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1. Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. Het was 

een jaar waarin veel is gebeurd. Tijdens de ALV bij de pathologendagen kwam er na vele 

jaren een einde aan de dubbele termijn van Folkert van Kemenade als secretaris van de 

vereniging. Katrien Grünberg werd verkozen als zijn opvolgster. Tegelijkertijd eindigde 

ook het voorzitterschap van Mat Daemen. Beiden willen wij hierbij nogmaals danken voor 

hun verdiensten voor onze vereniging. 

 

Tijdens diezelfde Pathologendagen kregen Chris Meijer en Raimond Giard de Pompepen-

ning uitgereikt, gecombineerd met het erelidmaatschap van de NVVP. Dit onder andere 

voor hun verdiensten als bestuursleden van de vereniging en op het gebied van respec-

tieve HPV onderzoek en zaken met betrekking tot de procedure bij een vermeend fou-

tieve diagnose en aansprakelijkheidsrecht. 

Mede dankzij de inzet van meeting secretaris Jelle Wesseling en zijn team, waaronder 

onze secretariële organisatie Cantrijn, was ook de rest van de Pathologendagen een 

groot succes, met o.a. een boeiende “elevator pitch” posterpresentatie en het Dokters in 

Debat onder leiding van Astrid Joosten.  

 

Voor de zomer was er een turbulente periode rond het terugtreden van twee bestuursle-

den, namelijk Arnold Noorduyn en Joost Oudejans. In een ingelaste ALV heeft het reste-

rend bestuur hierover verantwoording afgelegd en van de leden het mandaat gekregen 

om door te gaan en vorm te geven aan wat toen als contouren van een nieuw beleidsplan 

geschetst werd. Jan von der Thüsen heeft als ad interim voorzitter de Commissie Kwali-

teit en Beroepsuitoefening (CKBU) geleid. Herbert Stel en Gijs van Leeuwen hebben ad 

interim het voorzitterschap van de Commissie Beroepsbelangen (CBB) waargenomen. 

Door splitsing van de CKBU in een Commissie Beroepsuitoefening (CBU) en Commissie 

Kwaliteit (CK), kon een zevende bestuurder worden aangetrokken. In de ALV van novem-

ber werd Jan von der Thüsen benoemd als bestuurslid met portefeuille beroepsuitoefe-

ning, en voorzitter van de nieuw te vormen Commissie Beroepsuitoefening. Paul van der 

Valk, als oud-secretaris en voorzitter een goede bekende binnen de NVVP, werd benoemd 

als bestuurslid met portefeuille kwaliteit en voorzitter van de Commissie Kwaliteit. Hans 

Marten Hazelbag werd benoemd als bestuurslid met portefeuille beroepsbelangen en 

werd daarmee de nieuwe voorzitter van de Commissie Beroepsbelangen (CBB).  

 

Joost Oudejans bleef aan als lid van de CBB en leverde hierin samen met de rest van de 

commissie een onmisbare bijdrage aan de inmiddels succesvolle totstandkoming van een 

nieuw (honorarium) tariefsysteem (per 2015) met een differentiatie van de normtijd op 

basis van zwaarteklassen. Hiervoor vond intensief overleg plaats met de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) en DBC-onderhoud. 

 

Belangrijkste opdracht voor de tweede helft van 2013 was het schrijven van het beleids-

plan voor 2014-2018. Na raadpleging van alle commissies in de vereniging, onder andere 

in speciaal hiervoor belegde bijeenkomsten en een beleidsdag, heeft het bestuur in de 

ALV van november het beleidsplan 2014-2018 gepresenteerd. De kritische, opbouwende 

en instemmende commentaren hierop tijdens de vergadering, zijn voor het bestuur meer 

dan voldoende om, uiteraard in goede afstemming met u, hier de komende jaren con-

crete invulling aan te gaan geven. Belangrijke thema’s zijn onder andere de kwaliteit van 

de laboratoriumprocessen (accreditatie) en kwaliteit van de beroepsuitoefening, te toet-

sen op basis van het Normendocument van de vereniging. 

 

Op landelijk niveau werd er samen met de andere wetenschappelijke verenigingen dis-

cussie gevoerd om de krachten op de terreinen van Kwaliteit, Opleiding, Beroepsbelan-

gen en Wetenschap te bundelen in het zogenaamde Synergietraject. De Orde Medisch 

Specialisten (OMS) zal als organisatie komen te vervallen en opgaan in de Federatie Me-
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disch Specialisten Nederland (FMSN), waar ook de LAD en KNMG bij aansluiten. De we-

tenschappelijke verenigingen tezamen zullen deze Federatie vormen. De leden van de 

wetenschappelijke verenigingen zijn dan via het verenigingslidmaatschap bij de FMSN 

aangesloten. Een en ander moet begin 2015 gerealiseerd zijn. Dit onderwerp werd infor-

merend en opiniërend besproken in de algemene ledenvergaderingen van april en no-

vember.  

 

Tenslotte kunt u in het financieel verslag zien dat de NVVP financieel gezond is. Desal-

niettemin zullen wij onze financiële situatie kritisch moeten bezien om te borgen dat dit 

ook zo zal blijven; een van de items uit het beleidsplan. Ideeën daarover van uw kant 

zijn onmisbaar, net als uw inzet in welke vorm dan ook voor de vereniging. 

 

Bestuur NVVP 

J.L.G. Blaauwgeers, voorzitter 

  



5 

 

 

2. Verslag NVVP bestuur en commissies 
 

2.1 Bestuur sectie Klinische Pathologie 
 

Algemeen: 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2013 12 keer vergaderd. Zij riep drie algemene ledenvergaderingen 

bijeen (in Zeist op 18 april, in Utrecht op 27 juni en in Utrecht op 22 november). Er wer-

den beleidsvergaderingen belegd met bestuur en commissies beroepsbelangen, kwaliteit 

en beroepsuitoefening, visitatiecommissie en concilium, en er werd een beleidsdag ge-

houden, waarin een brede vertegenwoordiging van de vereniging. De groepsfoto van 

deze dag staat op de omslag van dit jaarverslag. Gijs van Leeuwen ontbreekt op de foto 

(waarom? zie achterblad). Tussentijds is er telefonisch vergaderd over verschillende za-

ken. Er is afzonderlijk overleg geweest met PALGA, RIVM (2x), IKNL, VAP, programma-

commissie BMHK.  

 

Ondersteuning 

De NVVP wordt sinds 5 jaar secretarieel ondersteund door Cantrijn. Marieke Jacobs en 

Lydia Rink zijn de vaste steunpilaren van bestuur en commissies. Zij zijn ook de gezich-

ten achter het welbekende secretariaat@pathology.nl waar post, vragen, inschrijvingen 

etc. behandeld worden, en vergaderingen en symposia georganiseerd worden. Zij verzor-

gen ook opmaak van de nieuwsbrief en onderhouden de website. Charlotte Teunis onder-

steunt de meeting secretaris bij de organisatie van de Pathologendagen. 

 

Transparantie van bestuur 

De besluitenlijst van het bestuur wordt sinds medio 2013 maandelijks gepubliceerd op de 

website (link). Bij het ontwikkelen van het beleidsplan ontstond de wens om de taken en 

vertegenwoordiging van commissies in bestuur hier en daar te verduidelijken. Om een 

betere verdeling in zwaarte van portefeuilles te bereiken, werd de CBKU gesplitst in CBU 

en CK, met elk een bestuurder. Het gewijzigde organogram (zie bijlage 1) werd in de ALV 

van november toegelicht. 

In de tweede helft van 2013 werden meerdere vacatures geplaatst voor functies in be-

stuur, commissies en werkgroepen en visitatiecommissie. We zijn blij te kunnen melden 

dat de commissies beroepsuitoefening, kwaliteit, bevolkingsonderzoeken, en de visitatie-

commissie versterkt zijn met nieuwe leden. De numerieke ondervertegenwoordiging van 

pathologen in niet-academisch dienstverband in het verenigingswerk blijft een punt van 

aandacht, ook in 2014. In november organiseerde de CKBU een boeiend middagsympo-

sium over kwaliteitszaken binnen de pathologie. In deze goed bezochte bijeenkomst wer-

den we gedegen bijgepraat en werden levendige discussies gevoerd. Een mooi begin van 

een traditie, die in 2014 voortgezet zal worden.  

 

Manpower planning 

De NVVP levert belangrijke informatie over te verwachten arbeidsplaatsen binnen be-

roepsgroep door middel van de Manpower enquête. De commissie beroepsbelangen 

voerde in 2013 deze enquête uit in eigen beheer, in sterk vereenvoudigde vorm ten op-

zicht van eerdere jaren. De resultaten hiervan laten een somber beeld zien van afne-

mende groei of zelfs krimp in het aantal pathologieverrichtingen, en een instroom van 

jonge klaren die de uitstroom ver overtreft. Dergelijke voorspellingen zijn welbekend uit 

de geschiedenis van de manpowerplanning, maar worden nu, in tijden van en stringente 

budgettering van de zorg (maximale groei tot 2017: 1%/jaar), toch als zorgelijk ervaren. 

Deze bevindingen zijn bediscussieerd tijdens de ALV in november. Het beleid van bestuur 

en concilium is er vooralsnog op gericht om de vinger aan de pols te houden en de en-

quête jaarlijks te herhalen. Verder, om het Capaciteitsorgaan ervan te overtuigen de op-

leidingscapaciteit iets verder te reduceren dan in 2014 en 2015 al gepland was. Naast de 

bandbreedte die het capaciteitsorgaan oplegt, hebben de opleidingen zelf de mogelijkheid 

om uitvallers niet op te vullen, en zo de capaciteit te minimaliseren binnen de opgegeven 

mailto:secretariaat@pathology.nl
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norm. Daarnaast zal de vereniging zich moeten beraden op het dreigende overschot aan 

pathologen. Immers, werkeloosheid geldt als een onwenselijke desinvestering, en het op-

leiden van jonge collega’s brengt een verantwoordelijkheid met zich mee die verder reikt 

dan de 5 jaren van opleiding.  

