gaan missen, lijkt me. Hij was een kleurrijk figuur zonder 

opdringerig te zijn, een niet al te veel voorkomende eigenschap. Ook ons bestuur spreekt weer 

tot ons vanuit deze pagina’s. Zo langzamerhand weet u wel wat u in dit bruisende blaadje kunt 

verwachten. Dat is natuurlijk onmiddellijk een goede gelegenheid om u allen eens te vragen of u 

niet een goed idee heeft voor ons Bulletin. Een column van een van de leden, een 

vervolgverhaal: Moord op het laboratorium, of misschien een casus van de aflevering..?... Wij 

staan voor alles open. Voor de pathologen, door de pathologen, zal ik maar zeggen. Laat uw 

gedachten hier eens over gaan! 

Welnu, als er niet zoveel is, dan moet ook een (hoofd)redacteur het kort kunnen houden. Ik wens 

u allen een mooie zomer en nazomer en hoop velen van u onder leuke omstandigheden te 

ontmoeten. 

 

Uw hoofdredacteur, Paul van der Valk 
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1. PALGA 40 jaar; het PALGA symposium was zeer leuk. Onder een uiterst professionele Tom 

van ’t Hek als voorzitter blikte PALGA terug naar 1968 toen in de oprichtingsgeschriften een 

volledig geautomatiseerde ‘on-line’ (dat woord bestond al in 1968, zo legde Arjen vd Pol uit) werd 

voorzien. De doelen zijn nog steeds relevant, maar de middelen om ze bereiken veranderen 

voortdurend. Iris Nagtegaal recenseerde de wetenschappelijke output van PALGA: de Hirschindex 

gaat langzaam stijgen. Uw president elect benadrukte samenwerking met de NVVP. Tom v ‘t Hek 

vroeg zich af of PALGA wel genoeg reclame maakte. De KNMG jurist lichtte toe dat méér 

patiëntinformatie nodig is. De blik vooruit kwam vanuit Nictiz: e-health wordt onvermijdelijk. Het 

bestuur feliciteert PALGA.  

 

2. Nader gebruik: pathologen moeten meer doen met de nader gebruik bank en niet alleen om 

de Hirschindex van PALGA te verbeteren; ook omdat patiënten dat verwachten. Het voorstel voor 

‘Dutch National Tissue Portal’ wordt door BBMRI gehonoreerd met als doel om (veel) méér te 

doen met de PALGA schat. Méér onderzoekers moeten PALGA vinden en andersom. Het NVVP 

bestuur houdt u op de hoogte.  

 

3. Verder goed PALGA nieuws: het Concilium heeft de cursus coderen als verplicht geoormerkt 

voor AIOS pathologie. De informatie-invoer in de PALGA databank is een professionele plicht van 

de pathologen. De tijd van ‘vrijheid-blijheid’ ligt achter ons. De informatie in de PALGA databank 

moet sneller tot antwoorden leiden en (zie 2) tot weefsels. Afstemming, protocollering en 

automatische coderingen gaan terrein winnen.  

 

4. Bestuurlijkheden: de ALV heeft in april jl de voordracht van Hans Blaauwgeers (OLVG) als 

president elect geaccepteerd. Karin Keizer (SLAZ) zal de introductie van de nieuwe website 

begeleiden. Hester van Boven (AvL) wordt de nieuwe voorzitter van de Cie Pers en Publiciteit. Het 

zoeken naar een nieuwe penningmeester en een nieuwe CBB voorzitter gaat onverminderd door.  

 

5. Jan Broekman erelid: zie bijdrage in dit bulletin. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
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Nieuwe code goed gebruik gepresenteerd  

Op woensdag 25 mei jl werd in Utrecht de nieuwe Code Goed Gebruik officieel de opvolger van de 

oude code. Over de voorbereidingen van deze code is eerder bericht in het bulletin van december 

2010 (‘bericht voor beheerders van 50 miljoen weefselblokjes’). De Code is een gedragscode en 

geeft regels voor observationeel onderzoek. Onder de ‘oude code’ viel met name onderzoek door 

nader gebruik. Al is het risico van dit onderzoek voor patiënten gering, zo niet verwaarloosbaar, 

dan is niettemin transparantie en het hebben van heldere afspraken van belang. Op deze 

gedachte stoelde de Code Goed Gebruik, een initatief 

van de Federa. Nu is de Code aangepast en 

hieronder geven wij een kort verslag van de 

gebeurtenissen op 25 mei. In een aparte bijdrage 

staan de implicaties van de nieuwe code voor 

laboratoria-beheerders. 

 

De overkoepelende organisatie van medisch wetenschappelijke verenigingen, de Federa, 

verzorgde samen met Coreon (de commissie voor regelgeving weefsels van de Federa) een 

bijeenkomst aansluitend aan de halfjaarvergadering van de NVMETC in de jaarbeurs te Utrecht. 

Voor het vernieuwen van de Code Goed Gebruik heeft de Federa twee koepels van 

patiëntenverenigingen betrokken, de NPCF1 en de VSOP2. De Federa liet zich ondersteunen door 

bureau MedLaw (Mr. Evert-Ben van Veen), kreeg informatie-ondersteuning van de 27 medisch 

wetenschappelijke verenigingen en een zogenaamde meeleescommissie. Een aparte commissie 

van de Federa stuurde dit traject (COREON) en heeft de circa 10 versies telkens aangepast. Begin 

2010 circuleerde een concept zeggenschap lichaamsmateriaal, wat de introductie van de nieuwe 

versie Code Goed Gebruik mede inspireerde . In juli 2010 werd een ruwe versie goed gekeurd 

waarna alleen nog details werden aangepast. De uiteindelijke versie was pas in mei 2011 klaar en 

op dat moment nog niet officieel gedrukt.  

 

Op 25 mei 2011 opende de voorzitter van de Federa, Jan Willem Coebergh (Epidemioloog uit 

Rotterdam: zie foto 3), de bijeenkomst met de mededeling dat “de code er is om rechten en 

zeggenschap van burgers, patiënten, beheerders én onderzoekers beter en vollediger te borgen”. 

