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1. Voorwoord 
 
 
Terwijl de wereld in 2010 werd verrast door de Eyjafjallajökull, de IJslandse vulkaan, mocht 
het zich verbazen over het eerste synthetisch organisme (Mycoplasma mycoides) van 
Celera, de landing van de Hayabusa met paar korreltje astroïde stof en natuurlijk, aan het 
einde van het jaar, het vermeende arseen als nieuw onderdeel van het leven (al valt dat nog 
te bezien..). Nederland was in de ban van het salaris van de medische specialist. Het begon 
in 2010 met een rechtszitting waaruit bleek dat het landsbelang won, maar de 
zorgautoriteiten wel werden verordonneerd nauwkeuriger te rekenen. De overschrijdingen 
van macrobudget van VWS liepen op van circa 380 miljoen naar 750 miljoen in de loop van 
het jaar. Goede en slechte voorspellingen m.b.t. het inkomen van vrijgevestigde specialisten 
wisselden elkaar snel af. Hierdoor heen speelde de meer algemene discussie over 
specialisten in loondienst versus vrij ondernemerschap. De samenhang was soms moeilijk te 
vinden en er is maatschappelijk krediet verloren: het publiek maakte maar al te gemakkelijk 
de stap van bankier naar specialisten.  
 

Er was dat jaar amusanter juridisch nieuws: “Zwitserse advocaat 
verdedigt snoek” (februari 2010). De Züricher advocaat Peter 
Götschel verdedigde een cliënt in een rechtszaak tegen een 
hengelaar. Wat de cliënt er van vond, zullen we nooit weten: de 
snoek was dood gegaan na een worsteling van 10 minuten met 
de hengelaar. Een facebook pagina gewijd aan de zaak kreeg 
6000 fans. Voor de snoek.  
 

 
Tegelijkertijd waren er andere zaken aan de orde. De stroom aan kwaliteitsprogramma’s en 
richtlijnen zwol aan. Telkens vergde dit inzet van pathologen. Het opleidingsplan en het 
specifieke besluit vereiste aandacht van de opleiders en van uw bestuur. De toenemende rol 
van de moleculaire pathologie en de opleiding tot moleculair bioloog in de pathologie moest 
opgezet worden. Hiernaast moest de vereniging zich gaan beraden op de koers en op het 
imago. Het traject zichtbare zorg werd begin 2010 acuut en vereiste inzet van pathologen. 
EFGR mutaties analyse van adenocarcinomen van de long werd bijna gemeengoed waarbij 
de eerste stap naar therapiesturing door pathologielaboratoria in Nederland een feit was. De 
pathologie krijgt meer therapiesturing dan voorheen en komt dichter bij de individuele patiënt. 
Een goede ontwikkeling.  
 
Maatschappelijk dook er een concept weefselwet op terwijl de Federa bezig was met een 
nieuwe Code Goed gebruik. Prismant ging failliet en PALGA kreeg het moeilijk maar 
overleefde dit dankzij alert optreden. Het gebruik van de verslag-protocolmodule voor colon- 
en mammacarcinoom rapportage vindt langzaam haar ingang. De jaren 2011 en 2012 zullen 
zeker geen rustige jaren worden.  
 
 
 
 
 
 
Bestuur NVVP 
M.J.A.P. Daemen, voorzitter 
F.J. van Kemenade, secretaris 
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2. Verslag NVVP bestuur en commissies 
 

222...111   BBBeeessstttuuuuuurrr   ssseeecccttt iiieee   KKKlll iiinnniiisssccchhheee   PPPaaattthhhooolllooogggiiieee   
 
Het jaar 2010 heeft het bestuur voor het derde jaar met het professionele secretariaat 
Cantrijn gewerkt. Daan den Ouden en Marieke Jacobs hebben het bestuur ondersteund. Ilse 
Nugter heeft dit voor ons t.b.v. de SKMS gedaan. De samenwerking met Cantrijn B.V. is 
uitgebreid t.b.v. de ondersteuning voor GAIA en de website.  
 
Het bestuur heeft een informatieve bijeenkomst georganiseerd in september 2010 over 
'nader gebruik' en weefselblokjes archieven. Dit mede naar aanleiding van het Rathenau 
Rapport ‘nader gebruik nader onderzocht’. In december 2010 is het vernieuwde 
opleidingsplan pathologie goedgekeurd door de CCMS.  
 
Vergaderingen 
Het bestuur heeft in 2010 twaalf keer vergaderd, waarvan elf keer bestuurlijk in Utrecht en 

één keer plenair in Zeist tijdens de 
Pathologendagen. Tussentijds is vijf keer 
telefonisch vergaderd over acute zaken 
zoals ADAS, financiële perikelen, 
persmomenten. Er is verder overleg geweest 
met de Commissie Website (2x) over de 
nieuwbouw van de website, met het PALGA 
bestuur over synergie, de virtuele 
weefselbank (i.s.m. Synops) en de relatie 
NVVP-PALGA, met de CKBU over 
kwaliteitsbeleid, zichtbare zorg, perinatale 
audit, de NODO procedure, met de secties 
van de koepel (20 april) over zin en richting 
van de koepel, met de VIKC over pathologie 
en paneldiagnostiek, de WMDP (2x) over het 
opleidingsplan en de visie moleculaire 
pathologie, met de VAP over samenwerking, 
met de CBB over de financiële perikelen, het 
inhuren van Van Doorne, de interacties met 
de NZa respectievelijk Logex. Delegaties 

van het bestuur hebben vergaderingen bijgewoond van de WOK, gezamenlijk met de WV’en 
en de Orde. 

 
Beleidskader 2010 (zie www.pathology.nl) 
Het beleidsplan 2009-2013 is richtinggevend voor het bestuur met hoofdthema’s: kwaliteit 
van zorg, wetenschap, opleiding, bij- en nascholing, samenwerking met collegiale WV’en, 
belangenbehartiging, maatschappelijke positionering en communicatie.  

 
1. Kwaliteit van zorg: er moet een vertaling komen van de landelijke protocollen in 
indicatoren voor pathologen. Er zijn SKMS projecten aangevraagd met ontwikkeling van 
spiegelindicatoren en zorg voor de beroepsvisitatie, inclusief voorlichting en juridische 
ondersteuning voor de leden.  
 
2. Wetenschap: nadrukkelijkere erkenning van de inzet van pathologie in de wetenschap met 
versterking van de academische pathologie, betere ondersteuning voor jonge, veelbelovende 

Het NVVP secretariaat in 2010:  
 
Stand van zaken eind 2010:  541 leden 
78% vd leden ‘digitaal’ e-mailadres werk  
88% vd leden ‘digitaal’ e-mailadres werk 
en/of privéadres 
 
Over 2010:  
   3 nieuwe leden (pathologenlid)   
 17 nieuwe aspirant leden 
 37 opzeggingen  
   2 collega’s die zijn overleden 
 
4 bulletins 
676 ingezonden stukken post (373 in 09) 
210 stukken post verstuurd.  
Website: 102 E-alerts in 2010 (in 2009: 
132). 
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onderzoekers, erkenning van pathologen door een benoeming in de KNAW, verregaande 
samenwerking met PALGA en uitbouw van een virtuele weefselbank.  
 
3. Opleiding: kaders en inbedding in de landelijke regelgeving met behartiging van de 
belangen van de pathologie voor de komende 20 jaar m.b.t. de capaciteit, verschaffing van 
onderwijs via kennistoetsen en verdiepingsonderdelen.  
 
4. Bij- en nascholing: tenminste 40 punten moeten behaald worden door pathologen in de 
vorm van goede bijscholing. Voor de registratie hiervan dient GAIA toegankelijk te zijn en 
door > 75% van de pathologen gebruikt te worden. De NVVP participeert in de WOK van de 
Orde en streeft naar internationalisering en samenwerking.  
 
