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1. Voorwoord 
 

De gezondheidszorg is fors in beweging. De weerslag hiervan vindt u in dit jaarverslag 

over 2014, waarin allerlei zaken die ons als vereniging in dit jaar hebben bezig gehou-

den.  

 

De financiële situatie in de Zorg is er daar één van.  

Er is momenteel slechts zeer beperkte groei mogelijk in de totale kosten van de Zorg. 

Dat gaf de mogelijkheid om een budget neutrale rondrekening te maken om te komen tot 

een al jaren gewenste differentiatie in onze tarieven, waarmee recht gedaan kan worden 

aan een verschil in onze werkbelasting tussen eenvoudige inzendingen -welke op gebie-

den steeds minder worden ingestuurd- en in toenemende mate complexe diagnostiek.   

De CBB heeft in samenspraak met de NZa een systeem voor gedifferentieerde normtij-

den ontworpen onder het motto “loon naar werken”. Met name onder de bezielende lei-

ding van Joost Oudejans was dit systeem eind 2014 klaar om ingevoerd te worden, het-

geen per 1 januari 2015 gebeurd is.  

 

De ontwikkelingen in de Zorg hebben er ook toe geleid dat de Orde Medisch Specialisten 

(OMS) in samenspraak met alle Wetenschappelijke Verenigingen (WV’s) haar positie 

heeft herzien. Daar waar de overheid de OMS zag als haar enige gesprekspartner, verte-

genwoordigde de OMS lang niet alle medisch specialisten in Nederland. Met alle ontwik-

kelingen was dat een ongewenste situatie. Na ca. 2 jaar van voorbereiding is in 2014 be-

sloten om een nieuwe organisatie op te richten, namelijk de Federatie Medisch Specialis-

ten (FMS). Alle WV’s zijn hierbij aangesloten, ook de NVVP. Als lid bent u nu vanaf 1 ja-

nuari 2015 via onze vereniging aangesloten bij de Federatie. Binnen de Federatie zijn wij 

vertegenwoordigd in de 4 raden ervan, namelijk de Raden Opleiding, Kwaliteit en Be-

roepsbelangen en de Raad Wetenschap (in oprichting). Uiteraard heeft dit ook conse-

quenties voor het contributiebedrag van alle WV’s, welke met €500 verhoogd is. Daar 

staat tegenover dat de lidmaatschapsbijdrage aan de LAD en/of OMS vervallen is.  

 

Dichterbij zijn de vakmatige ontwikkelingen. Moleculaire diagnostiek als onderdeel van 

zgn. Targeted Therapy of Personalized Medicine ontwikkelt zich zeer snel. Steeds meer 

pathologie afdelingen gaan samenwerkingsverbanden aan om op niveau deze diagnostiek 

toe te passen met name door het gebruik van Next Generation Sequencing (NGS); of 

schaffen zelf de benodigde apparatuur aan.  

Dat dit tot veel discussies kan leiden, is gebleken bij de totstandkoming van het normen-

document Moleculaire Diagnostiek.  

De rol die het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) hier in Nederland in zou 

willen spelen, lijkt er toe te leiden dat Pathologie Nederland wat betreft de ontwikkeling 

van de Moleculaire Diagnostiek de handen ineen gaat slaan. De Klinisch Moleculaire Bio-

logen in de Pathologie (KMBP-ers) en de Commissie Moleculaire Diagnostiek in de Patho-

logie zullen hier een belangrijke rol bij kunnen spelen. 

Een tweede vakmatige ontwikkeling met consequenties op landelijk niveau is de Digitale 

Pathologie. De NVVP is samen met onder andere PALGA betrokken bij het Project Patho-

logy Image Exchange (PIE). Dit project moet er toe leiden dat er onafhankelijk van het 

platform en apparatuur die een pathologie afdeling gebruikt, er digitale beelden uitgewis-

seld kunnen worden o.a. ten behoeve van panels, consultatie en revisies. 

 

De genoemde beperkte groei van de totale kosten van de zorg tezamen met maatregelen 

als een verhoging van het eigen risico, blijkt voor het eerst ook te leiden tot een stagna-

tie van het aantal pathologie onderzoeken. Daar waar er altijd een jaarlijkse groei was 

van enkele procenten, is er nu voor het eerst een afvlakking en zelf beperkte daling 

waarneembaar. Dit lijkt duidelijke consequenties te gaan hebben voor de werkgelegen-

heid. De voorspellingen van onze Manpower enquête geven in 2018 een fors overschot 

aan van pathologen. Samen met de LPAV is door een ingestelde taakgroep nagedacht 

over mogelijke oplossingen, maar die blijken niet voor het oprapen te liggen. Voor de 

korte termijn zijn er wel oplossingen aangedragen, maar structurele oplossingen blijken 
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lastiger, vooral omdat maatregelen als het beperken van het aantal opleidingsplaatsen 

pas op langere termijn hun effect zullen hebben.  

 

Al deze items heeft het Bestuur het afgelopen jaar met u proberen te delen en bespre-

ken. Naast de reguliere vergaderingen, zoals de ALV, is daarvoor ook gebruik gemaakt 

van het ingestelde Forum en de mogelijkheid van een ledenraadpleging per mail.  

 

Ook in 2015 wachten ons weer vele uitdagingen. Uw bijdrage en inbreng daarbij zal net 

als in het afgelopen jaar weer onmisbaar zijn. 

Het bestuur dankt u voor uw inzet in 2014! 

 

Hans Blaauwgeers 

voorzitter 

  

 

2. Verslag NVVP bestuur en commissies 
 

2.1 Koepelbestuur 
 

 

2.2 Bestuur sectie Dierpathologie  
 

Algemeen 

 

Voorzitter R. Woutersen gaf het stokje over aan R.J.M.M. Thoolen. 

De dierpathologie in Nederland is onderverdeeld in 3 delen: veterinaire pathologie, proef-

dierpathologie en toxicologische pathologie. Op het moment zijn er 50 geregistreerde Ve-

terinair Pathologen (waarvan 23 niet praktiserend), 13 gecertificeerde Toxicologisch Pa-

thologen en  6 Proefdierpathologen werkzaam. Tevens zijn er mensen in opleiding bij de 

drie disciplines, elk onder begeleiding van een geautoriseerde tutor. 

 

2.3 Bestuur sectie Experimentele Pathobiologie 
 

Algemeen 

Met het koepelbestuur zijn de rol en verdere ontwikkeling van de sectie Experimentele 

Pathobiologie binnen de NVVP besproken. De NVVP had ingestemd met het instellen van 

een opleiding tot Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie. Een aldus opgeleide ‘KMBP-

er’ verkrijgt de bevoegdheid tot het verrichten van moleculaire diagnostiek in de patholo-

gie. Vastgesteld werd dat de sectie Experimentele Pathologie statutair plaats zou kunnen 

bieden aan de klinisch moleculair biologen. 

Beleid 2014 

In overleg met vertegenwoordigers van de klinisch moleculair biologen werd een aanpas-

sing van het huishoudelijk reglement voorbereid om de positie van de klinisch moleculair 

biologen binnen de vereniging vast te leggen. 

Inspanningen en prestaties in 2014 

In overeenstemming met de nieuwe structuur van de sectie is besloten de naam van de 

sectie te wijzigen: Experimentele en Klinische Moleculaire Pathologie. 

Beleidsvoornemens 2015 

Het huidige bestuur zal een bestuurswijziging voorstellen opdat zowel experimenteel pa-

thobiologen als klinische moleculair biologen in het sectiebestuur zijn vertegenwoordigd.  

 

 

2.4 Bestuur sectie Klinische Pathologie 
 

Algemeen: 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2014 12 keer vergaderd. Zij riep drie algemene ledenvergaderingen 



5 

 

(in Zeist op 10 april, in Den Bosch op 17 september en in Alkmaar op 5 november) bij-

een. Tussentijds is er telefonisch vergaderd over verschillende zaken. Er is afzonderlijk 

overleg geweest met OMS, PALGA, RIVM, IKNL, CO, PABLO, LPAV en verschillende com-

missies. 

