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90 jaar Nederlandse Vereniging voor Pathologie 

 

Samenvatting 

De Nederlandse Vereniging voor Pathologie werd in 1920 opgericht als Nederlandsche 

Patholoog Anatomen Vereeniging. Tot na de tweede wereldoorlog bestonden de 

vergaderingen voornamelijk uit het doen van mededelingen over steeds verbeterende 

inzichten in de macroscopische-, en later ook microscopische anatomie. Pas in de jaren 70 

kwam ook de belangenbehartiging om de hoek kijken. De afgelopen decennia hebben 

Nederlandse pathologen een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het 

specialisme, tot uitdrukking komend in talloze internationale publicaties. De huidige 

activiteiten geven goede hoop dat dit ook in het komende decennium het geval zal zijn. 

 

Ziektekundige Ontleedkunde in 1850 

Het eerste gezelschap begon in 1850 met de oprichting van een “Vereeniging ter beoefening 

van de Ziektekundige Ontleedkunde” door de Amsterdammers Schrant (1823-1864), Vrolik 

(1801-1863) en Tilanus (1823-1914).1 Alle drie waren sterk geïnteresseerd in 

pathologische anatomie als verdieping van hun dagelijkse werkzaamheden.  Schrant had in 

1844 al Rokitansky’s “Handbuch der allgemeinen und speciellen Pathologie” (1842) vertaald, 

publiceerde 1851 het boek “Over de goed-, en kwaadaardige gezwellen” en zou in 1862 

hoogleraar pathologie te Leiden worden. De anatoom Vrolik publiceerde in 1842 zijn 

“Handboek der ziektekundige ontleedkunde”, gebaseerd op de grote collectie anatomische 

en pathologische preparaten van zijn vader. De chirurg Tilanus had zich al jong bekwaamd 

in diagnostische lijkopeningen van patiënten. Echter in 1853 fuseerde dit gezelschap met 

het “Genootschap ter Bevordering van de Natuur-, Genees-, en Heelkunde”.  

 

De eerste Pathologie Laboratoria 

Tot het eind van de 19e eeuw was aan geen van de vier klassieke Nederlandse universiteiten 

Pathologie als een eigenstandige discipline erkend. Leeropdrachten in de Pathologie waren 

altijd in combinatie met andere vakken zoals anatomie en  fysiologie. Deze ambivalentie 

bleef nog geruime tijd bestaan. Pas rond de eeuwwisseling kwamen er leerstoelen met 

pathologie als exclusieve leeropdracht. Dit waren de Vries (Amsterdam), Middendorp 

(Groningen), Siegebeek van Heukelom (Leiden) en Spronck (Utrecht). In diezelfde periode 

werd ook aan de Rijksveeartsenijschool te Utrecht pathologie afgesplitst van fysiologie. 

Iedere ordinarius uit die tijd maakte plannen voor een zelfstandig Pathologisch Instituut/ 

Laboratorium dat zij zelf of hun opvolgers verwezenlijkt zagen. 

 

Landelijk vereenigd zonder Leiden (1920-1935). 
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Op 4 december 1920 werd in Utrecht de toenmalige “Nederlandse Patholoog-Anatomen 

Vereeniging” opgericht. De belangrijkste acteurs waren op dat moment de Amsterdamse 

hoogleraar Willem M. de Vries (1871-1935), de Groninger Rudger A. Reddingius (1857-

1923) de Leidenaar Nicolaas Ph. Tendeloo (1864-1945) en de Utrechtse hoogleraar Rudolph 

de Josselin de Jongh (1868-1958). Daarnaast de latere Amsterdamse hoogleraar Herman T. 

Deelman (1892-1965) uit het Antoni Van 

Leeuwenhoek Huis en Evert C. Van Rijssel (1889-

1937) uit Rotterdam. De diergeneeskunde was 

vertegenwoordigd door de hoogleraar pathologie 

Hendrik Schornagel (1884-1947). Jean Pierre Hulst, 

Neerland’s eerste gerechtelijk patholoog werd lid. 