De aanleiding van de nieuwe versie van de code is het ontstaan van ‘de novo’ biobanken (sinds 

de vorige code), het parelsnoer initiatief, de groei van genetische technieken en mogelijkheden 

en de verschuivende verwachtingspatronen in onze samenleving (vastgelegd in onder andere het 

Rathenau rapport). Hij benadrukte het unieke karakter van de code: vanuit het veld en in 

samenwerking met alle betrokken groepen (patiënten, onderzoekers, beheerders) zonder 

tussenkomst van de overheid. 
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Nieuwe code goed gebruik gepresenteerd  

Na hem sprak Evert-Ben van Veen, juridisch architect van de Code, kort over de opbouw van 

deze Code. Hij lichtte toe dat de Code is 

opgeschreven als een keten, te beginnen 

met rechten van de donorpatiënt, gevolgd 

door de afnemer, de beheerder, de 

instelling en de onderzoeker. De Code 

handhaaft consequent het verschil tussen 

een ‘nader gebruik bank’ en ‘de novo 

biobank’. Hij lichtte het verschil toe 

tussen deze twee typen banken: de wijze 

van toestemming én het doel. Voor de 

‘nader gebruik bank’ is de toestemming 

geregeld via ‘aangekleed geen bezwaar’ (met natuurlijk een ‘opt-out’) terwijl voor ‘de novo 

biobank’ dit via informed consent is geregeld. Het doel van de ‘nader gebruik bank’ is niet zozeer 

onderzoek, maar uitgestelde primaire diagnostiek (daarom bewaren bv pathologie laboratoria 

weefselblokjes). Er kán onderzoek mee verricht worden en de Code geeft aan onder welke 

voorwaarden dat kan. Patiënten en publiek verwachten dat ook (en de NVVP vindt ook dat 

onderzoek verricht moet worden. Lees ons weefselstandpunt op de website). Het doel van ‘de 

novo biobank’ is uitsluitend onderzoek. Het parelsnoer project is in deze verdeling wat lastiger te 

plaatsen omdat afname voor parelsnoer in feite tegelijk gebeurt met diagnostiek. De voormalige 

staatssecretaris heeft dan ook gezegd dat dit géén onderzoek is in de zin van de WMO. 

Wetgevers en code makers verwachten niettemin dat bij het parelsnoer project, met name de 

pathologie ‘prosectoraten’ (maar ook andere materiaal ontvangers) deze twee stromen toch 

helder weten te scheiden. 

 

Na Evert-Ben van Veen, spraken Peter 

Riegman (‘nader gebruikbiobankier’, 

pathologie, Erasmus) en Bart Kiemeney 

(‘de novo biobankier’, genetische 

epidemiologie, Radboud). Riegman 

b e n a d r u k t e  d e  w a a r d e  v a n 

kwaliteitscontrole van weefsels uit de 

bank. Kiemeney besprak een groot 

prospectief genetisch onderzoek met een 

de novo biobank, informed consent en 

zeer lange vragenlijsten aan de donors. 

Hij noemde problemen met dit type 

onderzoek, die hij had ondervonden, zoals intrekking van toestemming tijdens het onderzoek of 

het terugkoppelen van bevindingen en de rol van een toetsende instantie.  

 

1. Mr Evert Ben van Veen. Foto Wieneke Hofland 

2. publiek tijdens presentatie code goed gebruik. 
Foto Wieneke Hofland 
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Nieuwe code goed gebruik gepresenteerd  

Hierna kwam Cees Smit aan het woord, voormalig voorzitter van de VSOP. In zijn verhaal gaf hij 

voorbeelden van biobanken die door patiënten zijn opgezet, zoals die van het Marshall Smith 

Syndrome3. Hij benadrukte de betrokkenheid van patiënten bij biobanken: zowel ‘de novo’ als 

‘nader gebruik’.  

 

Ceremonieel reikte de voorzitter van de Federa uiteindelijk de eerste exemplaren in boekvorm 

van de code uit aan Cees Smit en aan Frits 

Lekkerkerker, voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging van METC’s. Ook Marianne Donker, 

hoofd publieke gezondheid VWS, kreeg een 

exemplaar (foto 4). Zij nam toen het woord. Zij 

complimenteerde de Federa en merkte op dat 

de code nu al ongeveer even dik was als de 

concept wet zeggenschap lichaamsmateriaal. 

Zij verzekerde de toehoorders dat deze wet er 

wel degelijk komt. Het ministerie had vier 

argumenten om dit te doen: de wens voor expliciete toestemming voor ‘nader gebruik’, de 

hiermee samenhangende afspraak voor terugkoppeling van gegevens, de precieze omschrijving 

van anoniem versus gecodeerd en micromanagement (vooraf kunnen aangeven of een patiënt 

bijvoorbeeld zijn of haar toestemming onthoudt in geval weefsel commercieel worden gebruikt). 

Het ministerie van VWS beriep zich op 

onder andere het Rathenau rapport 

(‘nader gebruik nader onderzoek’) voor 

deze plannen. “U geniet groot 

vertrouwen bij het publiek, maar u heeft 

niet automatisch zoveel vertrouwen als u 

verdient”. Daarin ziet het ministerie een 

mooie taak. Wij betwijfelen dit en zien 

meer in deze nieuwe Code Goed 

Gebruik4. Wij verzoeken alle pathologie 

laboratoria dringend om werk te maken 

van de implementatie. 

 

Harry Hollema. DB Federa 

Folkert van Kemenade, NVVP 

 

1. NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. www.npcf.nl. Overkoepelt 25 organisaties.  
2. VSOP Vereniging samenwerking ouder- en patiëntorganisaties. www.vsop.nl. Overkoepelt 60 organisaties. 
3. Tessa vd Valk, Cees Smit. Patiënten spelen doorslaggevende rol bij biobanken. Ntvg 2011: 155: A2968. 
4. Bij de nwe Gode Goed Gebruik: zie website www.pathology.nl  

 

3. Dr Cees Smit. Foto Wieneke Hofland. 

 
4. Prof Coebergh (Federa) presenteert code Goed 

Gebruik aan Prof Donker (min VWS).  
Foto: Wieneke Hofland 
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Nieuwe richtlijn NSCLC  

De CKBU houdt zich actief bezig met de totstandkoming van landelijke richtlijnen. Via deze weg 
brengen wij nieuwe richtlijnen die onlangs zijn gepubliceerd op www.oncoline.nl onder uw 
aandacht. Het pathologie gedeelte is goed herkenbaar aan te klikken op deze site, en er kan 
overzichtelijk worden doorgelinkt naar de literatuurbespreking en conclusies die zijn geformuleerd 
als achtergrond mbt de aanbevelingen voor de praktijk. 

De nieuwe richtlijn NSCLC is afgelopen 23 mei in gebruik genomen, middels een landelijk 
symposium in nauwe samenwerking met de IKNL en Oncologie TV. Op de intersite Oncologie TV  
kunt u via E-learning de geaccrediteerde Nascholing Richtlijnen NSCLC en SCLC volgen. 

 

RICHTLIJN NSCLC / PATHOLOGIEDIAGNOSTIEK 

 

Welke lymfeklieronderzoeken zijn nodig voor adequate stadiëring? 

• Bij verdenking op een NSCLC dienen lymfeklieren/lymfeklierbiopten in dunne 
weefselplakken totaal ingesloten te worden en onderzocht te worden door middel van 
haematoxyline-eosine-kleuring. 

 

Welk aanvullend onderzoek van het tumorweefsel is van belang bij de 

behandelingskeuze? 