 

Beleidsplan 2014-2018 

Het bestuur heeft in de tweede helft van 2013 een beleidsplan opgesteld voor 2014-

2018. Zij heeft daartoe een aantal “stippen op de horizon” geformuleerd, als basis voor 

plenaire discussies met verschillende commissies. De standpunten en kaders uit deze 

vergaderingen werden bijeengebracht in een beleidsdag waarin brede vertegenwoordi-

ging van commissies en werkgroepen, geleid door Margreet van Rixtel. Het concept be-

leidsplan is besproken tijdens de ALV van november, en na amendering vastgesteld door 

het bestuur in december 2013.   

 

Specifiek beleid 

Het beleidsplan 2009-2013 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. Achtereenvolgens worden de inspanningen en prestaties binnen 

deze thema’s hier besproken. Meer details zijn vindt u in de verslagen per commissie.  

 

1. Kwaliteit van zorg.  

Beroepsvisitatie 

Het normendocument is de set van afspraken die de NVVP leden maken over de uitoefe-

ning van het vak. Dit document is de basis voor beroepsvisitaties, zoals de landelijke visi-

tatiecommissie (LVC) die uitvoert. De LVC maakte in 2012 een aanvang met het opstel-

len van een waarderingssystematiek binnen het normendocument, waarin basisnormen 

en streefnormen onderscheiden worden. Het aanbrengen van deze systematiek, geba-

seerd op het normendocument van de OMS, is een belangrijke stap op weg naar professi-

onalisering en standaardisering van de beroepsvisitatie. Deze systematiek, werd in 2013 

voltooid en in april vastgesteld door de ALV. De ADAS ondersteuning kwaliteit nadert vol-

tooiing, maar kon in 2013 nog niet worden afgerond.   

 

Audits 

De NVVP en CBKU werkten in 2013 nauw samen met DSCA-DICA, Soncos, RIVM en IKNL 

en andere stakeholders om te komen tot een professionele aanpak van audit van een 

toenemend aantal ziektebeelden. Een aanvraag voor SKMS gelden voor het tot stand 

brengen van een koppeling tussen de PALGA en DICA databases is in 2013 gedaan en 

toegekend. Dit project zal in 2014 tot uitvoering komen. 

 

Accreditatie 

Om de overgang van CCKL normen naar ISO 15189 norm voor de pathologie te facilite-

ren participeerde de NVVP in de taakgroep ISO transitie van de Raad van Accreditatie. 

Dit heeft bijgedragen aan vertaling van de ISO norm en invulling van de flexibele scopes 

voor de pathologie (definitieve versie oktober 2013). De stuurgroep zal in 2014 verder 

gaan onder de vlag van NEN. 

 

Richtlijnen, protocollen, kwaliteitseisen 

Het bestuur ondersteunt en bevordert samen met PALGA de invoering van verslagproto-

collen. De CKBU (per 2014 CBU) keurt versies van de PALGA protocolmodules goed, al-

vorens deze worden ingevoerd. Het gebruik van de PALGA protocolmodule voor colonre-

secties als basisnorm werd door de ALV in april vastgesteld. De richtlijn prostaatcarci-

noom werd door de NVVP goedgekeurd. PALGA protocolmodules voor schildkliercytologie 

werd voorbereid door de commissie cytologie, en de CMDP is nauw betrokken bij het ma-

ken van een protocolmodule voor moleculaire uitslagen.  

Dit jaar werden 22 klinisch moleculair biologen (KMBP’ers) geregistreerd. Een overzicht 

van pathologie laboratoria in Nederland die klinisch gerelateerde moleculaire diagnostiek 
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aanbieden is nu te vinden op de NVVP website. De nieuwe kwaliteitsrichtlijn voor de mo-

leculaire diagnostiek in de pathologie werd in 2013 door de CMDP/kwaliteitscommissie en 

CKBU voorbereid en werd in februari 2014 vastgesteld door het bestuur.  

De CKBU participeerde in de landelijke werkgroep Kwaliteit en Capaciteit en in de werk-

groep Kwaliteitseisen pathologie voor het Bevolkingsonderzoek Darmkanker dat inmid-

dels van start gegaan is. Voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker richtlijn 

HPV-screening alvast aangepast aan de nieuwe opzet. In 2013 gaf de minister van VWS 

goedkeuring aan de uitvoeringstoets, zodat wij ons moeten voorbereiden op BVO BMHK 

vanaf 2016. 

 

2.Wetenschap:  

NVVP streeft voortdurend naar nadrukkelijkere erkenning van de inzet van pathologie in 

de wetenschap met versterking van de academische pathologie, betere ondersteuning 

voor jonge, veelbelovende onderzoekers, erkenning door benoeming van pathologen in 

de KNAW, verregaandere samenwerking met PALGA en uitbouw van een virtuele weefsel-

bank. De NVVP neemt deel in het gehonoreerde DNTP (Dutch National Tissue Portal pro-

ject) om ‘nader gebruik” te bevorderen. Een KWF subsidie aanvraag van NVVP en PALGA 

over onderzoek naar praktijkvariatie op gebied van darmkankerdiagnostiek werd gehono-

reerd en is van start gegaan. Ook voor andere BBRMI projecten, zoals het grote TMA re-

genboogproject (10.000 blokjes) ziet het bestuur toe, i.s.m. PALGA, op juiste erkenning 

van pathologie inzet. NVVP ondersteunt wetenschappelijke projecten zoals het CTMM 

project TraIT voor uniformering ICT infrastructuur en een nieuwe BBMRI (2.0) aanvraag. 

De NVVP neemt nadrukkelijk deel in Coreon en Federa algemeen en dagelijks bestuur 

voor goede afstemming met andere medische wetenschappers in Nederland. Sinds 2012 

wordt jaarlijks de AIOS-signaleringsprijs uitgereikt aan een AIOS de beste wetenschap-

pelijke publicatie, of voordracht. 

 

3. Opleiding:  

Het concilium werkte in 2013 kaders uit, ingebed in de landelijke regelgeving, met be-

trekking tot kennistoetsen en verdiepingsonderdelen. Er werd voortgang geboekt met het 

uitwerken en aanbieden van “etalageprojecten”, die het mogelijk maken binnen de oplei-

ding te differentiëren. Het verzoek om het kaderbesluit te wijzigen op het punt van ver-

plicht doorlopen van specialistische deelgebieden van de opleiding werd in 2013 inge-

diend, en behandeling daarvan loopt nog. Het concilium besloot dat ieder academisch 

centrum een digitale coupetoets invoert, in eerste stap naar een landelijke coupetoets. 

In totaal werden afgelopen jaar maar liefst 31 AIOS aangenomen; 4 meer dan toegewe-

zen (vermoedelijk als gevolg van opvulling van uitvallers). De LPAV participeerde in be-

stuur, CKBU, CBB, concilium, en organiseerde in 2013 drie cursussen, waaronder een 

discipline-overstijgende cursus over financiën, juridische zaken, kwaliteit en manage-

ment. AIOS zullen in 2014 deel gaan uitmaken van de visitatiecommissie (LVC). De AIOS 

prijs, sinds 2012 ingesteld, werd tijdens de Pathologendagen uitgereikt aan Dr. J. Dam-

man.  

4. Bij- en nascholing:  

Een van de highlights van 2013 was de “joint winter meeting” met The Pathological Soci-

ety of Britain & Ireland. Dit congres vond plaats in januari 2013 in Utrecht en werd mede 

georganiseerd door de commissie Bij- en Nascholing. WMDP organiseerde in januari de 

Moleculaire Dag. Het bestuur van NVVP stelde zich in 2012 kandidaat voor de organisatie 

van het ESP congres in 2017 in Amsterdam. Tijdens de ECP in Lissabon werd de ECP 

2017 unaniem toegewezen aan Nederland, zodat we ons kunnen verheugen op een mooi 

congres over 3 jaar. En daarna stomen we direct door naar het EFCS congres in Gronin-

gen in 2018, te organiseren door de werkgroep cytologie. 

 

5. Samenwerking met WV-en en belangenbehartiging.  

Synergietraject  

In 2012 startte het synergietraject, waarin de OMS, KNMG en LAD samen met de WV’en 

optrokken in de vorming van de Federatie van Medisch Specialisten Nederland (FMSN). 

Ook in 2013 was de NVVP hierbij betrokken, onder meer door deelname van voorzitter en 

penningmeester aan vergaderingen van het bestuurlijk overleg orgaan (BOO) dat het 

synergietraject begeleidt. In de algemene ledenvergaderingen van april en november 
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werden de afweging van voor- en nadelen, en de financiële consequenties informerend 

en opiniërend besproken. In 2013 gingen 22 van de 24 WV’en ons al voor en haakten 

formeel aan bij het synergietraject. Het onderwerp zal besluitvormend behandeld worden 

in de ALV van april 2014. In dit grotere geheel zullen de belangen van medisch specialis-

ten, en in het bijzonder van pathologen, beter gediend worden.  

 

Representatie 

Ook in 2013 was de NVVP breed vertegenwoordigd in de verschillende kamers van de 

OMS, de richtlijnencommissie, KNMG/RGS, en bij Coreon/Federa, in verschillende com-

missies van RIVM voor de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, darmkan-

ker en borstkanker, bij de Raad voor Accreditatie en bij DICA (zie bijlage xx). Een over-

leg met de NVVM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) is geïnitieerd. De 

CBB werkte samen met CBB’s van andere WV’en in onderhandeling met NZa op gebied 

van aanpassen van normtijden.  