5. Samenwerking met WV'en en belangenbehartiging. De NVVP dient nadrukkelijk zaken af 
te stemmen met de Orde om overlap en tegenstrijdigheid te voorkomen. De waarborging 
voor de uitoefening van het vak pathologie dient bestendig te blijven voor zowel vrije 
vestiging als dienstverband.  
 
6 en 7. Maatschappelijke positionering en patiëntgerichtheid. Het vak moet een betere 
patiëntoriëntatie krijgen met grotere bekendheid bij het publiek en meer contacten met 
opinieleiders en wetgevers in de gezondheidszorg. Dit houdt ook in dat de informatie over 
pathologie beter toegankelijk moeten worden met stimulering van lezingen, website benutting 
en contacten met journalisten.  
 
7. Communicatie. Het bestuur streeft naar een communicatie strategieplan en verbeterde 
bereikbaarheid. De website dient toegankelijk te zijn voor > 90% van de leden met 
professionele ondersteuning.  
 
Aandachtspunten over 2010 
Voor kwaliteit heeft het bestuur het aanbestedingstraject voor ADAS voltooid in overleg met 
de LVC. Niet voorzien was het stoppen van CBO waardoor ADAS in de lucht kwam te 
hangen. Inmiddels is ADAS ondergebracht bij TNO en hoopt het bestuur hiermee de 
informatie voor de visitatie te kunnen stroomlijnen. Er is verder nadrukkelijk geparticipeerd in 
het zogenaamde Zichtbare Zorg traject.  

 
Voor de wetenschap heeft het bestuur het rapport van de NCRI als leidraad genomen en 
gestreefd naar meer valorisatie voor de pathologie in wetenschappelijke projecten. Na een 
inventarisatie van het weefselbankproject van PALGA door bureau Synops, is op basis van 
de aanbevelingen en de werkgroep een eerste stap gezet. Er is een aanvraag ingediend in 
de vorm van een BBMRI project, gestart voor de Dutch National Tissue Portal project.  
 
Voor de opleiding is in januari 2010 overlegd met de CCMS om het laatste traject voor het 
opleidingsplan rond te krijgen. Dit is dankzij de inzet van het Concilium gebeurd. Het bestuur 
streeft naar uniforme digitale facilitering van de portfolio's in overleg met het Concilium en 
stimuleert het creëren van zgn. verdiepingsonderdelen voor de opleiding.  
 
Voor de bij- en nascholing zijn de Pathologendagen in Zeist en de landelijke 
nascholingssessie in november van dit jaar georganiseerd. Het bestuur heeft een deel van 
de administratieve ondersteuning van GAIA overgenomen t.b.v. de pathologen in het land. Er 
is samenwerking met de ESP, Pathsoc en IAP om meer nascholing te kunnen bieden aan 
pathologen.  
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Samenwerking en belangenbehartiging heeft in dit jaar door herhaalde bezuinigingen veel 
inzet van het bestuur vereist. Met behulp van onze belangenbehartiger is met succes bij NZa 
een herziening verkregen van een aantal voorgestelde kortingen. Consequenties van de 
bezuinigingen en veranderingen in de DBC systematiek zullen niettemin voelbaar zijn. Het 
bestuur heeft gestreefd naar voortdurende informatievoorziening van deze perikelen.  
 
De maatschappelijke positionering is ter hand genomen. Het bestuur heeft voor het eerst een 
strategieavond weefsel belegd met vertegenwoordigers van de patiëntenfederatie en de 
VSOP. Ook waren onderzoekers van het Rathenau instituut aanwezig. Het bestuur heeft een 
taakgroep ingesteld ter bevordering van patiënteninformatie op de website. De 
informatievoorziening over weefsels wordt ter hand genomen.  
 
In het begin van 2010 hebben de leden op de ledenvergadering het nieuwe persprotocol van 
het bestuur geaccepteerd. In toenemende mate blijkt dat de leden dit protocol volgen en het 
bestuur tijdig inlichten over perscontacten. Het bestuur kan de leden ondersteunen bij 
contacten met de pers. In april 2010 nam de NABON het snel op de website geplaatste 
standpunt van de NVVP over m.b.t. de Mammaprint en citeerde dit standpunt als voorbeeld.  
 
Tenslotte heeft de NVVP de Werkgroep Opleiding Moleculair Bioloog in de klinische 
pathologie kunnen dechargeren. Zij heeft een blauwdruk opgesteld (opleidingsplan) op grond 
waarvan de WMDP is verzocht dit verder ten uitvoer te brengen. Het bestuur is de werkgroep 
bestaande uit Prof. dr. J.H.J.M. van Krieken (voorzitter), Mevrouw dr. M.J.L. Ligtenberg, Dr. 
E. Schuuring, Dr. P.M. Nederlof en Dr. W.N.M. Dinjens zeer erkentelijk voor de inspanning.  

 
Afgerond/verricht in 2010 
1. Aanbesteding ADAS 
2. Administratieve ondersteuning CKBU en GAIA 
3. Participatie Pathologie in Zichtbare Zorg traject  
4. Weefsel beleid pathologie en afstemming met NFK en VSOP. 

 
Overige activiteiten / website 
Zowel de website cie als het NVVP bestuur wil verbetering van de website. Ten behoeve van 
de pathologendagen is de oude structuur nog gehandhaafd. Na 1 aug. 2011 dient een 
nieuwe omgeving operationeel te zijn met professioneel beheer. 

 
 

222...222   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   BBBeeerrroooeeepppsssBBBeeelllaaannngggeeennn         
 
Vergaderingen 
De commissie heeft in 1010: drie keer vergaderd. Plenair 2 keer / telefonisch 1 keer. 
Daarnaast heeft er zeer frequent overleg plaatsgevonden tussen voorzitter en secretaris en 
tussen voorzitter/secretaris en het bestuur. 

 
Beleid 2010: 

� Manpower enquête voorbereiden. 
� Actieve betrokkenheid bij herijking rondes OCF, relevant voor DBC v.a. 2010.  
� Verdedigen van bezwaarschrift OCF in hoorzitting.  
� Actieve betrokkenheid bij vulling DIS met de pathologie verrichtingen.  
� Onderzoek naar nut en noodzaak van een gedifferentieerd tarief voor histologie 

 (050501). 
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� Vervolg moleculair tarief: cervix (indicatie/BVO) cytologie. Voorgestelde nieuwe tarief 
registreerbaar en declarabel maken bij DBC-onderhoud.  

� Betrokkenheid bij ontwikkeling en implementatie van DOT 
� Afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van de DBC’s wordt een ledenavond 

georganiseerd waarin bovenstaande aan de orde zal komen 
 
Aandachtspunten over 2010: 

� Openbare CBB vergadering op 19 januari 2010. Thema inkomensontwikkeling 
 ondersteuners en ondersteuners compensatiefactor herijking. 
� Leden informeren via een aantal brieven, te lezen op de website 

 
Afgerond/verricht in 2010 

� Manpower enquête: actueel in 2012 
� M.b.t. tot DBC gerelateerde onderwerpen (OCF herijking, uitvoerders toekenning, vulling 

profielen) is gebruik gemaakt van expertise van v. Doorne advocaten en Logex. Hierbij is 
door NZA foutieve uitvoerder gecorrigeerd hetgeen gunstig voor de ondersteuners 
uitpakt.  

� Rechtszaak aangaande bezwaarschrift OCF voorbereid, lopen hiermee samen met OMS. 
� Gedifferentieerd tarief voor histologie (050501): moet nog verder uitgewerkt worden. 
� Moleculair tarief: via DBC onderhoud tarief eenvoudig opgesplitst in (goedkoper) cervix 

(indicatie/BVO) cytologie en overig eenvoudig. 
� Betrokkenheid bij ontwikkeling en implementatie van DOT: traject loopt door in 2011. 
 