• Belang van histologische subtypering bij de behandelingskeuze 
1. Bij de subtypering van NSCLC in biopten is immuunhistochemisch onderzoek 

waaronder p63, TTF-1, cytokeratine 7 en een slijmkleuring geïndiceerd. 
2. Bij tumoren <3 cm en ligging van de tumor tegen de pleura is een elastinekleuring 

noodzakelijk voor beoordeling van de pleurale ingroei in verband met adequate 
stadiering. 

• Welke moleculaire technieken zijn van belang bij de behandelingskeuze? 
EGFR-mutaties zijn de predictieve biomarker van keuze voor een behandelingsadvies met EGFR-
TKI. 

• Is EGFR-mutatie-analyse beter geschikt dan klinische parameters voor een 

behandelingsadvies over EGFR-TKI? 
De klinische parameters ras, geslacht en rookstatus zijn niet geschikt om te selecteren voor 
EGFR-mutatie-analyse met betrekking tot een behandelingsadvies. 

• In welke histologische subtypen moet EGFR-mutatie-analyse verricht worden? 
Het verrichten van EGFR-mutatie-analyse dient tenminste bij adenocarcinomen en NSCLC-NOS 
patiënten te worden uitgevoerd die niet in aanmerking komen voor een in opzet curatieve 
therapie. 
 

Eisen Pathologieverslag 

• In de pathologierapportage dienen ten minste alle bevindingen te worden verslagen die 

conclusies toelaten met betrekking tot: 

1. Tumorgrootte 

2. diagnose/histologische subtypering (WHO-classificatie) 

3. pleura in-/doorgroei 

4. volledigheid van resecties (radicaliteit, afstanden resectievlakken) 

5. de aan- of afwezigheid van tumor in lymfeklieren (benoeming van desbetreffende 
stations) uitgaande van de 7e TNM editie. 

• Het verdient aanbeveling voor de pathologie verslaglegging een checklist te gebruiken die 

leidt tot een standaardverslaglegging. 

 

Maximaal aanvaardbare wachttijden 

De uitslag van het PA-onderzoek dient binnen 1 week bekend te zijn, tenzij speciale bewerkingen 
dit verhinderen. 
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1. Inleiding. 

 

Aan de tot standkoming van deze tweede editie heeft de NVVP meegewerkt en is samen met de 

vereniging voor epidemiologie (VvE) één van de 

belangrijkste sponsors van dit project. Er staat ook heel wat 

op het spel: voor de pathologie is onderzoek door ‘nader 

gebruik’ essentieel. Patiënten en publiek verwachten dat van 

ons. Tegelijkertijd mag ‘nader gebruik’ niet interfereren met 

uitgestelde primaire diagnostiek, de belangrijkste reden van 

de weefselblokjes-archieven. Dat dit in de praktijk werkt, 

bewijst de lange traditie van onderzoek op weefselblokjes. 

Hierin heeft PALGA de pathologie enorm geholpen. De eerste 

versie van de Code Goed Gebruik (sinds 2002) gaf de eerste 

afspraken aan over ‘nader gebruik’, namelijk die van het 

‘geen bezwaar’ systeem. Daarmee verbonden was de 

verplichting, voor afnemers en beheerders, om aan te geven 

bij patiënten dat zij eventueel bezwaar kónden maken. 

 

De nieuwe versie bestaat uit drie delen, waarbij een kort 

eerste deel een samenvatting vormt, een tweede deel de feitelijke code is en een derde deel 

enkele verdiepende bijlages betreft met verantwoording. De nieuwe versie Code Goed Gebruik 

beschrijft de keten van patiënt naar onderzoeker en bespreekt nadrukkelijk de rol van ‘beheerder’ 

van de ‘nader gebruik’ bank. Dit kan een persoon, een afdeling of een instelling zijn. In deze 

bijdrage gaan we voor het gemak uit van een pathologielaboratorium en we gaan dieper in op de 

implicaties voor een pathologielaboratorium als nader gebruik beheerder van deze nieuwe versie 

‘Code Goed Gebruik’. Een pathologielaboratorium is onderwerp van deze bijdrage, maar 

geleidelijk verschuift het onderwerp naar ‘u’. 

 

2. Aangekleed geen bezwaar: veranderingen tov oude code. 

De Code spreekt van een ‘aangekleed geen bezwaar systeem’ en van ‘gecodeerd anoniem’. Deze 

twee begrippen zijn de kern van de Code voor ‘nader gebruik’ en hierin zijn NVVP én PALGA (de 

virtuele ontsluiter van de gezamelijke nader gebruik banken) betrokken. De samenleving mag op 

basis van deze nieuwe Code van ons verwachten dat wij deze Code daadwerkelijk 

implementeren. De Code berust op vertrouwen, maar voorziet al in controles (oa door audits). 

 

 

 

 

Implicaties van de code goed gebruik voor weefselbeheerders  
en pathologielaboratoria  

  

 

 

 

De keten 

 

Patiënt 

— 

Afnemer 

— 

Beheerder 

— 

Instelling 

— 

Onderzoekers 
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Implicaties van de code goed gebruik voor weefselbeheerders  
en pathologielaboratoria  

Wat is nu het ‘aangeklede’ aan het ‘geen bezwaar systeem’? Ten eerste betreft dit informatie aan 

de patiënt. De patiënt moet ingelicht worden dat er 

zoiets is als nader gebruik en moet weten dat hij of 

zij bezwaar kan maken. Een beheerder moet 

uitleggen dat weefsel ook gebruikt kan worden voor 

onderwijs of kwaliteitsborging. Een beheerder moet 

toelichten dat weefsel voor nader gebruik aan derden 

(onderzoekers) uitgegeven kan worden, maar dan 

alleen gecodeerd geanonimiseerd. Ook moet u 

toelichten dat zo nodig aan consortia van 

buitenlandse onderzoeks of samenwerkingsverbanden 

met commerciële partijen weefsel kan worden 

uitgegeven, uiteraard binnen de toetsingskaders van het instituut waar de beheerder is 

gevestigd. Een pathologie laboratorium (u!) dient toe te lichten hoe het beheer en de uitgifte is 

geregeld (zie 3 : beheerstaken). Een eventueel bezwaar van een patiënt tegen ‘nader gebruik’ 

moet zodanig geregistreerd kunnen worden, dat de wens van de patiënt gerespecteerd wordt. 

Ook al zal naar verwachting hoogstens 1-2% van de patiënten bezwaar maken, dan toch bent u 

verplicht een infrastructuur te hebben voor registratie en naleving van deze bezwaren. Het nadeel 

van een ‘geen bezwaar’ systeem is uiteraard dat, in tegenstelling tot het ‘informed consent’, er 

niet kan worden aangegeven of er tegen onderdelen bijvoorbeeld wel eventueel bezwaar gemaakt 

wordt. Bij ‘nader gebruik’ hoeft dat volgens de Code Goed Gebruik ook niet. Dit is in 

overeenstemming met het standpunt van de NVVP (zie ons weefselstandpunt voor deze 

algemene principes). Bij een ‘geen bezwaar systeem’ is verder terugkoppeling van bevindigen 

zeer ingewikkeld, terwijl dit bij een informed consent systeem van te voren duidelijk is (zelfs een 

voorwaarde). Het is natuurlijk dénkbaar dat er een soort ‘geen bezwaar systeem’ is waarbij 

bijvoorbeeld ‘alleen bezwaar bij hart en vaatziekten onderzoek’ wordt gemaakt. Het valt niet uit 

te sluiten dat er zo’n systeem uiteindelijk gaat komen: zie onze andere bijdrage over de lancering 

van de niewe Code Goed Gebruik).  

