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1. Voorwoord 
 
Het is waarschijnlijk dat we 2011 zullen herinneren het jaar van de tsunami in Japan. 
Iedereen weet misschien nog wel wáár hij of zij precies was bij het zien van de 
filmbeelden waarbij een loom aandoende branding met hout, puin, brandende huizen 
alles en iedereen plat walste of meesleurde. Er waren vele doden te betreuren. Tegen dit 
kolossaal natuurgeweld was weinig opgewassen. Waar wel wat van te leren viel was de 
treurige nasleep van een weggespoelde diesel generator bij de reactor van Fukushima. 
Deze had eigenlijk als noodaggregaat de staafkoeling moeten overnemen in de 
reactoren, die na de stroomuitval door de tsunami dreigden te gaan droogkoken. De 
afloop is bekend: de hoger dan verwachtte tsunami spoelde ook de generator weg.  
 
De hiermee vergeleken problemen in de zorg steken nietig af (stijgende kosten, te weinig 
dokters, te veel bureaucratie). Toch valt er wel een les te leren uit Fukushima: de 
verrassend kwetsbare ‘low tech’ back-up van een kerncentrale geeft te denken. Captain 
Hindsight (de levende ‘retrospectroscoop’ van South Park) kan hier achteraf wel een 
advies over geven. Zijn in pathologie laboratoria de back-ups robuust? Hoe goed zijn de 
back-ups van de LIMS in de pathologie laboratoria? Als de stroomvoorziening voor een 
ruimte van 40 vriezers uitvalt: wat dan te doen?  
 
Wetenschappelijk leverde 2011 een onverwachte hoofdrol op voor de protozoa en 
virussen: E coli type O104; H4 (EHEC) met onzekere autoriteiten en geïrriteerde 
komkommer kwekers en ‘verboden influenza constructie’ van Foucher et al (Erasmus MC) 
liet een soortgelijk gevolg zien met heel nerveuze autoriteiten, maar gelukkig in dat 
geval nog geen doden.  
Voor de zorg kwam er enige rust. In Nederland kwam Minister Schippers aan het bewind 
en die wilde eerst het geruzie van tafel hebben. Wetgevend ging 2011 niet onopgemerkt 
voorbij. Op 5 april 2011 stemde de senaat tegen de uitbreiding van de ‘wet BSN’ en 
daarmee het landelijke EPD. In dezelfde week werd de uitvoeringstoets voor het BVO 
darmkanker officieel geaccepteerd. Later lanceerde VWS de conceptwet zeggenschap 
lichaamsmateriaal en gelastte Minister Schippers de uitvoeringstoets voor 
baarmoederhalskanker. Gelukkig deed de Federa ook iets: op 25 mei werd de nieuwe 
Code Goed gebruik gelanceerd.  
 
Voor de NVVP was de goedkeuring van het opleidingsplan pathologie (de MOP) door de 
CCMS een belangrijk feit en, in dit licht, de onderwijsprijs die naar Wolter Mooi ging. Ook 
mooi was de J.C. Pompe erepenning voor Arjen v.d. Pol, die met pensioen ging, het 40 
jarige bestaan van PALGA en het erelidmaatschap voor Jan Broekman. De 
afdelingshoofden Wolter Oosterhuis (Erasmus MC) en Chris Meijer (VUmc) gingen met 
emeritaat. Zij hebben de pathologie nadrukkelijk op de kaart gezet en gehouden.  
 
In 2012 zal de permanente Euro crisis gewoon doorgaan. Ook zal in 2012 de moleculaire 
diagnostiek belangrijker worden en zien we vergaande samenwerkingen tussen 
pathologie laboratoria vorm krijgen. Ook kwaliteitsnormen, ISO 15189, volume criteria, 
richtlijn naleving, en nascholing. Méér samenwerking met andere specialisten en meer 
afstemming met de Orde van Medisch Specialisten lijken de voorsorteerstroken in 2012 
waar we iets mee zullen moeten. En al deze onderwerpen zijn te vinden op de 
vernieuwde website van de NVVP. 
 
Bestuur NVVP 
M.J.A.P. Daemen, voorzitter 
F.J. van Kemenade, secretaris 
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2. Verslag NVVP bestuur en commissies 
 
 

2.1 Bestuur sectie Klinische Pathologie 
 
Het jaar 2011 heeft het bestuur voor het vierde jaar met het professionele secretariaat 
Cantrijn gewerkt. Marieke Jacobs, Lydia Rink en Margot de Jong hebben het bestuur 
ondersteund. Voorts verleent Cantrijn ondersteuning voor het SKMS werk, GAIA, de 
website en het concilium.  
 
 
Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2011 11 keer vergaderd. Er waren twee algemene leden 
vergaderingen (in Zeist in april en in Den Bosch in december). Tussentijds is vijf keer 

telefonisch vergaderd over NODO, 
financiële perikelen, ADAS en, indien 
nodig, naar aanleiding van actualiteiten 
zoals bijvoorbeeld adviezen van de 
gezondheidsraad. Voorafgaand aan de 
maandelijkse vergaderingen, is o.a. 
overleg geweest met RIVM, PALGA, IKNL 
en twee keer met de WMDP. De laatste 
keer specifiek over het opleidingsplan 
klinisch moleculair bioloog in de 
pathologie. 
 
Het bestuur heeft moeite gehad met het 
vinden van een nieuwe voorzitter van de 
CBB. Gelukkig bleek Joost Oudejans (Diak 
Utrecht) bereid te zijn deze taak op zich te 
nemen. Het bestuur is Emiel Ruijter 
(Rijnstate, Arnhem) en Matthijs van 
Oosterhout (Antonius, Nieuwegein) 
dankbaar voor hun inzet als resp. 
voorzitter en secretaris van de CBB.  
 
 

In relatie tot de Orde en de KNMG heeft de NVVP de zgn. BOO (bestuurlijke overleg 
Orde) bijgewoond om te zien waar de belangen samenvallen. Ook de Raad opleiding en 
Kwaliteit is vanuit de CKBU bijgewoond. In relatie tot de Federa is de NVVP 
vertegenwoordigd op AB en DB niveau, alsmede op Federa niveau. Ook de officiële 
presentatie van de Code Goed Gebruik werd bijgewoond. Tenslotte heeft Robert-Jan van 
Suylen namens de NVVP in het normenoverleg geparticipeerd. Internationaal woont de 
NVVP de advisory board bij van de ESP, neemt deel aan algemene 
bestuursvergaderingen van de Pathsoc en heeft een vertegenwoordiging bij de IAP. 
 
 

Beleidskader 2011 (zie www.pathology.nl) 

Het beleidsplan 2009-2013 was, net zoals 2010, ook in 2011 richtinggevend voor het 
bestuur. Hoofdthema’s waren kwaliteit, wetenschap, opleiding, bij- en nascholing, 
samenwerking met collegiale WV-en, belangenbehartiging, maatschappelijke 
positionering en communicatie.  

Het NVVP secretariaat in 2011: 
 

• Einde 2011: 600 leden (alle 
secties)  

• 78% heeft een zakelijk e-
mailadres (468 leden)  

• 89% een zakelijk of privé e-
mailadres (535 leden)  

• 4 nieuwe leden (patholoog), 
• 17 nieuwe leden (assistent), 
• 3 nieuwe leden (moleculair 

biologen), 
• 12 opzeggingen per 1/12/2012 
• 4 bulletins verzonden 
• 834 ingezonden stukken (post/e-

mail) 
• 140 verzonden stukken (post/ e-

mail)  
• 52 E-alerts in 2011: 75 

onderwerpen (102 in 2010; 132 
in 2009)   
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1. Kwaliteit van zorg: er moet een vertaling van de landelijke protocollen in indicatoren 
voor pathologen komen. Er zijn SKMS projecten aangevraagd met ontwikkeling van 
spiegelindicatoren en zorg voor de beroepsvisitatie, inclusief voorlichting en juridische 
ondersteuning voor de leden. Vastgesteld moet worden dat de implementatie van bv 
verslagprotocollen traag verloopt, met name in het licht van de DSCA (inmiddels DICA).  
 