 

222...333   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   KKKwwwaaalll iii ttteeeiii ttt    &&&   BBBeeerrroooeeepppsssUUUiiitttoooeeefffeeennniiinnnggg      
 

Introductie spiegelindicatoren als onderdeel van de LVC visitatie 
In 2010 zijn hierbij weinig vorderingen gemaakt. De aanschaf van een geautomatiseerd 
visitatiesysteem stuitte op problemen omdat na de keuze voor ADAS, deze organisatie failliet 
ging. Na een doorstart bij TNO, is begonnen met de implementatie. In 2011 zal getracht 
worden de spiegelindicatoren samen met digitale visitatie daadwerkelijk te introduceren.  
 
Oplossen CCKL problematiek 
In 2009 zijn de vragenlijsten van de LVC en CCKL op elkaar afgestemd, om zoveel mogelijk 
dubbel werk te voorkomen. Er zijn op dit punt in 2010 geen vorderingen gemaakt. Er werden 
afspraken gemaakt om voor de laboratoria, die dit wensen, de LVC visitatie en CCKL visitatie 
te combineren. Hierbij zal het vakinhoudelijke deel van de CCKL visitatie door een CCKL 
erkende patholoog worden verricht.  
 
Richtlijnen en indicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen 
De CKBU probeert de participatie van de NVVP bij het ontwikkelen van richtlijnen te 
coördineren, de pathologie gedeelten in de richtlijnen zoveel mogelijk te uniformeren en deze 
zo eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken voor de leden. De richtlijnen kleine vaten 
vasculitis, actinische keratose, oesofaguscarcinoom en niercelcarcinoom werden namens de 
NVVP goedgekeurd 

De NVVP was ook betrokken bij het vaststellen van indicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. 
De leden van de CKBU participeerden zelf in een aantal indicatoren. Goedgekeurd werden 
indicatorensets melanoom, non-Hodgkin lymfoom, prostaatcarcinoom, maagcarcinoom, 
baarmoederhalsafwijkingen, kleincellig en niet-kleincellig longcarcinoom. 
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PALGA protocolmodules 
Er werd met PALGA afgesproken dat protocolmodules alleen ingevoerd of gewijzigd kunnen 
worden na autorisatie door de CKBU, namens de NVVP. PALGA gaat een werkgroep 
oprichten t.b.v. de protocolmodules. 
 
Bewaartermijnen 
In 2010 werd een advies voor de bewaartermijnen van archiefmateriaal geformuleerd. Na het 
raadplegen van de achterban en in overleg met een ter zake deskundige jurist, werd het 
advies door het NVVP bestuur vastgesteld en op de website geplaatst. 
 
Taakherschikking in de pathologie 
Aan het bestuur werd een advies uitgebracht over de mogelijkheden en grenzen wat betreft 
taakherschikking in de pathologie. 
 
SKMS projecten 
Rondom de SKMS projecten betreffende het pathologie toegewezen budget zijn er 
onduidelijkheden geweest, en veel problemen met het indienen van aanvragen en 
declaraties. E wordt getracht met de inzet van Cantrijn en d.m.v. portefeuilleverdeling binnen 
de CKBU de SKMS projecten beter te stroomlijnen. Ook is er informatie over deze projecten 
en de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen op de website gezet. 
 
Relatie met andere commissies: WMDP en farmacodiagnostiek 
De Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie is gefuseerd met de Taakgroep 
Farmacodiagnostiek en zal voortaan rapporteren aan de CKBU. Joost Oudejans is lid van de 
WMDP en draagt zorg voor een goede communicatie tussen de WMDP en de CKBU. De 
afstemming met de LVC loopt met name via de LVC voorzitter. Volgens het concept 
algemeen visitatiereglement is gecombineerd LVC / CKBU lidmaatschap niet meer mogelijk. 
Het is de bedoeling om in 2011 een CKBU lid te laten participeren in de PALGA werkgroep 
protocolmodules. 
 
Personele inzet CKBU 
Vincent Cliteur en Michiel van den Brand (namens de LPAV) zijn als nieuwe leden 
toegetreden. Het blijkt niet eenvoudig om nieuwe leden voor de CKBU te vinden. Kwaliteit en 
richtlijnen zijn “hot”, wat maakt dat beoordeling van stukken veel tijd vraagt. Ook is er een 
aantal langlopende projecten, waarbij afstemming met andere commissies noodzakelijk is. 
Dit maakt dat nieuwe leden er lang over doen om voldoende ingewerkt te raken. De CKBU 
wil dit jaar in ieder geval proberen een opvolger te vinden voor Peter de Bruin, die heeft 
aangegeven de commissie te zullen verlaten. 
 
Overige 
Bij het kwaliteitscongres van de OMS op 3 november werden de NVVP activiteiten op het 
gebied van richtlijnimplementatie met behulp van een poster toegelicht door Elisabeth 
Bloemena. 

 
 

222...444    CCCooommmmmmiiissssssiiieee   NNNaaasssccchhhooolll iiinnnggg,,,    CCCiiieee   WWWeeebbbsssiii ttteee   eeennn         
 
Beleid 2011: zie hoofdstuk V. 
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222...555   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   CCCyyytttooolllooogggiiieee      
 
Planning 2010 

• Implementatie urine verslagmodule: afronding verzoek n.a.v. SKKP rondzending. 
• Nieuwe versie richtlijn cervix cytologie  
• Schildklier cytologie classificatie 

  
Uitvoering 2010 
1. Project n.a.v. de SKML (toen nog SKKP) rondzendingen met als advies uniformering in 
verslaglegging urinecytologie te brengen. In samenwerking met PALGA is een 
gestructureerde verslagleggingmodule ontwikkeld en in eerste pilot (rapportage in april 2010 
door A. v.d. Pol, PALGA) waarna 15 aanpassingen zijn aangebracht. Deze nieuwe versie 
ondervond enige vertraging in de uitrol i.v.m. de surseance van betaling bij Prismant. In 
2011: landelijke uitrol.  
 
2. De nieuwe versie praktijkrichtlijn cervixcytologie. Korte richtlijn (van 17 hoofdstukken naar 
10 hoofdstukken) en uitgebreid ‘amendeertraject’ (tweede helft 2010). Er zijn circa 23 
opmerkingen en suggesties ontvangen (allen op website). Er is schriftelijke akkoord 
gekregen van NHG en RIVM. Na verwerking opmerkingen is de richtlijn als versie 3.1 
vastgesteld per 1-1-11, tegelijk met een begeleidend document t.b.v. de carcinoomaudit en 
de objectieve herbeoordeling. Deze laatste twee zijn geldig voor alle laboratoria. 
 
3. Voor de schildklierclassificatie zijn de voordelen en nadelen van de Bethesda classificatie 
besproken vis à vis de huidige Nederlandse richtlijn goed gedifferentieerd 
schildkliercarcinoom. Er is een nulmeting schildklierverslaglegging gedaan door de leden van 
de commissie. De variabiliteit in verslaglegging was enorm. Van puur beschrijvend tot Thy 
classificatie. De cie bereikte geen consensus over verslaglegging methodiek. Na raadpleging 
met deskundigen (Morreau, v. Pel) is besloten de implementatie van de nieuwe CBO richtlijn 
schildkliercarcinoom af te wachten.  

 
Overige activiteiten in 2010 

• Bijdrage Velthuizen Cie 16-4-2010: ééndaagse AIOS cursus gehouden (cervixcytologie). 
• Tweejaarlijks RCP overleg (afstemming cervixcytologie nieuwe richtlijn, audit en 

herbeoordeling cytologie, validatie traject COS screenen, uitslagverstrekking aan 
vrouwen BVO, implementatietraject kritische kengetallen, module evaluatie BVO met 
PALGA. 