 

Met de vorming van de FMSN in 2015 zal naar verwachting de representatie van de NVVP 

nog belangrijker worden, en meer formele vormen aannemen. Ook biedt de FMSN betere 

mogelijkheid om in samenwerking met andere WV’en onze specifieke belangen te behar-

tigen.  

 

Beroepsbelangen 

Belangenbehartiging voor pathologen kreeg vorm in het plan hernormering honorarium-

tijden. In 2013 voerde de CBB gedurende 2 maanden een schaduwrapportage uit op 8 

afdelingen en presenteerde een aangepast voorstel in de ALV van november. Dit werd 

voorwaardelijk door de leden is aangenomen, en uiteindelijke door het bestuur in februari 

2014 werd vastgesteld. De nieuwe gedifferentieerde normtijd voor honorarium zal per 1 

januari 2015 worden ingevoerd.  

 

6 en 7. Maatschappelijke positionering en patiëntgerichtheid.  

Het FAQ project van de taakgroep patiënteninformatie boekte opnieuw voortgang: er 

werden meerdere nieuwe documenten over darmpathologie, goedaardige borstafwijkin-

gen en prostaatpathologie op de website geplaatst, waarin pathologieverslagen worden 

uitgelegd en toegelicht voor leken.  

De NVVP droeg nadrukkelijk bij in het tot stand komen van de PALGA folder ‘ uw gege-

vens’ en ‘nader gebruik’ i.s.m. patiëntverenigingen en FEDERA. De NVVP publiceerde 

hierover een persbericht.  

Het verzoek van de inspectie aan de NVVP om werk te maken van voorkomen van ver-

wisselingen resulteerde in diepgaande discussie over definities van incidenten en calami-

teiten, en de wijze waarop de beroepsgroep daarin transparant moet zijn. Hieraan zal 

ook in 2014 verder vervolg gegeven worden, onder andere door een symposium over in-

cidenten en calamiteiten, te organiseren door de juridische commissie in september.  

 

7. Communicatie.  

Nieuwsbrief 

De NVVP nieuwsbrief wordt sinds 2011 bijna wekelijks verstuurd. Het bereik lag in 2012 

al op 92% van de leden. Het aantal items per nieuwsbrief nam in 2013 toe tot gemiddeld 

6 per week, met zaken als aankondigingen van vergaderingen, cursussen, nieuws uit de 

vereniging, OMS en pers, en vacatures. Door links naar volledige artikelen op de NVVP 

website, bleef de nieuwsbrief overzichtelijk, terwijl items ook later te vinden bleven. In 

2013 kunnen we zeggen dat de nieuwsbrief een vaste waarde geworden in de nieuws-

voorziening binnen onze beroepsgroep. De nieuwsbrief en de website hebben daarmee 

de functie van het Bulletin, ons officiële verenigingsblad, overgenomen.  

 

Website 

De website die begin 2012 de lucht in ging functioneert goed, maar kent ook in 2013 nog 

klachten, bijvoorbeeld over vindbaarheid van onderwerpen en documenten.  

Ook in 2014 zal de verdere verbetering van de website en de nieuwsvoorziening in alge-

meen hoge prioriteit houden. Belangrijk onderdeel van communicatie binnen de vereni-

ging is het ledenforum op de website, dat in 2014 van start gaat.  
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2.2 Commissie BeroepsBelangen   
 

Algemeen 

De commissie heeft in 2013 9 keer plenair vergaderd.  

 

Beleidspunten 2013 (zie jaarverslag 2012) : 

1. Voltooien voorstel aanpassing tariefsysteem en voorleggen aan de leden in april 

2. Nieuwe sterk verkorte Manpower enquête, met als doelstelling na te gaan welk van de 

in de Manpower 2012 geschetste scenario’s het meest waarschijnlijk wordt 

3. Samen met CBB’s van andere wetenschappelijke verenigingen de NZa onder druk blij-

ven zetten tot het goed onderbouwen van de tarieven 

4. Leden informeren over toekomstige ontwikkelingen wat betreft het DOT systeem en 

het bepalen/onderhandelen over lokale profielen 

5. Proberen invloed uit te oefenen op financiering van BVO coloncarcinoom bij de NZa 

 

Afgerond/verricht  in 2013 

1. Voltooien voorstel aanpassing tariefsysteem en voorleggen aan de leden in 

april 

Voor een definitief voorstel is gedurende 2 maanden een schaduwrapportage op 8 af-

delingen uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aangepast voorstel dat in de ALV van no-

vember voorwaardelijk door de leden is aangenomen. Het aangepaste en uiteindelijke 

voorstel is door het bestuur in februari 2014 definitief aangenomen en zal per 1 janu-

ari 2015 worden ingevoerd.  

 

2. Nieuwe sterk verkorte Manpower enquête, met als doelstelling na te gaan 

welk van de in de Manpower 2012 geschetste scenario’s het meest waar-

schijnlijk wordt 

Deze is gerealiseerd tegen een fractie van de kosten van de 2012 enquête. Uit de en-

quête blijkt dat het meest ongunstige scenario het meest waarschijnlijk is. De onze-

kerheidsmarge neemt daarmee in vergelijking met de 2012 enquête. De resultaten 

van de enquête kunnen waarschijnlijk pas in 2017 leiden tot beperking van de in-

stroom (zie ook beleidsplan 2014) 

  

3. Samen met CBB’s van andere wetenschappelijke verenigingen de NZa onder 

druk blijven zetten tot het goed onderbouwen van de tarieven 

Hiervoor is samen met 8 andere wetenschappelijke verenigingen (de “Lissabongroep”) 

aan een externe consulent opdracht gegeven om onze argumenten onderbouwd aan 

de OMS en NZa over te brengen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een rapport van de 

NZa, waarin de NZa concludeert dat tariefwijzigingen niet nodig zijn. Dit rapport is nog 

niet naar de leden gecommuniceerd, omdat het nog slechts in concept rondgestuurd 

is. 

 

4. Leden informeren over toekomstige ontwikkelingen wat betreft het DOT sys-

teem en het bepalen/onderhandelen over lokale profielen 

Aan dit punt is in 2013 geen extra aandacht besteed. Op de website staat nog de mo-

dule van Logex die hiervoor door de ziekenhuizen toegepast kan worden. 

 

5. Proberen invloed uit te oefenen op financiering van BVO coloncarcinoom bij 

de NZa 

De financiering voor wat betreft de pathologie valt buiten de aparte financiering voor 

het BVO door het RIVM en valt binnen de gewone DBC/DOT systematiek. Het honora 

riumbudget is hiervoor door de minister uitgebreid.  

 

2.3 Commissie Kwaliteit & BeroepsUitoefening  
 

Algemeen 

De commissie heeft in 2013 11 keer plenair vergaderd.  

http://www.pathology.nl/images/actueel/Publicaties/Beroepsbelangen/Berekening_lokale_profielen_-_ondersteunerscompensatiefactor__OCF__15_maart_2012.pdf
http://www.pathology.nl/images/actueel/Publicaties/Beroepsbelangen/Berekening_lokale_profielen_-_ondersteunerscompensatiefactor__OCF__15_maart_2012.pdf
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Afgerond/verricht in 2013 

1. Opsplitsing CKBU 

In lijn met het in 2013 gepresenteerde beleidsplan 2014-2018 is er een begin ge-

maakt met de opsplitsing van de CKBU in de Commissie Kwaliteit (CK; onder voorzit-

terschap van Paul van der Valk) en de Commissie Beroepsuitoefening (CBU; voorzitter 

Jan von der Thüsen). Deze zal in januari 2014 worden geëffectueerd. De CK zal zich 

bezig gaan houden met de kwaliteit en kwaliteitsborging in brede zin, waaronder za-

ken aangaande accreditatie en beroepsvisitatie (in samenwerking met de LVC), veld-

normen, beheer van SKMS gelden, panels, overleg met SKML, en organisatie van kwa-

liteitsmeetings. De CBU behartigt zaken die in brede zin met de beroepsuitoefening te 

maken hebben, waaronder richtlijnontwikkeling, PALGA protocolmodules, kwaliteits-

borging van taakverschuiving en overleg met, en vertegenwoordiging in het bestuur 

van, de commissie moleculaire diagnostiek, de werkgroep cytologie en de nieuw op te 

richten commissie BVO. 

    

2. Introductie spiegelindicatoren als onderdeel van LVC visitatie.  

Ook in 2013 is er helaas niet veel vooruitgang geboekt in het op een effectievere ma-

nier uitvragen van spiegelindicatoren. Dit zal in 2014 een punt van aandacht blijven, 

met name voor de Commissie Kwaliteit. 

 

3. Richtlijnen  

De CKBU 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 richtlijn prostaatcarci-

noom werd namens de NVVP goedgekeurd. Christina Hulsbergen-van de Kaa heeft na-

mens de NVVP zitting genomen in de commissie richtlijnen van de Orde, en zal ook als 

contactpersoon voor de vereniging fungeren voor de richtlijnendatabase die inmiddels 

door de wetenschappelijke verenigingen, OMS en IKNL is gerealiseerd en bij het Kwali-

teitscongres op 30 oktober 2013 officieel werd gelanceerd (http://richtlijnendata-

base.nl/). 

 

4. Audits  

Er is een toenemende aandacht voor audits in de gezondheidszorg. Om dit op een pro-

fessionele wijze aan te pakken is het DICA opgericht. Bij het DICA worden de audits 

voor een toenemend aantal ziektebeelden ondergebracht. De CKBU en Ph. Kluin, lid 

van het DICA bestuur namens de NVVP, proberen de audits te coördineren. Een aan-

vraag voor SKMS gelden voor het tot stand brengen van een koppeling tussen de 

PALGA en DICA databases is in 2013 gedaan en toegekend. Dit project zal in 2014 tot 

uitvoering komen. 