2.Wetenschap: nadrukkelijkere erkenning van de inzet van pathologie in de wetenschap 
met versterking van de academische pathologie, betere ondersteuning voor jonge, 
veelbelovende onderzoekers, erkenning middels een benoeming van pathologen in de 
KNAW, verregaandere samenwerking met PALGA en uitbouw van een virtuele 
weefselbank. Het bestuur heeft hieraan vorm gegeven middels de aanvraag bij BBMRI 
voor ondersteuning van de DNTP (Dutch National Tissue Portal).  
 
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. Het nieuwe opleidingsplan is 
begin 2011 goedgekeurd. De opleidingscapaciteit is geleidelijk opgevoerd van circa 20 
per jaar naar 27 per jaar, met name om de te verwachten toename van tijdsbelasting 
door geprotocolleerd werken en kwaliteitsborging op te vangen.  
 
4. Bij- en nascholing: tenminste 40 punten moeten kunnen worden behaald 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. Het bestuur 
heeft Cantrijn een deel van de administratieve belasting laten overnemen. Ook wordt er 
gewerkt aan een methode om internationale congressen makkelijker in GAIA te krijgen. 
 
5. Samenwerking met WV-en en belangenbehartiging. De NVVP dient nadrukkelijk zaken 
af te stemmen met de Orde om overlap en tegenstrijdigheden te voorkomen. De 
waarborging voor de uitoefening van het vak pathologie dient bestendig te blijven voor 
zowel vrije vestiging als dienstverband. Het bestuur let erop dat een kleine vereniging 
zoals de NVVP tussen de 27 andere WV-en makkelijker ondergesneeuwd raakt. 
Afstemming met soortgelijke verenigingen (Med microbiologie) wordt gezocht. Een 
informatiebijeenkomst van de FMLS werd bijgewoond. Voor de NVVP is met name een 
gemeenschappelijk standpunt m.b.t. gebruik lichaamsmateriaal (via Code Goed Gebruik) 
van belang. 
 

6. Maatschappelijke 
positionering en 
patiëntgerichtheid. Het vak 
pathologie moet meer patiënt 
georiënteerd worden. In dit 
licht moet het FAQ project 
gezien worden en de 
nadrukkelijke deelname van de 
NVVP aan de Federa en de 
Code Goed Gebruik. Ook het 
initiatief van Jan Broekman 
(Jeroen Bosch, Den Bosch) en 
Giard (Maasstadzh, R’dam) 
over fouten in de pathologie in 
deze context zeer relevant. 
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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. Dit punt werd eind december door de ALV bekrachtigd en in 
2012 zullen zowel bulletin als verzendingen alleen nog maar digitaal worden uitgevoerd. 
De website is vernieuwd, eind 2011 en ging 5 januari 2012 de lucht in.  
 
Verder aandachtspunten over 2011: 

De ADAS applicatie ten behoeve van de visitatie en de indicatoren. Na het faillissement in 
2011 is dit in rustiger vaarwater.  
 
Het etalage project verliep in 2011 nog wat aarzelend. Dit geldt ook voor de 
beschikbaarheid van de zgn. verdiepingsmodules. Het bestuur zal met het concilium 
afstemmen hoe dit bevorderd kan worden.  
 
Voor de bij- en nascholing zijn de Pathologendagen in Zeist georganiseerd en de 
landelijke nascholing in december in Den Bosch. Dit was de laatste keer met Arno van 
Leenders (Erasmus MC, R’dam) als meetingsecretaris. Jelle Wesseling (AvL, A’dam) volgt 
hem op. Zeer veel Nederlandse pathologen bezochten de ESP dagen in Helsinki. 
 
Samenwerking en belangenbehartiging concentreerde zich op de rechtszaak over de 
korting op het honorarium bij BVO uitstrijkjes en over de ondersteunerstoelage. In de 
eerste zaak werd de NVVP in het gelijk is gesteld t.o.v. de NZa. Met betrekking tot de 
tweede zaak heeft de rechter de korting op de toelage gehandhaafd. Niettemin is met 
minister Schippers er enige rust gekomen in de dossiers. 
 
Met betrekking tot betere maatschappelijke positionering, is de projectgroep FAQ 
(frequently asked questions) helaas haar aanjager Roel de Wegener (hospitalet 
Lillehammer, Noorwegen) kwijtgeraakt. Het bestuur heeft de werkgroep ondergebracht 
bij een taakgroep PR met de voormalige website commissie onder voorzitterschap van 
Hester van Boven. Verder heeft het bestuur de informatiefolder over ‘obductie voor 
nabestaanden’ aangepast en samen met PALGA de folder ‘wat gebeurt er met uw 
gegevens’ opgesteld.  
 

Het persprotocol van het bestuur werkte redelijk in 2011. Van tijd tot tijd wordt het 
bestuur ingelicht als er persmoment kwam. Er waren enkele zaken die de hele pathologie 
betrof en waarover het bestuur een persverklaring heeft opgesteld: het advies van de 
Gezondheidsraad over baarmoederhalskanker screenen en de acceptatie van de 
uitvoeringstoets over darmkanker (van RIVM) door de minister.  
 
Tenslotte heeft de NVVP het in 2010 voorbereide plan ‘opleiding klinisch moleculair 
bioloog in de pathologie’ mogen ontvangen door de taakgroep opleiding klinisch 
moleculair bioloog in de pathologie, onder voorzitterschap van Mw. dr. M.J.L. Ligtenberg. 
Binnen korte tijd was dit afgerond. In het najaar van 2011 kon het bestuur dit in 
ontvangst nemen. Het woord is nu aan de vereniging. 
 

Afgerond/verricht in 2011 

1. Papierloze NVVP: in december ’11 ging de ALV akkoord met het afschaffen van 
schriftelijke uitnodigingen etc. Alles gaat voortaan via de website of via e-mail, ook 
het bulletin. 

2. De contributieverhoging voor 2012 is geaccepteerd door de ALV. Ook die voor 2013. 
3. Medewerking verleend aan de Code Goed Gebruik van de Federa en het jubileum 

boek.  
4. Regeling panels met IKNL  
5. Instelling participatie werkgroepen darmkankerscreening (financiën, evaluatie, 

kwaliteit en capaciteit) 
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6. Een goed bezochte informatieavond over schaalvergroting met verschillende sprekers.  
7. Scherpere naleving van de contributie m.b.t. de wanbetalers. 
 
 
Overige activiteiten/website  

1. Opstellen van een script voor de YouTube bijdrage over pathologie met de KNMG.  
2. Nieuwe website in samenwerking met Cantrijn met een vereenvoudigd document 
 management systeem. 
3. Voorzitter gevonden voor werkgroep PR en website (Hester van Boven), nieuwe  
 penningmeester gevonden (Monique Koopmans, ZMC-Symbiant, Zaandam). 
4. Afstemming met justitie m.b.t. de NODO procedure (i.s.m. Prof. Ronald de Krijger, 
 Erasmus MC), bijwonen kwaliteitscongres van de Orde (9-11) 
 

Intermezzo  

 

 

Intermezzo: Captain Hindsight is een 
karakter uit de TV serie South Park.  
In verband met het voorwoord, moesten 
we er even op terugkomen. Dit personage 
kan uitzonderlijk goed aangeven wat er 
zoal mis is gegaan, áls er iets misgegaan 
is. Uiteraard altijd achteraf, maar dat 
maakt hem er niet minder populair op in 
de serie.  
Verdere analogieën met de serie South 
Park en dit jaaroverzicht zijn af te raden.  