• SKML rapportage ‘glandulaire afwijkingen’ met cytologie VUMC en UMC Groningen.  
• “Wish-CRIS3b” 26 t/m 32 aangeleverd aan PALGA ter uitvoering door Tieto. 
• Ondersteuning aan werkgroep Evaluatie RIVM voor cx cytologie (i.s.m. IMGZ, PALGA) 
• Bijwonen ECFS vergadering Edinburgh (A. Grefte).  
• Afstemming met VAP bestuur (ECFS, bundeling onderwijs). 
• Vaststellen NVVP richtlijn HPV primair screenen en triage i.s.m. de WMDP. 
• Verzoek aan CBB van de NVVP om een nieuw tarief HPV triage af te spreken met NZa.  
• Ondersteuningtraject indicatoren BVO BMHK t.b.v. RIVM. 
 
 
 
 
 
 



 

   10

222...666   LLLaaannndddeeelll iii jjjkkkeee   VVViiisssiii tttaaattt iiieee   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   
 
Inleiding 
Het afgelopen jaar is naast het verrichten van de kwaliteitsvisitaties veel tijd besteed aan de 
digitalisering van de visitaties. Verder werd er veel gediscussieerd over de inhoud van 
kwaliteitsindicatoren en heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden met de CBKU, het CBO 
en het bestuur van de NVVP. 
 
Aantal visitaties  
Tijdens het verslagjaar werden 13 visitaties verricht. Bij 1 hiervan was een trainee-visitator 
aanwezig. Het betrof in alle gevallen reguliere revisitaties. 
De visitaties gaven 4 maal aanleiding tot een maximale termijn van 5 jaar, 2 maal werd er ten 
aanzien van de beroepsuitoefening de maximale termijn van 5 jaar gegeven echter er werd 
om een schriftelijke her-evaluatie verzocht over 2 of 1 jaar, 5 maal werd er een termijn van 2 
jaar gegeven, 1 maal een termijn van 1 jaar en 1 maal een termijn van 6 maanden. 
Het aantal schriftelijke hervisitaties bedroeg 2; deze werden in alle gevallen als voldoende 
beoordeeld en daarmee verlengd tot 5 jaar.  
 
In twee gevallen werd om uitstel van visitatie tot 2011 gevraagd. Dit verzoek kon in beide 
gevallen worden gehonoreerd. 
 
Aantal vergaderingen 
In 2010 werd 11 keer telefonisch vergaderd. 
 
Overige activiteiten 2010 
Er werd gestart met het meesturen van evaluatieformulieren waarop de gevisiteerde 
vakgroepen hun mening kunnen geven over de visitatie.  
Er is een visitator die in 2010 een training heeft gevolgd bij het CBO. 
Er is veel aandacht geweest voor het visitatiereglement; niet alleen binnen onze vereniging, 
maar binnen de Orde, waarbij diverse reglementen op elkaar worden afgestemd. 

 
222...777   CCCooonnnccciii lll iiiuuummm---PPPllleeennnaaaiiirrreee   VVViiisssiii tttaaattt iiieee   CCCooommmmmmiiissssssiiieee      

 
Vergaderingen van de plenaire visitatiecommissie: 

• 2 juni 2010 te Utrecht   
• 1 december 2010 gevolgd door een PVC-vergadering met alle niet-academische 

opleiders te Utrecht 
 

Verrichte visitaties:  

• PAMM Eindhoven, 29 maart 2010 
• LUMC Leiden, 19 april 2010 
• Laboratorium Pathologie Friesland, 26 april 2010 
• Deventer Ziekenhuis, 12 mei 2010 
• Pathologisch Laboratorium Dordrecht, 14 juni 2010 
• MC Haaglanden, 30 juni 2010 
• Diakonessenhuis, 16 augustus 2010  
• Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam, 27 oktober 2010  
• Nederlands Forensisch Instituut, 10 november 2010  
• Isala Klinieken Zwolle, 26 november 2010  
• Erasmus MC Rotterdam, 9 december 2010 
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• HagaZiekenhuis Den Haag, 17 december 2010 
 
Alle visitaties werden verricht door tenminste 2 academische of niet-academische opleiders 
en een aios van het eigen specialisme.  
 
Curriculum opleiding tot patholoog 
Het CCMS heeft beoordeeld dat het plan alle vereiste ingrediënten bevat en voldoende via 
regelgeving toetsbaar is.  
Tevens is het specifieke besluit Pathologie aangepast aan de hand van het document 
Modernisering Opleiding Pathologie en in het laatste kwartaal van 2010 door de Minister 
vastgesteld.  
 
 

222...888   JJJuuurrr iiidddiiisssccchhheee   CCCooommmmmmiiissssssiiieee      
 
In 2010 werd evenals in voorgaande jaren ondersteuning verleend in het afhandelen van 
deskundigenonderzoeken bij vermeende diagnostische fouten door pathologen, het geven 
van adviezen aan pathologen inzake uiteenlopende juridische kwesties en het gevraagd en 
ongevraagd adviseren van het NVVP-bestuur. 
 
In totaal werden circa 8 deskundigenrapporten uitgebracht, meestal direct op verzoek van 
schadeverzekeraars zoals MediRisk en Centramed of indirect via medische adviseurs. Deze 
aanvragen voor deskundigenrapporten werden meestal door beide partijen aangevraagd. 
Enkele rapportages hebben lange doorlooptijden en soms vervolgvragen zodat een 
behandeling wel op kan lopen tot meer dan 2 jaar. Verder werden enkele tientallen 
telefonische adviezen verstrekt aan pathologen die met een (dreiging van) klacht te maken 
hadden en werd een enkele maal een collega geholpen met het schrijven van een 
verweerschrift. 
 
In samenspraak met de Commissie Cytologie werd een opzet gemaakt voor een 
zogenaamde objectieve herbeoordelingprocedure van cytologie voor de zogenaamde 
carcinoomaudit. Tevens advies, na consultatie van deskundigen, gegeven over de nieuwe 
code Goed Gebruik. De commissie legt jaarlijks mondeling rekenschap af aan het bestuur.  
 
 

222...999   LLLaaannndddeeelll iii jjjkkkeee   PPPaaattthhhooolllooogggiiieee   AAAssssssiiisssttteeennnttteeennn   VVVeeerrreeennniiigggiiinnnggg   (((LLLPPPAAAVVV)))   
 
Acties over 2010: 

• KNMG carrièrebeurs 6 februari 2010 
Domus medica, Utrecht 

• Voorjaarscursus 6 maart 2010 
Onderwerp: hematopathologie 
Sprekers: Philip Kluin (UMCG), Arjan Diepstra, Hanneke Kluin-Nelemans 
Locatie: UMCU 

• Veldhuizencursus voor AIOS 16 april 2010 
Onderwerp: gyneacolopathologie en urinecytologie. 
Sprekers: Dr. H. Blaauwgeers, Dr. F.J. van Kemenade, Mw. Dr. M. Baldewijns, Mw. Dr. 
M. Veselic, Mw. Dr. A. Grefte, Mw. Dr. D. Sie-Go. 
Locatie: Afdeling pathologie AMC 

• Najaarscursus 30 oktober 2010 
Onderwerp: leverpathologie 
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Sprekers: Elisabeth Bloemena (VUMC), Joanne Verheij (Erasmus MC). 
Locatie: UMCU 
 
 

222...111000      WWWeeerrrkkkgggrrroooeeeppp...MMMooollleeecccuuulllaaaiiirrreee   DDDiiiaaagggnnnooosssttt iiieeekkk   iiinnn   dddeee   PPPaaattthhhooolllooogggiiieee   (((WWWMMMDDDPPP)))   
 
Beleid 2010 
Gegevens inventarisatie moleculaire diagnostiek 2009 verspreiden binnen beroepsgroep. 
Opstellen visiedocument over de rol en organisatie van de moleculaire diagnostiek in de 
Pathologie in Nederland. 
Komen tot verdere differentiatie tarieven moleculaire pathologie. 
 