 

Beleidskader 2014-2018 

Het beleidsplan 2014-2018 was, zoals in eerdere jaren, richtinggevend voor het bestuur. 

Hoofdthema’s uit het beleidsplan zijn kwaliteit, wetenschap, opleiding, bij- en nascholing, 

samenwerking met collegiale WV-en, belangenbehartiging, maatschappelijke positione-

ring en communicatie.  

 

1. Kwaliteit van zorg  

ADAS-3 

project synergie tussen beroepsvisitatie door LVC en externe accreditatie volgens 

ISO15189 normering: gesprekken plaatsgevonden tussen voorzitter CK en leden van 

LVC, en de raad voor accreditatie, waarbij wederzijdse welwillendheid werd uitgesproken 

om tot goede afstemming te komen.  

 

2. Wetenschap 

 

3. Opleiding 

 

4. Bij- en nascholing 

Moleculaire dag 31 januari 2014: therapeutische targets bij colonca, externekwaliteits-

meting, moleculaire diagnostiek bij B-NHL en beoordelen FISH 

Naar aanleiding van de aanwijzing van de IGZ over verwisselingen heeft de juridische 

commissie in september het Symposium Calamiteiten in de pathologie georganiseerd met 

oa IGZ en ziekenhuis jurist. Voorstel enquete verwisseligen? 

Najaarsnascholing 5 nov aandachtsgebieden, DICA, double reading, indicatoren, 

ISO15189. 

(Presentatie pilot versnelling pathologie dec 2014?) 

 

5. Samenwerking met WV-en en belangenbehartiging  

FMS 

Eind 2014 werd de Federatie Medische Specialisten (FMS) een feit. Dit betekent een bun-

deling van krachten op tal van gebieden, die onder andere tot uiting komt in een groot 

aantal werkgroepen en commissies waarin de NVVP ook naar vermogen participeert.  

 

Representatie 

Daarnaast was de NVVP ook in 2014 vertegenwoordigd in de richtlijnencommissies, bij 

PALGA, KNMG/RGS, Coreon/Federa, in verschillende commissies van RIVM voor de bevol-

kingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, darmkanker en borstkanker, bij de Raad 

van Accreditatie en DICA (zie bijlage…). 

 

Beroepsbelangen 

 

 

6. Maatschappelijke positionering en patiëntgerichtheid 

Symposium incidenten en calamiteiten september 2014 

FAQ? 

 

7. Communicatie 

 

 

2.5 Commissie BeroepsBelangen   
 

Algemeen 

De commissie heeft in 2014 6 keer plenair vergaderd en 4 keer telefonisch vergaderd.  
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Beleid 2014 

1. voorbereiden nieuw tariefsysteem pathologie 

2. nieuwe uitgebreide Manpower Enquete 

3. Invullen vacatures CBB 

 

Inspanningen en prestaties in 2014 

1. Nieuw tariefsysteem per 1-1-2015 

2. Verslag Manpower Enquete 

 

Beleidsvoornemens 2015 

Monitoren nieuw tariefsysteem en borging hiervan binnen PALGA en CCKL 

Monitoren opleidingsplaatsen AIOS Pathologie 

 

2.6 Commissie Kwaliteit 
 

 

Algemeen 

De commissie heeft in 2014 .. keer plenair vergaderd en .. keer telefonisch vergaderd.  

 

 

Beleid 2014 

1. Synchronisatie LVC-RvA 

2. Opleiding LVC visitatoren ISO 

3. aanpassen normendocument 

4. flexibele scopes 

 

 

2.7 Commissie BeroepsUitoefening 
 

 

Algemeen 

Sinds de afsplitsing van de commissie kwaliteit vanuit de CKBU behartigt de CBU za-

ken die in brede zin met de beroepsuitoefening te maken hebben, waaronder richtlijn-

ontwikkeling, PALGA protocolmodules, kwaliteitsborging van taakverschuiving en 

overleg met, en vertegenwoordiging in het bestuur van, de commissie moleculaire di-

agnostiek, de werkgroep cytologie en de commissie BVO. De commissie heeft in 2014 

7 keer plenair vergaderd en 3 keer telefonisch vergaderd.     

 
Beleid 2014 

 

1. Procesbewaking en mandatering namens NVvP, beoordeling, en autorisatie van 

richtlijnen. Hierbij contact met penvoerders (m.n. IKNL) intensiveren. 

2. Stimuleren en ondersteunen van (1) ontwikkeling, (2) kwaliteitsborging conform 

richtlijnen, en (3) gebruik van, PALGA protocolmodules, incl. koppelen naar der-

den (bijv. DICA). 

3. Doen van SKMS aanvragen t.b.v. o.a. ontwikkeling van richtlijnen en protocolmo-

dules. 

4. Bevorderen van/nadenken over evidence-based pathology (in nauwe samenwer-

king met CK). 

5. Oprichten taakgroep ‘Kwaliteitsborging van taakverschuiving in de pathologie’. 

6. Vertegenwoordiging namens de NVvP in de Raad Kwaliteit en Commissie Richtlij-

nen van de Federatie Medisch Specialisten (voorheen OMS) 

7. De CBU werkt intensief samen met (en vertegenwoordigt deze in het NVvP be-

stuur): 

a. Commissie moleculaire diagnostiek (CMDP); de voorzitters hebben over en 

weer zitting in elkaars commissie (voorheen ‘WMDP’) 

b. Werkgroep cytologie (voorheen ‘commissie cytologie’) 

c. Commissie BVO (nieuw in 2014) 



7 

 

 

Inspanningen en prestaties in 2014 

 

 Richtlijnen  

De CBU coördineert de participatie van de NVVP bij het ontwikkelen van richtlijnen, 

de pathologie gedeelten in de richtlijnen zoveel mogelijk te uniformeren en deze zo 

eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken voor de leden. De richtlijnen kwaliteitscri-

teria gliomen, meningeoom, en erfelijk en familiair ovariumcarcinoom, werden in 

2014 namens de NVVP goedgekeurd. Er was regelmatig overleg met IKNL, waarin ook 

(samen met de CMDP) de wens tot het modulair reviseren van richtlijnen werd uitge-

sproken. De bestaande NVVP-specifieke richtlijnen werden in overleg met IKNL en het 

Kwaliteitsinsitituut geüpload naar de nieuwe richtlijnendatabase, welke begin 2014 

van start ging. 

 Protocolmodules 

De CBU heeft diverse PALGA protocolmodules beoordeeld en goedgekeurd. Om coör-

dinatie te bevorderen (ook met betrekking tot SKMS aanvragen t.b.v. de ontwikkeling 

van nieuwe PPM’s) heeft een CBU lid (N. Kooij) zitting in de werkgroep protocollen 

van PALGA. 

 BVO coloncarcinoom  

E. Bloemena participeerde in 2014 namens de NVVP en de CBU in de landelijke werk-

groep Kwaliteit en Capaciteit. Het BVO is in 2014 van start gegaan, incl. de verplichte 

e-learning module en entree toets voor deelnemende pathologen.  

 Overige: Op 5 november 2014 werd met de CK door de CBU een goedbezocht kwali-

teitssymposium georganiseerd bij de NVVP najaarsnascholing 2014 in het AFAS (AZ) 

stadion te Alkmaar, met o.a. een focus op de introductie van aandachtsgebieden in de 

pathologie. Hierop volgend is een ‘discussiestuk aandachtspatholoog’ aan de leden ter 

commentaar voorgelegd. In 2015 zal met medenemen van het binnengekomen com-

mentaar een definitief voorstel worden gepresenteerd aan de leden, dat zal worden 

uitgewerkt in een normendocument volgende de LVC systematiek en aan de leden ter 

stemming worden voorgelegd.  

 

Beleid 2015  

 Verdergaand stimuleren van modulaire richtlijnrevisies. 