 
5. Protocolmodules 

De CKBU wil het gebruik van de PALGA protocolmodules (PPM’s) bevorderen. De CKBU 

(en vanaf 2014 de CBU) keurt versies van de PALGA protocolmodules goed, alvorens 

deze worden ingevoerd. Om coördinatie te bevorderen (ook met betrekking tot SKMS 

aanvragen t.b.v. de ontwikkeling van nieuwe PPM’s) heeft een CKBU lid (J. von der 

Thüsen) zitting in de werkgroep protocollen van PALGA. 

 

6. BVO coloncarcinoom  

E. Bloemena participeerde namens de NVVP en de CKBU in de landelijke werkgroep 

Kwaliteit en Capaciteit en in de werkgroep Kwaliteitseisen pathologie, waarbij laatste 

inmiddels zijn gepubliceerd. Het BVO gaat in 2014 van start.  

  

http://richtlijnendatabase.nl/
http://richtlijnendatabase.nl/
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7. Implementatie nieuwe ISO norm 

Teneinde de implementatie van de nieuwe ISO norm voor de pathologie te faciliteren 

hadden in de taakgroep ISO transitie van de NVVP namens de CKBU Ph. Kluin (voor-

zitter) en A. Dendooven (lid) zitting. Ph. Kluin was tevens lid van de stuurgroep ISO 

transitie RvA. Dit heeft bijgedragen aan vertaling van de ISO norm en invulling van de 

flexibele scopes voor de pathologie (definitieve versie ingeleverd in oktober 2013). De 

stuurgroep zal in 2014 blijven bestaan, maar gaat verder onder de vlag van NEN. 

 

8. Overige:  

Op 22 november werd door de CKBU het symposium ‘Kwaliteit in de Pathologie’ geor-

ganiseerd, waarin het werk en de verantwoordelijkheden van de CKBU werden toege-

licht, met name in relatie tot DICA registraties, PPM’s en transitie naar de ISO norm. 

Het symposium was goed bezocht en het plan is opgevat om bij toerbeurt een derge-

lijke middag door hiervoor geschikte commissies van de NVVP te organiseren. 

 

Medio 2013 heeft Arnold Noorduyn het bestuur van de NVVP verlaten, en daarmee ook 

het voorzitterschap van de CKBU neergelegd. Deze functie is daarna aanvankelijk ad 

interim en na benoeming tot bestuurslid in de ALV van 22/11/13 definitief overgeno-

men door Jan von der Thüsen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

DICA congress in de Beurs van Berlage, 

24-25 juni 2013 
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2.4 Commissie Bij- en Nascholing,  
 

Algemeen 

De commissie heeft in 2013 2 keer plenair vergaderd en 1 keer telefonisch vergaderd.  

 

Beleid 2013 

1. Organisatie joint winter meeting met Pathology Society in Utrecht 

2. Organisatie Pathologendagen: (17 t/m 19 april ‘13) met als hoofdthema’s mamma- 

 oncologie, functionele leverpathologie en prostaatcarcinoom. 

3. Organisatie NVVP najaarsactiviteit 

4. Informatie over nascholing op website optimaliseren  

 

Inspanningen en prestaties in 2013 

 Winter meeting in samenwerking met Pathology Society in Utrecht van 7 t/m 9 januari 

2013,  georganiseerd door prof. van Diest met mamma-en GE pathologie als aan-

dachtsgebieden. 

 

 Pathologendagen 2013: 17 april een multidisciplinaire short course mammapathologie 

(oncologie); 18 april ’s ochtends functionele leverpathologie met betrekking tot leverfi-

brose, sprekers waren dr. Sprengers, dr. J. Verheij en dr. Kruithof-de Julio; ’s middags 

elevator pitch opzet bij posters en keynote lecture van prof. Osterhaus en opleidings-

visie van prof. Van Diest; 19 april diagnostiek van het prostaatcarcinoom met als spre-

kers prof. Schalken, dr. Roobol en dr. Van Leenders;   s’ middags keynote lecture van 

drs. Maljers over concentratie van zorg, de uitreiking PALGA prijs en afsluitend een La-

gerhuisdebat onder leiding van Astrid Joosten. 

 

 

 

 

 

 

 Najaarsnascholing 8 november in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. In de mid-

dag short course long- en mediastinale pathologie door dr. Thunissen en dr. Den Bak-

ker. ’s Avonds longpathologie als thema, met diagnostiek en predictie van longcarci-

noom door dr. Thunissen en radiologisch-pathologische correlatie bij interstitiële long-

ziekten door dr. Hartmann en dr. Den Bakker. 

 

 GAIA beheer (dr. L. Budel) 

Dokters in debat, geleid door Astrid Joosten 
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2.5 Commissie Cytologie  
 

Algemeen 

Bij aanvang van 2013 zijn de taken van voorzitter (voorheen F. van Kemenade) en se-

cretaris (voorheen K. Kuijpers) overgenomen door respectievelijk H. Bulten en P. Drillen-

burg. De feitelijke overdracht van lopende zaken vond plaats te Amsterdam op 11 januari 

2013. 

De commissie heeft in 2013 6 keer vergaderd waarvan 3 keer plenair te Utrecht en 3 

keer telefonisch.  

In oktober werd door een afvaardiging van de Commissie deelgenomen aan de NVVP be-

leidsdag waarop - nu er inmiddels 3 BVO’s zijn - de noodzaak besproken is om een 

nieuwe Commissie BVO op te richten en de Commissie cytologie over te laten gaan in 

“Werkgroep” cytologie in samenwerking met commissie beroepsuitoefening. 

 

 

Beleid 2013 

1. Opstellen verslagmodule Schildkliercytologie. Mogelijkheden nagaan van implemen-

tatie als PALGA protocolmodule. 

2. Afronden minimal dataset EUS-EBUS. Rondzending EUS/EBUS via SKML. 

3. Opstellen / aanpassen richtlijn HPV-screening in nieuwe situatie (na besluit minister 

VWS t.a.v. uitvoeringstoets). 

4. Rol van commissie bepalen bij overgang naar nieuwe BVO BMHK. 

5. Bezinning positie cytologische analisten na invoering nieuwe BVO: 

- wat zijn de nieuwe kwaliteitseisen? (als straks cervixcytologie grotendeels weg-

valt). 

- welke andere (diagnostische) taken kunnen door cytologisch analisten worden ge-

daan? Zelfstandig beoordelen van b.v. pleuravocht, urines, ascites, etc. 

6. Update van verplichte onderdelen mammacytologie en schildkliercytologie in jaarver-

slag PA-laboratoria.  
 

Inspanningen en prestaties in 2013 

1. Verslagmodule Schildkliercytologie is klaar. Op voordracht en in samenspraak met 

PALGA is protocolmodule opgesteld. 

2. EUS-EBUS dataset is afgerond. 

3. Voor 2e maal werd begroting opgesteld voor 2014. 

4. Wegens overgang werkplek in België is afscheid genomen van lid B. Lelie.  

5. B. Van Hemel wordt vaste afvaardiging naar EFCS.  

6. Bijwonen vergadering van EFCS in Parijs (afgev. I. van Grunsven, Radboudumc). 

7. Voordracht Nederland om in 2018 EFCS congres te organiseren (Groningen) is in Pa-

rijs goedgekeurd. 

8. Verdere verkenningen ingezet gelden te verkrijgen bij de Orde om in 2014/2015 een 

nieuwe Cervixrichtlijn te ontwikkelen i.v.m. primair HPV screening. 

9. Ervaring RCP-en met cervixrichtlijn 3.2 blijven goed. Met name de 6 spiegelindicato-

ren van de laboratoria geven goede informatie. Verplichte jaarlijkse  carcinoomaudit 

volgens NVVP-richtlijnen is in gang gezet. 

10. WISH 37 inzake herhalingsadvies inzake DES besproken, goedgekeurd en door 

PALGA ingevoerd. 

11. Afvaardiging voor nieuwe cervixrichtlijn (van de gynaecologen, Werkgroep cervix 

uteri) geborgd. 

12. Eenmalig afvaardiging naar NVVP bestuur met bespreking reactie NVVP op RIVM-uit-

voeringstoets. De meeste items zijn vooraf binnen de Commissie uitgebreid bespro-

ken. 
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2.6 Landelijke Visitatie Commissie 
 

Algemeen  

De commissie heeft in 2013 10 keer telefonisch vergaderd, en 3 keer is door de voorzit-

ter en secretaris afstemmings- of beleidsoverleg met het bestuur en CKBU gevoerd. In 

januari is de jaarlijkse beleidsdag georganiseerd. Voor diverse agendapunten was de 

voorzitter van het bestuur op uitnodiging aanwezig. Na enkele proefvisitaties met digitaal 

visiteren ondersteund door ADAS2 en verbeteringen in de functionaliteit van het systeem 

is per april 2013 ADAS 2 in gebruik genomen. Belangrijke wensen en eisen zoals het ge-

nereren van visitatierapporten binnen ADAS en het beheer van de visitatiedossiers met 

automatische signalering van termijnen etc. is nog niet gerealiseerd in ADAS 2, dit bete-

kent dat vooralsnog de gestelde efficiency doelen rond ‘digitaal’ visiteren nog niet worden 

gehaald. De collegae Henk Beerman en Reinier Van Rijssel hebben het college van co-vi-

sitatoren, na meerdere termijnen zich verdienstelijk te hebben gemaakt voor de vereni-

ging, verlaten. De LVC heeft op passende wijze van hun afscheid genomen. 