Afgerond/verricht in 2010 
De jaarlijkse moleculaire dag vond plaats op 29 januari 2010 met als aandachtspunt 
moleculaire testen die worden uitgevoerd om de therapierespons te voorspellen. 
Met de Commissie BeroepsBelangen Commissie (CBB) is overeenstemming bereikt over het 
maken van een laag moleculair diagnostisch tarief ten behoeve van de HPV diagnostiek, die 
op steeds grotere schaal worden uitgevoerd. De CBB heeft dit verzoek voorgelegd aan de 
autoriteiten. 
De resultaten van de inventarisatie moleculair diagnostische tests in de verschillende 
Nederlandse pathologielaboratoria zijn geanalyseerd en gepubliceerd in het NVVP Bulletin. 
De werkgroep heeft een visie uitgebracht over de moleculaire diagnostiek in de Pathologie in 
Nederland. Uitgangspunt van de visie is dat kennis over de moleculaire achtergrond van 
ziektes steeds belangrijker wordt voor het vak Pathologie. Toepassen van deze kennis moet 
worden aangemoedigd, waarbij borging van de kwaliteit centraal moet staan. Het 
visiedocument is na vaststelling door het NVVP bestuur via de website en het NVVP Bulletin 
verspreid onder de leden. 
 
Overige activiteiten / website  
In overleg met Loes van Velthuysen van de Thesauruswerkgroep van de Stichting PALGA is 
aan een plan gewerkt om te komen tot een betere PALGA codering t.b.v. moleculaire 
pathologie. 
De kwaliteitscommissie van de WMDP heeft een richtlijn uitgebracht over het gebruik van 
moleculaire HPV testen in het BVO. 

 
222...111111      TTTaaaaaakkkgggrrroooeeeppp...PPPaaattt iiiëëënnnttteeennniiinnnfffooorrrmmmaaattt iiieee   

 

Vergaderingen  
De taakgroep heeft in 2010 uitsluitend overleg gevoerd per e-mail. 
De onderwerpen bestonden uit de samenstelling van de taakgroep, het plan van aanpak, de 
prioriteiten en een eerste planning voor 2011. 

 
Beleid 2010 
Het opzetten van de taakgroep 
Het ontwerpen van een procedure 
Het schrijven van een demonstratie model FAQ voor het NVVP bestuur 
Het selecteren van onderwerpen en prioriteiten voor Beleidsplan 2011  

 
Afgerond/verricht in 2010 
Instellen taakgroep 
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Ontwerpen procedure 
Keuze onderwerpen 

3. Financieel overzicht 2010 
 

333...111   BBBeeegggrrrooottt iiinnnggg   eeennn   rrreeesssuuullltttaaaaaattt    222000111000      

 Resultaat 2010 Begroting 2010 
Omschrijving Debet Credit Debet Credit 
Bestuur                 Vacatiegelden 

Vergaderkosten 
Representatiekosten 

PR 
Intern contacten 

48.000,00 
4.914,59 
4.160,06 
9.583,91 

526,49 

 50.000 
7.000 
1.500 
8.000 
5.000 

 

Concilium                 Secretariaat 
Overig 

KNMG gelden 

3.195,00 
10.175,41 

 
 

82.307,11 

  
 

40.000 
Administratie            Secretariaat 

Tbv derden 
Drukkosten 

65.198,00 
15.394,67 
1.015,07 

 
 
 

 

80.000  

Website 8.443,01  17.000  
Bank, verzekering, accoun.                  

Kosten 
Rente 

 
953,59 
 

 
 

5.279,26 

 
2.000 

 

 
 

10.000 

Lidmaatschap. (oa Federa)  4.459,64    
GAIA 

Kosten 
Opbrengsten 

 
1.353,03 

 

 
 

5.796,96 

 
2.000 

 
 

8.000 
Commissies                        CBB  

CKBU 
Mol.diagn 

Cytopathologie  
Comm Nascholing 

LVC 

69.658,13 
11.521,89 
5.803,09 
2.747,45 
1.659,50 

 

 
 

8.950,84 
 
 

7.347,00 

35.000 
25.000 

 
 

12.000 

 

Bij- en nascholing  
    Path.dagen 

Overig 
Reserv. onderwijs cytologie 

Opheffen NVKC 

 
97.527,50 

 
33.898,39 

 
99.735,50 
2.287,00 

 
33.898,39 

 
 

 

Contributie         Klin. pathologie 
Experimentele pathologie 

Dierpathologie          

 
 

732,13 

133.784,00 
1.887,00 
1866,00 

 135.500 
 

Diverse opbrengsten (o.a. 
etiketten, vacatures) afsluiting 
kwaliteitsprojecten 

  
15.200,00 
1.542,85 

  
7.500 

 
 400.920,55 399.881,91 244.500,00 201.000,00 

Saldo verlies  1.038,64  43.500,00 
 400.920,55 400.920,55 244.500,00 244.500,00 
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Het boekjaar 2010 werd begroot op een verlies van ruim €40.000. Uiteindelijk sloten we het 
jaar vrijwel zonder verlies af. De hogere inkomsten uit opleidingsvisitatiegelden waren een 
belangrijke meevaller. Het gaat hier om een eenmalige compensatie voor de te lage 
inkomsten in het voorgaande jaar. Bij de kosten voor de diverse commissies vallen de fors 
hogere uitgaven op voor de Commissie BeroepsBelangen (CBB). Dit wordt verklaard door 
de, zoals in voorgaand jaarverslag al aangegeven, moeilijk van te voren in te schatten kosten 
voor de juridische ondersteuning bij bezwaarschriften met betrekking tot de Ondersteuners 
Compensatie Factor (OCF) en de Specialisme Specifieke Kortingen. Naar verwachting zullen 
deze kosten in 2011minder zijn dan in 2010, maar ook nu is dat lastig in te schatten.  
 

   333...222   BBBaaalllaaannnsss   pppeeerrr iiiooodddeee   111   tttooottt   eeennn   mmmeeettt    111222   222000111000   iiinnn   vvveeerrrgggeeellliii jjjkkkiiinnnggg   mmmeeettt ...   222000000999   

Omschrijving 2010 2009 
 Debet Credit Debet Credit 
Eigen vermogen  369.697.12  408.920,64 
Reserve onderwijs cytologie  33.898,39   
Bankrekeningen     
ABNAMRO bestuursrekening 1.695,77  73.159,68  
ABNAMRO 
bestuurspaarrekening 

246.006,34  307.727,08  

RABO Concilium 46.428,34    
ABNAMRO Concilium  45.886,85  61.491,55  
ABNAMRO BNR 50.908,39  3.147,71  
Postbank 5390041 64,86  64,86  
Overlopende activa 1.993,00    
Debiteuren 20.806,00  6.929,50  
Debiteuren vorige jaren 10.644,35  12.971,35  
Nog te ontvangen 35.050,00  25.000,00  
Crediteuren  41.687,38  136.843,84 
Ontvangen moleculaire dag  990,00   
Nog te betalen kosten  32.444,65  30.077,50 
Overlopende passiva  2.048,23   
Onderhanden projecten 20.243,23  46.144,91  

 479.727,13 480.765,77 536.636,64 575.860,16 
Saldo verlies/winst 1.038,64  39.223,52  

 480.765,77 480.765,77 575.860,16 575.860,16 
 
Een opvallende inkomstenpost was een donatie van bijna €34.000, -. Het betreft hier geld 
dat vrijgekomen is door de opheffing van de Nederlandse Vereniging voor Klinische 
Cytologie (NVKC). Met de Vereniging Analisten Pathologie (VAP), die een even zo groot 
bedrag ontving, werd afgesproken dat dit geld gereserveerd blijft ten behoeve van het 
cytologie onderwijs. In het kader van onderwijs en opleiding, onder verantwoording van de 
Commissie Bij- en Nascholing, waren de kosten voor de Pathologendagen en andere 
nascholingsactiviteiten budget neutraal. 
 