 
 

2.2 Commissie BeroepsBelangen   
 

Vergaderingen 

De commissie heeft in 2011 3 keer vergaderd. Plenair 2 keer / telefonisch 1 keer. 
Daarnaast zeer frequent overleg tussen voorzitter en secretaris.  
 
Beleid 2011: 

1. Voorbereiden Manpower enquête, peildatum jan 2012 
2. DBC-DOT Traject 
3. Ondersteuners compensatiefactor herijking 2012 
4. Verdergaande professionalisering CBB (toewerken naar permanente (parttime) 
 beleidsmedewerker, tevens secretariële ondersteuning vanuit Cantrijn) 
5. Verder onderzoek naar mogelijkheden implementatie zwaarte categorieën 
 
Aandachtspunten over 2011: 

Leden informeren via een aantal brieven, te lezen op website 
 
Afgerond/verricht in 2011: 

1. Manpower enquête: actueel in 2012 
2. 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 was in 2011 actueel juiste aanpassing van het BVO tarief, met juiste 
 verrekening met terugwerkende kracht.  
3. Gedifferentieerd tarief voor histologie (050501): moet nog verder uitgewerkt worden. 
4. Moleculair tarief: via DBC onderhoud tarief eenvoudig opgesplitst in (goedkoper) 
 cervix (indicatie/BVO) cytologie en overig eenvoudig. In 2012 is dit geïmplementeerd. 
5. Betrokkenheid bij ontwikkeling en implementatie van DOT. 
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2.3 Commissie Kwaliteit & BeroepsUitoefening  
 

Vergaderingen 

De CKBU heeft in 2011 11 maal vergaderd. 
 
Afgerond/verricht in 2011 

1. Introductie spiegel indicatoren als onderdeel van LVC visitatie 
 In 2011 zijn hierbij weinig vorderingen gemaakt. Het gereed maken van een lijst met 
 indicatoren in ADAS, bleek in overleg met de LVC een taaie materie. In 2012 zal 
 getracht worden een eerste set spiegelindicatoren daadwerkelijk te introduceren.  
2. Oplossen CCKL problematiek. 
 In 2009 zijn de vragenlijsten van de LVC en CCKL op elkaar afgestemd, om zoveel 
 mogelijk dubbel werk te voorkomen. Het bleek de afgelopen jaren echter niet  
 mogelijk om tot een werkbare gecombineerde LVC / CCKL vragenlijst te komen. Er zal 
 daarom niet meer gestreefd worden naar gezamenlijke LVC / RvA visitatie. 
3. Richtlijnen  

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 
weke delen tumoren, endometriumcarcinoom, pancreascarcinoom, 
basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom van de huid werden namens de NVVP 
goedgekeurd 

3. Audits  

Er is een toenemende aandacht voor het auditten van zorg. Om dit op een 
professionele wijze aan te pakken is de DICA opgericht. Namens de NVVP is Philip 
Kluin benoemd in het bestuur. 

4. Protocomodules 
De CKBU wil het gebruik van de PALGA protocolmodules bevorderen. Afgesproken is 
dat de CKBU versies van de PALGA protocolmodules goedkeurt, alvorens deze worden 
ingevoerd. Om coördinatie te bevorderen heeft een CKBU lid (Hannie Sietsma) zitting 
in de werkgroep protocollen van PALGA 

5. LVC Visitatiereglement 
In samenwerking met de LVC en het bestuur werd op basis van het nieuwe algemene 
visitatiereglement van de OMS een nieuw LVC visitatiereglement vastgesteld. 

6. Kwaliteitsplan 
Er werd een concept kwaliteitsplan opgesteld, om het kwaliteitsbeleid in de vereniging 
te evalueren en aandachtspunten te definiëren. Ook het aanvragen van SKMS 
projecten moet in dit kwaliteitsplan passen. 

7. ZIZO 
 De CKBU participeerde in de evaluatie en doorontwikkeling van een aantal ZIZO 
 indicatoren 
8. Panel diagnostiek 
 In samenwerking met het bestuur werd intensief overleg gevoerd met IKNL om tot 
 een uniforme regeling voor de financiering van panel diagnostiek in Nederland te  
 komen, vooralsnog voor maligne lymfomen, weke delen tumoren en melanomen. 
9.  Overige 
 Op het kwaliteitscongres van de OMS op 9 november werd i.s.m. met PALGA een 
 poster gepresenteerd over protocolmodules en gestandaardiseerde data-invoer door 
 Hannie Sietsma 
 

 

 

2.4 Commissie Bij- en Nascholing 
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Vergaderingen: 

16 maart, 10 mei, 29 juni, 20 september, 7 december 
 
Beleid 2011  

1.  Opzet organisatie Internationale Wintermeeting 2013 met Pathology Society 
2.  Organisatie NVVP najaarsnascholingsactiviteiten, incl. work-shops 
3.  Organisatie Pathologendagen (13, 14 en 15 april 2011) met meer aandacht voor 

sponsoring, met voordrachten (georganiseerd) door sponsors en betere verdeling van 
de postersessies. 

4.  Nascholingsactiviteiten op website NVVP optimaliseren, oa. overzicht, inschrijving en 
betaling. 

5.  Uitbreiding van het bij- en nascholingsaanbod voor pathologie met borging van het 
CANMED competentie aanbod.  

6.  Gebruik van GAIA stimuleren 
 
 
Aandachtspunten over 2011: 

1. Pathologendagen 2011: deze werden gehouden op 14 en 15 april met als 
 hoofdthema’s o.a. gynaecopathologie en Barrett oesofagus. Op 13 april in de middag 
 een short course over glandulaire cervicale lesies en pittfalls in 
 endometrIumpathologie. Extra aandachtspunten waren sponsoring en postersessies.  
2. Najaarsnascholing 2011: Deze vond plaats op 2 december en werd georganiseerd 
 door de afdeling pathologie Den Bosch. ’s middags 1 workshop, (moleculaire) 
 diagnostiek van melanocytaire lesies en ’s avonds een gecombineerde voordracht 
 over cysteuze afwijkingen in het pancreas door een patholoog en een MDL arts. 
3. Voorbereiding joint meeting Pathology Society 2013: deze is gepland begin (6-7) 
 januari 2013 en zal gehouden worden in Utrecht. Van Diest heeft de organisatie zelf 
 op zich genomen. 
 
 

2.5 Commissie Cytologie  
 
Vergaderingen 

De Commissie Cytologie bestond in 2011 uit 9 leden en kwam 7x in vergadering bijeen 
(8 maart, 24 mei, 8 september en 8 december in Utrecht en op 21 april, 15 juni, 11 
oktober telefonisch. De RCP’en werden bijeengeroepen voor overleg op 7 maart en 12 
oktober 2011.  
 
Aandachtspunten over 2011: 

1. Implementatie urine module 
2. Verslaglegging schildklierpuncties 
3. Opstellen advies aan NVVP bestuur inzake advies GR t.a.v. BVO cervix en HPV 
4. Nagaan negatieve gevolgen veranderde screeningsmethode Cervix op bijvangst aan 
 andere tumoren als endometriumcarcinoom.  
5. Toetsen in samenwerking met WMDP QC aanvragen validatie hrHPV testen.  
6. Goedgekeurd: COBAS en Multiplex HPV PCR (Oost NL).  
7. Ondersteuning aan COS validatie t.b.v. RIVM. Laboratoria Breda en Hoogeveen 
 voldeden. 
 
