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1. Voorwoord 
 
2012 leverde vanuit public health een belangrijk wapenfeit: India werd poliovrij. Alleen 
Pakistan, Nigeria en Afghanistan blijven nog op de lijst. Verder kreeg landgenoot-viroloog 
Prof. dr. Ron Fouchier veel aandacht van de pers vanwege zijn aangeboden publicatie 
over zijn vinding dat er slechts vijf mutaties nodig zijn om een influenza virus infectieus 
te maken van fret naar mensen. Aanvankelijk ging publicatie hiervan te ver voor de 
National Science Advisory Board for Biosecurity, maar eind april ging deze commissie 
toch overstag (na veel protesten). Waarom is dit nu relevant voor ons als pathologen? 
Public health is relevant omdat ook wij verder moeten kijken dan een coupe breed is en 
maatschappelijk handelen één van de zeven competenties in de opleiding is. En mutaties, 
omdat die mutaties in toenemende mate in onze verslaglegging terug te vinden zullen 
zijn. 
 
De genoompuzzel van mammatumoren was in dat opzicht in 2012 opmerkelijk: tumoren 
werden eerder ingewikkelder dan begrijpelijker: elke tumor lijkt een orphan disease, 
uniek in zijn eigen loopbaan met het oplopen van genetische schade. De blokjes uit onze 
weefselarchieven zouden bij het aantonen hiervan wel eens een belangrijke rol kunnen 
spelen. Gevoeligheid voor therapie, ook voor de targetted ones, kan dus per tumor 
variëren. Dit gegeven van heterogeniteit zet vraagtekens bij de manier waarop nu 
oncologisch effect onderzoek wordt gedaan. Er zijn immers potentieel per uniek 
tumortype te weinig patiënten. Dus zullen n=1 onderzoeken, waarbij de patiënt wordt 
gerandomiseerd voor twee therapieën achter elkaar en patiënt noch dokter weet welk 
medicijn als eerste is toegediend, het beeld mogelijk gaan overheersen.  
 
Deze tumorheterogeniteit was natuurlijk geen nieuws voor ons als pathologen. We zien 
de variatie in cellen en groeiwijzen binnen een tumor dagelijks onder onze microscoop. 
Toch blijft ook het ‘uitleggen’ van deze vanzelfsprekendheden nodig. De voor pathologen 
logische legitimiteit van ons vak is voor de buitenwacht of buitenstaanders niet altijd 
even eenduidig. Immers, als alles moleculair wordt, waarom is er dan nog een patholoog 
nodig? Om aan te geven dat dit moleculaire een onderdeel van ons vak is, ging de NVVP 
akkoord met de opleiding tot klinisch moleculair bioloog in de patholoog. Een belangrijke 
stap in ons vak.  
 
En dan nog wat meer persoonsgebonden zaken in 2012. Voormalig afdelingshoofd Dirk 
Ruiter (St. Radboud UMC) hield zijn afscheidsoratie. Hij heeft als voorzitter van de NVVP 
en daarna de pathologie in Nijmegen goede diensten bewezen. Iemand anders die de 
pathologie goede diensten bewees, is Arjen van der Pol, die als mister PALGA een leven 
lang met geduld en vasthoudendheid PALGA bij de patholoog heeft gebracht. Hij was 
vorig jaar de trotse eerste ontvanger van de JC Pompe penning. Gemaakt door 
penningmaakster-beeldhouwer Mirjam Mieras, kreeg deze penning gewicht, volume en 
kleur (zie afbeelding omslag). Het lijkt op een microtoom met een glaasje: zeer 
vertrouwd voor pathologen.  
 
En dan toch weer even terug naar het maatschappelijk handelen. De NVVP wil zich ook 
verbreden door deel te nemen aan het zogenaamde Synergie traject, dat de Orde van 
Medisch Specialisten samen met de wetenschappelijke verenigingen in gang heeft gezet. 
De Orde ziet dat zij teveel een etiket opgeplakt heeft gekregen als belangenbehartiger 
van alleen vrijgevestigden. De wetenschappelijke verenigingen zien dat er veel 
gemeenschappelijke belangen zijn, bijvoorbeeld in het kader van opleiding en kwaliteit. 
Door deze samenwerking kan er een nieuwe organisatie komen, die de belangen van alle 
artsen in Nederland behartigt en die recht doet aan het beeld van de moderne medische 
specialist. Een beeld dat vorm heeft gekregen in het visiedocument “de medische 
specialist” dat in 2012 uitkwam. Wij als pathologen, NVVP leden, moeten hier goed nota 
van nemen. Wij zijn immers vooral klinisch specialist.  
 
