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Na de uitreiking van de JC Pompe penning aan Arjen van de Pol en zijn bevlogen pleidooi voor 
PALGA, ging een select gezelschap, na een broodje, zich opmaken voor wat meer mundanere zaken 
in het ondermaanse: werkgelegenheid en tarieven. Een nieuw snufje was de mogelijk om via de 
mobiele telefoon te stemmen op ja/ nee vragen van de sprekers. De sprekers kon dus hun gehoor 
opiniepeilend in de peiling houden.  
 
De resultaten van de manpowerenquête, die in de loop van 2012 is uitgevoerd en de daarop 
gebaseerde manpowerplanning werden door Carien Peutz-Kootstra (UMCM, Maastricht) toegelicht. Bij 
het ‘aanbesteden’ van deze 2012 enquête, was duidelijk geworden dat de eerdere enquêtes er was 
naast zaten. Met name uitstroom uit de opleiding bleek lastig te ramen: in 2009 werd voorspeld dat er 
19 zouden uistromen (obv van instroom), maar dat bleken er uiteindelijk maar 12 te zijn. De CBB schat 
nu de ‘ doorgang’ wat bescheidener in: bij 25 AIOS instroom, verwacht men er 18, na vijf jaar. Verder 
zijn introductie van BVO (bevolkingsonderzoek) darmkanker en de aanstaande verandering in BVO 
baarmoederhalskanker meegewogen. Nieuw was de ‘adnex’ over laboratoriumproductie.  
Het eindresultaat baseerde zich op drie scenario’s: 4 % groei, 3% groei en 2,4% groei (tabellen 31, 32 
en 33). In scenario 1 zijn er 40 vacatures in 2017 en in scenario 2 zijn er 16 vacatures. Met 2,4% groei 
krijgen we een overschot van 8 pathologen. Maar welk scenario moeten we aannemen? De CBB 
beveelt scenario 3 (2,4% groei) aan. Eén vragensteller merkte op dat macrobudgetgroei voor PA labs, 
door verschuiving van bv (dure) radiologie naar (goedkope) pathologie, anders kan uitpakken. 
Interessant is dat de productiegegevens, die in 2012 waren meegeënquêteerd een groei lieten zien 
van circa 10%.  Samenvattend: de CBB adviseert nu nog niets te doen maar volgend jaar weer te 
enquêteren.  
De zaal noemde overigens nog de zgn banenthermometer in Medische Contact: voor wat betreft de 
pathologie klopt die totaal niet en schept veel verwarring.  
 
Joost Oudejans (Diak, Utrecht) vertelde over de mogelijkheden om een aangepast tarief systeem in te 
voeren voor met name 501, 503 en 507 (HE, immuno en morfometrie). Hij stelde voor deze 
categorieën op te delen in vijf categorieën zoals de AMA dat doet. In deze context beval Joost het 
praktijktyperingsrapport aan uit 1999 (Blok et al). Tot 2015 doet de unieke gelegenheid zich voor om 
de pathologiehonoraria te herijken, macrobudgetneutraal. De zaal voelde wel wat voor de 
voorgestelde veranderingen al waren in totaal 13 pathologen die een stem uitbrachten via het 
telefonische systeem. Men benadrukte dat er dan zeer goed afgespraken gemaakt moeten worden 
over wanneer en hoe bepaalde verrichten aangevraagd worden. Hoe dan ook: niemand lijkt content 
met het huidige systeem. En voor 2015, kan, in overleg met het DOT bureau, zo legde Joost uit, er een 
herschikking komen. Na 2015 wordt alles vrij onderhandelbaar. Het woord is nu aan de vereniging.  
 
Wim Timens (UMCG, Groningen) vertelde over T nrs toebedeling. Wanneer preparaten ontvangen 
worden blijkt er enige variatie in de praktijk te zijn over het aantal T nrs dat dan per preparaat 
toegekend wordt. Dit kan tot behoorlijke verschillen leiden tussen laboratoria. Een aardig onderzoek in 
het UMCG over T nr toebedelen liet zien dat de variatie in T nr toebedeling kan schommelen tussen 
100 en 135%. Hij stelde voor om T nrs toe te bedelen op basis van a) de klinische vraagstelling, b) de 
mogelijkheid een pTNM te geven en c) patiëntveiligheid. Waar geen van deze criteria hulp biedt, kan 
men zich richten op de DOT structuur. Het grote voordeel van deze basisprincipes, is dat het heel 
goed uitgelegd kan worden aan de aanvragers. Met het inrichten van uw ordermanagement systeem 
bent u dan ook snel klaar. Ook deze spreker kon af en toe even peilen naar de mening van het gehoor. 
De veranderingsgezindheid was groot: de aanwezigen vonden uniform toebedelen per protocol een 
goed idee. Men vond het verder een voorwaarde voordat er eventuele tariefverschuivingen konden 
plaatsvinden.  
 
Volgens de eerste spreekster zijn we met 377 pathologen. Het was dus jammer dat u (circa 360) er 
niet was! De telefonische methode van stemming representeerde nu een wat kleine selectie groep. 
Bovendien bleek niet iedere patholoog een 4G internet verbinding te hebben. Midden in het beton van 
het OVLG hadden nogalwat semi smart phones geen bereik. Een klein schoonheidsfoutje van een in 
principe leuke toevoeging aan de discussieavonden van de NVVP. Voor u moeten we het nóg leuker 
maken, zoveel is duidelijk.  


