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Huidige kwaliteitsactiviteiten binnen de NVVP 
Commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening (CKBU)
- coördinatie en implementatie richtlijnen. 
- indicatoren 
- SKMS projecten. 
- coördinatie externe instanties ,zoals IKNL en CCKL / RvA. 
Commissie beroepsbelangen
- Financiële en maatschappelijke beroepsbelangen hebben een nauw 
raakvlak met kwaliteit. 
Landelijke Visitatie Commissie (LVC)
- vakinhoudelijke toetsing door middel van visitatie 
- Evaluatie spiegelindicatoren
Commissie nascholing
- organisatie jaarlijkse pathologendagen en bij- en nascholingsactiviteiten 
(symposia, cursussen etc.).
Consilium Pathologicum
- pathologie opleiding, die voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld  door 
o.a. MSRC.
Commissie cytologie
- ontwikkelen en actueel houden van richtlijnen op cytologisch gebied.



Indicatorendoelmatigheid

nascholing

richtlijnen

Verbeteren van kwaliteit

Waarom een kwaliteitsplan

- Overzicht 

- Afstemming

- aandachtspunten formuleren

- SKMS aanvragen



Samenvatting kwaliteitsdoelstellingen NVVP (2012-2014) tijdpad

Opleiding en nascholing

Erkenning van de discipline moleculair bioloog in de pathologie. Jan 2012

Aandacht voor nieuwe technieken waaronder moleculaire pathologie in opleiding 
en bij- en nascholing .

doorlopend

Aandacht voor implementatie van richtlijnen in de opleiding en bij- en nascholing, 
waaronder ontwikkelen van zgn. E-learning programma’s.

doorlopend

Aandacht voor opleiding, bij- en nascholing ondersteunend analytisch personeel doorlopend

Richtlijnen

Uniformeren en beter toegankelijk maken van richtlijnen Doorlopend

Participatie van pathologen in (multidisciplinaire) richtlijnen stimuleren Doorlopend

Bevorderen van draagvlak van pathologen voor richtlijnen door inschakelen van 
pathologennetwerken in commentaarrondes

Doorlopend

Bevorderen van de ontwikkeling van professionele standaards 
Ontwikkelen van nieuwe protocolmodules                          
Protocolmodules  voor mamma- , colon en longcarcinomen geïmplementeerd in 
>50% van de afdelingen 

Jan 2013
Doorlopend
Dec 2014

Kwaliteitsborging; meten van kwaliteit

Invoeren spiegelindicatoren database Jan 2012

Evaluatie spiegelindicatoren database Jan 2014

Invoeren van ADAS systeem voor visitatie en spiegelindicatoren Jan 2012

Evaluatie ADAS systeem Jan 2014

Invoeren van kwaliteitssystemen in > 50% van alle afdelingen Jan 2014

Up to date houden van kwaliteitshandboek pathologie cf isonorm doorlopend

Verbeteren van doelmatigheid van diagnostiek 

Het ondersteunen van taakherschikking in de pathologie doorlopend

“Evidence based” evalueren van de uitwerking van richtlijnen met als doel 
doelmatiger werken

doorlopend

Bevorderen van ‘evidence based’ richtlijnen en werkwijze Doorlopend



Richtlijnen

- Vrijwel allemaal multidisciplinair

- Procedure voor selecteren vertegenwoordigers

- Evidence based

- Toegankelijk en overzichtelijk

- Up to date houden



DUCA DPCA

(long / prostaat / mamma)

DICA

PALGA protocolmodules

Spiegelindicatoren NVVP

Audits



Conclusie CKBU 

NVVP kwaliteits inspanningen moeten focussen op :

- Richtlijnen

- Audits, zowel multidisciplinair als spiegelindicatoren

- Implementeren gestructureerde datainvoer via protocolmodules