Bestuur NVVP 
J.L.G. Blaauwgeers, voorzitter - F.J. van Kemenade, secretaris 



2. Verslag NVVP bestuur en commissies 
 

2.1 Bestuur sectie Klinische Pathologie 
 
Het jaar 2012 heeft het bestuur voor het vijfde jaar met Cantrijn samengewerkt. Marieke 
Jacobs en Lydia Rink ondersteunden het bestuur. Ook werd in 2012 voor het eerst door 
Cantrijn het websitebeheer gedaan (i.p.v. MedWeb). Het beheer van de website werd een 
stuk gemakkelijker.  
 
 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2012 twaalf keer 
vergaderd. Zij riep twee algemene leden- 
vergaderingen (in Zeist op 19 april en in 
Amsterdam op 30 oktober) bijeen. 
Tussentijds is er telefonisch vergaderd 
over verschillende zaken. Er is afzonderlijk 
overleg geweest met de NVVM, PALGA, 
RIVM (2x), PALGA, WMDP, programmacie 
BMHK, RIVM. 
 
In relatie tot de Orde en de KNMG is de 
NVVP in toenemende mate betrokken bij 
het synergieproject 
(samenwerkingsinitiatief) van de Orde. Er 
kwam een eerste voorzet voor een 
normendocument vanuit de LVC: 
waarderingssystematiek. Dit wacht nog op 
voltooiing. De manpower enquête is 
gevoerd, waarbij bleek dat de precieze 
inschatting erg samenhing met 

groeiscenario’s: bij 4% groei zou geen bijsturing overwogen hoeven te worden terwijl bij 
2,5% dit wel zou kunnen.  
 
Beleidskader 2012 (zie www.pathology.nl) 

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 
positionering en communicatie. Achtereenvolgens worden deze hier besproken. 
 
1. Kwaliteit van zorg. De Orde kwam met een normendocument maar ook met een visie 
medische specialist. Met name het normdocument werd door de LVC vertaald voor de 
pathologie. Het bestuur beoogde debat hierop, wat leidde tot een aanpassing. De KNMG 
heeft ook een kwaliteitskader gepubliceerd. De NVVP heeft haar reactie hierop afgestemd 
met de Orde: het document werd als te algemeen voor medische specialisten beschouwd 
(zie website voor de reactie). De ADAS ondersteuning kwaliteit kwam niet op gang in 
2012. Het bestuur ondersteunt met PALGA implementatie van verslagprotocollen en 
streeft naar afstemming met andere stakeholders (DSCA-DICA, Soncos, RIVM en IKNL). 
Op 28 maart 2012 werd een informatieavond georganiseerd over kwaliteit en moleculaire 
diagnostiek. Samengevat leidde dit tot een pleidooi voor een keuze van het bestuur vis a 
vis CCKL-RvA accreditatie. Het Plan van Eisen voor darmkankerscreening kwam in 
samenspraak met de NVVP tot stand, maar leek verder te gaan dan uit de visie van de 
NVVP bleek.  
 
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 

Het NVVP secretariaat in 2012: 
 
• Einde 2012: 615 leden (alle secties)  

•      92 % heeft een zakelijk of privé e-
mailadres (leden)  

•      7 nieuwe leden (patholoog),  
•      30 nieuwe leden (assistent)  
•      4 nieuwe leden (moleculair 

biologen)  
•      27 opzeggingen per 31/12/2012  
•     4 bulletins verzonden (digitaal)  
•    725 ingezonden stukken (post/e-

mail)  
•      246 verzonden stukken (post/ e-

mail)  
•      52 E-alerts en 2 extra emails in 

2012: 234 onderwerpen (75 in 
2011;102 in 2010 en 132 in 2009)   



weefselbank. De NVVP neemt deel in het gehonoreerde DNTP (Dutch National Tissue 
Portal project) om ‘ nader gebruik te bevorderen’. Ook voor andere BBRMI projecten, 
zoals het grote TMA regenboogproject (10.000 blokjes!) ziet het bestuur toe, i.s.m. 
PALGA, op juiste erkenning van pathologie inzet. Deelname van pathologieafdelingen in 
wetenschappelijke projecten (zoals bij het grote CTMM project zoals TRAiT voor 
uniformering ICT infrastructuur (G.A. Meijer, VUmc) verdient NVVP steun. De NVVP 
neemt nadrukkelijk deel in de Federa voor betere afstemming met andere medische 
wetenschappers in Nederland.  
 