De huidige administratieve belasting bij het thans geaccepteerde ‘aangeklede geen bezwaar 

systeem’ is overzichtelijk: alleen een bezwaar moet geregistreerd worden. Het laboratorium dient 

natuurlijk te verifiëren dat afnemers (specialisten in het ziekenhuis, huisartsen en specialisten, 

die inzenden vanuit bv ZBC’s ) aan de patiënt de informatie hierover ter beschikking stellen. U 

dient erop toe te zien dat er folders in omloop zijn over ‘nader gebruik’ en de mogelijkheid van 

bezwaar maken. De Code spreekt expliciet van ‘laagdrempeligheid’ bij bezwaar maken. De Code 

is zowel in de samenvatting in deel één als bij deel twee expliciet over de onderwerpen die in zo’n 

informatie folder genoemd moeten worden. We verwijzen  naar de Code zelf. De Code spreekt 

ook over audits waarbij dit gecheckt moet worden. Idealiter zou dit een aspect moeten zijn van 

onze eigen LVC visitaties. 

Aangekleed geen bezwaar systeem 

• Duidelijke informatie voor patient  

• Informatie bij ‘afnemers’  

• ‘Vink-hokje’ in ZIS/LIMS/PALGA bij 

gemaakt bezwaar 
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Implicaties van de code goed gebruik voor weefselbeheerders  
en pathologielaboratoria  

Tenslotte moet u in geval van ‘bezwaar tegen nader gebruik’ dit afdoende kunnen registreren in 

uw uitgifte systeem. In het geval van nader gebruik is 

dit meestal U-DPS maar soms SymPathy, Delphic of 

GLIMS. U moet een bezwaar uiteindelijk blijvend 

kunnen registreren. Bij zoekvragen vanuit PALGA 

dient bij u er voor te zorgen dat bewuste T nrs van 

patiënten die bezwaar gemaakt hebben niet worden 

uitgegeven. Het zou ideaal zijn als dit in PALGA al 

geregistreerd zou kunnen worden maar gezien de 

anonimisering in PALGA zal dit lastig zijn betrouwbaar 

te implementeren (ook al kun je een bewaar anoniem 

maken, zolang het maar aan de juiste records 

gekoppeld is). 

 

3. Beheerders taken: implicaties voor pathologie 

laboratoria. 

 

Zeggenschap van patiënten geldt natuurlijk ook bij 

‘nader gebruik’. In hoofdstuk 6 van de Code wordt het 

een en ander gezegd over het beheer van ‘nader gebruik banken’ (ook nu mét onderscheid 

tussen ‘de novo biobanken’ en ‘nader gebruik biobanken’). Nader gebruik beheerders moeten 

patiënten uitleggen wat ze beheren en hoe ze dat doen. Zij moeten afspraken maken met de 

afnemers over het door hen beschikbaar stellen van lichaamsmateriaal voor onderzoek. De 

beheerders moeten een reglement van uitgifte hebben, waarbij zij duidelijk maken welk weefsel 

zij verstrekken voor nader gebruik en aan wie. Ook moet een beheerder jaarlijks een A4tje 

maken (‘jaarverslag’) van alles wat is uitgegeven. In uw reglement kunt u aangeven hoe netjes 

uw blokjes bewaart en welke instructies over uitgifte u hanteert. Het is verstandig dit reglement 

te laten goedkeuren door ‘derden’. Dit kan zo nodig éénmalig door een commissie of ‘ethische 

commissie lichaamsmateriaal’ (ECL in het Code Goed Gebruik jargon). De ECL moet niet de 

inhoudelijkheid toetsen over uitgifte tbv nader gebruik (de METC moet dat wel, maar dan 

krachtens de WMO) maar alleen de procedure. Het valt te overwegen een ECL functie te 

combineren met bijvoorbeeld een cliënt zeggenschapsraad zoals bedoeld in de Wet 

medezeggenschaps cliënten zorgsector (WMCZ). Uw ziekenhuis heeft waarschijnlijk al zo’n 

orgaan. Bij uitgifte moeten schriftelijke afspraken komen met onderzoekers: de zogenaamde 

material transfer agreements (MTA is de afkorting die de Code gebruikt). Er moet bij uitgifte ook 

op anonimisering worden toegezien (de afkorting PET wordt gebruikt: privcay enhancing 

technologies). 

De nieuwe code en taken voor  

beheerders 

• Een reglement & jaarverslag 

• Een transparante uitgifte procedure 

• Formele goedkeuring 

• E en  z eg g en s ch ap s ra ad  m e t            

oa patiënten 

• Privacy enhancing technologies (PET) 

• Logging van uitgegeven weefsel 

(waar is wat?) 
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Implicaties van de code goed gebruik voor weefselbeheerders  
en pathologielaboratoria  

en dit houdt voor beheerders in, dat bij eventueel printen van uitslagen (bij bv PALGA 

zoekvragen!) u rapporten/uitslagen moet kunnen genereren zónder herleidbare 

persoonsgegevens. Verder geeft de Code Goed Gebruik aan dat reële kosten voor vrijgeven van 

materiaal mogen worden doorberekend (mag, maar hoeft niet). Ook moeten beheerders bekend 

maken dat zij een ‘nader gebruik bank’ beheren: dit is ten behoeve van de onderzoekers. Men 

kan denken aan een website. Tenslotte zij benadrukt dat de code ook geldt voor 

‘calibratie’ (=uittesten van markers) en onderwijs. Met name uittesten van markers doen alle 

laboratoria. Ook hiervoor moet u een praktisch maar geloofwaardige oplossing hebben. Dit geldt 

ook voor de deelnemende beheerders aan parelsnoer. 

 

4. Samenvattend. 

Er komt nogal wat op ons af, maar laat u niet ontmoedigen. Niet alleen beheerders van nader 

gebruik banken maar ook instellingen en onderzoekers krijgen extra verplichtingen die 

voortvloeien uit de Code. Tenslotte kan de NVVP helpen en zou PALGA moeten kunnen 

ondersteuenen.  De NVVP is van plan met de Federa nascholing hierover te organiseren. De 

commissie website en patiëntenvoorlichting van de NVVP werkt met PALGA én de 

patiëntverenigingen aan een aparte folder over ‘nader gebruik’. Het lijkt dan handig deze opzet 

aan te passen aan de lokale situaties. 