Er is dit jaar gestart met diverse kwaliteitsprojecten, waarvan de financiën lopen via de 
SKMS. Deze projecten zijn budget neutraal, waarbij investering in automatiserings-
ondersteuning voor de kwaliteitsvisitaties van de LVC (het ADAS project) zoveel mogelijk in 
een kwaliteitsproject worden ondergebracht. De secretariële ondersteuning door een 
kwaliteitsmedewerker van Cantrijn voor dit kwaliteitsproject en ook dat van andere projecten 
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is in de begroting van betreffende projecten ondergebracht. De vaste lasten voor secretariële 
ondersteuning door Cantrijn zijn conform afspraak hetzelfde als in afgelopen jaar  

4. Begroting 2011 
 
 
Omschrijving Debet Credit 
Bestuur 

                          Vacatiegelden 
Vergaderkosten 

Representatiekosten 
PR 

Intern contacten 

 
50.000 
5.500 
7.000 

10.000 
1.000 

 

Concilium                          
 Secretariaat 

Overig 
KNMG gelden 

 
4.000 

10.000 

 
 
 

40.000 
Administratie  

Secretariaat 
Tbv derden 
Drukkosten 

 
66.500 
3.000 
1.500 

 
 

 

Website 10.000  
Bank, verzekering, 
accountant 

Kosten 
Rente 

 
 

1.000 
 

 
 
 

7.500 
Lidmaatschappen 

 
 

5.500 
 

GAIA  
Kosten 

Opbrengsten 

 
1.500 

 

 
 

6.000 
Commissies  

    CBB  
CKBU 

Mol.diagn 
Cytopathologie  

Comm. Nascholing 
LVC 

 
40.000 
15.000 

 
5.000 
2.500 
2.500 

 
 
 

5.000 
 
 
 

Bij- en nascholing 
Pathologendagen 

Overig 

 
97.000 

 
98.000 
2.000 

Contributie  
Klinische pathologie 

Experimentele pathologie 
Dierpathologie  

 
 

500 

 
154.000 

2.170 
1.960 

Diverse opbrengsten 
(o.a. etiketten, vacatures) 

afsluiting kwaliteitsprojecten 

  
15.000 
1.500 

 339.000 333.130 
Saldo verlies  5.870 

 339.000 339.000 
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5. Beleidsvoornemens 2011 
 
555...111   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   bbbeeessstttuuuuuurrr   

1. Website vernieuwing 
2. Professionalisering virtuele weefselbank voor de Nederlandse Pathologie 
3. Voltooiing van standpunten plan van de NVVP 
4. Aanbieden van gecombineerd lidmaatschap met de ESP 
5. Reactie op het kwaliteitskader van de KNMG 
6. Bestuurlijke verbreding: werving nieuwe bestuursleden en verdere professionalisering 

 
555...222   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   CCCBBBBBB      

7. Voorbereiden Manpower enquête, peildatum jan 2012 
8. DBC-DOT Traject 
9. Ondersteuners compensatiefactor herijking 2012 
10.  Verdergaande professionalisering CBB (toewerken naar permanente (parttime) 

beleidsmedewerker, tevens secretariële ondersteuning vanuit Cantrijn) 
11.  Verder onderzoek naar mogelijkheden implementatie zwaarte categorieën 

 
555...333   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   CCCKKKBBBUUU   

12. Met LVC en bestuur visitatiereglement aanpassen aan algemeen reglement Orde 
13. Beoordelen en autoriseren richtlijnen 
14. Implementeren digitaal visitatiesysteem m.b.v. ADAS 
15. Implementeren spiegelindicatoren. 
16. SKMS subsidieaanvragen faciliteren en prioriteren 

  
555...444   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   NNNaaasssccchhhooolll iiinnnggg   

17. Organisatie Pathologendagen (13, 14 en 15 april 2011) met meer aandacht voor 
sponsoring, met voordrachten (georganiseerd) door sponsors en betere verdeling van 
de postersessies. 

18. Organisatie NVVP najaarsnascholingsactiviteit, incl. work-shops. 
19. Opzet organisatie Internationale Wintermeeting 2013 met Pathology Society 
20. Nascholingsactiviteiten op website NVVP optimaliseren, oa. overzicht, inschrijving en 

betaling. 
21. Uitbreiding van het bij- en nascholingsaanbod voor pathologie met borging van het 

CANMED competentie aanbod.  
22. Gebruik van GAIA stimuleren. 

 
555...555   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   CCCyyytttooolllooogggiiieee   

23. Uitrol urineverslagmodule 
24. Opstelling verslaguniformering schildklier cytologie 
25. Opstelling verslag module liquor of andere gebieden 

 
555...666   VVVoooooorrruuuiiitttbbblll iiikkk   LLLaaannndddeeelll iii jjjkkkeee   VVViiisssiii tttaaattt iiieee   CCCooommmmmmiiissssssiiieee   

26. Uitvoeren van een 15 reguliere kwaliteitsvisitaties en één schriftelijke herevaluaties 
27. Vaststellen en implementeren van indicatoren t.b.v. het genereren van 

spiegelinformatie, in samenwerking met de CBKU 
28. Ten behoeve van bovengenoemde de visitaties digitaliseren met ADAS.  



 

   17

29. Aanpassen visitatiereglement 
 
555...777   WWWeeerrrkkkgggrrroooeeeppp   MMMooollleeecccuuulllaaaiii rrreee   DDDiiiaaagggnnnooosssttt iiieeekkk   iiinnn   dddeee   PPPaaattthhhooolllooogggiiieee   

30. Vaststellen visie 
31. Updaten kwaliteitsrichtlijn moleculaire diagnostiek in de Pathologie 
32. Tot stand brengen opleiding klinisch moleculair biologen in de Pathologie (KMBP) 

met het door het NVVP bestuur goedgekeurde opleidingsplan als uitgangspunt 
33. Opstellen minimale eisen van moleculair diagnostische verslaglegging 

 
555...888   TTTaaaaaakkkgggrrroooeeeppp   PPPaaattt iiiëëënnnttteeennniiinnnfffooorrrmmmaaattt iiieee   

34.  Teksten FAQ gebruiksklaar maken voor de website 
35.  Teksten laten lezen door proeflezers en bestuur NVVP en afstemming met 

Commissie Website  
36. Advies Juridische Cie: aansprakelijkheid 

 
555...999   LLLPPPAAAVVV   

37. Medische carrièredag 5 april 2011 
38. Voorjaarscursus 21 mei 2011:: pathologie van de endocriene organen. Sprekers: Dr. 