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. Over 2012 werden 27 AIOS 
aangenomen. De capaciteitsplanning over 2012 gaf een grote mate van onzekerheid over 
de prognoses. In samenwerking met de KNMG is de pathologie You Tube voltooid. Ook 
nam de LPAV deel aan de carrièrebeurs. Er werd een AIOS prijs ingesteld (jaarlijks).  
 
4. Bij- en nascholing: tenminste 40 punten moeten behaald kunnen worden door 
pathologen in de vorm van goede bijscholing. Voor de registratie hiervan dient GAIA 
toegankelijk te zijn en door > 75% van de pathologen gebruikt te worden. 
Vertegenwoordiger L. Budel kon in december laten weten dat accreditatie voor 
buitenlandse congressen wel 40 uur is geworden i.p.v. 25 uur. Ook buitenlandse 
congressen zijn nu geaccrediteerd. Het bestuur opteerde voor organisatie van het ESP 
congres voor 2017. 
 
5. Samenwerking met WV-en en belangenbehartiging. De NVVP neemt nadrukkelijk deel 
in het zgn. synergieproject of samenwerkingsverband met de Orde om bestuurlijke 
overlap te reduceren. In dit grotere geheel zullen de belangen van specialisten beter 
gewaarborgd worden. Een overleg met de NVVM (Nederlandse Vereniging voor Medische 
Microbiologie) is geïnitieerd. De NVVP nam ook in 2012 weer deel in de Coreon (vd 
Federa: vertegenwoordiger K. Lam, Erasmus MC) voor regelneming en afstemming met 
andere wetenschappelijke gremia. Belangenbehartiging voor pathologen kreeg vorm in 
het plan hernormering honoraria voor drie tarieven. Inherent hieraan is een uniform 
systeem voor T-nr toebedeling noodzakelijk. Dit werd op de informatieavond in het OVLG 
van 30 oktober met succes bepleit.  
 
6 en 7. Maatschappelijke positionering en patiëntgerichtheid. Het vak pathologie moet 
meer patiënt georiënteerd worden. Het FAQ project toonde voortgang. De obductie 
informatiefolders zijn vernieuwd. De NVVP droeg nadrukkelijk bij in het tot stand komen 
van de PALGA folder ‘ uw gegevens’ en ‘nader gebruik’ i.s.m. patiëntverenigingen. 
Nadelig was de gebeurtenis n.a.v. de bioptverwisseling in een laboratorium. De inspectie 
verzocht de NVVP in het najaar om dit verenigingsbreed ter hand te nemen.  
 
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. De website die begin 2012 de lucht in ging (specifiek 
voornemen nr 1 van eind 2011), functioneert goed maar kent nog klachten. De 
wekelijkse e-mails (2e jaar) van het bestuur worden als effectief gezien maar toch bleek 
telkens dat de informatie veel leden niet bereikt. Minder vluchtig zijn de standpunten van 
de NVVP: de standpunten ‘PALGA zoekvraag’ en ‘taakherschikking’ werden vastgesteld, 
evenals de visie ‘ toekomst pathologie’ en ‘ kwaliteit’. Alles staat op de website. De 
terugvindbaarheid van alle informatie baart het bestuur zorg. Met ‘Zegelgezond’ is 
overleg gevoerd voor een Google achtige zoekfunctionaliteit.  
 
Verder aandachtspunten uit 2012 

Het etalageproject verliep in 2012 nog wat aarzelend. Dit geldt ook voor de 
beschikbaarheid van de zgn. verdiepingsmodules.  
 
Voor de bij- en nascholing werden de Pathologendagen in Zeist georganiseerd en de 
landelijke nascholingsmiddag-avond in december in Blaricum onder inspirerende leiding 
van Jelle Wesseling.  



 
Samenwerking en belangenbehartiging concentreerden zich op de rechtszaak over de 
korting op het honorarium bij BVO uitstrijkjes. Afwikkeling van dit dossier loopt nog 
i.s.m. de SO’s, RIVM en NZa. 
 
Het persprotocol van het bestuur: er is een commentaar uitgegaan op o.a. 
blokjesverwisseling (zomer 2012). Er zijn geen persberichten uitgegaan. 
 
Tenslotte heeft de NVVP het in 2010 voorbereide plan ‘opleiding klinisch moleculair 
bioloog in de pathologie’ in 2012 kunnen afronden. In april werd dit geaccepteerd. Thans 
is een commissie bezig met de erkenningen. 
 
Met betrekkelijk tot enkele specifieke voornemens voor 2012 heeft het bestuur voor de 
professionalisering van de virtuele weefselbank van PALGA zich gecommitteerd aan een 
BBMRI project (DNTP) maar ook bevorderd dat de VKGN (Vereniging voor Klinische 
Genetica Nederland) betere faciliteiten zal krijgen. De intentie kan hopelijk in 2013 
getekend worden.  
 