Laten we erkennen dat pathologen al transparant werken voor patiëntenbelang en dat nader 

gebruik daar een onderdeel is. De nieuwe Code Goed Gebruik geeft mogelijk wat striktere 

normen aan maar met inachtneming van de Code kunnen wel het vertrouwen dat de samenleving 

ons geeft, ook ergens op baseren. 

 

Harry Hollema, DB Federa 

Folkert van Kemenade, NVVP 

 

Em. Prof. Dr. Norbert Buyssens † 

Pathaloog-Anatoom 

Emeritus gewoon Hoogleraar Universteit Antwerpen 

Weduwnaar van Phyllis-Laren 

 Geboren te Borghout op 23 februari 1923 

En overleden te Antwerpen op 11 februari 2011 

Overlijdensbericht 
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Jan Broekman: Erelid NVVP en Ridder van Oranje Nassau. 

Het afscheidssymposium (19-5-11) van Jan Broekman, patholoog in Den Bosch en voormalig 

voorzitter van de NVVP, stond in het teken van “fouten in de 

pathologie en communicatie hierover”. In Vught (kasteel 

Maurick) en op geleide van het prima draaiboek van de 

Bossche Pathologie afdeling en dito maatschap, openden het 

duo Raimond Giard (patholoog, epidemioloog en jurist in 

Maasstad ZH Rotterdam) en Jan Broekman het pathologie 

deel van het symposium. Begrippen als transparantie, 

objectieve herbeoordeling en omgang met patiënten en 

nabestaanden stonden op de voorgrond. Het ontwikkelen, 

expliciteren van deze communicatieve competentie is een 

blijvende bijdrage aan ons vak van de collega’s Broekman en 

Giard. Het symposium zou ongewijzigd door ons concilium 

overgenomen kunnen worden tbv de maatschappelijke en 

professionele compententies. Meer algemeen heeft de 

Nederlandse pathologie veel profijt van deze benadering van 

Broekman en Giard, vooropgesteld dat de beroepsgroep deze 

aanbevelingen zich grondig eigen maakt.  

 

Na de pauze kwamen twee andere ‘fouten-jongens’ aan het woord en namen niet minder 

eloquent het juridische deel voor de rekening. Eugene Surtorius (raadsheer in het hof van 

Arnhem en hoogleraar in Amsterdam) benadrukte de noodzaak van een open houding vis a vis 

fouten. “Een mislukte diagnose kan iedere patholoog overkomen en dit moet u accepteren als 

een inherent onderdeel van uw vak, net zoals rechters dat van hun vak moeten accepteren”. Paul 

van Wersch, plaatsvervangend voorzitter van het medisch Tuchtcollege Eindhoven én oud 

advocaat, roemde de kennis en bijdrage van Jan Broekman aan juridisch Nederland maar 

noemde expliciet zijn betrokkenheid bij dit onderwerp. “De herbeoordelingsprocedure is een 

geaccepteerde procedure aan het worden in het geval van rechtszaken en kan mogelijk ook bij 

andere disciplines ter stade komen”. De middag werd in stijl afgesloten: Daktari Broekman werd 

herinnerd aan zijn Keniaanse doktertijd in een lepra ziekenhuis door een collega uit die tijd. 

Vervolgens benoemde voorziter Mat Daemen hem tot erelid van de NVVP. Burgemeester Kallen 

van Neerijnen kon vertellen dat het Hare Majesteit behaagde Jan Broekman tot ridder in de orde 

van Oranje Nassau te verheffen. De NVVP feliciteert Jan Broekman met deze eer en betrekt in de 

felicitaties zijn vrouw, de beeldhoudster Carla Wiersman en het laboratorium waar Jan 25 jaar als 

patholoog heeft gewerkt. De NVVP heeft voortaan een, eh, hoogedelgestrenge patholoog als 

erelid. 

Wij hopen zijn ervaring en wijsheid nog wel te kunnen gebruiken in onze omgang met 

onvermijdelijke fouten. Met Broekman als gids kan de Nederlandse pathologie leren omgaan met 

de onvermijdelijke fouten. 

JanBroekman, ridder in de orde van 

Oranje Nassau.  

Foto: hans@hans-jansen-fotografie.nl  
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Burgemeester Kallen van Neerijen (links) met Jan Broekman en Carla Wiersma 
Fotografie: hans@hans-jansen-fotografie.nl 

Jan Broekman: Erelid NVVP en Ridder van Oranje Nassau. 
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Het Bethesda voorstel voor rapportage schildkliercytologie op  
basis van risico op maligniteit  

Introductie. 

 

De commissie cytologie heeft in een steekproef naar ‘conclusies in de schildkliercytologie’ een 

bloemlezing gezien van beschrijvende conclusies. Het was niet altijd helder wat het cytologisch 

onderzoek door een dergelijke beschrijvende conclusie toevoegde aan het klinische management. 

Het is mogelijk dat op basis van afspraken ‘in huis’, de conclusies mogelijk voor aanvragers wel 

informatief waren. Eén laboratorium gebruikte een standaard ‘vertaling’ van de conclusie (de 

Engelse Thy classificatie met vijf categorieën, in ernst oplopend). Landelijk worden in Nederland 

naar schatting rond de 5000 schildklierpuncties verricht. 

Er is overigens een aanbeveling, van uit de richtlijn goed gedifferentieerd schildkliercarcinoom, 

om uniforme, beschrijvende conclusie-categoriën te gebruiken. De richtlijn vermeldt dat bij 

voorkeur in vijf categorieën (maligne, verdacht, folliculaire proliferatie, benigne, resp. 

onbeoordeelbaar) moet worden gerapporteerd. Ook valt er te lezen dat “de cytologische criteria 

bij papillair carcinoom en benigne afwijkingen reproduceerbaar zijn en nauwelijks onderhevig aan 

interobserver variatie”1. De steekproef bij de commissie cytologie geeft de indruk dat dit wat 

optimistisch is. 

 

Een nieuwe classificatie: Bethesda 

Internationaal is er een veelheid aan classificatiesystemen voor schildkliercytologie. Dat gegeven 

alleen al relativeert de 

bevindingen van onze 

steekproef, namelijk dat er 

zoveel soorten rapportages 

in de praktijk worden 

gebruikt. Standaardisering 

van verslaglegging maakt 

verge l i jk ingen  tussen 

laboratoria mogelijk. Ook 

kan zo gecontroleerd worden 

of de bovenvermelde 

r e p r o d u c e e r b a a r h e i d 

inderdaad van toepassing is. Bovendien appreciëren aanvragers standaardisering boven 

laboratorium- en/of patholoog gebonden tekst: het is gewoon duidelijker. Juist met aanvragers is 

het Bethesda voorstel voor classificatie en rapportage van schildkliercytologie tot standgekomen2.  