Afgerond/verricht in 2011 

1. Artikel Bulletin over verslaglegging schildklierpuncties 
2. Piloting en bugverwijdering uit urineverslag module 
3. Veldhuizen cursus cytologie 26 april 2011: Mamma en Weke delen, AMC 
 
4. RCP overleg (afstemming cervixcytologie nieuwe richtlijn, audit en herbeoordeling  
 cytologie, validatie traject COS screenen, uitslagverstrekking aan vrouwen BVO,  
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 implementatietraject kritische kengetallen, module evaluatie BVO met PALGA).  
 Onder auspiciën voorzitter cie cytologie. 
5. Overleg met SKML over verdere betrokkenheid van cie cytologie bij nieuwe opzet  
 rondzendingen en rapportage in Qbase 
6. Wishes-CRIS3b” aangeleverd aan PALGA ter uitvoering door Tieto. Alleen voor UDP 
 Uitgevoerd 
7. Bijwonen ECFS vergadering Istanbul (NL vertegenwoordigers). Lidmaatschapgelden 
 vanuit NVKC ‘legaat’ laten maken door NVVP. 
 
 

2.6 Landelijke Visitatie Commissie 
 

Inleiding 

In 2010 is door de LVC een herziening van het visitatiereglement voorbereid, na uitvoerig 
overleg met het bestuur is het nieuwe reglement per 1 juli 2011 van kracht geworden en 
gepubliceerd op de website. 
Het afgelopen jaar is naast het verrichten van de kwaliteitsvisitaties veel tijd besteed aan 
de  digitalisering van de visitaties.  In juni 2011 heeft de LVC  een beleidsdag gehouden, 
er waren 2 onderwerpen 1) digitalisering van de kwaliteitsvisitaties en 2) de ontwikkeling 
van een normendocument t.b.v. de kwaliteitsvisitaties. In het kader van beide 
onderwerpen is geparticipeerd in meerdere vergaderingen of bijeenkomsten met de 
CBKU, het CBO (m.n. Adviescommissie Kwaliteitsvisitaties) en het bestuur van de NVVP. 
 
Aantal vergaderingen 

In 2011 werd 13 keer telefonisch vergaderd. 
 
Aantal visitaties  

Tijdens het verslagjaar werden 14 visitaties verricht. Bij 6 hiervan was een trainee-
visitator aanwezig. Het betrof in alle gevallen een vervolgvisitatie. Deze visitaties 
resulteerden 5 maal in toekenning van de maximale termijn van 5 jaar. Er werd 8 keer 
een termijn van 2 jaar ten aanzien van de beroepsuitoefening verleend, met het verzoek 
een schriftelijke rapportage in te dienen na 1 of 2 jaar t.b.v. een herevaluatie. 
Het aantal schriftelijke herevaluaties bedroeg 5, deze werden in alle gevallen als 
voldoende beoordeeld en de termijn verlengd tot 5 jaar. Een laboratorium heeft uitstel 
van schriftelijke rapportage gevraagd en gekregen. 
 
In één geval werd om uitstel van de geplande visitatie tot 2012 gevraagd. Dit verzoek 
kon worden gehonoreerd. 
 

Overige activiteiten 2011 

In 2011 is gestart met het meesturen van evaluatieformulieren waarop de gevisiteerde 
vakgroepen hun mening kunnen geven omtrent de uitgevoerde visitatie. De algemene 
indruk is dat de visitaties als kwalitatief goed worden ervaren met toegevoegde waarde 
voor de gevisiteerde vakgroepen. Voor de LVC zijn enkele tips ontvangen ter verbetering 
van de uitvoering van de visitaties. 
Er zijn 6 visitatoren die in 2011 een training hebben gevolgd bij het CBO. 
 
 

2.7 Concilium (Plenaire Visitatie Commissie)    
 
Vergaderingen van de plenaire visitatiecommissie: 

Twee maal werd plenair vergaderd: op 25 mei 2011 te Utrecht en op 30 november  
gevolgd door een PVC-vergadering met alle niet-academische opleiders te Utrecht 
 
Visitaties:  

Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch, 31 januari 2011 



11 

Sint Fransiscus Gasthuis, Stichting Pathan, Rotterdam, 12 april 2011 
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, 6 mei 2011 
Atrium, 26 mei 2011 
Gelre Ziekenhuizen, 12 oktober 2011  
St. Elisabeth Ziekenhuis, 17 oktober 2011  
NKI-AVL, 25 november 2011  
 
Alle visitaties werden verricht door tenminste 2 academische of niet-academische 
opleiders en een aios van het eigen specialisme. De systematiek is veranderd t.o.v. 
eerdere jaren. Dit heeft tot gevolg dat bv een opleiding niet kan of mag starten indien er 
voorwaarden zijn. Ook een knelpunt bleek dat bewezen moet zijn dat AIOS “niet-patiënt-
gerelateerd-cursorisch onderwijs” krijgt.  
 
Overige activiteiten 2011:  

Electronisch Portfolio, Etalage project, Landelijke kennistoets. 
Eind april heeft er een demonstratie van het electronische portfoliosysteem E-pass 
plaatsgevonden, waarbij alle clusters vertegenwoordigd waren. Men heeft na de 
demonstratie kunnen inloggen op het systeem en kunnen kijken hoe het systeem werkt. 
Besloten is een jaar proef te draaien met E-pass en eind 2012 te evalueren. In de mei 
vergadering verzorgden Joep Dörr en Jan Fossen een presentatie over het Etalageproject. 
Het Concilium staat positief tegenover het Etalageproject. Het AMC, VUmc, UMCG, 
Erasmus MC en  Radboud geven aan te willen starten. De landelijke kennistoets in 
november 2011 verliep helaas met veel storingen wegens serverproblemen bij de 
leverancier in Noord-Ierland. Het Concilium beraadt zich over de te nemen stappen. 
 

 

2.8 Juridische Commissie  
 

Aantal vergaderingen 

Drie maal werd vergaderd in 2011.  
 
Beleid over 2011: 

1. Organisatie symposium op het programma (competentie medicus en maatschappij) 
2. Stroomlijning van de aanvragen: duidelijk loket voor aanvragen 
3. Nieuwe leden (JCL, JM) inwerken  
 
Afgerond/verricht in 2011 

1. Symposium georganiseerd: afscheid Broekman. Het afgelopen jaar is de cie ook actief 
 geweest in het organiseren en participeren in symposia waarbij het afscheid van 
 collega Broekman wegens zijn pensionering een hoogtepunt was. Meer dan 100 
 collegae bezochten dit inhoudelijk gewaardeerde symposium. 
2. Aanvragen in overleg Cantrijn stroomlijnen moet nog geperfectioneerd. Nieuwe leden 
 zijn ingewerkt. 
3. Daarnaast informatie/discussie bijeenkomst in laboratorium met aanvragers  
 (juristen/schadeverzekeraars)  
4. De zogenaamde carcinoom audit werd geïmplementeerd. Leden van de cie hebben 
 adviserend opgetreden betreffende protocollen en richtlijnen voor de commissie 
 kwaliteit en beroepsuitoefening, ook in algemene zaken voor het bestuur. Tien 
 casussen verwerkt. In totaal werden circa 10 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 3 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. 
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5. Regelmatig telefonische juridische consultatie leden & consultatie door  
 bestuursorganen. Evenals in voorgaande jaren werd 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. 
 