 Omzetten van voorstel aandachtsgebieden naar normendocument. 

 Doen van SKMS aanvragen t.b.v. o.a. ontwikkeling van richtlijnen en protocolmo-

dules. 

 Vertegenwoordiging namens de NVvP in de Raad Kwaliteit en Commissie Richtlij-

nen van de Federatie Medisch Specialisten  

 De CBU werkt intensief samen met (en vertegenwoordigt deze in het NVvP be-

stuur): 

o Commissie moleculaire diagnostiek (CMDP); de voorzitters hebben over en 

weer zitting in elkaars commissie (voorheen ‘WMDP’) 

o Werkgroep cytologie (voorheen ‘commissie cytologie’) 

o Commissie BVO  

 

2.8 Commissie Bij- en Nascholing,  
 

Algemeen 

De commissie heeft in 2014 2 keer plenair vergaderd en 1 keer telefonisch vergaderd.  

Beleid 2014  

1. Organisatie Pathologendagen: (9-11 april ‘12) met als hoofdthema’s gastrointestinale 

pathologie en  biobanking 

2. Organisatie NVVP najaarsactiviteit 

3. Informatie over nascholing op website optimaliseren  

  

  

Inspanningen en prestaties in 2014 
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 Pathologendagen 2014: 9 april workshop gastrointestinale pahtologie door dr. N. van 

Grieken en drs. P. Snaebjornsson.  10 april ’s ochtends thema biobanking met pre-

sentaties van prof. dr. G. Meijer, C. Steegers, prof.dr. F. van Kemenade, dr. P. 

Evers, Dr. B. Bjerregaard, dr. M. Schmidt en dr. H. van Slooten. ’s middags een key 

note lecture van dr. Dana Tsui over circulating tumor DNA. Aansluitend elevator pitch 

met 30 korte posterpresentaties. Als laatste opleidingsvisie van prof. dr. A. de Bru-

ine.  Vrijdagochtend, 11 april, de rol van de patholoog in de behandeling van colorec-

taal carcinoom, met aandacht voor macroscopie en moleculaire diagnostiek. Sprekers 

waren dr. J. Tuynman, dr. B. Tops en dr. N. West. ’s middags een prikkelende lezing 

door prof. dr. ir. van der Hoeven over normering van pathologen in kader van de on-

cologie. Afsluiting met dokters in debat. 
 
  

 Najaarsnascholing vond plaats op woensdag 5 november in het AFAS stadion te Alk-

maar. De dag is gezamenlijk met Symbiant georganiseerd. ’s middags kwaliteitssym-

posium in samenwerking met commissie kwaliteit en CBU. Thema’s waren kwaliteits-

indicatoren, aandachtsgebieden, transitie CCKL naar ISO 15189. Sprekers waren 

prof. vd. Valk, dr. Cliteur, prof. Kluin, dr. M. Jiwa, dr. J. von der Thüsen, H. Keuning, 

dr. M.Jonker, A. Dendooven, dr. J. Oudejans. In de middag parallel een short cours 

weke delen waarbij in een middag een overzicht over de weke delen tumoren werd 

gegeven. Sprekers waren prof. Suurmeijer, dr. U. Flucke, prof. dr. J. Bovee en dr. D. 

Creytens. Het avondprogramma werd verzorgd door  J. Fronczek en F. van de 

Goot met als thema obductiepathologie. 
  
 GAIA beheer (dr. L. Budel) 
  

Beleidsvoornemens 2015 

- pathologendagen 22-24 april 2015  

- najaarsnascholing/dag van de pathologie 2015 

- week van de pathologie in 2016 (integratie van de nascholing van meerdere onderdelen 

in de pathologie, oa. analisten, moleculair biologen en pathologen) 

 

 

2.9 Werkgroep Cytologie  
 

Algemeen: 

In 2014 heeft Bart Lelie het lidmaatschap van de werkgroep opgezegd i.v.m. een nieuwe 

baan in België. Zijn plaats is ingenomen door Loes van Velthuysen, patholoog op de afde-

ling Pathologie van het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Door de vorming van de 

nieuwe commissie Bevolkingsonderzoek heeft Hans Bulten het voorzitterschap van de 

werkgroep Cytologie op 17 april 2014 overgedragen aan Mariël Brinkhuis. Hiermee is het 

secretariaat van de werkgroep verhuisd naar het Laboratorium Pathologie Oost-Neder-

land. Lid van de nieuwe commissie Bevolkingsonderzoek zijn Hans Bulten en Hans van 

der Linden. 

De werkgroep heeft in 2014 in januari, april en november plenair vergaderd in Utrecht.  

Samenstelling werkgroep: Mariël Brinkhuis (voorzitter), Hans Bulten, Paul Drillenburg 

(secretaris) Bettien van Hemel, Katia Somers, Hans van der Linden, Frank Roozekrans, 

Loes van Velthuysen en Anne Wiersma. 

 

Beleid 2014: 

1. Invoeren van de verslagmodule schildkliercytologie. 

2. Dataset EUS/EBUS verder uitwerken voor een landelijke rondzending. 

3. Onderwijs voor de cytologisch analisten en voor de AIOS pathologie. 

4. Rol van de werkgroep bij het opstellen van de nieuwe praktijkrichtlijn cervixcyto-

logie zodra het nieuwe bevolkingsonderzoek is gestart.  

5. Rol van de werkgroep bij herijken taken en eisen van cytologisch analisten na in-

voeren nieuwe bevolkingsonderzoek BMHK. 

Inspanningen en prestaties 2014: 
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1. De verslagmodule schildkliercytologie is aangeboden aan de PALGA voor imple-

mentatie. 

2. De dataset EUS/EBUS is compleet, maar blijven liggen voor rondzending..  

3. Onderwijs: 9 mei werd de AIOS cursus longcytologie georganiseerd en 6 en 7 no-

vember de Noordwijkerhoutcursus cervix en urinecytologie. 

4. Hans Bulten en Hans van der Linden zijn lid van de commissie BVO. Deze commis-

sie is betrokken bij het opstellen van de nieuwe praktijkrichtlijn cervixcytologie. 

Voor ondersteuning bij het opstellen is een subsidie aangevraagd bij de Orde. 

5. Binnen de werkgroep is gediscussieerd over de rol van de cytologisch analist bij 

invoeren van het nieuwe BVO. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot concrete voor-

stellen.  

Beleidsplan 2015: 

1. Zodra de verslagmodule schildkliercytologie beschikbaar komt wordt deze in een 

pilot in een 4-tal laboratoria van de leden van de werkgroep getest  voordat het 

landelijk wordt uitgerold. 

2. De dataset EUS/EBUS   moet na correctie worden aangeboden voor een landelijke 

rondzending en de resultaten hiervan geanalyseerd. 

3. De consequenties van de implementatie van het nieuwe BVO bmhk en de nieuwe 

cervixrichtlijn zullen gevolgd worden vanuit de werkgroep cytologie. 

4. Bezinning op de toekomstige mogelijkheden van de cytologie binnen de pathologie 

in Nederland.  

2.10 Landelijke Visitatie Commissie 
 

Algemeen 

Het jaar 2014 was het eerste jaar dat na de splitsing van CKBU in CK en CBU de LVC is 

gaan functioneren als uitvoerend orgaan van de CK. De commissie heeft in 2014 7 keer 

telefonisch vergaderd. In Juni heeft het jaarlijks afstemmingsoverleg tussen bestuur en 

namens de LVC de voorzitter en secretaris plaatsgevonden.  

Begin 2014 heeft de LVC afscheid genomen van Mieke Jonker die zich ruim 2 termijnen 

heeft ingezet voor de LVC o.a. als secretaris waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn. Eind 

2014 is een aanvang gemaakt met het werven van nieuwe LVC leden.  