Het verzoek van de ESP om tot een gecombineerd lidmaatschap te komen heeft het 
bestuur afgewezen. Er werd hierin voornamelijk een administratieve belasting gezien. De 
NVVP roept haar leden wel op lid te worden van de ESP.  
 
Een item blijft problematisch voor het bestuur: het vinden van gemandateerde 
vertegenwoordigers en bestuursleden. De professionalisering is nu maximaal opgerekt 
m.b.t. de financiële draagklacht. De vereniging dient zich hierop te bezinnen (specifiek 
beleidspunt over 2012: bestuurlijke verbreding).  
 
Afgerond/verricht in 2012 

1. Instelling van een opleiding tot klinisch moleculair bioloog in de pathologie. 
2. De JC Pompe penning voor personen die een grote bedragen hebben geleverd aan de 

Nederlandse Pathologie. Eerste laureaat: Arjen vd Pol, bestuurscoördinator PALGA. 
3. Twee informatieavonden over kwaliteit, moleculaire diagnostiek resp. vernieuwing 

tariefstructuur.   
4. Tijdige begroting voor 2013 opgesteld en goedgekeurd door ALV in okt 2012.  
5.  Jubileum boek Federa (bijdrage geleverd). 
6.  You Tube filmpje 
7. I.s.m. de Commissie Cytologie: 3 laboratoria goedkeuring verleend voor computer 

ondersteunde screening op basis van vooraf overeengekomen criteria met het RIVM. 
 

 

Beleid 2013: zie hoofdstuk V. 

 
 

2.2 Commissie BeroepsBelangen   
 
Vergaderingen 

De commissie heeft in 2012 11 keer plenair vergaderd.  
 
Beleid 2012 

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).  

 
 
Afgerond/verricht in 2012 

1. Aangepaste NVVP website inrichten en gebruiken voor informeren van de leden over 
CBB zaken (actueel en archief). 

Dit punt is voor een groot gedeelte gerealiseerd. Vergt continue inspanning om 
informatie actueel en toegankelijk te houden. Toegankelijkheid is nog niet naar volle 
tevredenheid.  
 
2. Nieuwe uitgebreide Manpower enquête  
Deze is gerealiseerd. Onzekerheidsmarge blijft echter hoog. En kosten Plexus bleken erg 
hoog. Afgesproken is om de opzet van de enquête aan te passen en niet meer door 
Plexus uit te laten voeren. Zie ook beleidsplan 2013 
 
3. Benchmarkgegevens van oude Plexus enquête en huidige Logex benchmarks 

inventariseren en aan de leden mailen (niet via de website)  
Dit betrof gegevens over productie per patholoog, waarbij vrijgevestigde pathologen qua 
aantallen zijn vergeleken met pathologen in dienstverband. Deze gegevens zijn in 
februari per e-mail aan de leden gestuurd 
 
4. Overleggen met LOGEX over vervolg benchmark systematiek voor vrijgevestigden 
Overleg met LOGEX heeft plaatsgevonden. Het gevaar van de LOGEX benchmark 
systematiek is dat wanneer alle pathologen meer diagnostiek verrichten dit door de 
gebruikte methodiek niet tot uiting komt in een hogere productie per FTE. LOGEX erkent 
dat dit een probleem zou kunnen zijn, maar geeft aan dat de gebruikte benchmark 
methodiek niet de mogelijkheid heeft om te bepalen of de pathologen over de hele linie 
meer zijn gaan doen dan bv de chirurgen. Het probleem is mogelijk minder urgent omdat 
de stijging in de pathologieproductie lijkt af te vlakken. Door de CBB is wel geadviseerd 
stijging in productie zoveel mogelijk ook tot uiting te laten komen in uitbreiding van FTE. 
 
5. Inzetten op behoud OCF (ondersteuners compensatie factor) en 

stimuleren/begeleiden overgang naar lokale profielen (voor zover dat al niet gebeurd 
is). 

Omdat het honorarium per 2012 gebudgetteerd is, leidt een hoge OCF juist tot lage 
tarieven. De OCF is bedoeld om te corrigeren voor pathologie diagnostiek die ten 
onrechte niet in de DOT producten zichtbaar wordt. Het toepassen van de correctiefactor 
geeft daarom een hoger aantal verrichtingen. Het budget moet daarom over een groter 
aantal verrichtingen verdeeld worden, met als resultaat lagere tarieven. De CBB heeft 
geprobeerd (samen met andere ondersteuners) de NZA een goede onderbouwing van de 
OCF te laten geven. Dit is uiteindelijk niet gelukt. De OCF stond ook in 2012 op 1,2 voor 
de pathologie met toch als resultaat gestegen tarieven. De OCF blijft ook in 2013 een 
aandachtspunt voor de CBB. 
 