 

2.9 Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging (LPAV) 
 

Aantal vergaderingen 

3 vergaderingen; 4 april 2011, 25 juli 2011 en 14 november 2011 
 

Beleid over 2011: 

1. Opleidingsetalage inrichten 
2. Vergroting van het verdiepingsonderwijsaanbod voor AIOS pathologie 
3. Medewerking verlenen aan KNMG filmpje  
4. Portfolio gebruik faciliteren 
 

Afgerond/verricht in 2011 

1. Opleidingsetalage: loopt nog 
2. Verdiepingsonderwijsaanbod AIOS pathologie: loopt nog 
3. KNMG filmpje: loopt nog 
4. Portfolio gebruik faciliteren: loopt nog 
5. Verzoek BOP cursus moleculaire pathologie ingewilligd door concilium 
 
Acties over 2011: 
1. Medische carrièredag 5 april 2011, Leiden 
2. Veldhuizencursus voor AIOS 29 april 2011 

Onderwerp: mamma en weke delen.  
Sprekers: Dr. Renee van Pel (AvL), Dr. Jelle Wesseling (AvL), Dr. David Creytens 
(Antwerpen).Locatie: AMC, Amsterdam 

3. Najaarscursus LPAV 12 november 2011 
Onderwerp: endocriene pathologie 

 Sprekers: Ronald de Krijger (ErasmusMC) en Susanne van Eeden (AMC) 
 Locatie: UMCU, Utrecht 
4. Lagerhuisdebat 16 november 2011 (Amsterdam) ” Het nieuwe opleiden” 
 

 

2.10  Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP) 
 

Vergaderingen  

De commissie heeft in 2011 3 keer vergaderd, waarvan 2 maal in Utrecht en 1 maal 
telefonisch 
 
Beleid 2011: 

1. Vaststellen visie 

2. Updaten kwaliteitsrichtlijn moleculaire diagnostiek in de Pathologie 
3. Tot stand brengen opleiding klinisch moleculair bioloog in de Pathologie (KMBP) met  
 het door de NVVP goedgekeurde opleidingsplan als uitgangspunt 
4. Opstellen minimale eisen van moleculair diagnostische verslaglegging 
 
 
 
 
Afgerond/verricht in 2011 

1. De jaarlijkse moleculaire dag vond plaats op 28 januari 2011 met als aandachtspunt  
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 de rol van moleculaire testen bij de diagnostiek van T- en B-cellymfomen en bij de   
 diagnostiek en therapiebeleid van melanomen.  
2. Het visiedocument “Visie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie” is door het bestuur  
 van de NVVP vastgesteld na beperkte aanpassingen aan de hand van reacties van  
 leden van de NVVP. 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 via de website van de NVVP  
 beschikbaar. 
3. Een vertegenwoordiging van de werkgroep heeft onder voorzitterschap van Marjolijn  
 Ligtenberg geparticipeerd in de door de NVVP ingestelde Taakgroep Opleiding Klinisch  
 Moleculair Bioloog in de Pathologie die als opdracht heeft gekregen de uitvoering op  
 te stellen van een opleiding tot klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP), 
 uitgaande van het eerder vastgestelde opleidingsplan en van een overgangsregeling  
 voor de moleculair biologen die reeds binnen de moleculaire pathologie actief zijn.  
 Deze taakgroep heeft na 8 telefonische overleggen een reglement voor de opleiding,  
 inclusief de daarbij benodigde formulieren, en een overgangsregeling voor de thans in  
 de diagnostische moleculaire pathologie werkzame moleculair biologen voorgelegd  
 aan het NVVP bestuur. In april 2012 zal een besluit genomen worden over deze  
 uitgewerkte voorstellen en de implementatie van de opleiding tot Klinisch Moleculair  
 Bioloog in de Pathologie. 
4. De kwaliteitsrichtlijn moleculaire diagnostiek in de Pathologie is onder de loep  
 genomen en zal worden gereviseerd nadat de status van Klinisch Moleculair Biologen  
 in de Pathologie is vastgesteld door het NVVP bestuur. 
5. Onder voorzitterschap van Ed Schuuring is de subcommissie kwaliteitsborging 
 uitgebreid met 4 nieuwe leden. 
6. In 2011 heeft de subcommissie kwaliteitsborging samen met de SKML 4 SKML-MP- 
 rondzendingen verzorgd, t.w. SKML-MP-2011.2/MSI, SKML-MP-2011.1/BNHL- 
 translocatie, SKML-Pathol Oncol-2011.1/HER2 en 2011.5/HER2. Tevens hebben we 
 participatie geadviseerd aan 4 internationale MP-rondzendingen, t.w. Nordiqc HER2- 
 IHC/BRISH B11 2011 en B12 2011, QCMD-2011-HPV DNA EQA program en ESP KRAS 
 regional 2011 EQA program. 
7. De minimale eisen voor moleculair diagnostische verslaglegging zijn uitgewerkt en 
 liggen ter accordering voor aan het WMDP bestuur. Deze eisen zullen worden  
 opgenomen in de vernieuwde kwaliteitsrichtlijn moleculaire pathologie. Met het  
 PALGA bestuur zal worden afgestemd in hoeverre een protocolmodule in PALGA voor  
 deze diagnostiek kan worden geïmplementeerd. 
 
 

2.11  Taakgroep Patiënteninformatie 
 

Vergaderingen 

De taakgroep heeft in 2011 voornamelijk overleg gevoerd per e-mail en 1x vergaderd op 
23 december 2011. 
 
Beleid over 2011: 

1. Teksten FAQ gebruiksklaar maken voor de website 
2. Teksten laten lezen door proeflezers en bestuur NVVP en afstemming met Cie Website  
3. Advies Juridische Cie: aansprakelijkheid 
 
Afgerond/verricht in 2011 

1. Teksten Mamma FAQ benigne en maligne afgerond. 
2. Teksten gelezen door proeflezers en bestuur NVVP. 
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3. Financieel overzicht 2011 
  

3.1 Begroting en resultaat 2011  
 

 Resultaat 2011 Begroting 2011 
Omschrijving Debet Credit Debet Credit 
Bestuur 

Vacatiegelden 
Vergaderkosten 

Representatiekosten 
PR (incl. drukkosten) 

Internationale contacten 

 
47.062,50 
5.444,10 
3.207,40 

14.770,52 
1.593,61 

  
50.000 
5.500 
7.000 

11.500 
1.000 

 

Administratie 
Secretariaat 

kosten derden (porti enz) 
toegerekende kosten SKMS 

projecten 

 
70.035,40 
8.307,89 

 
 
 
 

24.293,24 

 
66.500 
3.000 

 

Website 
 

 
10.044,18 

  
10.000 

 

Bank, verzekering, 
accountant 

Kosten 
Rente 

 
1.308,04 

 

 
 

2.639,29 

 
1.000 

 

 
 

7.500 

Lidmaatschappen 
 

 
5.551,69 

  
5.500 

 

GAIA 
Kosten 

Opbrengsten 

 
1.382,78 

 

 
 

7.731,59 

 
1.500 

 
 

6.000 
Commissies/Concilium    

concilium 
CBB  

CKBU 
Mol.diagn 

Cytopathologie  
Comm. Bij- en nascholing 

LVC nagekomen 2010 
LVC 2011 

 
11.226,84 
25.921,26 
13.018,78 

 
4.563,37 
1.866,42 

23.843,64 
50.396,53 

 
37.800,00 

 
 

3.243,65 
 
 

10.270,00 
33.880,00 

 
14.000 
40.000 
15.000 

 
5.000 
2.500 
2.500 

 
40.000 

 
 

5.000 

Bij- en nascholing 
Pathologendagen 

 
99.099,20 

 
90.422,50 

 
97.000 

 
100.000 

Contributie  
Klinische pathologie 

Experimentele pathologie 
Dierpathologie 

Afboeking dubieuze 
debiteuren          

 
 
 
 

7.450,40 

 
155.666,75 

2.324,15 
1.856,10 

  
154.000 

1.670 
1.960 

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

mailing) 

 
408,50 

 
 

24.012,57 

  
 

16.500 
 406.503,05 394.413,84,84 338.500 332.630 

Saldo verlies  12.363,21  5.870 
 406.503,05 406.503,05 338.500 338.500 
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Het financieel jaarverslag 2010 werd afgesloten met de verwachting om in 2012 een neutrale 
begroting te presenteren, zo mogelijk zonder verhoging van de contributie. Die verwachting 
is deels waargemaakt, namelijk wel een neutrale begroting voor 2012, maar niet zonder 
contributieverhoging. Het boekjaar 2011 werd begroot op een verlies van bijna € 6.000,-. 
Zoals in de huishoudelijke vergadering van december al gepresenteerd, was dit verwachte 
verlies groter en uiteindelijk sloten we het jaar af met een verlies van ruim € 12.000,-.  
 