 

Activiteiten 2014: 

1. In februari 2014 is samen met de voorzitter van de CK, Paul van der Valk een be-

leidsdag gehouden. De belangrijkste onderwerpen waren de verdere praktische 

afstemming van de CK en de LVC taken, ontwikkeling van een visie op kwaliteits-

visitatie van de medisch wetenschappelijke verenigingen versus de CCKL/RvA visi-

taties, een plan van aanpak voor visiteren volgens de nieuwe waarderingssyste-

matiek met als onderdeel hiervan een LVC “nieuwe stijl”. De voorzitter of secreta-

ris zullen participeren in de CK vergaderingen, en de jaarlijkse beleidsdagen zullen 

in het vervolg door de CK worden georganiseerd. 

2. Inrichting van ADAS 3 – Pathologie t.b.v. visiteren volgens de in 2012 vastge-

stelde waarderingssystematiek. In 2014 is hard gewerkt aan het uitwerken van de 

benodigde inrichting van de ADAS 3 software, september is een werkbijeenkomst 

gehouden voor een proefvisitatie en de puntjes op de i te definiëren.  

De interne ondersteuning van het digitaal visiteren is geprofessionaliseerd door 

het aanstellen van een applicatiebeheerder rol gescheiden van de ambtelijk secre-

taris rol. Door omstandigheden buiten de invloedsfeer van de LVC is het niet ge-

lukt ADAS 3 - Pathologie operationeel te krijgen in 2014. 

3. In 2014 zijn 10 visitaties op locatie verricht; 3x is een 5 jaar erkenning verleend 

en 6x is een 2 jaar erkenning verleend (1 waardering is nog onder behandeling). 

4. In 2014 is er 1 bezwaarschrift ingediend deze is via de bezwaarschrift procedure 

afgehandeld. 

 
Aandachtspunten over 2014: 
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1. Afstemming rollen en taken LVC en CK; participatie in de CK als adviseur en door 

de korte lijnen verhogen van de efficiëntie in kwaliteitsontwikkeling. 

2. Overleg met het bestuur: 

a. Afstemming kwaliteitsvisitatie medische wetenschappelijke vereniging (vakgroep 

visitatie volgens CBO model) en de kwaliteitssysteem visitatie voor laboratoria 

(CCKL/RvA model); hiervoor heeft de LVC een visiedocument opgesteld. 

b. Wijziging begrotingssystematiek. De huidige begroting van inkomsten en uitga-

ven is volledig gebaseerd op het aantal kwaliteitsvisitaties. De overgang naar 

digitaal visiteren (ADAS ontwikkel-, onderhoud- en licentie kosten) en de afname 

van het aantal visitaties met tegelijkertijd een toename van de complexiteit (fu-

sies) maakt de huidige systematiek onhoudbaar. 

c. Vlot trekken van de stagnatie rond de implementatie van ADAS 3 – Pathologie. 

d. Herzien van het visitatie reglement. 

e. De leden informeren over het hernieuwde visitatiereglement, het visiteren vol-

gens de nieuwe waarderingssystematiek met een digitaal dossier (ADAS 3 – Pa-

thologie) en over de voortgang van de afstemming van vakgroepvisitatie (LVC) 

en CCKL/RvA accreditatie. 

 

 

 

2.11 Concilium Pathologicum-(Plenaire Visitatie Commissie)  
    
1. Vergaderingen van de plenaire visitatiecommissie: 
 21 mei 2014 te Utrecht   

 26 november 2014 gevolgd door een PVC-vergadering met alle niet-academi-
sche opleiders te Utrecht 

 
2. Verrichte visitaties:  
 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 

 Kennemer Gasthuis 
 Martini Ziekenhuis  

 Symbiant Alkmaar  
 UMCG 
 UMCU  
 

 

2.12 Juridische Commissie  
 

Vergaderingen  

De commissie heeft in 2014 2 keer fysiek vergaderd.  

Verder veelvuldige telefonische en e-mail contacten en overleg.  

 

Beleidspunten voor 2014 waren 

1. Participatie en initiatieven in onderwijsactiviteiten  

2. Archief functie versterken, telefonische en e-mail advisering ook vastleggen  

3. Behandelen van casuïstiek  

 

Inhoudelijk 2014  

In september 2014 is een middag-symposium van de NVVP door de Juridische Commissie 

verzorgd. Er waren een 50 tal deelnemers, vooral de dwarsverbanden met de inspectie 

en ziekenhuis jurist waren leerzaam. Een overzicht van de ruim 60 door de cie behan-

delde casus werd gegeven en enkele casus werden nader toegelicht. Daarnaast ook in 

het najaar nog presentatie betreffende de carcinoomaudit en casuïstiek 

voor de Noordwijkerhout cursus (cytologie). 
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De archief functie is versterkt: de casuïstiek wordt beter vastgelegd en de “procesgang” 

van een onderzoek wordt beter bewaakt. Betere  afspraken moeten gemaakt worden be-

treffende terug zenden casus en bewaar termijnen.  Een nieuw lid (van Kemenade) wordt 

in gewerkt. 

 

In het kalenderjaar zijn 15 aanvragen voor deskundigen-onderzoeken in behandeling ge-

nomen, waarvan 1  t.b.v het Centraal Medisch Tuchtcollege. De lopende aanvragen uit 

voorgaande jaren zijn afgerond.  

 

Naast deze casuïstiek zijn er regelmatig adviezen gegeven aan individuele pathologen 

betreffende functioneren en aan laboratoria op juridisch gebied, zoals omgaan met mo-

gelijke fouten in het algemeen en in specifieke situaties. Ook is bestuur meerdere malen 

geadviseerd in juridische kwesties. 

 

Ook is door Jur Cie op verzoek van het bestuur een ad hoc commissie geformeerd i.v.m. 

een dispuut over een visitatie. 

 

Beleidsvoornemens 2015 

1 voortzetten casuïstiek 

2 professionaliseren  procesgang en structuur van de deskundigen-onderzoeken 

3 gevraagd en ongevraagd advies aan individuele leden, laboratoria en bestuur en haar 

commissies 

4 overwegen onderwijs activiteit (middagsymposium) te herhalen 

 

 

2.13 Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging (LPAV) 
 

Algemeen 

 

In 2014 hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden op 10 maart, 30 juni, 22 sep-

tember en 15 december. Een algemene ledenvergadering vond plaats op 3 mei in het UMC 

Utrecht. 

 

Cursussen 

 Voorjaarscursus LPAV: gynaecopathologie door dr. K. Van de Vijver (NKI-AVL) 

en dr. T. Bosse (LUMC) op 3 mei. 

 Najaarscursus LPAV: hematopathologie door prof. dr. D. de Jong (VUmc Am-

sterdam) op 22 november 

 

Overig beleid over 2014 

 LPAV nieuwsbrief: tweemaal verschenen. 

 Opvolgen van de ontwikkeling van een landelijke voortgangstoets Pathologie. 

Het concilium heeft in 2013 na een brief van de LPAV  besloten dat ieder centrum 

een coupetoets invoert en dat uiteindelijk een landelijke coupetoets ontwikkeld 

zal worden waarbij alle Nederlandse AIOS dezelfde toets maken. Vooralsnog 

wordt de toets per centrum afgenomen en nog niet centraal. 

 Manpowerenquête en Taakgroep Jonge Klaren. De LPAV heeft zich bij het NVVP 

bestuur en het concilium sterk gemaakt voor een vermindering van de instroom 

in de opleiding, echter dit is afhankelijk van het overheidsbeleid en het capaci-

teitsorgaan. Verder is in 2014 een Taakgroep Jonge Klaren samengesteld die 

een rapport met aanbevelingen heeft gemaakt voor het NVVP bestuur, mocht 

een overschot zich daadwerkelijk aandienen. De LPAV heeft hier actief in gepar-

ticipeerd en in de LPAV- en NVVP-nieuwsbrief een standpunt over het uitge-

brachte rapport ingenomen.  

 Opzetten van  ‘databank Jonge Klaren’ op de NVVP-website. 

