
                                                            

WEBSITE 

De NVVP beschikt over een website (www.pathology.nl) waar leden informatie 
kunnen vinden over wat er gaande is binnen de pathologie en interessante vacatures 
zien. Leden hebben via de website toegang tot de ledenadministratie van de 
vereniging. Hier dienen leden uw adresgegevens bij de houden en te controleren of 
het juiste e-mail adres is ingevuld 

COMMUNICATIE 

Vier keer per jaar komt het digitale Bulletin uit. Dit is het digitale informatieblad 
van de vereniging, waarin u geïnformeerd wordt over diverse zaken. Het is een 
blad voor en door pathologen. De redacteur is onafhankelijk. Het bestuur levert 
bijdragen aan voor het Bulletin. Bij het aangaan van een lidmaatschap ontvangt 
u dit blad via de e-mail. Indien gewenst kunt u het (ook) per post krijgen.  
 
De NVVP bundelt wekelijks informatie voor de sectie klinische pathologie, zoveel 
mogelijk beperkt tot de vrijdag. Het is van belang te weten dat soms ‘externen’, 
tegen betaling, ook via dit medium kunnen ‘meeliften’. U kunt via een button 
antwoorden als u deze mails niet wenst, vooralsnog ‘integraal’ maar hopelijk zo 
spoedig mogelijk ‘sectie gebonden’.  
Bij acute zaken gebeurt dit soms op andere momenten. U kunt natuurlijk ook 
’integraal’ hiervoor ‘ontklikken’: dan ontvangt geen van beide.  

 
INFORMATIE EN AANMELDING 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de NVVP, 
telefoon: 030-6868762 of email: secretariaat@pathology.nl. 
 
Aanmelden kan via de website www.pathology.nl. Op deze site vindt u nog meer 
informatie over de vereniging. 
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INTRODUCTIE 

Pathologie betekent ziekteleer in de ruimste zin des woords: inzicht leidend 
tot beter begrip en daarmee therapie van ziekten. De wetenschappelijke 
discipline ‘Pathologie’ (i.t.t. het klinisch specialisme pathologie) is een ruim 
begrip en gaat niet alleen over diagnostiek van ziekten, maar over onderzoek 
naar oorzaken en mechanismen hiervan.  
 
De patholoog is een klinisch medisch specialist, die, door het bestuderen van 
bij een patiënt verwijderde cellen of weefsel diagnoses stelt op grond waarvan 
behandelaars beleid ten aanzien van patiënten kunnen baseren. In 
toenemende mate worden pathologen daarin ondersteund door klinisch 
moleculair biologen in de pathologie. Dit zijn meestal biomedische 
wetenschappers of biologen, die de technische inbreng en borging garanderen 
van de moleculaire diagnostiek. De patholoog zal deze uitslagen in 
samenhang met de microscopie ‘duiden’: de patholoog stuurt zo, als het 
ware, de therapie. De patholoog heeft een spilfunctie in het ziekenhuis. 
 
In Nederland zijn klinisch pathologen werkzaam in perifere ziekenhuizen, bij 
zelfstandige stichtingen én bij de acht universitaire afdelingen. 
Neuropathologen zijn ‘aparte’ klinische pathologen. Er zijn verder veterinaire 
pathologen, toxicologisch pathologen, experimentele (bio)pathologen en de al 
genoemde klinische moleculair biologen in de pathologie. Tenslotte zijn er 
enkele pathologen werkzaam als forensisch patholoog in het gerechtelijk 
laboratorium van het ministerie van Justitie: zij onderzoeken overledenen in 
opdracht van de officier van Justitie. Forensisch pathologen zijn ook lid van de 
sectie klinische pathologie.  
 
Pathologen worden competentie gericht opgeleid in UMC’s en B opleidingen, 
volgens een modulair systeem. Hierin zit ook een wetenschapstage van 6 
maanden. Minimaal een half jaar en maximaal 2 jaar van de opleiding kan 
perifeer worden gedaan. Vrijwel overal kan de opleiding parttime worden 
gedaan uiteraard binnen de algemene regelgeving van het college opleidingen 
medische specialisten. 