 

Bethesda schildkliercytologie rapportage met risico schat-

ting en management suggesties4 

Categorie Risico  

maligniteit 
Management  
suggesties 

1.Niet diagnostisch 1-4% Herhalen met of 
zonder echo 

2. Benigne 0-3% Klinische FU 

3. Atypie of folliculair 

laesie; onzekere be-

tekenis (‘aus-flus’) 

5-15% Herhalen FNA 

4. Folliculaire neo-

plasie- verdacht voor 

folliculaire neoplasie 

15-30% Diagnostische 
Hemithyreodectomie 

5. Verdacht voor ma-

ligniteit 
60-75% Subtotale 

hemithyreodectomie 

6. Maligne 97-99% Idem 
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Het Bethesda voorstel voor rapportage schildkliercytologie op  
basis van risico op maligniteit  

Het voorstel omvat ordening van uitslagen en zgn. management suggesties waaraan klinische 

consequenties verbonden kunnen worden (zie tabel). Om dit waar te kunnen maken, moet de 

classificaties op relatief risico voor maligniteit zijn gebaseerd. Dat is precies wat de Bethesda 

classificatie voorstelt. 

De cytologie commissie heeft het voorstel beoordeeld en dit naast de aanbeveling van de 

Nederlandse richtlijn gelegd. Ook de European Federation of Cytological Societies heeft het 

voorstel besproken3. Samengevat: de EFCS-cytologen moesten wennen aan zes rangen (‘tiers’) in 

één classificatie. De nieuwste tier ‘atypie’ (aus-flus of ‘atypia of uncertain significance or folliculair 

lesion of uncertain significance’) trok de meeste aandacht (nr 3 in de tabel). In de praktijk zullen 

de meeste pathologen niettemin erkennen, dat zich nu eenmaal situaties voordoen waarin de 

‘aus-flus’-categorie geschikt is. Ook in de steekproef van de commissie cytologie zagen we 

dergelijke conclusies zoals “voorkeur voor folliculaire hyperplasie. Folliculaire neoplasie kan 

echter niet geheel worden uitgesloten” of “folliculaire hyperplasie dan wel folliculaire tumor. Geen 

zeker onderscheid te maken”. Alleen al om in deze twee voorbeelden de klinische situaties 

zinniger te sturen, is afstemming en standaardisering van pathologie uitslagen gewenst.  

Chirurgen en endocrinologen kunnen consequenties aan de management suggesties verbinden, 

maar kunnen er natuurlijk ook van afwijken. De inclusie van managementsuggesties zal de vraag 

kunnen opwerpen of dit wel nodig is, omdat alles toch immers wordt besproken in 

multidisciplinair overleg. Het Bethesda voorstel is echter een combinatie van classificatie, 

rapportage én management aanbeveling op basis van risico. De classificatie kan worden 

toegepast ongeacht echogeleide punctaten of klassieke FNA en behoudt ook zonder 

multidisciplinaire bespreking de geldigheid. Voor aanvragers is dit duidelijk: hij of zij weet welk 

risico er aan verbonden moet worden en kan de uitslag meewegen in het te bepalen beleid. Een 

pathologie laboratorium dient op basis van periodieke kwaliteitscontrole zo nodig haar criteria 

voor een categorie aan te passen, indien bijvoorbeeld het gevonden risico buiten de marge blijkt 

te vallen (bv folliculaire proliferatie geeft in meer dan 30% van de gevallen een maligniteit). 

Aangezien de meeste cytologie uitslagen zich in het lage 

risico gebied bevinden, is dit voorstel, begrijpelijk, juist 

wat fijnmaziger op dit gebied. De Nederlandse richtlijn 

voor goed gedifferentieerd schildkliercarcinoom, boven 

al genoemd, is vooral gericht op diagnostiek van 

carcinoom en minder op management van nodi. De 

Commissie cytologie realiseert zich dat bij veel patiënten 

de behandeling zich buiten deze richtlijn afspeelt en dat 

juist management van patiënten die gerustgesteld 

kunnen worden, onderbouwd moet zijn met 

betrouwbare, reproduceerbare cytologie.  

 

Het kanaliseren van een rivier in NL 
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Het Bethesda voorstel voor rapportage schildkliercytologie op  
basis van risico op maligniteit  

De tekst standaardisering (tot op de letter) stelt de aanvrager in staat die betrouwbare cytologie 

‘te herkennen’. De aanvrager weet dan de uitslag onderbouwd is voor wat betreft het percentage 

kans op maligniteit. Daar heeft de patiënt wat aan. De introductie van managementsuggesties in 

pathologieverslagen vergt wel afstemming de aanvragers. Ook moet duidelijk zijn dat de 

suggesties alleen is gebaseerd op het cytologisch beeld. De klinische context kan nopen tot 

andere beslissingen.  

 

Samenvatting en aanbeveling 

De commissie cytologie stelt voor dit Bethesda voorstel voor pathologie rapportage in Nederland 

te gaan gebruiken. Het is verstandig deze wijze van rapporteren op te nemen in de nieuwe versie 

van de richtlijn goed gedifferentieerd schildkliercarcinoom. Los hiervan kan een laboratorium 

bijvoorbeeld dit per 1 januari 2012 in gaan voeren. U kunt dan al valideren in het komend half 

jaar en een en ander afstemmen met uw aanvragers. Hopelijk komt er een verslag-protocol 

module: met enige kanalisering is dit pathologie product gebaat. 

 

Juni 2011 

Commissie Cytologie  

 

Referenties  
1. www.oncoline.nl. Richtlijn schildkliercarcinoom.  
2. Cibas ES, Ali SZ. The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology. Thyroid 2009; 19: 1159. 
3. Kocjan G, Cochand-Priollet B, et al. Diagnostic terminology for reporting thyroid fine needle aspiration cytology: 
European Federation of Cytology Societies thyroid working party symposium, Lisbon 2009. Cytopathology. 2010; 21: 86. 
4. Bongiovanni M, Cibas ES, Faquin WC. The role of thyroid fine needle aspiration cytology and the Bethesda system for 

reporting thyroid cytopathology. Diagnostic Histopathology 2011; 17: 3. 

Casus Verbalis 

De oplossing van de vorige keer was (natuurlijk!) Langerhans cel histiocytose. Het specifieke 

attribuut was het Birbeck granulum, ook wel tennisracket (Wimbledon!) genoemd en de eerste 

geluidsdrager was CD1a. Ja, achteraf is het allemaal logisch……. 

 

De nieuwe casus gaat over het gedeelte van het lichaam dat ons van voldoende bouwstenen 

moet voorzien. En dan wel dat onderdeel dat suggereert dat wij een aangeboren handafwijking 

hebben. In plaats van indrukwekkende hoogbouw is er nu sprake van bungalows en diepe geulen 

tussen die bungalows, wier muren ook versierd zijn met vele  kleine (sier)steentjes tussen de 

bakstenen. 

Leuk he, zo’n cryptische omschrijving. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose die hier wordt 

omschreven? 
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 Kwaliteit: de tussenrapportage van de SKML 

In het vorige bulletin heb ik u allen uitgelegd wat we wilden veranderen aan de procedure van de 

rondzendingen. Beloofd was dat er eind mei een rapportage zou zijn over de vergelijking. Die 

bijeenkomst, die slecht bezocht was, met name door de pathologen (!), is mede aangewend om de 

deelnemers wat vertrouwder te maken met de manier van rapporteren van het nieuwe systeem. 