6. Mogelijkheden onderzoeken, draagvlak creëren en tijdpad vastleggen voor 

gedifferentieerd tarief  
Dit project is in gang gezet, waarbij de analyse voor onderbouwing is uitbesteed aan 
DBC-Onderhoud (R&D). Via website, bulletin en informatieve avond is dit met de leden 
gecommuniceerd.  
 
7. NZA beroepsprocedure betreffende de ten onrechte gekorte BVO tarieven doorzetten  
Dit is succesvol afgerond door Emiel Ruiter en Folkert van Kemenade met als resultaat 
sterk naar boven bijgestelde tarieven voor het bevolkingsonderzoek. 
 
Beleid 2013: zie hoofdstuk V.  

 
 



2.3 Commissie Kwaliteit & BeroepsUitoefening  
 

Vergaderingen 

De CKBU heeft in 2012 11 maal vergaderd. 
 
 
Afgerond/verricht in 2012 

1. Introductie spiegel indicatoren als onderdeel van LVC visitatie. In 2012 werd 
voor de 1e maal een beperkte set spiegelindicatoren uitgevraagd. Helaas was de 
respons van de laboratoria beperkt, waardoor geen spiegelinformatie gegeven kon 
worden. In overleg met het bestuur en de LVC zal in 2013 getracht worden de 
spiegelindicatoren op een effectievere manier uit te vragen. 

2. 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 richtlijnen 
anuscarcinoom, cervixcarcinoom, melanoom, mammacarcinoom en primaire tumor 
onbekend werden namens de NVVP goedgekeurd. L.A.Noorduyn werd door de Orde 
en IKNL gevraagd te participeren in een werkgroep om een nieuwe richtlijnen 
database op te zetten 

3. Audits  

Er is een toenemende aandacht voor audits in de zorg. Om dit op een professionele 
wijze aan te pakken is het DICA opgericht. Bij de 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. 

4. Protocolmodules 

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 (J. von der 
Thüsen ) zitting in de werkgroep protocollen van PALGA 

5. Panel diagnostiek. 

In samenwerking met het bestuur werd met IKNL een afspraak gemaakt over een 
uniforme regeling voor de financiering van panel diagnostiek in Nederland, 
vooralsnog voor maligne lymfomen, weke delen tumoren en melanomen.  

6. BVO coloncarcinoom  
7. E. Bloemena participeerde namens de NVVP en de CKBU in de landelijke werkgroep 

Kwaliteit en Capaciteit en in de werkgroep Kwaliteitseisen pathologie. Over de 
kwaliteitseisen werd een advies gegeven aan het NVVP bestuur. 

8. Implementatie nieuwe ISO norm 
9. Teneinde de implementatie van de nieuwe ISO norm voor de pathologie te faciliteren 

werd de werkgroep ISO transitie opgericht waarin namens de CKBU Ph. Kluin 
voorzitter is en A. Dendooven lid. 

10. Overige: Het door de CKBU opgestelde kwaliteitsplan werd door het bestuur 
vastgesteld.  

 
Beleid 2013: zie hoofdstuk V. 

 

 
  



 

2.4 Commissie Bij- en Nascholing,  
 
Vergaderingen 

De commissie heeft in 2012 5 keer vergaderd 2x plenair (30 januari en 26 juni) en 3x 
telefonisch (3 april, 5 september, 24 september). 
 

Beleid 2012  

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 
 
 
Aandachtspunten over 2012 

� Pathologendagen 2012: 18 april een short course longpathologie (oncologie) door 
prof. Timens en prof. Travis. 19 april ’s ochtends recente ontwikkelingen in de 
pathologie bij longkanker met de moleculaire diagnostiek als aandachtspunt. 
Sprekers waren prof. Travis, prof. Groen en dr. Schuuring. ’s Middags elevator pitch 
opzet bij posters en keynote lectures van prof. Bernards en prof. Van Krieken. 
Vrijdagochtend diagnostiek en moleculaire pathologie van maligne melanomen door 
prof. Haanen, prof. Mooi en dr. Blokx. s’Middags uitreiking PALGA prijs en afsluitend 
een Lagerhuisdebat olv. Astrid Joosten. 