 De LPAV heeft gepleit voor het beter aanbieden van moleculaire diagnostiek in 

de opleiding.  Dit heeft geleid tot de BOP cursus Moleculaire Pathologie die voor 

het eerst werd georganiseerd op 22-23 mei 2014.  



12 

 

 De LPAV heeft (bij concilium en via nieuwsbrief) aangegeven dat het nuttig zou 

zijn om management- en leiderschapscompetenties in het curriculum te inte-

greren. Een eerste aanzet was het rekruteren van 2 Pathologie AIOS voor de 

Talentenklas rond dit thema (georganiseerd door de Academie voor Medisch 

Specialisten). 

 Er is meegewerkt aan het tot stand brengen van het Forum Pathologicum van 

de NVVP. 

 De mogelijkheid van een fusie tussen NVVP en LPAV werd onderzocht en voor-

gelegd aan de leden, met als conclusie dat dit momenteel niet wenselijk is.  

 

Beleidsvoornemens 2015 

 Actieve betrokkenheid bij Manpowerenquête / Jonge Klaren problematiek. 

 Aanleggen banenbank i.s.m. Cantrijn en NVVP. 

 Deelname van AIOS aan kwaliteitsvisitaties faciliteren i.s.m. CK. 

 Evaluatie en besluitvorming betreffende dubbellidmaatschap LPAV / DJS. 

 Evaluatie implementatie moleculaire pathologie in de opleiding. 

 Evaluatie implementatie managementcompetenties in de opleiding. 

 Evaluatie Voortgangstoetsing / Landelijke coupetoets 

 Verzorgen LPAV-voorjaars- en najaarscursus, opties voor tweede ‘Discipline-

overstijgende cursus’ onderzoeken en uitbrengen van LPAV-nieuwsbrief (voor-

jaar en najaar). 

 

 

2.14 Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP) 
 

Algemeen 

De CMDP (bestuur WMDP) heeft in 2014 2 keer plenair en 3 keer telefonisch vergaderd. 

De subcommissies: 

- De QC:  2 keer plenair en 1 keer telefonisch 

- De organisatie moleculaire dag: 1 keer plenair en 1 keer telefonisch 

- De registratie cie KMBP ad hoc. 

- De subcie HPV vergadert ad hoc. 

 

 

Beleid 2014 

Inspanningen en prestaties in 2014 

1. Organisatie Moleculaire Dag op 31 januari 2014 en voorbereiden moleculaire dag 

16 januari 2015 

2. Participatie in werkgroep t.b.v. genereren van een protocolmodule moleculaire pa-

thologie samen met de CBU en PALGA.  

3. Opleidingsinstituten KMBP hebben zich aangemeld en de centra waar KMBPio zijn 

aangesteld zijn gevisiteerd.  

4. Plan voor de integratie websites van de NVVP en de moleculaire pathologie is ge-

maakt. 

5. Definitieve versie kwaliteitsrichtlijn voor de moleculaire diagnostiek in de patholo-

gie is aangeboden aan het bestuur van de NVVP en na uitgebreide discussie bin-

nen de vereniging binnen een taakgroep o.l.v. P. Kluin met vertegenwoordiging 

uit verschillende commissies omgewerkt tot een normendocument dat is geaccor-

deerd in de ledenvergadering. 

 

Beleidsvoornemens 2015: 

1. Organisatie moleculaire dag 16 januari 2015 en voorbereiding 10e moleculaire dag 

in 2016. 

2. Vormgeving samenwerking met de sectie “Klinisch Moleculaire en Experimentele 

Pathologie”. 

3. Stimuleren implementatie en uitbreiden PALGA protocol module moleculaire di-

agnostiek. 

4. Afronden integratie websites moleculaire diagnostiek en NVVP 

5. Afstemming tussen (kandidaat) opleiders KMBP over praktische invulling van de 

opleiding en organisatie opleidingsdag KMBP en KMBPio. 
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6. Met Concilium Pathologicum overleggen over verbetering van integratie molecu-

laire diagnostiek in de opleiding voor pathologen. 

7. Komen tot minimale criteria voor NGS analyse met genenpanels. 

8. Actief uitdragen belang van integratie moleculaire analyse met histologische di-

agnostiek. 

 

 

2.15 Commissie BVO 
 

Algemeen 

Deze nieuwe commissie is in het voorjaar van 2014 gestart en bestaat nu uit acht leden. 

In samenspraak met het bestuur is er naar gestreefd om de samenstelling van de com-

missie een goede afspiegeling te laten zijn van de organisaties die nauw betrokken zijn 

bij de drie bevolkingsonderzoeken, te weten baarmoederhalskanker, darmkanker en 

borstkanker. De contacten met het bestuur van de NVVP zijn geborgd door een vertegen-

woordiger toe te voegen van de commissie CBU. Tevens is een vertegenwoordiger van 

PALGA lid. 

De commissie heeft in 2014 één keer plenair en drie keer telefonisch vergaderd.  

 

Inspanningen en prestaties in 2014 

1. Baarmoederhalskanker:  

- SKMS-gelden aangevraagd en verkregen voor ontwikkelen nieuwe BVO cervix 

richtlijn (primair HPV screening). 

- Voordracht en afstemming met het bestuur van NVVP-leden voor commissies 

en werkgroepen RIVM t.b.v. voorbereiding nieuwe cervix BVO in 2016: Pro-

grammacommissie, POKMEI, Communicatie & Deskundigheids-bevordering en  

OVI (organisatie, voorbereiding en invoering). 

- Deelname aan CIN-richtlijn van de gynaecologen; zes pathologie uitgangsvra-

gen zijn opgenomen in de richtlijn. Concept CIN-richtlijn ligt inmiddels bij de 

beroepsgroep voor accorderen.   

 

2. Darmkanker: 

- Ontwikkelingen rondom invoering nieuwe BVO besproken: o.a. audits patholo-

gie laboratoria, invoering e-learning toets t.b.v. pathologen en analisten, ver-

hoging drempelwaarde test, capaciteit colposcopiecentra en koppeling Colo-

nIS. 

- Voordracht en afstemming met het bestuur van NVVP-leden voor commissies 

en werkgroepen RIVM t.b.v. gestarte BVO: Programmacommissie, werkgroep 

Innovatie en Wetenschap en werkgroep Kwaliteit. 

3. Borstkanker 

- Geen. 

 

Beleidsvoornemens 2015 

 

- Mandatering en precieze taakstelling Commissie BVO nader in te vullen in over-

leg met het bestuur. 

- Nieuwe BVO cervixrichtlijn opstellen o.l.v. IKNL en in samenspraak met gynae-

cologen, huisartsen, RIVM, werkgroep cytologie en RCP-en (2e helft 2015 ge-

reed). 

- Overleg PALGA voor koppeling met SKMS-evaluatie mammaprotocol. 

- Overleg PALGA aanpassing programmatuur i.v.m. nieuwe cervix BVO.  

- Eenmalig structureel overleg met bestuur t.a.v. lopende zaken. 

- In overleg met RIVM, sceeningsorganisaties en RCP-en het visiestuk (RCP 2.0) 

t.a.v. toekomstige rol RCP bij de drie BVO’s aanvullen en zo nodig aanpassen.  

 

2.16 Taakgroep ISO 
 

Algemeen 
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De taakgroep heeft in 2014 één keer met leden van de LVC plenair vergaderd (8 april) en 

verder telefonisch vergaderd of per mail overlegd. Daarnaast heeft de voorzitter drie ver-

gaderingen van de begeleidingscommissie ISO15189 van de RvA / NEN bijgewoond.  

 

Inspanningen en prestaties in 2014 

1.   opstellen toelichtend document ISO15189: afgerond per 17 oktober 2014 

2.   aanpassen bronscopes op basis van eerste ervaringen in het veld: afgerond per 

15 januari 2015 

3.   de taakgroep  werd 5 november 2014 gedechargeerd; ook werd het SKMS project 

(decentraal budget) daarmee afgesloten.  

 

 

2.17 Commissie website en PR 
 

De commissie heeft in 2014 een slapend bestaan geleid. 