 
NVVP  

De NVVP is een wetenschappelijke vereniging met een koepel structuur. De 
NVVP heeft statuten en een huishoudelijk reglement. (NB spellingswijze van de 
NVVP is met vier hoofdletters. NVvP is de afkorting voor de vereniging voor 
psychiaters). De koepel omvat verschillende secties. De grootste sectie is die 
van klinisch pathologen. Kleinere secties zijn die van veterinaire- en 
proefdierpathologen, experimenteel pathobiologen en klinische moleculair 
biologen in de pathologie. AIOS-pathologie kunnen ‘assistent-lid’; worden van 
de NVVP, tegen een geringe contributie. Dit valt sterk aan te raden. Het 
assistent-lidmaatschap geeft korting op de Pathologendagen. Tot slot: er is ook 
een assistentenvereniging (LPAV; zie verder). 

De NVVP telt ruim 600 leden. De vereniging heeft als belangrijkste taak het 
bewaken, het bevorderen en het optimaliseren van de vakinhoudelijke kwaliteit 
van de pathologie. Als belangenbehartiger profileert de vereniging de 
patholoog in medische context. Zij stimuleert en ondersteunt de 
maatschappelijke positie van het specialisme, hun beroepsbeoefenaren en de 
professionals in de overiges secties. Daarnaast is de NVVP aanspreekpunt voor 
alle beroeps-inhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden. De NVVP 
werkt aan een positieve beeldvorming rond het specialisme pathologie en de 
pathologen in Nederland en Europa. 

 
LPAV 

De Landelijke Pathologen Assistenten Vereniging (LPAV) behartigt de belangen 
van alle assistent-pathologen en organiseert twee keer per jaar een cursus 
waarin door de assistenten aangedragen onderwerpen nader worden toegelicht. 
De bestuursleden van de LPAV hebben zitting in bestuur en commissies van de 
NVVP en het Concilium.  

 
ACTIVITEITEN 

De NVVP organiseert verschillende activiteiten voor haar leden. Twee maal per 
jaar vindt een bijeenkomst plaats: één discussie avond en één huishoudelijke 
vergadering. De discussievonden gaan over één onderwerp waarover leden 
ervaringen en opinies kunnen uitwisselen. De huishoudelijke vergadering in het 
najaars wordt meestal gekoppeld aan een nascholingsactiviteit. Hiernaast is er 
een koepelbrede wetenschappelijke bijeenkomst (de ‘pathologendagen’) met 
een algemene ledenvergadering (voor de begroting en het beleid).  
De vereniging onderhoudt banden met nationale en internationale organisaties, 
die zich met pathologie bezighouden. De NVVP is als vereniging lid van de 
FEDERA (federatie van medisch wetenschappelijke verenigingen), de KNMG. 
Via de Orde participeert de NVVP in kwaliteit- en opleidings onderwerpen die op 
alle medische specialismen betrekking hebben. De NVVP verleent ook 
ondersteuning via procedures en advies bij juridische procedures of andere 
geschillen. Tenslotte is zij actief in het bewaken van de onderzoeks- en 
inkomensperikelen van alle verenigingsleden (naar rato van de secties). 
 

 NASCHOLING, GAIA EN VISITATIES 

De NVVP heeft op haar website een link met GAIA. Via deze link kunt u uw 
nascholingsactiviteiten controleren en bijhouden. Het NVVP secretariaat kan 
verder ondersteuning verlenen bij vooraf regelen van accreditatiepunten bij het 
organiseren van een cursus. De NVVP is ook instrumenteel in het plannen en 
uitvoeren van de visitaties (kwaliteitsvisitaties & opleidingsvisitaties). Dit is een 
verplichting jegens de federatie. Ook de kosten die hiermee gemoeid zijn lopen 
via de NVVP.  

 