 
� Najaarsnascholing, 16 november, in Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum. ’s 

Middags short course huidadnextumoren door dr. Jaspars en prof. Canninga. ’s 
Avonds thema-avond sentinel node diagnostiek, met bijdragen van dr. van Deurzen, 
dr. Visser en dr. vd. Zaag (chirurg). 

 
� Voorbereiding winter meeting in samenwerking met Pathology Society in Utrecht in 

januari 2013. door prof. Van Diest  
 
� Samenwerking met de Belgische pathologievereniging bevorderen. Namens de 

Belgische pathologievereniging is drs. D. Creytens (UMC Gent) lid geworden. 
 
Afgerond/verricht in 2012 

Pathologendagen 2012 
Najaarsnascholing 2012 
 
Overige activiteiten / website  

GAIA beheer (dr. Budel) 
 
Beleid 2013: zie hoofdstuk V. 

 
 

2.5 Commissie Cytologie  
 
Vergaderingen 

De Commissie Cytologie bestond in 2012 uit 9 leden en kwam 7 maal in vergadering 
bijeen (8 maart, 24 mei, 8 september, 8 december in Utrecht en op 21 april, 15 juni, 11 
oktober telefonisch). De RCP werden bijeengeroepen voor overleg op 7 maart en 12 
oktober 2012.  
  



 
Aandachtspunten over 2012 

1. Implementatie urinemodule 
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. 

Goedgekeurd: COBAS en Multiplex HPV PCR (Oost NL).  
6. Ondersteuning aan COS validatie t.b.v. RIVM. Laboratoria Breda en Hoogeveen 

voldeden. 
 

Afgerond/verricht in 2012 

1. Artikel Bulletin over verslaglegging schildklierpuncties 
2. Piloting en bugverwijdering uit urineverslagmodule 
3. Velthuizen cursus cytologie 26 april 2012: Mamma en Weke delen, AMC 
4. RCP overleg (afstemming cervixcytologie nieuwe richtlijn, audit en herbeoordeling 

cytologie, validatie traject COS screenen, uitslagverstrekking aan vrouwen BVO, 
implementatietraject kritische kengetallen, module evaluatie BVO met PALGA). 
Onder auspiciën vz 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).  
8. Lidmaatschapgelden vanuit NVKC ‘legaat’ laten maken door NVVP. 
 
Planning 2013: zie hoofdstuk V. 

 
 

2.6 Landelijke Visitatie Commissie 
 
Vergaderingen 

De commissie heeft in 2012 11 keer telefonisch vergaderd, en 1x is door de voorzitter en 
secretaris het jaarlijks afstemmingsoverleg met het bestuur en de CKBU gevoerd 
(oktober). In mei is een beleidsdag geweest in het kader van het opstellen van het 
advies “Waarderingssystematiek kwaliteitsvisitaties pathologie” (het zgn. 
normendocument). 
 
Activiteiten 2012 

1. In 2012 zijn 11 visitaties verricht; 1 visitatie is wegens zwaarwegende persoonlijke 
omstandigheden betreffende het te visiteren laboratorium uitgesteld; 1 visitatie 
moest wegens ontbrekende documentatie op het laatste moment worden afgelast. 

2. In 2012 is 7x een 5 jaar erkenning en 4x een 2 jaar erkenning verleend. Er zijn vier 
2-jaars rapportages besproken, op grond hiervan is 3x aanvullend erkenning tot de 
maximale termijn verleend; 1x verviel de noodzaak van evaluerende rapportage 
i.v.m. nieuw samenwerkingsverband/verhuizing van het betreffende laboratorium. 
Reguliere 1-jaars rapportages cf. het nieuwe visitatiereglement worden vanaf eind 
2012 verwacht maar zijn nog niet ontvangen.  

 
Aandachtspunten over 2012 

1. Participatie in de Landelijke Adviescommissie Kwaliteitsvisitatie (van Suylen) onder 
andere t.b.v. de ontwikkeling van een nieuwe waarderingssystematiek voor de 
pathologie. 

2. Bijdrage NVVP themaavond 28 maart 2012, Moleculaire Diagnostiek en Kwaliteit 
(Kibbelaar). 

3. Werving en selectie visitatoren, m.n. de borging van een adequate afspiegeling 
(leeftijd, sexe, academisch/niet-academisch); in het kader hiervan schriftelijk overleg 
gevoerd met bestuur en afdelingshoofden UMC’s. 



 
Afgerond/verricht in 2012 

1. Advies aan bestuur (en CKBU) is uitgebracht in het kader van de ontwikkeling van 
een nieuwe waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties pathologie. In het 
afstemmingsoverleg met het bestuur en de CKBU is het advies besproken, de 
doelstelling is een volgende versie begin 2013 besluitvormend te kunnen voorleggen. 