 

Wel verscheen de NVVP Nieuwsbrief/Bulletin in 2014 wekelijks op vrijdagmiddag onder 

redactie van de secretaris. Naast mededelingen van het bestuur, aankondigingen van 

cursussen en nieuws uit de vereniging werden er regelmatig vacatures geplaatst. Met in-

richting van het digitale Forum werd een mogelijkheid tot uitwisseling door leden onder-

ling geboden. 
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3. Financieel overzicht 2014 
 

3.1 Financieel jaarverslag NVVP  

Het financiële jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van €  27.538,48. Het 

eindsaldo is veel gunstiger uitgevallen dan begroot. Het resultaat kan worden verklaard 

door nog niet uitbetaalde vacatiegelden, commissies die minder hebben uitgegeven dan 

begroot en hogere inkomsten ten opzichte van uitgaven bij nascholingsactiviteiten.  

 

De commissie Bij- en Nascholing (CBN) en de Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de 

Pathologie (WMDP) hebben een fors positieve saldo kunnen verwezenlijken door het or-

ganiseren van de Pathologendagen en andere nascholingsactiviteiten. De Pathologenda-

gen 2014 laten een positief resultaat van € 26.346,66 zien, daar waar budgetneutraal 

was begroot. Andere nascholingsactiviteiten hebben een extra positief saldo van € 

7.122,99 opgeleverd. 

Tevens zijn er enkele commissies die minder hebben uitgegeven dan in eerste instantie 

door hen begroot was. De Commissie Beroepsbelangen (CBB) heeft een bedrag van € 

12.372,94 over gehouden op de commissiebegroting. Ook de Commissies Kwaliteit en 

Beroepsuitoefening (CK en CBU) hielden bij elkaar 

 € 6.727,85 over op hun begrotingen. De kostenstijging zoals vorig jaar werd gezien in 

verband met beleidsvergaderingen van het bestuur, ALV en symposia, heeft zich dit jaar 

niet voorgedaan. Ook hier zijn de kosten ruim binnen het begrote budget gebleven. Te-

vens werden er € 3.550,00,00 meer inkomsten gegenereerd dan begroot uit het plaatsen 

van advertenties op onze website. 

Al met al zijn de meeste commissiebegrotingen positief uitgevallen.  

Het aanpassen van de website daarentegen is ruim € 3.000,00 meer geweest dan be-

groot. De site is uitgebreid met een forum, waardoor de communicatie met de leden veel 

laagdrempeliger is geworden, en er is ook de nodige inspanningen geleverd in het “bulle-

tin nieuwe stijl”. 

De kosten van de Landelijke Visitatiecommissie (LVC) zijn ook dit jaar weer hoger uitge-

vallen dan de vergoeding door de SKMS. Naast de ambtelijke secretariële ondersteuning 

tijdens visitaties  is de aanvullende secretariële ondersteuning  in omvang toegenomen. 

Het ADAS online visitatiesysteem vergt ook nog steeds kostbare aanpassingen, waarbij 

abonnementskosten voor het ADAS visitatiesysteem inmiddels per kwartaal in rekening 

gebracht worden. 

 

In 2014 zouden de kosten van ondersteuning door Cantrijn niet verder stijgen. De kosten 

zijn t.o.v. 2013 ongeveer gelijk gebleven. Dit jaar was er veel minder beschikbaar budget 

uit lopende SKMS projecten. Voor de ondersteuning van nieuwe aanvragen voor SKMS 

projecten, hebben we € 2.113,95 uit eigen budget moeten bijleggen. 

 

Dit jaar zijn er geen contributieachterstanden van betekenis. Er is wel een extra rekening 

naar alle medisch specialisten van de NVVP gestuurd ten behoeve van de Federatie Me-

disch Specialist (FMS) in oprichting. Voor de medisch specialisten die reeds lid van de 

OMS waren in 2014, had een herberekening plaats moeten vinden voor teveel aan de 

OMS afgedragen contributie. Doordat de NVVP zich relatief laat heeft aangesloten bij de 

FMS (in oprichting), heeft de herberekening plaatsgevonden met de contributie FMS 

2015. 

 

In 2013 is begonnen met het vormen van een reserve t.b.v. een nieuwe website. Jaar-

lijks wordt t.l.v. het resultaat € 5.000,00 toegevoegd aan deze reserve. 

 

Het bestuur heeft besloten om in 2014 € 7.000,00 af te schrijven op de JC Pompe pen-

ning. Hierbij is de JC Pompe penning geheel afgeschreven. Alleen kosten voor graveren 

zullen nog in de begroting worden opgenomen. 

 

Het voorstel is om een deel van het positieve resultaat 2014, namelijk  €20.000,00 en 

een ouder vrijgekomen budget van het meetingssecretariaat van de pathologendagen te 

reserveren voor de projectkosten digitale pathologie bij uitblijven van financiering naar 
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aanleiding van subsidieaanvraag uit budgeten van SKMS en Alpe d’HuZes/KWF-fonds.  

Verder zal een bedrag van  

€ 10.000,00 worden gereserveerd voor professionalisering van het bestuur, hetgeen het 

afgelopen jaar merendeels uit de vacatiegelden is bekostigd.  

Het positieve resultaat  van € 27.538,48 zal ten gunste komen van het eigen vermogen. 

Na deze toevoeging zal het eigen vermogen € 405.459,44 bedragen. Het eigen vermogen 

heeft nu een omvang van circa eenmaal de jaaromzet, hetgeen als een financieel ge-

zonde situatie wordt gezien. 
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3.2 Balans 2014 in vergelijking met 2013  
 

Omschrijving 2014 2013 

 Debet Credit Debet Credit 

Eigen vermogen  377.920,96  377.920,96 

Reserve onderwijs cytologie  30.450,15  31.804,15 

Reserve KMPB registratie  3.150,00  3.150,00 

Reserve nieuwbouw website  10.000,00  5.000,00 

Reserve digitale pathologie  43.901,74   

Reserve professionalisering   10.000,00   

JC Pompepenning 0  7.117,86  

     

Bankrekeningen     

ABNAMRO bestuursrekening 40.075,51           
3.444.60 

 

ABNAMRO bestuurspaarrekening 447.860,81  68.859,06  

Rabo Concilium 0  174.498,60  

ABNAMRO Concilium  20.781,27  20.788,26  

ABNAMRO BNR 7.712,48  86.952,33  

Postbank 5390041 64,86  64,86  

Buckaroorekening 180,00  116,92  

Overlopende activa 2.571,25  0  

Debiteuren 38.154,75  20.273,70  

Nog te ontvangen 25.447,84  14.698,92  

Nog te ontvangen SKMS gelden 53.620,28      
110.339,55 

 

Crediteuren  75.641,72  84.831,44 

Ontvangen moleculaire dag 2015  2.550,00   

Nog te betalen kosten  55.316,00  3.428,00 

Overlopende passiva      1.020,11 

Onderhanden projecten 0  0  

 636.469,05 608.930,57 507.154,66 507.154,66 

Resultaat   27.538,48   

 636.469,05 636.469,05 507.154,66 507.154,66 
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3.3 Begroting en Resultaat 2014 
 
 Resultaat 2014 Begroting 2014 

Omschrijving Debet Credit Debet Credit 

Bestuur 
Vacatiegelden 
Vergaderkosten ALV Symposia 
Vergaderkosten bestuur 

Representatiekosten 
Mediatraining bestuur 
Toevoeging reserve 
 professionalisering bestuur 
Deel Pompepenning 
Public Relations 

Drukwerk 
Internationale contacten 

 
43.879,00 

614,27 
7.530,43 

3.497,94 
991,36 

 
10.000,00 
7.117,86 

0 

        868,78 
     1.873,93 
 

  
48.000 
6.500 

        8.500 

        3.500 
 
            
           

        7.000 
        2.500          

        2.500 
        2.000 

 

Administratie 
Secretariaat 
Ondersteuning kwaliteitsproj. 