R.R. de Krijger (Erasmus MC) en Mw. Dr. S. van Eeden (AMC). Locatie: UMCU 
39. Najaarscursus: datum volgt. Onderwerp en sprekers: volgt. Locatie: UMCU 

 
555...111000   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   JJJuuurrr iiidddiiisssccchhheee   CCCooommmmmmiiissssssiiieee      

40. Organisatie symposium op het programma (competentie medicus en maatschappij) 
41. Stroomlijning van de aanvragen: duidelijk loket voor aanvragen 
42. Nieuwe leden (JCL, JM) inwerken  

 
555...111111   BBBeeellleeeiiidddsssppplllaaannn   CCCooonnnccciii lll iiiuuummm   PPPaaattthhhooolllooogggiiicccuuummm   

43. Opleidingsetalage inrichten 
44. Vergroting van het verdiepingsonderwijsaanbod voor AIOS pathologie 
45. Medewerking verlenen aan KNMG filmpje  
46. Portfolio gebruik faciliteren 
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Bijlage 1. Bestuur en Commissies 
 
NVVP bestuur 
 
Leden Einde termijn (aantal) 
J.C. van der Linden, past president 2010 (1) 
M.J.A.P. Daemen, voorzitter 2012 (1) 
F.J. van Kemenade, secretaris 2010 (1) 
J.L.G. Blaauwgeers, penningmeester 2010 (1) 
T.E.G. Ruijter, lid namens CBB 2012 (2) 
L.A. Noorduyn, lid namens CKBU 2011 (1) 
P.J. van Diest, lid namens CN 2013 (1) 
Mw. K. Keizer tot 6/10 – Mw. S. ter Borg  
vanaf 6/10 

2013 (1) 

 
Adres Secretariaat: 
Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 
Postbus 8003 
3503 RA UTRECHT 
Telefoon: 030-6868762 
Email: secretariaat@pathology.nl 
 
Website: www.pathology.nl  
 
Het secretariaat en de administratie is ondergebracht bij het bedrijf Cantrijn Groep B.V. 
CANTRIJN Groep B.V. 
Concordiaweg 149-151 
Postbus 2047 
4200 BA Gorinchem 
Tel.: (0183) 620066 
Fax: (0183) 621601 
E-mail: info@cantrijn.nl  
 
Medewerkers Secretariaat:  
Marieke Jacobs 
Daan den Ouden 
 
 
Commissie Kwaliteit & BeroepsUitoefening CKBU 
 
Leden Einde termijn (aantal) 
L.A. Noorduyn, voorzitter* 2012 (1) 
P.C. de Bruin, lid 2010 (1) 
M. Brand 2013 (1) 
J.J. Oudejans, lid 2012 (2) 
Mw. E. Bloemena, lid 2012 (1) 
Mw. J. Sietsma, lid 2012 (1) 
C. Jansen 2016 (1) 
V. Cliteur, lid 2013 (1) 
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Commissie Beroepsbelangen 
 
Leden Einde termijn (aantal) 
T.E.G. Ruijter (vz); vrij gevestigd 2011 (2) 
M.F.M. v. Oosterhout (secr); vrij gevestigd 2011 (2) 
J.E. Boers; dienstverband 2013 (1) 
K.H. Lam; academisch 2011 (2) 
R.J. Heinhuis; PABLO 2011 (1) 
Mw. C.J. Peutz-Kootstra; academisch 2012 (1) 
Mw. S. ter Borg; namens LPAV 2012 (1) 

 
Commissie Bij- en Nascholing 
 
Leden Einde termijn (aantal) 
P.J. van Diest, voorzitter 2012 (1) 
Mw. R.E.M. Fleischeuer, secretaris 2013 (1) 
G.J.L.H. van Leenders, meeting secretaris 2010 (1) 
R.R. de Krijger, lid 2011 (2) 
L.M. Budel, lid 2010 (1) 
T. Kuiken, lid 2011 (2) 
A.J.K. Grond, lid 2010 (1) 
R.M.W. de Waal, lid 2010 (1) 
W.N.M. Dinjens 2013 (1) 
Mw. J. Gaal 2013 (1) 

 
Commissie Cytologie 
 
Leden Einde termijn (aantal) 
F.J. van Kemenade (VUmc), voorzitter 2009 (2) 
Mw. A. Grefte (Radboud UMC) 2009 (2)* 
P Seegers (Lievensb. BOZ), namens VAP 2009 (2)* 
K.C. Kuijpers (Antonius, Ngein), secr. 2009 (2) 
F.J. v. Kemenade (VUmc), vz 2008 (2) 
Mw. H. Doornewaard (Gelre-Apeld.) 2009 (2) 
Mw. K.Y.A. Somers (PAMM, Eindh.) 2012 (1) 
Mw. B.M. v. Hemel (UMCG) 2013 (1) 
Mw. M. Brinkhuis (Oost NL) 2011 (1) 
B. Lelie (Terneuzen) 2011 (1) 

* P. Seegers, namens VAP en A. Grefte verlieten Cie Cyt eind 2010.  
F. Roozekrans en H. Bulten traden toe begin 2011.  
 
 Landelijke Visitatie Commissie 
 
Leden Termijn * 
R.J. van Suylen, voorzitter 2012 (2) 
Mw. A.M. Jonker, secretaris 2011 (2) 
M.E.F. Prins  
Mw. M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius –Puylaert# 2010 (2) 
P.C. de Bruin  
R.E. Kibbelaar  
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Mw. P.M. Bennenbroek- Matheij (ambtelijk 
secr.) 

 

* termijn is 5 jaar. R.F.M. Schapers en mw. I.A. Koelma hebben afscheid genomen. # 

M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius-Puylaert verliet de LVC eind 2010. 
 
College van visiteurs  
C. van Krimpen  
H.E. Schaafsma  
H. Beerman  
R.H. van Rijssel  
K. van Groningen  
I.G. Kruithof  
C.M. van Dijk  
E.J.M. Ashman  
R.E.M. Fleischeuer  
G.N. Jonges  
L.M. Budel  
T. Teune  
A.M.W. van Marion  
J.W.R. Meijer  
G.T.N. Burger  

 
De groep van 15 werd eind 2010 verlaten door H.E. Schaafsma.  
Nieuwe leden van de groep van 15 zijn mw. T. Teune en mw. A.M.W. van Marion. 
 
 Landelijke Vereniging Arts assistenten Pathologie 
 
Leden   
Mw. S. ter Borg; voorzitter, AMC Bestuur, BBC 
R. Kornegoor; vice-voorzitter, UMCU Concilium 
Mw. J. Gaal, Erasmus MC CN 
Mw. M. Heerema; secretaris, UMCG   
B. Lohman, UMCM concilium 
Mw. W. den Hartog, penningmeester, LUMC Cie cytologie 
Mw. N.W.J. Bulkmans, Vumc LVAG, Cie website 
M. Brand, Radboud MC CKBU 

 
 Concilium 
 
Leden  
A. de Bruïne, voorzitter  
M.J. van de Vijver, secretaris  
G.J. Fleuren  
M.A. den Bakker  
M. Daemen  
M. Havenith  
M. Abdul Hamid (aios)  
H. Hollema  
F.J. van Kemenade  
R. Kornegoor (aios)  
K. Ruizeveld de Winter  
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C.A. Seldenrijk  
P. Slootweg   
J.G. van den Tweel  
P. v.d. Valk  
R.J. van Suylen   

NB. Voor de academische opleiders geldt op dit moment geen bepaalde zittingstermijn. De 
niet-academische opleiders worden voor drie jaar benoemd waarbij verlenging met drie jaar 
een keer wordt toegestaan. 
 
 Juridische Commissie  
 
Leden Start termijn (aantal)*  
J.M. Broekman, voorzitter 2002 (2) 
J. Meyer, lid 2009 (1) 
J.C. van der Linden, lid  2009 (1) 

Adviseur: Dr. R.W.M. Giard. * De commissie kent geen rooster van aan- en aftreden gezien 
de aard van de werkzaamheden en het belang van continuïteit. 
 
 Commissie Website 
 
Leden Einde termijn (aantal) 
J.E. Boers Niet vastgesteld 
G.F.H. Diercks Niet vastgesteld 
Mw. N.W.J. Bulkmans Niet vastgesteld 
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Bijlage 2. Werkgroep en taakgroep van de NVVP 
 
Werkgroep Moleculaire diagnostiek in de pathologie (WMDP) 
 
Leden Lid vanaf 
C.J.M. van Noesel (patholoog, AMC), voorzitter 2004 
Mw. M.J.L. Ligtenberg (klinisch moleculair 
geneticus/moleculair bioloog, UMC St Radboud), secr.  