Collega Ellis Barbé is toegetreden tot de LVC. 

 

Activiteiten 2013: 

1. In januari 2013 is een beleidsdag gehouden. De belangrijkste onderwerpen waren de 

LVC begroting, een acceptatie test van ADAS 2 en verwerken van het commentaar van 

de leden, CKBU en bestuur op de concept versie nieuwe waarderingssystematiek voor 

de Pathologie nadat een eerdere versie aan de leden is voorgelegd o.a. via de website 

en meerdere malen met het bestuur is besproken. 

2. In 2013 zijn 9 visitaties op locatie verricht; 2 keer is een 5 jaar erkenning verleend en 

7 keer is een 2 jaar erkenning verleend. 

3. In 2013 zijn 9 twee jaar rapportages (schriftelijke visitatie bij initiële erkenning voor 2 

jaar) behandeld. Op grond van de herevaluatie is in alle gevallen een termijn van 5 

verleend. 

4. In 2013 zijn 7 één jaar rapportages besproken. 

 

Aandachtspunten over 2013: 

1. Participatie in de Landelijke Adviescommissie Kwaliteitsvisitatie (Van Suylen) t.b.v. de 

ontwikkeling van een nieuwe waarderingssystematiek voor de Pathologie; binnen de 

medisch wetenschappelijke verenigingen is de pathologie een voorloper. 

2. De begroting voor de LVC. De systematiek van de begroting zal geëvalueerd moeten 

worden m.n. de dekking van applicatie ontwikkeling, beheer en licenties (ADAS) is niet 

structureel geregeld. 

3. Het visitatiereglement aanpassen aan wijzigingen in de visitatiepraktijk (waarderings-

systematiek, digitaal visiteren) en verschillende lacunes die afgelopen periode zijn 

vastgesteld. 

 

 

2.7 Concilium Pathologicum-(Plenaire Visitatie Commissie)  
 

Vergaderingen  

 29 mei 2013 te Utrecht   

 27 november 2013 gevolgd door een PVC-vergadering met alle niet-academische op-

leiders te Utrecht 

 

Verrichte visitaties 

 St. Antonius Ziekenhuis, 11 januari 2013 

 Reinier de Graaf Gasthuis, 22 januari 2013 

 AMC, 1 februari 2013 

 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 13 februari 2013 

 UMC St. Radboud, 21 februari 2013 

 Haga Ziekenhuis, 24 mei 2013 

 VUmc, 24 juni 2013 

 Rijnstate Ziekenhuis, 1 juli 2013 

 MUMC, hervisitatie, 17 september 2013 
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Alle visitaties werden verricht door tenminste 2 academische of niet-academische oplei-

ders en een AIOS van het eigen specialisme.  

Prof. Dr. Piet Slootweg was in 2013 lid van de RGS, namens NVVP bestuur en concilium. 

 

 

2.8 Juridische Commissie  
 

Vergaderingen 

De commissie heeft in 2013 1 keer fysiek vergaderd. 

Verder veelvuldige telefonische en e-mail contacten en overleg. 

 

Beleidspunten 

1. Participatie en initiatieven in onderwijsactiviteiten 

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

3. Behandelen casuïstiek 

 

Inhoudelijk 2013 

Verschillende bijdragen over werkwijze van de commissie, omgaan met mogelijke fouten 

en casuïstiek, bijvoorbeeld op Regiodag BVO zuid (09-04-13) en op de “Module-overstij-

gende LPAV cursus” (19-10-13) (“Juridische aspecten van mogelijke diagnostische fou-

ten”). In september 2014 wordt een middag-symposium door de Juridische Commissie 

verzorgd. De advisering over verschillende aspecten van de pathologie in Curaçao aan 

het ADC en aan de Inspectie aldaar heeft nog veel aandacht gevraagd in 2013. 

Een advies over het omgaan met en melden van calamiteiten aan het bestuur n.a.v. een 

verzoek van de Hoofdinspectie (IGZ) is afgerond. 

In het kalenderjaar zijn 11 aanvragen voor deskundigen-onderzoeken in behandeling ge-

nomen, waaronder 1 deskundigen-advies t.b.v. het Centraal Medisch Tuchtcollege. De lo-

pende aanvragen uit voorgaande jaren zijn afgerond. 

Naast deze casuïstiek zijn er regelmatig adviezen gegeven aan individuele pathologen en 

laboratoria op juridisch gebied, zoals omgaan met mogelijke fouten in het algemeen en 

in specifieke situaties, privacy problematiek en beheer van weefsels. Met name over aan-

vragen voor DNA-onderzoek vanwege de “vaderschapskwestie” werd verschillende keren 

advies gevraagd, de commissie zal hierover in het algemeen een advies formuleren. 

 

 

2.9 Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging (LPAV) 
 

Algemeen 

In 2013 hebben er 4 plenaire bestuursvergaderingen plaatsgevonden; op 4 maart, 27 

mei, 16 september en 9 december. De algemene ledenvergadering vond plaats op 27 

april in het UMCU te Utrecht.  

 

Cursussen 

- voorjaarscursus LPAV. Perinatale pathologie door dr. P. Nikkels (UMCU) op 27 april. 

- eerste module-overstijgende LPAV cursus (financiën, juridische zaken, kwaliteit en ma-

nagement) door dr. J. Oudejans, J. Broekman, dr. R.J. van Suylen en dr. M. Jiwa op 19 

oktober. 

- najaarscursus LPAV: uropathologie door dr. A. van Leenders (Erasmus MC) op 23 no-

vember. 

 

Inspanningen en prestaties in 2013  

1. LPAV cursussen 

a. Voorjaarscursus LPAV. Perinatale pathologie door dr. P. Nikkels (UMC Utrecht) op 27 

april. 
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b. Eerste moduleoverstijgende LPAV cursus (Financien, Juridische zaken, Kwaliteit en Ma-

nagement) door dr. J. Oudejans, J. Broekman, dr. R.J. van Suylen en dr. M. Jiwa op 

19 oktober. 

c. Najaarscursus LPAV: Uropathologie door dr. A. van Leenders (Erasmus MC Rotterdam) 

op 23 november. 

2. LPAV nieuwsbrief. In 2013 is de LPAV nieuwsbrief twee maal verschenen. 

3. Standpunt verkorting opleidingsduur. Er is een standpunt geformuleerd waarin de  

LPAV verkorting van de opleidingsduur afwijst. Deze is gepubliceerd in de voorjaars-

nieuwsbrief en verstuurd aan de LVAG. 

4. Evaluatie Europese voortgangstoetsing. De problemen bij het afnemen van de Euro-

pese voortgangstoets (geen uniformiteit in afname, geen goede correlatie tussen 

toetsresultaat en opleidingsduur, technische problemen)  zijn benadrukt bij het conci-

lium. Het concilium heeft nu besloten dat ieder centrum een coupetoets invoert en dat 

uiteindelijk een landelijke coupetoets ontwikkeld zal worden waarbij alle Nederlandse 

AIOS dezelfde toets maken. 

5. Manpower enquête. De Manpower enquête die in 2013 voor het eerst door de NVVP in 

eigen beheer is uitgevoerd voorspelt een groot overschot aan pathologen in 2018. De 

LPAV heeft zich bij het NVVP bestuur en het concilium sterk gemaakt voor een vermin-

dering van de instroom in de opleiding en het maken van een plan van aanpak indien 

een overschot zich daadwerkelijk aandient. 

 

 

2.10  Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP) 
 

Vergaderingen 

De CMDP (bestuur WMDP) heeft in 2013 4 keer vergaderd. Plenair 2x / telefonisch 2x. 

De subcommissies: 

- De QC heeft in 2013 4x vergaderd, 2x plenair, 2x telefonisch 

- De registratie cie KMBP heeft in 2013 3x vergaderd (plenair) 

- De subcie HPV vergadert ad hoc. 

 

Beleidspunten 2013: 

1. Er zal met de sectie experimentele pathobiologie overlegd worden over rol en verte-

genwoordiging van KMBP in sectiebestuur en naamgeving van de sectie 

2. Na registratie van KMBP zullen kandidaat opleidingscentra verzocht worden zich te 

melden, waarna de opleiding tot KMBP formeel gestart kan worden gestart 

3. Updaten kwaliteitsrichtlijn moleculaire diagnostiek in de Pathologie 

4. Lijst van nationale en internationale moleculaire pathologie rondzendingen welke ge-

adviseerd worden door WMDP, centraal vermelden op website met informatie over de 

registratie. Mogelijkheden om toch te komen tot het centraal aanbieden van internati-

onale rondzendingen via de SKML nader bespreken 

5. Op een website een overzicht plaatsen van pathologie laboratoria in Nederland die kli-

nische moleculaire diagnostiek aanbieden. 

 

Afgerond/verricht in 2013: 

1. De NVVP is akkoord met wijziging van de naamgeving sectie Experimentele Pathologie 

(Patho-Biologie) naar Sectie “Experimentele en Klinische Moleculaire Pathologie”. Dit 

zal t.z.t. bij wijziging van de statuten van de NVVP nog door een notaris geëffectueerd 

moeten worden.    

2. De registratie commissie van de NVVP heeft in 2013 22 klinisch moleculair biologen 

(KMBP’ers) geregistreerd voor een periode van 5 jaar. De volgende stap is het aanwij-

zen van opleidingsinstituten 

3. Definitieve versie kwaliteitsrichtlijn voor de moleculaire diagnostiek in de pathologie is 

in 2013 door de CMDP, kwaliteitscommissie van de WMDP en de CKBU voorbereid en 

is 20 januari 2014 aangeboden aan het bestuur van de NVVP. 