Kosten derden (porti enz.) 

 
72.994,13 

     2.113,95 

     2.315.41 

 
 
 

 
 

 
70.000 

               0           

3.000 

 

Website 
Diversen 
Toevoeging reserve website 

 

 
8.041,82 
5.000,00 

  
        5.000 
        5.000 

 

Bank, verzekering, accoun-
tant 
Kosten 
Rente 

 
 

1.624,14 
 

 
 
 

3.001,75 

 
 

1.000 
 

 
 
 

1.800 

Lidmaatschappen 
 

184,69  1.000 
 

 

Kosten Federa en OMS 6.977,50  8.000  

GAIA 

Kosten 
Opbrengsten 

 

4.222,57 
 

 

 
7.227,21 

 

5.000 

 

 
8.000 

Commissies/Concilium    
Concilium 
CBB  

CBU 

CK 
Moleculaire.diagnostic 
Dierpathologie 
Cytopathologie  
Comm. Bij- en nascholing 
LVC 2014 

 
11.958,64 
16.127,06 

6.186,23 

3.085,92 
6.600,15 

174,37 
1.226,75 
1.116,96 

50.712,78 
 

 
28.800,00 

 

 

 
10.140,00 

 
 

4.700,00 
44.200,00 

 
10.000 
28.500 

8.000 

        8.000 
        1.000 

250 
3.400 
1.550 

44.200 

 
28.800 

 

 

 
 
 
 
 

44.200 

 
Pathologendagen 

 
104.284,34 

 
130.631,00 

 
              0 

 
0 

Contributie  
Klinische pathologie 

Experimentele pathologie 
Dierpathologie 
Toevoeging reserve dig. path. 
Moleculaire pathologie 
Onvoorzien           

 
 

 
 

20.000,00 
 

2.639,20 

 
188.538,20 

1.616,90 
1.476,70 

 
1.616,90 

 
 

 
 
 
 

5.000 

 
185.600 

1.900 
1.500 

0 
1.000 

 

Diverse opbrengsten/kosten 

(o.a. etiketten, vacatures) 

 

 

 

9.550,00 
 

  

6.000 
 

 403.960,18 431.498,66 288.400 278.800 

Saldo winst 27.538,48   9.600 

 403.153,03 403.153,03 288.400 288.400 
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3.4 Begroting 2015 
 
 Begroting 2015 

Omschrijving Debet Credit 

Bestuur 
Vacatiegelden 
Vergaderkosten ALV symposia 
Vergaderkosten bestuur en beleid 

Representatiekosten 
Drukwerk 
Public Relations 
Kosten Federa en Coreon 
Pompepenning graveerkosten 
Kosten ISO certificering 

Internationale contacten 

 
                                

48.000 
3.000 

17.500 
3.500 

                         2.500 
1.500 
7.000 

500 

800 
2.000 

 
 

Administratie 
Secretariaat 
T.b.v derden 

 
51.000 
2.000 

 
 

Website diversen 
Reservering vernieuwing web-
site 

8.000 
5.000 

 

 

Bank, verzekering, accountant 
Kosten 

Rente 

 
2.000 

 

 
 

3.000 

Lidmaatschappen 
 

500  

GAIA 
Kosten 

Opbrengsten 

 
5.000 

 
 

7.000 

Commissies/Concilium    
Concilium 
CBB  
CBU 

CK 
BVO 
Juridische cie 
Mol.diagnostiek 
Kosten dierpathologie  

Comm. Bij- en nascholing 
LVC 

 
12.000 
33.500 
6.750 

6.750 
3.750 

500 
1.000 

750 

1.000 
46.560 

 
28.800 

 
 

 
 
 
 
 

 
37.760 

 
Pathologendagen 

 
PM 

 
PM 

 
Kosten onvoorzien 

FMS bijdrage 

 
5.000 

PM 

 

Contributie  
Klinische pathologie 
Experimentele pathologie 
Moleculaire diagnostiek 
Veterinaire pathologie    
FMSN Bijdrage       

 
 
 
 

 
187.850 

1.615 
1.615 
1.475 

PM 

Diverse opbrengsten/kosten 
(o.a. etiketten, vacatures) 

  
9.000 

 277.360 278.115 

Saldowinst 755  

 278.115 278.115 
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4. Beleidsvoornemens 2014 
 

4.1 Beleidsplan bestuur (zie beleidsplan 2014-2018 op www.pa-
thology.nl) 

 

Bijlage 1: Organogram 
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Bijlage 2: Samenstelling van Bestuur, Commissies, Taak- 
en werkgroepen NVVP 
 

NVVP koepelbestuur 
 

Leden  

J.L.G. Blaauwgeers, voorzitter  

K. Grünberg, secretaris (tot september) 

K. M. Hebeda, secretaris (v.a. september) 

 

M. Koopmans, penningmeester  

R.A. Woutersen, sectie dierpathologie  

R. de Waal, sectie experimentele pathobiologie  

 

Bestuur sectie Experimentele Pathobiologie 
 

Leden 

R.M.W. de Waal, voorzitter 

J. Aten, secretaris 

C.J.L.M. Meijer 

 

Bestuur sectie klinische pathologie  
 

Leden  

J.L.G. Blaauwgeers, voorzitter    

K. Grünberg, secretaris (tot september) 

K.M. Hebeda, secretaris (v.a. september) 

 

M. Koopmans, penningmeester  

H.M. Hazelbag, bestuurslid portefeuille beroepsbelangen  

J. von der Thüsen, bestuurslid portefeuille beroepsuitoefening  

P. van der Valk, bestuurslid portefeuille kwaliteit  

P.J. van Diest, lid bestuurslid portefeuille bij- en nascholing  

M. van den Brand, AIOS/voorzitter LPAV  

 

 

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. 

Stationsweg 29 

Postbus 2047 

4200 BA Gorinchem 

Tel.: (0183) 620066 

Fax: (0183) 621601 

E-mail: info@cantrijn.nl  

 

Medewerkers: 

Marieke Jacobs – secretariaat 

Ko Jongeling - administratie 

Lydia Rink – secretariaat 

Charlotte Tanis- secretariaat 

Sandra Slob – SKMS projectondersteuning 

http://www.pathology.nl/
mailto:info@cantrijn.nl
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Commissie BeroepsBelangen (CBB)       

 
H.M. Hazelbag, voorzitter       

H. Doornewaard        

J.J. Oudejans         

A.M. van Leeuwen        

H.V. Stel         

E. Barbé         

C.J. Peutz – Kootstra        

R.R. Jurhill         

R.J. Heinhuis         

J.E. Boers         

 

Samenstelling:  

H.M. Hazelbag, voorzitter 

H. Blaauwgeers (interim voorzitter) 

H. Stel 

H. Doornewaard 

C.J. Peutz – Kootstra  

J. Woerdman 

M. de Boer 

S. Wouda 

 

 

Commissie Kwaliteit (CK)          

 
P. van der Valk, voorzitter      2016 (1) 

P.M. Kluin        2014 (1) 

V.P.M. Cliteur        2016 (2) 

M. Simons        2016 (1)   

S.F. Zomer        2016 (1) 

R.E. Kibbelaar, namens LVC      2016 (1) 

P.C. de Bruin, namens LVC      2016 (1) 

 

 

Commissie BeroepsUitoefening (CBU)  
         Einde termijn (aantal) 

J. von der Thüsen, voorzitter     2016 (1) 

C.A. Hulsbergen – v.d. Kaa      2016 (1) 

N. Kooij        2016 (1) 

M. Simons        2016 (1) 

A.H.J. Verschuur – Maes      2016 (1) 

E. Bloemena        2015 (2) 

 
 

Commissie Bij- en Nascholing (CBN) 
          