Bij de kosten voor de diverse commissies vallen de hogere uitgaven op voor de Landelijke 
Visitatie Commissie (LVC), over 2010 en 2011 tezamen ca. € 30.000,-. Dit wordt verklaard 
doordat voor deze commissie minder gelden binnenkomen uit de SKMS dan o.a. voor de 
ondersteuning door een ambtelijk secretaris nodig bleek. In 2012 zal een plan ontwikkeld 
worden om deze, maar ook andere commissies een budget toe te kennen met de insteek dat 
de begroting voor de commissies dan budgetneutraal is.  
 
Ook voor de Pathologendagen bleken er meer kosten, bijna € 10.000, te zijn dan inkomsten. 
Met het organiserend congrescentrum is er inmiddels overleg geweest om te komen tot 
lagere kosten, hetgeen ook goed mogelijk lijkt.  
 
De in 2010 gestarte kwaliteitsprojecten, waarvan de financiën lopen via de SKMS, blijken 
grotendeels budget neutraal te zijn. De kosten hiervoor moeten echter veelal eerst uit eigen 
middelen betaald worden, waarna ze, mits de administratie van de projecten goed gevoerd 
is, bij de SKMS gedeclareerd kunnen worden. Het juist voeren van deze administratie is 
mede de verantwoordelijkheid van de projectgroepen zelf. Uit de onderstaande balans 2011 
blijkt dat we nog bijna € 120.000,- aan gelden tegoed hebben. Dit is ook een verklaring 
waarom het eindsaldo van de liquide middelen, m.n. op de lopende rekening, lager is dan in 
voorgaande jaren. De SKMS projectkosten en -opbrengsten zijn overigens niet in het 
resultaatsoverzicht opgenomen.  
 

Er bestaat nog steeds een betalingsachterstand m.b.t. de contributie. Op de balans staat 
voor een bedrag van bijna € 30.000,- aan debiteuren, ondanks het afschrijven voor ca. € 
7.500 aan dubieuze debiteuren. In de huishoudelijke vergadering van december 2011 is 
besloten om over te gaan tot het inschakelen van een incassobureau. 
 
De website van de vereniging is einde 2011 vernieuwd, evenals onze huisstijl. Gedurende 
enige tijd zijn er dubbele providerkosten, omdat met name de voorzieningen voor de 
Pathologendagen niet tijdig klaar waren op de nieuwe site. De kosten hiervoor zijn deels 
geboekt onder public relation kosten, hetgeen de beperkte overschrijding ten opzichte van de 
begroting verklaart. Wel zijn er sponsorgelden voor de site verkregen, welke in de begroting 
2012 zijn opgenomen. 
 
In de begroting voor 2012 zijn onder PR de kosten de nieuw ingestelde erepenning van de 
vereniging, de J.C. Pompe penning ondergebracht, welke in 5 jaar op de begroting wordt 
afgeschreven. Het voorstel is om het verlies van 2011 ten laste te laten komen van het eigen 
vermogen. Dit eigen vermogen heeft nu een omvang van circa eenmaal de jaaromzet, 
hetgeen als een financieel gezonde situatie wordt gezien.  
Hoewel de begroting voor 2012 neutraal is, zijn maatregelen als budgettering van 
commissies en plafonnering van secretariaatskosten onvermijdelijk.  
Tijdens de vergadering van december is besloten om de contributie voor 2012 voor de 
Klinische Pathologie te verhogen tot € 450,- en in 2013 tot € 500,-. Voor AIOS en voor 
experimenteel en dierpathologen werd voorgesteld om deze op het niveau 2011 te 
handhaven, namelijk voor AIOS op € 63,25 en voor de anderen op € 85,10.  
In 2013 zal de begroting en het resultaat neutraal moeten blijven. Onder de bezielende 
leiding van de nieuwe penningmeester, Monique Koopmans, zal dit zeker haalbaar zijn. 
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 3.2 Balans periode 1 tot en met 12 2011 in vergelijking met 2010  
 

 

Omschrijving 2011 2010 
 Debet Credit Debet Credit 
Eigen vermogen  368.658,48  369.697.12 
Reserve onderwijs cytologie  33.898,39  33.898,39 
Bankrekeningen     
ABNAMRO bestuursrekening 3.147,86  1.695,77  
ABNAMRO 
bestuurspaarrekening 

60.645,63  246.006,34  

Rabo Concilium 97.806,76  46.428,34  
ABNAMRO Concilium  20.774,74  45.886,85  
ABNAMRO BNR 26.920,38  50.908,39  
Postbank 5390041 64,86  64,86  
Overlopende activa 100,00  1.993,00  
Debiteuren 19.522,85  20.806,00  
Debiteuren vorige jaren 9.154,35  10.644,35  
Nog te ontvangen 20.602,80  35.050,00  
Nog te ontvangen SKMS 
gelden 

118.667,16    

Crediteuren  68.631,27  41.687,38 
Ontvangen moleculaire dag    990,00 
Nog te betalen kosten    32.444,65 
Overlopende passiva  2.180,80  2.048,23 
Onderhanden projecten 83.598,34  20.243,23  

 461.005,73 473.368,94 479.727,13 480.765,77 
Resultaat 2011 negatief 12.363,21  1.038,64  

 473.368,94 473.368,94 480.765,77 480.765,77 
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3.3 Begroting  2012 
 
 
 Begroting 2012 
Omschrijving Debet Credit 
Bestuur 

Vacatiegelden 
Vergaderkosten 

Representatiekosten 
PR (incl. drukkosten) 

Internationale contacten 

 
50.000 
5.500 
5.000 

15.000 
1.500 

 

Administratie 
Secretariaat 
Tbv derden 

 
70.000 
5.000 

 
 

 
Website 
 

 
12.000 

 
5000 

Bank, verzekering, 
accountant 

Kosten 
Rente 

 
1.500 

 

 
 

3.000 

Lidmaatschappen 
 

 
5.500 

 

GAIA 
Kosten 

Opbrengsten 

 
1.500 

 

 
 

6.000 
Commissies/Concilium    

Concilium 
CBB  

CKBU 
Mol.diagn 

Cytopathologie  
Comm. Bij- en nascholing 

LVC 

 
12.000 
20.000 
15.000 
2.000 
5.000 
2.500 

45.000 

 
35.000 

 
 

3.000 
 
 

30.000 
Bij- en nascholing 

Pathologendagen 
 

95.000 
 

95.000 
Contributie  

Klinische pathologie 
Experimentele pathologie 

Dierpathologie          

 
 
 

500 

 
175.000 

2.500 
2.000 

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

  
15.000 

 369.500 371.500 
Saldo winst 2.000  

 371.500 371.500 
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4. Beleidsvoornemens 2012 
 

4.1 Beleidsplan bestuur 
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 
 
 

4.2 Beleidsplan CBB  
1. Aangepast NVVP website inrichten en gebruiken voor informeren van de leden over 
 CBB zaken (actueel en archief)  
2. Nieuwe uitgebreide Manpower enquête  
3. Benchmarkgegevens van oude Plexus enquête en huidige Logex benchmarks  
 inventariseren en aan de leden mailen (niet via de website)  
4. Overleggen met LOGEX over vervolg benchmark systematiek voor vrijgevestigden 
5. Inzetten op behoud OCF (ondersteuners compensatie factor) en  
 stimuleren/begeleiden overgang naar lokale profielen (voor zover dat al niet gebeurd  
 is)  
6. Mogelijkheden onderzoeken, draagvlak creëren en tijdpad vastleggen voor  
 gedifferentieerd tarief  
7. NZA beroepsprocedure betreffende de ten onrechte gekorte BVO tarieven doorzetten  
 (ER en MO)  
 
 

4.3 Beleidsplan CKBU 
1. Beoordelen en autoriseren richtlijnen 
2. Implementeren spiegelindicatoren. 
3. SKMS subsidie aanvragen faciliteren  
4. Begeleiden overgang CCKL naar ISO.  
5. Stimuleren ontwikkelen en gebruik protocolmodules. 
 