Meest opvallende was dat de beoordeling van de deelnemers zelf en die van het panel toch wel 

duidelijke verschillen liet zien. Veel meer deelnemers hadden zichzelf goed beoordeeld dan door 

het panel was gedaan. Op het eerste gezicht is dat natuurlijk verontrustend, maar bij nader 

beschouwen zijn er wel wat verklaringen voor aan te wijzen, waarvan de meerderheid is terug te 

voeren op het moeten wennen aan de nieuwe vragenlijsten systematiek. Uit de voordrachten van 

Konnie Hebeda en Rob Jansen blijkt er in de rapportage van de SKML echt enorm veel informatie 

te schuilen, waarmee elke deelnemer precies kan zien hoe hij/zij het gedaan heeft, ten opzichte 

van de andere deelnemers. Tevens kan er informatie geëxtraheerd worden over het functioneren 

van gebruikte antilichamen en methodes en als de plaatjes van goede slechte en middelmatige 

kleuringen op de website worden geplaatst, kan ook de optimaliteit van de kleuring beoordeeld 

worden. En meer…. 

 

De meeste mensen zullen wat moeten wennen aan deze rapportage, maar wij denken dat het zeer 

veelbelovend is. 

 

Waar staan we nu met ons voorstel tot verandering, want daarover zou het gaan in mei. Welnu, de 

wat tegenvallende resultaten van de vergelijking tussen eigen en panelbeoordeling, maakt dat we 

onze verandering nog wat uit stellen, of misschien beter gezegd, nog wat gefaseerder gaan 

invoeren. De panels blijven dus, maar worden teruggebracht tot 1 koppel patholoog/analist, die 

dan ook verantwoordelijk wordt voor de plaatjes op de website. Zo blijft er nog een beetje over en 

pas als de beoordelingen van koppel en eigen beoordeling nagenoeg over elkaar heen vallen is het 

te overwegen de koppelbeoordeling te schrappen. Zo gaan we verder, met het bekender maken 

van de rapportages, met het verbeteren van de vragenlijsten en met het langzaam invoeren van 

vragen die naar de klinische consequentie van de uitslag vragen. Langzaam steeds een beetje 

beter. Daar hebben we u allemaal, pathologen en analisten voor nodig, dus laat ons niet in de 

steek en zet u in voor uw eigen kwaliteit en die van de pathologie in Nederland in het algemeen!!! 

 

Tot de volgende bijeenkomst. 

 

Namens het bestuur van de sectie pathologie van de SKML, 

Paul van der Valk 
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Competenties in persoonlijk nascholingsdossier in GAIA 

Vanaf 1 april 2010 wordt in uw persoonlijk nascholingsdossier in GAIA (Gemeenschappelijke Ac-

creditatie Internet Applicatie) zichtbaar op welke CanMEDS-competenties u nascholing heeft 

gevolgd. In de bijlage bij deze brief vindt u een overzicht van de CanMEDS-competenties, zoals 

vastgesteld door de KNMG Colleges. Dit zijn dezelfde competenties die gelden voor de artsen 

opleidingen. 

 

Geen exacte kopie van de werkelijkheid 

Het overzicht van competenties in uw persoonlijk nascholingsdossier geeft een indicatie op welke 

competenties u nascholing heeft gevolgd. Het vormt geen exacte kopie van de werkelijkheid. Voor 

u dient het als reminder om niet uitsluitend medisch inhoudelijke nascholing, of uitsluitend man-

agementcursussen te volgen. Voor de Wetenschappelijke vereniging worden op het aggrega-

tieniveau van het specialisme statistieken gemaakt ten behoeve van het nascholingsbeleid. Zijn er 

witte vlekken in het nascholingsaanbod voor de achterban, of in de nascholing die door de achter-

ban wordt gevolgd? Uitgangspunt is dat het geen algemene verplichting wordt om op alle compe-

tenties nascholing te volgen. Iedere arts kiest voor zichzelf de nascholing die voor hem of haar 

relevant is. 

 

Waarom wordt een overzicht met CanMeds-competenties gemaakt? 

De KNMG heeft met het Ministerie van VWS afgesproken dat inzichtelijk wordt gemaakt op welke 

competenties nascholing wordt aangeboden en gevolgd. Deze afspraak is gemaakt met instemming 

van de wetenschappelijke- en beroepsverenigingen van erkende specialismen. Door deze trans-

parantie te bieden, wordt voorkomen dat de overheid regels gaat opstellen m.b.t. de vereiste in-

houd van de nascholing, zoals in sommige Europese landen is gebeurd. In de visie van de 

medische beroepsgroep is de inhoud van de nascholing een zaak van de beroepsgroep zelf en niet 

van de overheid die daarvoor de inhoudelijke kennis mist. Aan VWS wordt uitsluitend globale infor-

matie verstrekt over specialismen en niet over individuele artsen. 

 

Hoe worden de competenties aan nascholing gekoppeld? 

Aan alle aanbieders van nascholing wordt gevraagd om per nascholing minimaal 1 en maximaal 3 

competenties aan te vinken, waarop wordt nageschoold. Als meer dan 1 competentie wordt aange-

vinkt wordt gevraagd om globaal de verhouding in percentages weer te geven van de mate waarin 

de aangevinkte competenties in de nascholing aan bod komen. Het totaal moet uitkomen op 

100%. Voorlopig worden alleen congressen, symposia, e.d. door aanbieders gelabeld. 

 

Ter illustratie een voorbeeld 

Een congres telt bijvoorbeeld 10 workshops, waarvan 8 medisch inhoudelijk en 2 gericht op com-

municatie. De aanbieder labelt de scholing als 80% medisch inhoudelijk en 20% communicatie. Als 

de arts 2 medisch inhoudelijke workshops van een uur heeft gevolgd, wordt in zijn persoonlijk 

nascholingsdossier het volgende vastgelegd:  

 

– 80% x 2 uur = 1,6 uur medisch inhoudelijk; 

– 20% x 2 uur = 0,4 uur communicatie. 

 

Het is namelijk ondoenlijk om dit per individu precies te registreren. 

 

CanMeds-competenties in persoonlijk nascholingsdossier  

van arts in GAIA  
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Bijlage: Lijst met CanMEDS-competenties vastgesteld door KNMG Colleges 

 

1. Medisch handelen 

1.1. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. 
1.2. De specialist past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied 

goed en goed toe. 
1.3. De specialist levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg. 
1.4.  De specialist vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe voor patiëntenzorg en 

onderwijs 
 

2. Communicatie 

2.1. De specialist bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op. 
2.2.  De specialist luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie. 
2.3.  De specialist bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie. 
2.4.  De specialist doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus. 
 