4. Nationale en internationale moleculaire pathologie rondzendingen zijn vermeld op de 

website. Helaas zijn achteraf niet alle aanbevolen rondzendingen van goede kwaliteit 

gebleken hetgeen met de organisatoren van de betreffende rondzending is terugge-

koppeld. 
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5. Een overzicht van pathologie laboratoria in Nederland die klinisch gerelateerde mole-

culaire diagnostiek aanbieden is geplaatst op de NVVP website. 

 

Overige activiteiten 

1. Organisatie Moleculaire Dag op 25 januari 2013  

2. Het bestuur van de WMDP is door het NVVP bestuur erkend als commissie, die zal 

opereren onder de naam commissie moleculaire diagnostiek in de Pathologie. De com-

missie is via de CBU voortdurend vertegenwoordigd in het bestuur. Als vanouds blijft 

de WMDP bestaan uit analisten, moleculair biologen en pathologen met belangstelling 

voor de moleculaire pathologie, waarvan een deel vertegenwoordigd is in de subcom-

missies kwaliteitsborging moleculaire pathologie, de registratie commissie KMBP en 

kwaliteitsborging-sectie HPV.  

3. Overleg m.b.t. protocolmodule t.b.v. moleculaire pathologie in PALGA 

 

 

2.11 Taakgroep Patiënteninformatie 
 

Algemeen 

De commissie heeft in 2013 voornamelijk overleg gevoerd per e-mail en telefonische 

conferentie.  

 

Inspanningen en prestaties in 2013 

1. Teksten FAQ colon carcinoom: definitief afgerond 

2. Teksten FAQ colon adenoom: definitief afgerond 

3. Teksten FAQ mama benige en atypie: definitief afgerond 

4. Teksten FAQ prostaat atypie – PIN: definitief afgerond 

5. Teksten FAQ prostaat carcinoom: definitief afgerond. 
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3. Financieel overzicht 2013 
 

3.1 Financieel jaarverslag NVVP  

 

Het financiële jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 15.525,97. Het 

eindsaldo is gunstiger uitgevallen dan het begrote bedrag van € 4.665,00. Het resultaat 

kan worden verklaard door de contributieverhoging van € 450,00, naar € 500,00, door 

hogere opbrengsten GAIA, en uitgestelde betaling van KNMG gelden voor onderwijsvisi-

taties. Er werden ruim € 3.400,00 meer inkomsten gegeneerd dan begroot uit het plaat-

sen van advertenties op onze website. Tevens zijn enkele commissies die minder hebben 

uitgegeven dan in eerste instantie door hen begroot. De commissie Bij- en nascholing 

(CBN) en de Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP) hebben dit 

kunnen verwezenlijken door het organiseren van de Pathologendagen en andere nascho-

lingsactiviteiten. De Pathologendagen 2013 laten een positief resultaat van € 4.515,00 

zien, daar waar budgetneutraal was begroot. 

 

Daarentegen zijn ook kosten van enkele commissies hoger uitgevallen. Zoals tijdens de 

ALV van november 2012 al aangegeven was het zeer waarschijnlijk dat voor de activitei-

ten van de Commissie Beroepsbelangen (CBB) m.b.t. het tariefsysteem de kosten sub-

stantieel hoger zouden uitvallen dan in eerste instantie was begroot. Door een interne 

budgetverschuiving van de vacatiegelden van de CBB is het tekort beperkt gebleven tot 

€ 7.000,00. Als het gereserveerde positieve saldo van 2012 van dit bedrag afgetrokken 

wordt, blijft een gering tekort over van € 1.000,00. 

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

vallen dan de vergoeding door de SKMS. Het ADAS online visitatiesysteem vergt nog 

steeds kostbare aanpassingen, waarbij vanaf het laatste kwartaal ook de abonnements-

kosten voor het ADAS visitatiesysteem in rekening gebracht zijn.  

 

In 2013 zouden de kosten van ondersteuning door Cantrijn niet verder stijgen. De kosten 

zijn t.o.v. 2012 ongeveer gelijk gebleven, echter kon er minder vergoed worden door 

minder beschikbaar budget van lopende SKMS projecten.  

De vergaderkosten van het bestuur zijn verdubbeld. Dit kan worden verklaard door de 

extra ingeplande (beleids-)vergaderingen, de kosten van de beleidsdag gehouden voor 

het uitwerken van het beleidsplan voor 2014/2018 en de kosten voor de CKBU informa-

tieavond. Tevens zijn de kosten per bestuursvergadering gestegen.  

 

Enkele leden van de vereniging zijn aangemeld bij een incassobureau i.v.m. een contri-

butieachterstand. Hierbij zijn ook enkele leden die hun contributie over 2012 nog niet 

hebben voldaan. 

De onvoorziene uitgaven betroffen voornamelijk oninbare contributies. 

 

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 2013 € 10.000,00 af te schrijven op de JC Pompe pen-

ning. Het resterende deel bedraagt € 7.000,00. 

 

Het voorstel is om het positieve resultaat  van 2013 ten gunste te laten komen van het 

eigen vermogen. Na deze toevoeging zal het eigen vermogen € 377.920,96 bedragen. 

Het eigen vermogen heeft nu een omvang van circa eenmaal de jaaromzet, hetgeen als 

een financieel gezonde situatie wordt gezien.  
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3.2 Balans en resultaat over 2013  
 

Balans 2013 in vergelijking met 2012 

 
Omschrijving 2013 2012 

 Debet Credit Debet Credit 

Eigen vermogen  362.394,99  362.394,99 

Reserve onderwijs cytologie  31.804,15  33.898,39 

Reserve KMPB registratie  3.150,00  0 

Reserve nieuwbouw website  5.000,00  0 

JC Pompe penning 7.117,86  17.117,86  

Bankrekeningen     

ABNAMRO bestuursrekening 3.444,60        
9.099,11 

 

ABNAMRO bestuurspaarrekening 68.859,06  110.515,72  

Rabo Concilium 174.498,60  140.954,28  

ABNAMRO Concilium  20.788,26  20.763,09  

ABNAMRO BNR 86.952,33  41.388,58  

Postbank 5390041 64,86  64,86  

Buckaroorekening 116,92  116,92  

Overlopende activa 0  100,00  

Debiteuren 20.273,70  21.988,33  

Nog te ontvangen 14.698,92  32.901,06  

Nog te ontvangen SKMS gelden 110.339,55      
29.781,61 

 

Crediteuren  84.831,44  46.590,87 

Ontvangen moleculaire dag     

Nog te betalen kosten  3.428,00   

Overlopende passiva  1.020,11  3.520,00 

Onderhanden projecten 0  21.612,83  

 507.154,66 491.628,69 446.404,25 446.404,25 

Resultaat   15.525,97   

 507.154,66 507.154,66 446.404,25 446.404,25 
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Begroting en Resultaat 2013 
 Resultaat 2013 Begroting 2013 

Omschrijving Debet Credit Debet Credit 

Bestuur 
Vacatiegelden 

Vergaderkosten 

Representatiekosten 
Deel Pompepenning 
PR (incl. drukkosten) 
Kosten ISO certificering 
Internationale contacten 

 

48.000,00 

15.973,61 

3.494,70 

10.000,00 

1.614,99 

4.688,75 

      2.253,96 

  

48.000 

7.500 

           3.500 

         10.000 

           5.000 

0 

           2.000 

 

 

Administratie 
Secretariaat 
Kosten derden (porti enz.) 

 

68.866,25 

      1.734,64 

 

 

 

 

 

 

70.000 

4.000 

 

Website 
Diversen 
Toevoeging reserve website 

 

 

4.917,37 

5.000,00 

  

           5.000 

          5.000 

 

Bank, verzekering, accountant 
Kosten 
Rente 

 

1.206,18 

 

 

 

1.843,34 

 

1.000 

 

 

 

3.000 

Lidmaatschappen 

 

336,38  6.000 

 

 

Kosten Federa en OMS 9.497,50  0  

GAIA 
Kosten 

Opbrengsten 

 

4.728,53 

 

 

 

8.985,19 

 

5.000 

 

 

6.000 

Commissies/Concilium    
Concilium 
CBB  
CKBU 

Mol.diagn 
Dierpathologie 
Cytopathologie  
Comm. Bij- en nascholing 

LVC 2013 

 

9.415,57 

33.317,99 

5.341,81 

6.319,14 

246,77 

817,12 

1.407,73 

42.465,99 

 

 

36.000,00 

 

 

7.710,00 

 

 

4.530,00 

39.780,00 

 

11.000 

26.500 

8.250 

           5.000 

250 

3.400 

1.450 

0 

 

28.800 

 

 

 

 
Pathologendagen 

 

101.924,78 

 

106.415,00 

 

                   0 

 

0 

Contributie  
Klinische pathologie 
Experimentele pathologie 

Dierpathologie 
Moleculaire pathologie 
Onvoorzien           

 

 

 

 

 

4.057,30 

 

185.701,75 

1.902,20 

1.519,25 

1.106,30 

 

 

 

 

 

5.000 

 

191.640 

2.125 

1.700 

 

 

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

 

 

 

7.660,00 

 

  

4.250 

 

 387627.06 403.153,03 232.850 237.515 

Saldo winst 15.525,97  4.665  

 403.153,03 403.153,03 237.515 237.515 
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3.3 Begroting 2014 
 

 
 Begroting 2014 

Omschrijving Debet Credit 

Bestuur 
Vacatiegelden 
Vergaderkosten ALV symposia 
Vergaderkosten bestuur en beleid 
Representatiekosten 

PR (incl. drukkosten) 
Kosten Federa en Coreon 
Deel Pompepenning 
Internationale contacten 

 

                                48.000 

6.500 

8.500 

3.500 

5.000 

8.000 

7.000 

2.000 

 

 

Administratie 

Secretariaat 
Tbv derden incl. drukwerk 

 