2. Twee pilot digitale visitaties zijn uitgevoerd met ADAS 2 en geëvalueerd; landelijk is 
vastgesteld dat ADAS 2 veel tekortkomingen heeft en dat ADAS 3 onontbeerlijk is 
voor efficiënte uitvoering, beheer en archivering van digitale visitaties.  

 
Overige activiteiten / website  

Bijdragen Nieuwsbrief. 
 
Beleid 2013: zie hoofdstuk V. 

 
 

2.7 Concilium-(Plenaire Visitatie Commissie)  
 
Vergaderingen 

� 12 mei 2012 te Utrecht  
� 28 november 2012 gevolgd door een PVC-vergadering met alle niet-academische 

opleiders te Utrecht 
 

Verrichte visitaties 
���� Academisch Ziekenhuis Maastricht, 30 januari 2012 
���� Tergooiziekenhuizen, 29 februari 2012 
���� Pathologie Friesland, 4 april 2012 
���� Martini Ziekenhuis, 13 juni 2012 
���� Diakonessenhuis, 6 november 2012 
���� Maasstad Ziekenhuis, 23 november 2012 

 

Alle visitaties werden verricht door tenminste 2 academische of niet-academische 
opleiders en een AIOS van het eigen specialisme.  

 

2.8 Juridische Commissie  
 

Vergaderingen 

De commissie heeft in 2012 1 keer plenair vergaderd.     
Verder vele contacten via e-mail en telefoon. 
 
Beleidspunten 2012 (uit het jaarverslag 2011) 

1. Participatie in onderwijs activiteiten, waaronder arts assistenten, pathologen en 
mogelijk externe partijen 

2. Nieuw lid inwerken (MD) 
3. Uitwerking stroomlijning en archief functie 
4. Behandelen casuïstiek 
 
Aandachtspunten over 2012 

Betreffende onderwijsactiviteiten en de volle NVVP agenda wordt overwogen hier meer 
een eigen koers in te varen met bijvoorbeeld een jaarlijks symposium. Er is contact 
geweest met de LPAV over een bijdrage van de Juridische Commissie aan de BOP cursus. 
Hierover geen follow-up geweest, moet opgevolgd worden. Nieuw lid is ingewerkt 
hierover wordt met bestuur gecommuniceerd in jaarlijks overleg. 
De archieffunctie is nu redelijk op orde alles wordt gescand en vastgelegd door 
secretariaat PA-lab Den Bosch, jaar nummering wordt verstrekt. 
De casuïstiek blijkt de “main task” met maandelijks tenminste een casus. 
 
Afgerond/verricht in 2012 



In 2012 is naast de casuïstiek veel tijd en aandacht gaan zitten (JB) in Curaçao. Dit loopt 
ook dit jaar door (m.n. advisering over aanwijzing van de Inspectie aan het PA-lab.) 
Ook worden op verzoek regelmatig adviezen gegeven voor individuele pathologen en 
laboratoria die veelal op juridisch vlak liggen naar de organisatie (ziekenhuis/lab). Hierbij 
kan gedacht worden aan omgaan met mogelijke fouten, privacy, archiefbeheer en 
eigendom en beheer van weefsels 
Ook is, op verzoek van het bestuur gestart met het, in meer algemene termen, adviseren 
aan laboratoria van procedures betreffende meldingen van mogelijke fouten en 
calamiteiten (op verzoek Inspectie). Hierover wordt in het voorjaar 2013 een advies aan 
het bestuur uitgebracht.  
 
Planning 2013: zie hoofdstuk V. 

 
 

2.9 Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging (LPAV) 
 
Vergaderingen 

De LPAV heeft in 2012 4 keer fysiek vergaderd; op 3 maart, 18 juni, 17 september en 10 
december.  

 

Beleid over 2012 

1. Opleidingsetalage inrichten 

2. Vergroting van het verdiepingsonderwijsaanbod voor AIOS pathologie 

3. Medewerking verlenen aan KNMG filmpje  

4. Portfolio gebruik faciliteren 

 

Afgerond/verricht in 2012 

1. Cursussen 

a. Voorjaarscursus LPAV. Naevoide laesies door dr. W. Blokx (UMC St Radboud 
Nijmegen) en prof. W. Mooi (VUmc Amsterdam) op 24 maart. 

b. Veldhuizencursus cytologie. Gynaecopathologie en buikvocht door dr. H. Bulten, 
dr. D. Heideman, dr. M. Visser en dr. H. van Boven op 27 april. 

c. Najaarscursus LPAV: Speekselkliertumoren door prof. Slootweg (UMC St 
Radboud Nijmegen) op 6 oktober. 