2004 

E. Schuuring (moleculair bioloog, UMCG) 2004 
W.N.M. Dinjens (moleculair bioloog, Erasmus MC) 2004 
J.V.M.G. Bovee (patholoog, LUMC) 2004 
Mw. K. Scheidel (analist, St Antonius ZH, Nieuwegein) 2004 
Mw. P.M. Nederlof (moleculair bioloog, NKI) 2007 
J. Damen (analist, Jeroen Bosch Ziekenhuis) 2007 
J.J. Oudejans (patholoog, Diakonessenhuis) 2009 
Mw. S.H. M. van den Berg - van Erp (patholoog, Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis) 

2010 

F.B.J.M. Thunnissen verliet de commissie in 2010 en werd opgevolgd door mevrouw S.H.M. 
van den Berg - van Erp 
 
B. Klankbordgroep voor Taakgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie 
A.J.C. van den Brule 
P. Smit 
F.B.J.M. Thunnissen 
J.V.M.G. Bovee 
C.J.M. van Noesel 
C.J. Peutz-Kootstra (namens BCC) 
A. de Bruïne 
 
C. Werkgroep kwaliteitscontrole Her2Neu test 
F.B.J.M. Thunnissen, voorzitter 
M.J. v.d. Vijver 
A. Vink 
J.E. Boers 
 
 
Taakgroep patiënteninformatie in 2010 
 
Leden Lid vanaf 
A. van Marion, voorzitter 2010 
R.P. Wegener, redacteur 2010 
E. v.d. Meijden namens Cantrijn, meelezer Nvt 
Vacant  
  
Secretaris NVVP, coördinator  

(nog geen rooster van aftreden vastgesteld). Mw. P. Evers, NFK* en Mw. T. van de Valk, 
VSOP*, treden op als meelezers.  
* NFK: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 
**VSOP: Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties 
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Vertegenwoordigingen vanuit de NVVP 
 
Lid MSRC namens NVVP: Prof.dr. P. Slootweg 
Plv. lid: dr. E.F. Weltevreden 
 
Commissie van Geschillen (CvG) van de KNMG: mevrouw Dr. N.W.J. Bulkmans 
 
Adviescommissie bezwaarschriften MSRC: Dr. M.C. Havenith  
 
Coördinatie commissie perinatale audit: Dr. P.J.M. Nikkels 
 
Lid SKML, sectie pathologie: Prof dr. P. v.d. Valk, Dr. K. Hebeda 
 
Lid werkgroep Cx Uteri namens NVVP: Dr. J. Bulten 
 
Lid AB Federa namens NVVP: Dr. F.J. van Kemenade, secretaris NVVP 
 
Lid DB Federa namens NVVP: Prof. H. Hollema 
 
Coreon Federa: Prof. Dr. M.J. van de Vijver 
 
Dutch Colorectal Cancer Group: Dr. I.D. Nagtegaal 
 
Pathological Society: Prof. dr.  A. de Bruïne 
 
Advies raad colonkankerscreening RIVM: Prof. G.A. Meijer. Looptijd: okt 2010- okt 2013.  
 
Programma commissie Baarmoederhalskanker RIVM: Dr. J.C. v.d. Linden 
 
Platform Beroepenveld Medisch Laboratoriumonderwijs: mevrouw Dr. A. van der Wurff 
 
RvA Gebruikersraad: mevrouw Dr. G.A.E. Ponjée 
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Bijlage 3. Afkortingenlijst 
 
ACO   Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 
AGREE Appraisal of guidelines research & evalation 
AIOS   arts(en) in opleiding tot specialist 
AIRE  Appraisal of indicators through research and evaluation 
AIS   Artsen Informatie Systeem (van de KNMG) 
AWB   Algemene wet bestuursrecht 
BBC  Beroeps Belangen Commissie. Zie ook CBB 
BBOV  Commissie Begeleidingsgroep Beschrijving Opleidingsplannen 

Vervolgopleidingen 
BIG   Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
BMHK  Baarmoederhalskanker 
BNR  Bij- en NascholingsRegistratie 
BOLS Bestuurlijk overleg lichtvoetige structuur. Informeel overleg tussen de orde 

med. specialisten, de universitair medische centra (NFU), algemene 
ziekenhuizen (NVZ), en – in laatste instantie – de zorgverzekeraars (ZN) over 
de verdeling van nieuwe opleidingsplaatsen.  

BVO  Bevolkingsonderzoek 
CBB  Commissie BeroepsBelangen 
CBO   Kwaliteitsinstituut:Centraal Begeleidings Orgaan 
CBOG  College van Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg. Het College 

voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) houdt zich 
bezig met het bevorderen en bewaken van een optimale personele bezetting 
in de gezondheidszorg. 

CKBU  Commissie Kwaliteit en BeroepsUitoefening 
CCMS  Centraal College Medische Specialismen 
CvG   Commissie voor Geschillen (inzake opleidingsaangelegenheden) 
CvU   Commissie van Uitvoering van de MSRC (dagelijks bestuur) 
CCKL  Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het 

gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg 
CN  Commissie Nascholing 
COREON Commissie regelgeving onderzoek (Federa).  
COS  Computer Ondersteund Screenen 
DOT  DBC’s op weg naar Transparantie (DOT) 
DBC  Diagnose Behandel Combinatie.  
EBM  Evidence Based Medicine 
EBRO  Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling 
FB   Federatiebestuur van de KNMG 
GAIA   Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie 
GBZ  Goed Beheerd Zorgsysteem. Keurmerk voor elektronische applicaties. 
HVRC   Huisarts- en Verpleeghuisarts Registratie Commissie 
ICT  Informatie & communicatie technologie 
IFMS  Individueel Functioneren Medische Specialist.  
IGZ  Inspectie geneeskundige zorg 
ISO  International Organization for Standardization (ISO)  
KNMG  Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 
LBPA  Landelijk Bureau Perinatale Audit 
LHV   Landelijke Huisartsen Vereniging 
LPAS   Landelijke Perinatal Audit Studie 
LPAV  Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging 
LVAG   Landelijke Vereniging van Assistent Geneeskundigen 



 

   25

MSRC  Medisch Specialisten Registratie Commissie 
NIAZ  Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen 
NPCF  Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie  
NFU   Nederlandse Federatie van Universitair medische centra 
NICU   Neonatologische intensive care unit 
NVOG  Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
NVZ   Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
NODO  Nader Onderzoek DoodsOorzaak 
OMS   Orde van Medisch Specialisten 
PALGA Pathologisch Anatomisch Landelijke Geautomatiseerd Archief.  
PALEBA PALGA module voor landelijke evaluatie BVO baarmoederhalskanker 
PVC   Plenaire Visitatie Commissie (van een wetenschappelijke vereniging 
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
SKML Stichting Kwaliteit Medische Laboratoria. sectie pathologie was voorheen 

SKKP. Valt nu onder SKML = koepel 
SKMS Stichting Kwaliteit Medische Specialisten. Kwaliteitsbeleid heeft als doel 

richtlijnen te ontwikkelen en hieruit indicatoren te formuleren en te 
implementeren.  

SO Screeningsorganisatie 
SRC  Specialisten Registratie Commissie(s) 
STZ  Negentien grote opleidende ziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische 

zorg kunnen verlenen, hebben hun samenwerking geformaliseerd in de 
vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.  

UZI  Uniek Zorgverleners Identificatie (zie EPD)  
VAP  Vereniging Analisten Pathologie 
VC   Visitatiecommissie (van de MSRC) 
VMS  Veiligheids Management Systeem 
WKPLL Werkgroep Kinder Pathologie Lage Landen 
WGBO  Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst 
WBO  Wet BevolkingsOnderzoek 
WOB  Wet Openbaarheid van Bestuur 
WWMO Wet Wetenschappelijk Medisch Onderzoek 
VWS   (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
ZBO   Zelfstandig Bestuursorgaan 
ZN  Zorgverzekeraars Nederland. De overkoepelende organisatie in NL van alle 

zorgverzekeraars in de nieuwe zorgverzekeringswet.  
 
 