70.000 

3.000 

 

 

Website diversen 
Reservering vernieuwing web-
site 

5.000 

 

5.000 

 

Bank, verzekering, accountant 
Kosten 
Rente 

 

1.000 

 

 

 

1.800 

Lidmaatschappen 
 

1.000  

GAIA 
Kosten 
Opbrengsten 

 

5.000 

 

 

8.000 

Commissies/Concilium    

Concilium 
CBB  
CBU 
CK 
Mol.diagn 
Cytopathologie 
Kosten dierpathologie  

Comm. Bij- en nascholing 
LVC 

 

10.000 

28.500 

8.000 

8.000 

1.000 

3.400 

250 

1.550 

44.200 

 

28.800 

 

 

 

 

 

 

 

44.200 

Bij- en nascholing 
Pathologendagen 

 

PM 

 

PM 

 
Kosten onvoorzien 

 

5.000 

 

Contributie  
Klinische pathologie 
Experimentele pathologie 

Moleculaire paothologie 
Veterinaire pathologie          

 

 

 

185.600 

1.900 

1.000 

1.500 

Diverse opbrengsten/kosten 

(o.a. etiketten, vacatures) 

  

6.000 

 288.400 278.800 

Saldo verlies  9.600 

   

 288.400 288.400 
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4. Beleidsvoornemens 2014 
 

4.1 Beleidsplan bestuur (zie ook beleidsplan 2014-2018 op 

www.pathology.nl) 

De beleidsvoornemens voor 2014 vloeien voort uit het beleidsplan 2014-2018. De beleids-

zaken met hoogste prioriteit zijn belegd in projecten, hieronder beschreven.  

1. Project deelspecialisatie en taakherschikking (Jan von der Thüsen, i.s.m. Commissie 

Beroepsuitoefening, de Commissie Bij- en Nascholing, de Commissie Kwaliteit, LVC, 

Concilium en (waar nodig) externe gremia) 

- Een aanzet tot een definitie van een aandachtsgebied met bijbehorende deelspecialisa-

tie, waarin o.a. de rol van scholing, afspraken voor consultatie, paneldiagnostiek, de 

wenselijkheid van (regio)netwerken, en onderzoek.  

- Toetsing aan internationale documentatie en regelgeving.  

- Opstellen van adviezen voor de inrichting van de diagnostiek op verschillende niveau’s 

van complexiteit van diagnostiek, inclusief uitwerking in aangepaste waarderingssyte-

matiek van de LVC (zie ook punt 5.2.1. van het beleidsplan 2014-2018).  

2. Project synergie beroepsvisitatie en externe accreditatie (Paul van der Valk, i.s.m. CK, 

LVC, CBU) 

- Inhoudelijke afstemming en synchronisatie tussen LVC / CK / raad voor Accreditatie. 

- Plan van aanpak voor opleiding van LVC visitatoren op CCKL/ISO nivo 

- Aanpassing normendocument (o.a. CCKL/ISO accreditatie basisnorm) i.s.m. LVC. 

- Ontwikkelen van systematiek waarin richtlijnen direct vertaald worden naar flexibele 

scopes en NEN norm.  

3. Project financiële herstructurering (Monique Koopmans, Hans Blaauwgeers, Hans Mar-

ten Hazelbag) 

4. Plan voor financiering LVC visitaties in geval van wegvallen SKMS gelden 

5. 4-jaren plan professionalisering van bestuur en commissies (incl representatie in FMSN, 

ondersteuning, opleiding)  

6. Afdracht FMSN 

 

 

Verdere aandachtpunten van beleid: 

1. Digitale pathologie: bevorderen van standaardisatie, ontsluiting van beeldarchieven: 

ronde tafel bijeenkomst met stakeholders (april 2014) om plan van aanpak  op te stel-

len. 

2. Moleculaire pathologie: bevorderen van kwaliteit, innovatie, samenwerking, ontsluiting 

van moleculaire data.  

3. Intensivering van samenwerking met VAP: gedeeld lidmaatschap en openstellen van 

delen van website en forum.  

 

4.2 Beleidsplan Commissie BeroepsBelangen  

1. Voorbereiden implementeren nieuw tariefsysteem 

2. Herhalen Manpower enquête nieuwe stijl 

 

4.3 Beleidsplan Commissie Kwaliteit  

1. Inhoudelijke afstemming en synchronisatie tussen LVC / CK / raad voor Accreditatie. 

2. Plan van aanpak voor opleiding van LVC visitatoren op CCKL/ISO nivo 

3. Aanpassing normendocument (o.a. CCKL/ISO accreditatie basisnorm) i.s.m. LVC.  

4. Ontwikkelen van systematiek waarin richtlijnen direct vertaald worden naar flexibele 

scopes en NEN norm.  

 

4.4 Beleidsplan Commissie BeroepsUitoefening  

1. Procesbewaking en mandatering namens NVVP, beoordeling, en autorisatie van richt-

lijnen. Hierbij contact met penvoerders (m.n. IKNL) intensiveren. 
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2. Stimuleren en ondersteunen van (1) ontwikkeling, (2) kwaliteitsborging conform richt-

lijnen, en (3) gebruik van, PALGA protocolmodules, incl. koppelen naar derden (bijv. 

DICA). 

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

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

met CK). 

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

6. Vertegenwoordiging namens de NVVP in de Raad Kwaliteit en Commissie Richtlijnen 

van de OMS / Federatie Medisch Specialisten Nederland. 

7. De CBU werkt intensief samen met (en vertegenwoordigt deze in het NVVP bestuur): 

a. Commissie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (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) 

 

4.5 Beleidsplan Commissie Bij- en Nascholing  

1. Pathologendagen 9 tot en met 11 april 2014 

2. Najaarsnascholing 2014 

 

4.6 Beleidsplan Landelijke Visitatie Commissie  

1. Uitbrengen volgende versie Waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties  

 Pathologie. 

2. Advies aan het bestuur voor aanpassen van het visitatiereglement. 

3. Advies aan het bestuur voor domein afbakening kwaliteitsvisitatie medisch specialist 

pathologie en laboratorium visitatie CCKL/RvA (zie ook CK). 

4. Realiseren en implementeren van ADAS 3 t.b.v. digitaal visiteren volgens de nieuwe 

waarderingssystematiek. 

5. Voorbereiding, uitvoering, rapportage en beheer van visitatie starten met ADAS 2 en 

z.s.m. met behulp van ADAS 3. 

6. Participatie van de voorzitter en de secretaris in de commissie kwaliteit (CK). 

 

4.7 Beleidsplan Commissie Moleculaire Diagnostiek in de Patholo-
gie 

1. Organisatie Moleculaire Dag op 31 januari 2014 

2. Genereren van een protocolmodule moleculaire pathologie samen met de CBU en 

PALGA. 

3. Formaliseren opleidingsinstituten voor KMBP en organisatie opleidingsdag voor KMBPio 

4. Plan maken voor up to date houden informatie moleculaire diagnostiek in multidiscipli-

naire richtlijnen 

5. Integratie websites van de NVVP en de moleculaire pathologie zonder verlies van toe-

gankelijkheid informatie voor WMDP-leden inclusief analisten. 

 

4.8 Beleidsplan Commissie Website en Communicatie  

1. Instellen en inregelen van forum pathologicum 

2. Groot onderhoud aan website plegen 

3. Interviews en achtergrondartikelen schrijven voor bulletin-website.  

 

4.9 Beleidsplan Juridische Commissie  

1. Organisatie van middagsymposium incidenten en calamiteiten inclusief evaluatie en 

rapport met verzamelde tips en adviezen voor leden.  

2. Opstellen van definities voor incident en calamiteit ten behoeve van vergelijkbaarheid 

tussen labs.  

3. Functioneren als vertrouwenscommissie bij geschillen over LVC visitaties, en benoe-

men van ad hoc geschillencommissie.  
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4.10 Beleidsplan Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging  

1. Manpower/ dreigend pathologen overschot. 

2. Evaluatie E-portfolio (E-pass) 

3. Evaluatie Voortgangstoetsing 

4. Deelname van AIOS aan LVC visitaties. 

5. Verzorgen LPAV voorjaars- en najaarscursus 

6. Uitbrengen van LPAV nieuwsbrief 

4.11Beleidsplan Werkgroep Cytologie  

1. Vier laboratoria gaan schildklier PALGA protocolmodule uitproberen. 

2. In samenspraak met SKML kwaliteitsrondzending in gang zetten over EUS/EBUS en 

een nog nader te bepalen gynaecologisch onderwerp. 

3. In samenspraak met Commissie BVO nieuwe cervixrichtlijn HPV screening ont-

wikkelen. Hiertoe gelden aantrekken. 

4. Voortzetting bezinning en bewaking positie cytologisch analisten. 

- Hoe blijft expertise behouden? 

- Uitbreiding takenpakket (o.a. darmbiopten screenen; evt. cervixbiopten?) 