 

4.4 Beleidsplan Commissie Bij- en Nascholing 
1. Organisatie Pathologendagen: (18 t/m 20 april ‘12) met als hoofdthema’s  
 long(onco)pathologie en (moleculaire) diagnostiek van melanomen. Nieuwe opzet  
 postersessies en een afsluitend Lagerhuisdebat.  
2. Organisatie NVVP najaarsactiviteit 
3. Organisatie joint winter meeting met Pathology Society 
4. Informatie over nascholing op website optimaliseren 
 
 

4.5 Beleidsplan Commissie Cytologie 
1. Opstellen minimal data set voor EUS-EBUS en protocol grondslag maken.  
2. Framework voor verdiepingsmodule cytologie (zelf puncties kunnen hiervan onderdeel 
 zijn). 
3. Positie paper cytopatholoog 
4. Stimuleren gebruik urine cytologie verslag module (PALGA); thans 10 gebruikers. 
5. Uitvoeringstoets HPV met o.a. briefing van de patholoog vertegenwoordiger hierin. 
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4.6 Vooruitblik Landelijke Visitatie Commissie 
1. Uitvoeren van 13 reguliere kwaliteitsvisitaties. 
2. Beoordelen van schriftelijke rapportages 1 jaar na visitatie (conform het nieuwe  
 visitatiereglement) 
3. Aanbieden normendocument in concept aan het bestuur   
4. Vaststellen en implementeren van indicatoren t.b.v. het genereren van  
 spiegelinformatie, in samenwerking met de CBKU 
5. Implementatie digitale visitatie.  
 
 

4.7 Werkgroep Moleculaire Diagnostiek Pathologie 
1. Updaten kwaliteitsrichtlijn moleculaire diagnostiek in de Pathologie 
2. Vaststellen minimale eisen van moleculair diagnostische verslaglegging 
3. Effectueren registratie van klinisch moleculair biologen in de pathologie (KMBP) en  
 implementeren van de opleiding KMBP 
4. Alle SKML en geselecteerde internationale moleculaire pathologie rondzendingen  
 centraal aanbieden via de SKML 
5. Opstellen van richtlijn om de individuele prestatiescore van deelnemende laboratoria 
 van moleculaire pathologie rondzendingen aan te geven en te monitoren 
6. Op de website een overzicht plaatsen van pathologielaboratoria die klinisch  
 gerelateerde moleculaire diagnostiek aanbieden. 
7. Plan maken voor bestuurswisseling 
 
 

4.8 Taakgroep Patiënteninformatie 
1. Teksten FAQ colon benigne en maligne. 
2. Teksten FAQ prostaat benigne en maligne 
3. Teksten FAQ long benigne en maligne. 
4. Start verklarende woordenlijst. 
5. Teksten laten lezen door proeflezers en bestuur NVVP. 
6. Afstemming Cie Website. 
 
 

4.9 LPAV 
1. Opleidingsetalage: doel: eind 2012 meerdere pathologiestages beschikbaar in de  
 opleidingsetalage. 
2. Portfoliogebruik faciliteren: doel: eind 2012 elektronisch portfolio beschikbaar voor 
 iedereen. 
3. Verdiepingsonderwijsaanbod AIOS pathologie. 
4. Ondersteunen KNMG filmpje 
 
 

4.10 Juridische Commissie 
1. Participatie in onderwijsactiviteiten, waaronder arts assistenten, pathologen en 
 mogelijk externe partijen 
2. Nieuw lid inwerken (MD) 
3. Uitwerking stroomlijning en archief functie 
4. Behandelen casuïstiek 
 
 

4.11 Concilium Pathologicum 
1. Modernisering opleidingsplan + competenties    
2. Portfolio gebruik faciliteren 
3. Vergroting van het verdiepingsonderwijsaanbod voor AIOS pathologie 
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Bijlage 1. Bestuur en commissies  
 

NVVP bestuur 
(stand op 31-12-11)  
 
Leden Einde termijn 

(aantal) 

Prof. Dr. M.J.A.P. Daemen, voorzitter 2012 (1) 

Dr. F.J. van Kemenade, secretaris 2013 (2) 

Drs. J.L.G. Blaauwgeers, penningmeester 2013 (2) 

Dr. T.E.G. Ruijter, lid namens CBB Eind 2011 

Dr. L.A. Noorduyn, lid namens CKBU 2012 (1) 

Prof. dr. P.J. van Diest, lid namens CN 2013 (1) 

Mw. S. ter Borg va 6/10/10. 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. 
Stationsweg 29 
Postbus 2047 
4200 BA Gorinchem 
Tel.: (0183) 620066 
Fax: (0183) 621601 
E-mail: info@cantrijn.nl  
 
Medewerkers Secretariaat:  
Marieke Jacobs 
Daan den Ouden (tot aug 2011) 
Lydia Rink 
Margot de Jong 
 
Belangrijke bestuursmutaties: 
Decharges:  
E Ruijter, voorzitter CBB 
K. Lam, lid CBB 
M. van Oosterhout, secretaris CBB 
A. de Bruïne, representant Path Soc 
R.P. Wegener, taakgroep FAQ 
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Commissie Kwaliteit & BeroepsUitoefening (CKBU) 
Stand van zaken eind 2011 
 

Leden Einde termijn 
(aantal) 

L.A. Noorduyn, voorzitter* 2012 (1) 

Ph. Kluin 2014 

M. Brand 2013 (1) 

B. Kuesters 2014 

Mw. E. Bloemena, lid 2012 (1) 

Mw. J. Sietsma, lid 2012 (1) 

V. Cliteur, lid 2013 (1) 

Gewenste maximale termijn voor ieder lid is 2x3 jaar.  
 

 

Commissie Beroepsbelangen (CBB) 
Stand van zaken eind 2011 
 
Leden Namens Einde termijn 

(aantal) 
J.J. Oudejans (vz) Vrij gevestigd 2015 (1) 
K.A. van Leeuwen Vrij gevestigd 2015 (1) 
H. Stel Vrij gevestigd 2015 (1) 
E. Barbé Academisch 2015 (1) 
J.M. Boers Dienstverband 2013 
R. Heinhuis PAB LO 2014 (2) 
C. Peutz-Kootstra  Academisch 2012 
S. ter Borg ANIOS 2012 
King Lam (lid), Emiel Ruijter (voorzitter) en Matthijs v. Oosterhout (secretaris) verlieten 
eind 2011 de CBB.  
 