3. Samenwerking 

3.1.  De specialist overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. 
3.2.  De specialist verwijst adequaat. 
3.3.  De specialist levert effectief intercollegiaal consult. 
3.4.  De specialist draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. 
 

4. Kennis en wetenschap 

4.1. De specialist beschouwt medische informatie kritisch., heeft kennis van basale onder-
zoeksmethodiek, en bedrijft de geneeskunde waar mogelijk volgens evidence based  

 richtlijnen 
4.2.  De specialist bevordert de verbreding van en ontwikkelt de Wetenschappelijke vakkennis. 
4.3.  De specialist ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. 
4.4.  De specialist bevordert de deskundigheid van studenten, agio’s, collegae, patiënten en andere 

betrokkenen bij de gezondheidszorg. 
 

5. Geneeskundig maatschappelijk handelen 

5.1.  De specialist kent en herkent de determinanten van ziekte. 
5.2.  De specialist bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel. 
5.3.  De specialist handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. 
5.4.  De specialist treedt adequaat op bij incidenten in de zorg. 
 

6. Organisatie 

6.1.  De specialist organiseert het werk naar een balans in patiëntenzorg en persoonlijke  
 ontwikkeling. 
6.2.  De specialist werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie. 
6.3.  De specialist besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord. 
6.4.  De specialist gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg, en voor bij- en 
 nascholing. 
 

7. Professionaliteit 

7.1.  De specialist levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 
7.2.  De specialist vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 
7.3.  De specialist kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen. 
7.4. De specialist oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het 
 beroep. 

CanMeds-competenties in persoonlijk nascholingsdossier  

van arts in GAIA  
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Since 2006 a group of European urological pathologists have run an informal network of communi-

cation for urological pathology, The European Network of Uropathology (ENUP). Our intention when 

we started the network was to get a channel for distribution of professional information to patholo-

gists throughout Europe. We were surprised to find that it was very difficult even to get access to 

air mail addresses to pathology departments and even more difficult to disseminate information on 

an individual basis. It was decided that ENUP would not be a formal society and, thus, we do not 

charge any fees and we do not have any formal annual meetings. All communication is by email.  

Until recently, we had about 380 members from 15 west European countries. Initially we only in-

cluded one pathologist per laboratory for practical reasons, but it has now been decided to open 

ENUP for all European practicing pathologists (MDs) with an interest in urological pathology. You do 

not have to be a specialist in this field to become a member. After a successful recent recruitment 

campaign, we are now around 700 members. To join us you only need to fill out a short form on 

this website: 

http://www.surveymonkey.com/s/X23QFWC 

If you have colleagues in your hospital or in other institutions who might be interested, or if you 

have access to email lists of pathologists, do not hesitate to forward this information! Many col-

leagues at the same lab can enter the web form from the same computer if you just open it again 

after you have finished and clicked Done. 

 

The purpose of ENUP is to get a route for dissemination of relevant information such as guidelines, 

consensus documents, society information, courses, grants etc. for uropathology. We regularly 

conduct web-based surveys on how uropathology is practiced in Europe. The results of these sur-

veys are compiled and sent back to the network participants in order to give immediate feedback. 

Hopefully, the survey results may give a better picture of how uropathology is practiced in Europe 

and it is our hope that this will make it easier to issue formal guidelines and also be a support for 

you in your daily practice. We will soon email a jpg microphotograph catalogue for standardization 

of Gleason grading in Europe, which we hope will be useful for you.  

 

We are aware of the concerns that people may have about privacy and the risk of spamming. 

Therefore, we will not spread the address list to others than the board members listed at the end 

of this email. The email addresses will always be suppressed in group emails. The email list will not 

be forwarded to congress secretariats, commercial interests or other societies. Whenever you 

change your address or wish to be removed from the list, please email to lars.egevad@ki.se. 

 

Finally we wish new members welcome to ENUP and we would like to thank our old members for 

their continued support. We hope that you will find this service useful! 

 

Lars Egevad (Coordinator of ENUP) 
Stockholm 
lars.egevad@ki.se 

Invitation to sign up in The European Network of Uropathology (ENUP) 
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Lopende Projecten  

• Richtlijn ‘Primaire Tumor Onbekend’  
 Voorzitter: Dhr. J. Oudejans 
 Status: afronding, de conceptrichtlijn wordt binnenkort aangeboden 

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

• Digitaal Visitatiesysteem met behulp van ADAS 

 Voorzitter: Dhr. R.J. van Suylen en Dhr. J. Oudejans 
 Status: opstartfase, het system is aangeschaft en wordt gevuld met de eerste gegevens 

• NVVP meerjaren kwaliteitsplan 
 Voorzitter: Mw. H. Sietsma en Dhr. J. Oudejans 
 Status: het eerste concept ligt klaar, de CKBU zal in de zomer hiermee verder gaan 

• Richtlijn ‘virtuele pathologie panel’ met tumoren van de thymus als pilot  
 Voorzitter: M.A. den Bakker 
 Status: opstartfase, de eerste bijeenkomst moet gepland worden  

• Herkennen van en omgaan met erfelijkheid in de gangbare diagnostiek van de patholoog  
 Voorzitter: J. Morreau 
 Status: opstartfase 

Kwaliteitsgelden voor de pathologie (SKMS) 

Agenda 

Juli 2011    ESP Videomicroscopy Masterclasses, Brussels, Belgium 

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

27 aug-1 sept 2011 ESP 23rd European Congress of Pathology, Helsinki, Finland 

Sept 2011   ESP Videomicroscopy Masterclasses, Brussels, Belgium 

1-2 sept 2011   Cursus praktische Nefropathologie, LUMC, Leiden 

28-30 sept 2011  Postgraduate Course Diagnostic Breast Pathology 

Okt 2011    ESP Videomicroscopy Masterclasses, Brussels, Belgium 

 

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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Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk vóór 23 september 2011 

Vacatures 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 
 
• vacature patholoog UMC Groningen 
• vacature patholoog Meander Medisch Centrum 
• vacature patholoog NFI (0,45-0,9 FTE) 
• vacature patholoog Nederlands Kanker Instituut - Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
• vacature patholoog Elkerliek Ziekenhuis Helmond (0,5 FTE) 
• vacature directeur  Stichting PAN (0,6 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 

K. Keizer, 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, president elect; penningmeester 

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 € 400,-; arts-assistenten/

AIO/AGNIO € 63,25; oud-leden € 34,50; buitengewone/buitenlandse 

leden € 132,25.  

Voor de  sectie Experimentele pathobiologie: gewone leden € 85,10; arts-

assistenten/AIO/AGNIO € 42,55; oud-leden € 34,50; buitengewone/

buitenlandse leden € 34,50.  

Voor de sectie Dierpathologie: gewone leden € 85,10; arts-assistenten/

AIO/AGNIO € 42,55; oud-leden € 34,50; buitengewone/buitenlandse 

leden € 34,50.  