5. Nieuwe leden werkgroep aantrekken (nieuwe ideeën) 

6. Update van verplichte onderdelen mammacytologie en schildkliercytologie in jaarver-

slag PA-laboratoria. 
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Bijlage 2: Samenstelling van Bestuur, Commissies, Taak- 
en werkgroepen NVVP 
 

NVVP koepelbestuur 
Stand van zaken eind 2013 
 

Leden Einde termijn 

J.L.G. Blaauwgeers, voorzitter  2015  

K. Grünberg, secretaris 2016 

M. Koopmans, penningmeester 2015 

R.A. Woutersen, sectie dierpathologie  

R. de Waal,  sectie experimentele pathobiologie  

 

 

Bestuur sectie klinische pathologie  
Stand van zaken eind 2013 

 

Leden Einde termijn 

J.L.G. Blaauwgeers, voorzitter  2015  

K. Grünberg, secretaris 2016 

M. Koopmans, penningmeester 2015 

H.M. Hazelbag, bestuurslid portefeuille beroepsbelangen 2016 

J. von der Thüsen, bestuurslid portefeuille beroepsuitoefening 2016 

P. van der Valk, bestuurslid portefeuille kwaliteit 2016 

P.J. van Diest, lid bestuurslid portefeuille bij- en nascholing 2013  

M. van den Brand, AIOS/voorzitter LPAV n.v.t. 

 

 

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 

Sandra Slob – SKMS projectondersteuning 

 

 

Commissie BeroepsBelangen (CBB) 
Stand van zaken eind 2013 

         Einde termijn (aantal) 

H.M. Hazelbag, voorzitter      2016 (1) 

H. Doornewaard       2016 (1) 

http://www.pathology.nl/
mailto:info@cantrijn.nl
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J.J. Oudejans        2015 (1) 

A.M. van Leeuwen       2015 (1) 

H.V. Stel        2015 (1) 

E. Barbé        2015 (1) 

C.J. Peutz – Kootstra       2015 (2) 

R.R. Jurhill        2015 (1) 

R.J. Heinhuis        2014 (1) 

J.E. Boers        2013 (1) 

 

 

 

Commissie Kwaliteit (CK)  
Stand van zaken eind 2013 

         Einde termijn (aantal) 

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)  
Stand van zaken eind 2013 

         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) 
Stand van zaken eind 2013 

         Einde termijn (aantal) 

P.J. van Diest, voorzitter      2015 (2) 

J. Wesseling, meeting secretaris     2014 (1) 

R. Fleischeuer , secretaris      2016 (2) 

D. Creytens        2016 (1) 

D. Nguyen        2016 (1) 

W. Dinjens        2016 (2) 

L.M. Budel        2013 (2) 

A. de Bruin        2014 (1) 

J. Doff         2016 (2) 

R. de Waal        2013 (2) 

 

Landelijke Visitatie Commissie (LVC) 
Stand van zaken eind 2013 

         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 
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         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) 
Stand van zaken eind 2013 

         Lid vanaf 

M.J.L. Ligtenberg, voorzitter     2004 

C. van Noesel        2004 

W.N.M. Dinjens       2004 

J.V.M.G. Bovee       2004 

P.M. Nederlof        2007 

J. Damen        2007 

S.H.M. van den Berg – van Erp     2010 

W. Pellis        2011 

J. von der Thüsen       2012 

D. Heideman        2012 

 

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 

 

Registratiecommissie KMBP 

C. van Noesel, voorzitter 

P. Nederlof, secretaris 

E. Schuuring 

W. Dinjens 

J.C. van der Linden 

 

Juridische Commissie  
Stand van zaken eind 2013 

         Start termijn (aantal) 

J.M. Broekman, voorzitter      2002 (2) 
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J.C. van der Linden, secretaris     2009 (1) 

J.W.R. Meijer        2009 (1) 

M.J.A.P. Daemen       2012 (1)  
 

Concilium 
Stand van zaken eind 2013 

 

A. de Bruïne, voorzitter 

M.J. van de Vijver, secretaris 

V. Smit 

G.J.L.H. van Leenders 

J.L.G. Blaauwgeers 

Mw. C.C.A.P. Wauters 

Mw. L. Koens (AIOS) 

H. Hollema 

K. Grünberg 

Mw. I.M. van den Bosch-Diederen (AIOS) 

P. Nooijen 

H.M. Hazelbag 

P. Slootweg  

Mw. R.J. Leguit 

P.v.d. Valk 

 

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. 

 

Werkgroep Cytologie 
Stand van zaken eind 2013 
         Einde termijn (aantal) 

H. Bulten, voorzitter       2016 (2) 

A. Wiersma        2014 (1) 

F. Roozekrans       2016 (2) 

K.Y.A. Somers       2012 (2) 

B.M. van Hemel       2013 (2) 

M. Brinkhuis        2015 (2) 

B. Lelie        2015 (2) 

P. Drillenburg        2016 (2) 

J.C. van der Linden       2016 (1) 

 

 

Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging 
Stand van zaken eind 2013 

 

M. van der Brand, voorzitter 

L.E. van der Meeren 

L. Koens 

A. Dendooven 

I.M.J. Diederen – van den Bosch 

R.R. Jurhill 

L.G. Koudstaal 

D.B. Nguyen 
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Bijlage 3: Vertegenwoordigingen vanuit de NVVP 
 

 

Lid RGS van de KNMG:  

prof. dr. P. Slootweg (tot april 2014).  

Plv. lid: dr. E.F. Weltevreden (tot eind 2013) 

opvolgend plaatsvervanger: dr. R.J. van Suylen 

 

Commissie van Geschillen (CvG) van de KNMG:  

mevrouw dr. N.W.J. Bulkmans 

Adviescommissie bezwaarschriften RGS: dr. M.C. Havenith  

 

Lid SKML, sectie pathologie:  

prof. dr. P. v.d. Valk 

dr. K. Hebeda 

 

Lid werkgroep Cx Uteri namens NVVP 

dr. J. Bulten 

 

Lid AB Federa namens NVVP:  

dr. F.J. van Kemenade, secretaris NVVP tot april 2013. 

dr. K. Grünberg, secretaris NVVP sinds april 2013. 

 

Lid DB Federa namens NVVP:  

prof. dr. H. Hollema (tot sept 2013)  

prof. dr. S. Florquin (sinds september 2013). 

 

UEMS, section and board of pathology: 

 prof. dr. P. Slootweg 

 

Coreon Federa:  

dr. K. Lam  

plv. vertegenwoordiger prof. dr. M.J. van de Vijver  

 

Dutch Colorectal Cancer Group:  

dr. I.D. Nagtegaal 

 

Pathological Society:  

prof. R. Goldschmeding  

 

Adviesraad colonkankerscreening RIVM.  

prof. G.A. Meijer. Looptijd: okt 2010- okt 2013.  

 

Programma commissie Baarmoederhalskanker RIVM:  

dr. J.C. van der Linden 

 

Platform Beroepenveld Medisch Laboratoriumonderwijs:  

Mw. A. Stavast (Tilburg) 

 

Coördinatie commissie perinatale audit Nederland (PAN):  

dr. P.J.M. Nikkels 

 

NODO overleg:  

dr. J.P. v.d. Voorn (VUmc) 

 

OMS raad opleiding 

 dr. A. de Bruïne, vz concilium pathologicum 

 Plv dr. R. Leguit, lid concilium pathologicum 
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OMS kamer dienstverband 

 dr. A. Uyterlinde (LCPL, VUMC, voorheen commissielid CBB) 

 

OMS kamer vrij beroep (2014 raad beroepsbelangen) 

 Dr. J.J. Oudejans 

 

NZA Klankbordgroep ICD10 

 dr. H.M. Hazelbag, voorzitter commissie beroepsbelangen 

 

OMS raad kwaliteit 

 dr. A. Noorduyn (tot mei 2013) 

 dr. J. von der Thüsen (vanaf mei 2013) 

 Plv. prof. Dr. P. van der Valk (vanaf november 2013) 

 

Bestuurlijk overleg orgaan synergietraject (BOO) 

prof. dr. M.J.A.P. Daemen, past president tot april 2013 

Plv dhr. J.L.G. Blaauwgeers, voorzitter NVVP 

Plv. mw. M.E. Koopmans, secretaris NVVP (vanaf april 2013) 

 

DICA 

prof. dr. Ph. Kluin, lid commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening 
 

Taakgroep ISO transitie van de Raad voor Accreditatie 

prof. dr. Ph. Kluin, lid commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening 

 Plv. dr. J. Oudejans 
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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, universi-

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

keraars (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 

CK Commissie kwaliteit 

CBU Commissie 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 
(www.rva.nl) 

CBN Commissie Bij- en Nascholing 

COREON Commissie regelgeving onderzoek (valt onder Federa).  

COS Computer Ondersteund Screenen 

CP Concilium Pathologicum 

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 (www.esp-pathology.org) 

FB  Federatiebestuur van de KNMG 

FMSM Federatie Medisch Specialisten Nederland (oprichting 2015) 

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)  

JC Juridische commissie 

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 

LVC Landelijke visitatiecommissie 

MSRC  Medisch Specialisten Registratie Commissie 

NEN Normalisatie en Normen (www.nen.nl) 

NIAZ Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen 

NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie  

NFU  Nederlandse Federatie van Universitair medische centra 

NODO Nader Onderzoek DoodsOorzaak 

OMS Orde van Medisch Specialisten 

http://www.rva.nl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/k.grunberg/Mijn%20documenten/Dropbox/NVVP/Cantrijn-Katrien%20NVVP/jaarverslag%202013/www.esp-pathology.org
http://www.nen.nl/
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PALGA Pathologisch Anatomisch Landelijke Geautomatiseerd Archief.  

PALEBA PALGA module voor landelijke evaluatie BVO baarmoederhalskanker 

PVC  Plenaire Visitatie Commissie (van een wetenschappelijke vereniging 

RGS Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (onderdeel KNMG) 

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RvA Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) 

SKML Stichting Kwaliteit Medische Laboratoria (voorheen SKKP) 

SKMS Stichting Kwaliteitsgelden Medische Specialisten (onder beheer OMS).  

SO Screeningsorganisatie 

STZ  Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.  

VAP Vereniging Analisten Pathologie (www.vapweb.nl) 

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.  

 

 

 

  

http://www.rva.nl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/k.grunberg/Mijn%20documenten/Dropbox/NVVP/Cantrijn-Katrien%20NVVP/jaarverslag%202013/www.vapweb.nl
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