 

Commissie Cytologie 
Stand van zaken eind 2011 
 
Leden Einde termijn (aantal 
Mw. A. Wiersma (Alysius ZKH) 2014 (1) 
F. Roozenkrans (Oost NL), namens VAP 2014 (1) 
K.C. Kuijpers (St.Antonius, Ngein), secr. 2012 (3) 
F.J. v. Kemenade (VUmc), vz 2011 (3) 
Dr. H. Doornewaard (Gelre-Apeld.) 2012 (3) 
Mw. K.Y.A. Somers (PAMM, Eindh.) 2012 (1) 
Mw. B.M. v. Hemel (UMCG) 2013 (1) 
Mw. M. Brinkhuis (Oost NL) 2014 (2) 
B. Lelie (Terneuzen) 2014 (2) 
H. Bulten (St.Radboud MC) 2014 (1) 
P..Drillenburg (OLVG) 2014 (1) 
Mw. W. den Hartog (LUMC), namens VAP 2014 (1) 
F. Roozekrans, W. den Hartog, P.Drillenburg, A Wiersma en H. Bulten traden toe begin 
2011. F. v. Kemenade, H. Doornewaard en K.C. Kuijpers zullen in 2012 aftreden 
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Landelijke Visitatie Commissie (LVC) 
Stand van zaken eind 2011 
 
Leden Termijn * 
R.J. van Suylen, voorzitter 2012 (2) 
A.M. Jonker 2011 (2) 
M.E.F. Prins  
J.W.R. Meijer 2013 (1) 
P.C. de Bruin  
R.E. Kibbelaar, secretaris  
P.M. Bennenbroek- Matheij (ambtelijk secr.)  

M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius-Puylaert heeft afscheid genomen en J.W.R. Meijer is 
toegetreden 
 

 

College van visiteurs 
Stand van zaken eind 2011 
 
Leden  
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  
J.D. Rupa  
R. Vink  
M.A.A.M. van Dijk  
H. van der Valk  
M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius-Puylaert  

Nieuwe leden van de groep van 15 (co-visiteurs) zijn: G.T.N. Burger, J.D. Rupa, R. Vink, 
M.A.A.M. van Dijk, H. van der Valk en overgestapt vanuit de kleine groep M.C.B.J.E. 
Tutein Nolthenius-Puylaert. C. van Krimpen en E. Schaafsma traden af wegens het 
bereiken van de maximale zittingstermijn.  



23 

 
 

Landelijke Vereniging arts assistenten Pathologie (LPAV) 
Stand van zaken eind 2011  
 
Leden   
Mw. S. ter Borg; voorzitter, AMC Bestuur, BBC 
Mw. S.M. Roothaan, UMCU Concilium 
Mw. J. Gaal, Erasmus MC Cie onderwijs 
Mw. M.G.J. Heerema; secretaris, UMCG   
B. Lohman, UMCM Concilium 
Mw. W.C.E. den Hartog; penningmeester, 
LUMC 

Cie cytologie 

Mw. N.W.J. Bulkmans, Vumc LVAG, Cie website, 
KNMG Cie geschillen 

M. Brand, Radboud MC CKBU 
 
 

Commissie Bij- en Nascholing (CBN) 
Stand van Zaken eind 2011 
 
Leden Einde termijn 

(aantal) 
P.J. van Diest, voorzitter 2012 (1) 
J. Wesseling, meetingsecretaris 2014 (1)  
Mw. R. Fleischeuer, secretaris 2013 (1) 
G.J.L.H. van Leenders, lid 2012 (2) 
R.R. de Krijger, lid 2014 (3) 
W. Dinjens, lid  2013 (1) 
J. Gaal, lid namens LPAV 2013 (1) 
L.M. Budel, lid 2013 (2) 
A. de Bruin, lid 2014 (1) 
J. Doff, lid 2013 (1) 
R.M.W. de Waal, lid 2013 (2) 

 
 

Juridische Commissie  
Stand van Zaken eind 2011 
 
Leden Start termijn 

(aantal)*  
J.M. Broekman, voorzitter 2002 (2) 
Dr. J. Meijer, lid 2009 (1) 
Dr. J.C. van der Linden, secretaris 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. 
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Concilium 
Stand van Zaken eind 2011 
 
Leden Einde termijn 

A. de Bruïne, voorzitter 2012 

M. van de Vijver, secretaris 2013 

G.J. Fleuren  

P. van der Valk  

H.M. Hazelbag  

H. Hollema  

J.G. van den Tweel  

P.J. Slootweg  

M.J.A.P. Daemen  

R.R. de Krijger  

J.A. Ruizeveld de Winter  

Mw. C.C.A.P. Wauters  

Mw. A. Driessen  

F.J. van Kemenade  

B.G.P.M. Lohman, AIOS  

S.M. Roothaan, AIOS  

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. 
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Bijlage 2. Taak- en werkgroepen NVVP 

 
 
 

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP) 
Rooster van aan- aftreden (stand 31-12-11) 
 
Leden: Lid vanaf 

C.J.M. van Noesel (patholoog, AMC), voorzitter 2004 
Mw. M.J.L. Ligtenberg (klinisch mol. Gen./mol. 
biol, UMC St Radboud), secretaris 

2004 

E. Schuuring (moleculair bioloog, UMCG) 2004 
W.N.M. Dinjens (mol bioloog, Erasmus MC) 2004 
Mw. J.V.M.G. Bovee (patholoog, LUMC) 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 

Mw. W. Pellis (anal. St Ant ZH, Nieuwegein) 2011 
Mevrouw K. Scheidel (analist, St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) verliet de commissie 
in 2011 en werd opgevolgd door mevrouw W. Pellis 
 
Samenstelling subcommissie kwaliteitsborging moleculaire pathologie: 

E. Schuuring, voorzitter 
K. Scheidel 
A. van den Brule 
S. Riemersma 
N. ’t Hart 
D.A.M. Heideman 
R. Willems 
M.J. van de Vijver 
Subgroep HER2-bepaling (M van de Vijver (vz), V Smit, E Schuuring, E Boers, J van 
Gorp, J Bart, J Wesseling) 
Subgroep HPV (P Snijders, EJ Speelman, E Schuuring) 
 

Samenstelling Taakgroep Opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie:  

M. Ligtenberg (voorzitter) 
P. Nederlof 
A. van den Brule 
E. Schuuring 
W. Dinjens 
P. Groenen 
C. van Noesel 
H. van der Linden 
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Taakgroep patiënteninformatie in 2011 
Stand van zaken eind 2011 
 
Leden lid sinds  
A.M.W. van Marion, voorzitter 2010 
E.A. Neefjes-Borst, redacteur 2011 
H.H. van Boven, redacteur 2011 
E. v.d. Meijden namens Cantrijn, meelezer Nvt 
Secretaris NVVP, coördinator  

Mw. P. Evers, NFK* en Mw. T. van de Valk, VSOP, zijn beschikbaar als meelezers.  
*NFK: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 
**VSOP: Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties 
Afgetreden in 2011, Dr. R.P. Wegener, redacteur.  
 

Taakgroep Website 
Leden en rooster van aftreden 
Leden Einde termijn 

(aantal) 

Mevrouw K. Keizser 2014 (1) 

G.F.H. Diercks Niet vastgesteld 

Mevrouw N.W.J. Bulkmans Niet vastgesteld 
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Bijlage 3. 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. FJ. van Kemenade, secretaris NVVP 
 
Lid DB Federa namens NVVP: prof. H Hollema 
 
Coreon Federa: Dr K Lam met Prof Dr M van de Vijver als plv vertegenwoordiger 
 
Dutch Colorectal Cancer Group: dr. I.D. Nagtegaal 
 
Pathological Society: prof R Goldschmeding (volg de prof. dr. A. de Bruïne op in okt 
2011) 
 
Advies raad colonkankerscreening RIVM. Prof. GA Meijer. Looptijd: okt 2010- okt 2013.  
 
Programma commissie Baarmoederhalskanker RIVM: Dr JC vd linden 
 
Platform Beroepenveld Medisch Laboratoriumonderwijs: Mw. A. van der Wurff 
 
NODO overleg: Prof R de Krijger 



28 

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. 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 

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 (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 

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) i 

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 baarmoederhalkanker 

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.  



29 

SO Screeningsorganisatie 

STZ  Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.  

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 

WMO  Wet Medisch Onderzoek 

cWZL  concept Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal 

VWS   (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

ZN  Zorgverzekeraars Nederland.  

 

 