Prof. Tendeloo was afwezig bij de oprichting van de 

NPAV; hij wilde geen lid worden. Of dat was omdat 

hij het nut van de vereniging niet inzag of omdat hij 

niet kon opschieten met de initiatiefnemer en 

eerste voorzitter De Josselin de Jongh (Fig 1) 

vermeldt de geschiedenis niet. Tot Tendeloo’s 

emeritaat in 1934, mochten staf en assistenten uit 

Leiden de NPAV vergaderingen niet  bijwonen. De 

opluchting was van beide kanten kennelijk groot 

toen Tendeloo vertrok en opgevolgd werd door 

George O. Lignac (1891-1954), want notulen van de 

NPAV vergadering van 12 januari 1935 vermelden: 

“De voorzitter stelt de aanwezigheid van Prof. Lignac 

bijzonder op prijs; het betekent voor de vereeniging 

een groote aanwinst wanneer een nauwer contact met het Leidsche Laboratorium in de 

toekomst tot stand zal komen”.  

Het ‘artsen laboratorium onderzoek’ en Pompe (1935-45). 

De vergaderingen bestonden voornamelijk uit mededelingen over allerlei pathologische 

bevindingen als teercarcinomen, aortakleppen bij lues, hersensinusthrombose, 

mergschedecellen bij multipele sclerose, het endothelioom bij de hond en over ethiek 

praktijk der pathologische-anatomie.2 . In 1924 bemoeide de voorzitter zich een keer met de 

“tarieven ten dienste van de Rijksverzekeringsbank”, maar hij verzekerde de vergadering 

dat jaar dat het niet in in de bedoeling lag aandacht te besteden aan de maatschappelijke 

belangen van de leden. Enige opwinding was er in 1934 toen de Specialisten Registratie 

Commissie (SRC) de patholoog-anatomen zonder enig overleg als “artsen voor 

laboratoriumonderzoek” registreerde , “waaronder tevens vallen bacteriologie, serologie en 

physisch-chemisch laboratoriumonderzoek”. De afgevaardigde van de NPAV in de SRC 

vermeldde laconiek dat hij zich daartegen niet heeft verzet omdat dit de mogelijkheid open 

liet dat “patholoog-anatomen zich kunnen vestigen in plaatsen waar voor de pathologie alleen 

niet voldoende vooruitzichten bestaan, doch waar zij zich nu desnoods  aan andere onderdelen  

van deze groep kunnen wijden”.  Van november 1943 tot medio 1945 werden vanwege de 

oorlogssituatie de activiteiten stilgelegd. Op 15 april 1945 werd Nederlands meest bekende 

patholoog door de Duitsers gefusilleerd omdat hij als verzetstrijder op zijn laboratorium in 

het OLVG een (niet goed) verborgen radiozender had staan: Johannes Cassianus Pompe 

(1901-1945) (Fig 2), die in 1935 bij Deelman gepromoveerd was op het proefschrift 

“Cardiomegalia Glycogenica”. Nog steeds wordt iedere student geneeskunde als de type-2 

glycogenose wordt geleerd, met de naam Pompe geconfronteerd.  

  Prof. Dr. de Josselin de Jongh (1868-1958) 
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Figuur 2: Joannes Cassianus Pompe, patholoog-anatoom en verzetsstrijder 

 

De verschuiving naar diagnostiek (1943-1969)  

Als gevolg van een toenemende vraag nam het aantal ziekenhuizen met eigen pathologische 

laboratoria toe. De stichting van nieuwe universiteiten in de jaren 50 en 60 leidde dan ook 

tot vorming van nieuwe opleidingscentra om de groeiende vraag naar pathologen het hoofd 

te kunnen bieden. De verslagen van de vergaderingen in de jaren 50 laten daardoor wel 

meer deelnemers, maar in eerste instantie weinig inhoudelijke veranderingen zien ten 

opzichte van de decennia daarvoor. Formeel werd het specialisme pathologische anatomie 

als apart erkend in 1966.  

Inhoudelijke veranderingen in de vereniging traden pas op in de jaren 60 en 70 als 

cytologisch onderzoek  en endoscopische-, en naaldbiopsiën gemeengoed worden. 

Weefselonderzoek gaat vanaf dat moment een substantieel onderdeel vormen van klinische 

diagnostiek. Nieuwe technieken uit de basisvakken worden geïntroduceerd, met name de 

histochemie (Leiden, R.G.J. Willighagen en P. van Duijn) en electronenmicroscopie (Leiden, 

J.C. de Man). Het mede hierdoor verdiepte inzicht in de pathogenese leidde tot nieuwe 

(morfologische) classificaties van pathologische processen, waarbij ook Nederlandse 

pathologen betrokken waren. Vertegenwoordigers/ voorlopers daarbij waren o.a. Th. G. van 

Rijssel (Leiden, beentumoren), A. Arends (Groningen, immuunpathologie), C.A. Wagenvoort 

(UVA, vasculaire longpathologie), Thea M Vroom (CLB, immuunpathologie) en A. Schaberg 

(Leiden, cytopathologie). 