P.J. van Diest, voorzitter       

J. Wesseling, meeting secretaris tot april 

W. Dinjens, meeting secretaris vanaf april      

R. Fleischeuer , secretaris       

D. Creytens         

D. Nguyen (LPAV)         

L.M. Budel         

A. de Bruin (Dierpathol)         

J. Doff          

R. de Waal (Exp. Pathobiol)        
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Landelijke Visitatie Commissie (LVC) 
         Einde termijn (aantal) 

R.J. van Suylen, voorzitter      2014 (2) 

M.E.F. Prins        2015 (2) 

J.W.R. Meijer        2016 (1) 

P.C. de Bruin        2014 (1) 

R.E. Kibbelaar, secretaris      2014 (1) 

E. Barbé        2016 (1) 

 

College van visiteurs 
Stand van zaken eind 2013 

         Einde termijn (aantal) 

I.G. Kruithof        2015 (2) 

C.M. van Dijk        2016 (2) 

E.J.M. Ashmann       2013 (1) 

R.E.M. Fleischeuer       2014 (1) 

G.N. Jonges        2014 (1) 

L.M. Budel        2014 (1) 

T. Teune        2015 (1) 

A.M.W. van Marion       2015 (1) 

J.D. Rupa        2016 (1) 

R. Vink        2016 (1) 

G.T.N. Burger        2016 (1) 

H. van der Valk       2016 (1) 

M.A.A.M. van Dijk       2016 (1) 

M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius-Puylaert    2017 (1) 

J. Verheij        2017 (1)  

 

Commissie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (CMDP) 
          

M.J.L. Ligtenberg, voorzitter      

C. van Noesel         

W.N.M. Dinjens        

J.V.M.G. Bovee        

P.M. Nederlof         

J. Damen         

S.H.M. van den Berg – van Erp      

W. Pellis         

J. von der Thüsen        

D. Heideman         

 

Subcommissie QC 

D. Heideman, voorzitter 

K. Scheidel 

A. van de Brule 

N. ’t Hart 

R. Willems 

V. Smit 

J.L. Robertus 

E.J. speel 

M. de Wit 

A. Dirx-van der Velden 

 

Subcommissie taakgroep HPV 

A. Van de Brule, voorzitter 

P.J.F. Snijders 

E.J. Speel 

E. Schuuring 
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Registratiecommissie KMBP 

C. van Noesel, voorzitter 

P. Nederlof, secretaris 

E. Schuuring 

W. Dinjens 

J.C. van der Linden 

 

Juridische Commissie  
          

J.M. Broekman, voorzitter       

J.C. van der Linden, secretaris      

J.W.R. Meijer         

M.J.A.P. Daemen         
 

Concilium 
 

A. de Bruïne, voorzitter 

M.J. van de Vijver, secretaris 

V.T.H.B.M. Smit 

G.J.L.H. van Leenders 

J.L.G. Blaauwgeers 

S. Florquin 

C.C.A.P. Wauters 

L. Koens (AIOS) 

L. Koudstaal (AIOS) 
A. zur Hausen 

H. Hollema 

K. Grünberg 

P. Nooijen 

H.M. Hazelbag 

P. Slootweg  

R.J. Leguit 

P.v.d. Valk 

 

Commissie BVO  
 
J. Bulten, voorzitter 

H. v.d. Linden 

I. Nagtegaal 

G. Meijer 

P. van Diest 

P. Westenend 

A. Verschuur-Maes  

P. Seegers  

 

Werkgroep Cytologie 
          

M. Brinkhuis, voorzitter 

P. Drillenburg, secretaris 

J. Bulten 

B. van Hemel 

K. Somers 

H. van der Linden 

F. Roozekrans 

L. van Velthuysen  

A. Wiersma 

 

 

Taakgroep ISO  
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P.M. Kluin, voorzitter 

J.J. Oudejans 

M. jonker 

A. Dendooven 

H. Keuning 

 

Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging 
 

M. van der Brand, voorzitter 
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Bijlage 3: Vertegenwoordigingen vanuit de NVVP 
 

 

Lid RGS en MSRC: Prof. dr. P. Slootweg (tot april 2014).  

 

Commissie van Geschillen (CvG) van de KNMG: mevrouw dr. N.W.J. Bulkmans 

 

Adviescommissie bezwaarschriften MSRC: dr. M.C. Havenith  

 

Coördinatie commissie perinatale audit Nederland (PAN): dr. P.J.M. Nikkels 

 

Lid SKML, sectie pathologie: prof. dr. P. v.d. Valk, dr. K. Hebeda (tot dec 2014) 

 

Lid werkgroep Cx Uteri namens NVVP: dr. J. Bulten 

 

Lid AB Federa namens NVVP: dr. FJ. van Kemenade 

 

Lid DB Federa namens NVVP: prof dr S. Florquin 

 

Coreon Federa: dr. K. Lam met prof. Dr. M.J. van de Vijver als plv vertegenwoordiger 

 

Dutch Colorectal Cancer Group: dr. I.D. Nagtegaal 

 

Pathological Society: prof. R. Goldschmeding  

 

Advies raad colonkankerscreening RIVM. prof. G.A. Meijer.  

 

Programma commissie Baarmoederhalskanker RIVM: dr. J.C. van der Linden 

 

Platform Beroepenveld Medisch Laboratoriumonderwijs: Mw. A. Stavast  

 

NODO overleg: dr. J.P. v.d. Voorn  
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Bijlage 4:  afkortingenlijst 
 

ACO   Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 

AIOS   arts(en) in opleiding tot specialist 

BBC  Beroeps Belangen Commissie. Zie ook CBB 

BIG   Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 

BMHK  Baarmoederhalskanker 

BNR  Bij- en NascholingsRegistratie 

BOLS Bestuurlijk overleg lichtvoetige structuur. Overleg tussen orde, universitair 

medische centra (NFU), algemene ziekenhuizen (NVZ),en –zorgverzeke-

raars (ZN) over verdeling nieuwe opleidingsplaatsen.  

BOO  Bestuurlijk overlegorgaan OMS-VW’s, LAD, KNMG voor oprichting FMSN. 

BVO  Bevolkingsonderzoek 

CBB  Commissie BeroepsBelangen 

CBOG  College van Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg.. 

CKBU  Commissie Kwaliteit en BeroepsUitoefening 

CCMS  Centraal College Medische Specialismen 

CvG   Commissie voor Geschillen (inzake opleidingsaangelegenheden) 

CCKL  Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het 

gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg 

CN  Commissie Nascholing 

COREON Commissie regelgeving onderzoek (valt onder Federa).  

COS  Computer Ondersteund Screenen 

DNTP Dutch National Tissue Portal: weefselbank project afd PA –UMC, PALGA en 

NVVP. Funded by BBMRI-NL 

DBC  Diagnose Behandel Combinatie.  

DOT  DBC’s op weg naar Transparantie (DOT) 

EBM  Evidence Based Medicine 

EBRO  Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling 

EFCS  European Federation of cytological Societies 

ESP  European Society for Pathology 

FB   Federatiebestuur van de KNMG 

GAIA   Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie 

GBZ  Goed Beheerd Zorgsysteem. Keurmerk voor elektronische applicaties. 

GC  Gotham City  

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 

LPAV  Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging 

LVAG   Landelijke Vereniging van Assistent Geneeskundigen 

MSRC   Medisch Specialisten Registratie Commissie 

NIAZ  Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen 

NPCF  Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie  

NFU   Nederlandse Federatie van Universitair medische centra 

NODO  Nader Onderzoek DoodsOorzaak 

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.  

SO Screeningsorganisatie 

STZ  Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.  
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VAP  Vereniging Analisten Pathologie 

VC   Visitatiecommissie (van de RGS, voorheen MSRC) 

VMS  Veiligheids Management Systeem 

WKPLL  Werkgroep Kinder Pathologie Lage Landen 

WGBO  Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst 

WBO  Wet BevolkingsOnderzoek 

WOB  Wet Openbaarheid van Bestuur 

WMO  Wet Medisch Onderzoek 

cWZL  concept Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal 

VWS   (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

ZN  Zorgverzekeraars Nederland.  

 