 

Groei van de vereniging en verandering van accent (1970-1990)  

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NPAV in 1970 verscheen een bundel van de 

hand van Dr. O.H. Dijkstra getiteld “Patholoog-Anatomen voor ons”.3 Hierin worden alle 

overleden leden, die van betekenis geweest zijn voor de vereniging gememoreerd. Binnen 

de NPAV groeide daarna het besef dat belangenbehartiging der leden, meer dan de 

oprichters voor ogen hadden, tot haar verantwoordelijkheden behoorde, maar daarin 

onderscheidde ze zich niet van andere medisch-wetenschappelijke verenigingen. Mede (op 

de achtergrond) aangestuurd gestuurd door enkele zeer invloedrijke pathologen w.o. de 

Leidse hoogleraar Theo G. van Rijssel (hgl 1956-1983) en Philip J. Hoedemaeker (hgl 1974-

1992 Groningen/Leiden) won de vereniging aan importantie. De komst van computers werd 
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direct geaccepteerd: de pathologen Hoedemaeker en Vooijs stonden met de neurochirurg P 

Vinken aan de wieg van PALGA, het pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd 

archief: nog steeds een unieke bank voor populatiepathologie. Eind jaren 80 werd binnen de 

EU de UEMS Sectie Pathologie opgericht na opsplitsing van de Sectie 

Laboratoriumspecialismen. De Nederlandse vertegenwoordigers hebben gedurende vele 

jaren sleutelfuncties binnen de Sectie en later de Board of Pathology bekleed en sterk 

bijgedragen aan de ontwikkelingen in Europa.  

 

Koepel en de verbreding van diagnostiek (1991-2010). 

In 1991 veranderde de NPAV van structuur en ook van naam: NPAV werd NVVP 

(Nederlandse Vereniging voor Pathologie) met aparte secties klinische pathologie, 

experimentele pathologie en dierpathologie. De kloof met de basis wetenschappen begon te 

groot te worden. Pathologische Anatomie werd Pathologie. Het accent verschoof van 

obducties en gerechtelijke pathologie naar histo- en cytopathologische diagnostiek. De 

naamsverandering gaf de mogelijkheid de klinische taak te onderstrepen (vandaar de naam 

klinisch patholoog). Het effect van deze veranderingen bij het grote publiek is nihil. Nog in 

augustus 2010 maakte de Nederlandse Zorgautoriteit bekend dat de tarieven van de 

Pathologische Anatomie (sic) zouden worden gekort. 

In 1995 gaf de NVVP ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan een bundel uit getiteld: 

“Nederlandse Pathologie in beweging”.4 Hierin wordt de toenmalige situatie van de 

vereniging beschreven: het beroep van patholoog, de kwaliteit van de beroepsuitoefening en 

in “capita selecta” de belangrijkste subspecialisaties van de pathologie. De laatste 15 jaar 

hebben deze ontwikkelingen zich voortgezet. Moleculaire pathologie deed zijn intrede. Het 

vak is onherkenbaar geworden voor oprichters van weleer: van een obductievak via een 

diagnostisch vak is het bezig te verschuiven naar een richtinggevend specialisme voor 

therapeutisch handelen. NVVP leden zijn dan ook vertegenwoordigd bij het opstellen van 

vrijwel alle oncologische richtlijnen. Wat de mannenbroeders van weleer nog wel zullen 

herkennen is dat het bestuur geheel uit mannen bestaat, ondanks het feit dat bijna de helft 

van de leden vrouw is. Maar dat berust natuurlijk op toeval. 

Als men de jaarverslagen van de universitaire laboratoria er op na te slaat ziet men hoe 

groot de impact van de huidige leden van de vereniging is op nationale- en internationale 

ontwikkelingen. Deze potentie vormt een goede basis voor succes in de komende 10 jaar, 

zodat men in alle waarschijnlijkheid in 2020 het 100-jarig bestaan van de vereniging met 

gepaste trots zal kunnen vieren.  

 

Prof Dr. Jan G. van den Tweel 

Afdeling Pathologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht 
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