2. Medische Carrièredag, 31 maart, Beatrixgebouw Utrecht. Vertegenwoordiging van de 
pathologie door leden van de LPAV en pathologen. 

3. Poster LPAV. Er is een wervende poster gemaakt voor de LPAV/NVVP ten behoeve van 
onder andere de Medische Carrièredag. 

4. LPAV nieuwsbrief. In oktober is de eerste LPAV nieuwsbrief uitgebracht. Deze zal 
voortaan tweejaarlijks verschijnen. 

5. LPAV Facebooksite. Er is een LPAV facebooksite aangemaakt. 
6. KNMG filmpje. Een wervend filmpje over pathologie is gemaakt door de KNMG in 

samenwerking met de NVVP en LPAV 
(http://www.youtube.com/watch?v=XsxEa9_DYBE) 

 
 
Beleid 2013: zie hoofdstuk V. 

 
 
 

2.10  Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de pathologie (WMDP) 
 
Vergaderingen 

De commissie heeft in 2012 4 keer vergaderd. Plenair 3x / telefonisch 1x. 
 
Beleid 2012 



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 
 
Afgerond/verricht in 2012 

1. De kwaliteitsrichtlijn moleculaire diagnostiek in de Pathologie is nog niet geüpdate. 
Dit staat opnieuw gepland voor 2013, omdat pas in dit jaar de eerste KMBPers 
worden geregistreerd en er duidelijkheid is over de consequenties van de invoering 
van de nieuwe ISO15189 criteria. 

2. De minimale eisen van moleculair diagnostische verslaglegging zijn vastgelegd in de 
richtlijn voor de rapportage van Moleculaire Diagnostische analyses in de Pathologie, 
die te raadplegen is via de website moleculaire pathologie (http://www.moleculaire-
pathologie.nl/Richtlijnen.html). 

3. Voor de registratie van klinisch moleculair biologen in de pathologie (KMBP) is door 
het bestuur van de NVVP een registratiecommissie ingesteld. Een oproep om gebruik 
te maken van de overgangsregeling is in december verstuurd. Het streven is om in 
het 2e kwartaal van 2013 de eerste KMBPers te registreren. 

4. De door de kwaliteitssubcommissie aanbevolen rondzendingen worden nog niet 
centraal via de SKML aangeboden. Wel worden de resultaten van deze 
rondzendingen besproken op de deelnemersbijeenkomst SKML sectie-Pathologie.  

5. Er wordt nog gewerkt aan een richtlijn voor het monitoren van individuele 
prestatiescores van deelnemende laboratoria. 

6. Een plan voor het op een website plaatsen van pathologielaboratoria die klinisch 
gerelateerde moleculaire diagnostiek aanbieden is nog in ontwikkeling. 

7. Bij het maken van een plan voor bestuurswisselingen binnen de WMDP is er voor 
gekozen om niet strikt vast te houden aan specifieke termijnen, daar de continuïteit 
van de activiteiten van de WMDP voorop moet staan. Wel is er voor de leden een 
plan van aftreden gemaakt. Voor het opvullen van vacatures blijft het van belang dat 
er 4 pathologen, 4 KMBP en 2 analisten in het bestuur zitten. Er wordt naar gestreefd 
dat één van de leden tevens lid is van de CKBU en ten minste één van de 
subcommissie kwaliteitsborging moleculaire pathologie. Daarnaast kan een 
organisatorische eenheid maximaal 1 vertegenwoordiger in het bestuur hebben en 
wordt er gestreefd naar participatie vanuit zowel academische en niet-academische 
centra. 

 
Overige activiteiten 2012 

1. De algemene ledenvergadering van de NVVP heeft in 2012 ingestemd met de 
opleidingseisen voor KMBP. De Taakgroep Opleiding Klinisch Moleculair Bioloog in de 
Pathologie is daarna ontbonden. 

2. De WMDP heeft zich sterk gemaakt voor een passende positie van de KMBP binnen 
de NVVP. Moleculair biologen zijn/worden binnen de NVVP lid van de sectie 
experimentele pathobiologie. De algemene ledenvergadering van de NVVP heeft 
toestemming gegeven om de moleculair biologen na registratie tot KMBP als 
buitengewoon lid toe te laten tot de sectie klinische pathologie. Hierdoor behouden 
KMBPs stemrecht binnen de algemene ledenvergadering en kunnen zij daarnaast 
invloed uitoefenen binnen de sectie klinische pathologie.  

 
Beleid 2013: zie hoofdstuk V. 

 
 

2.12 Taakgroep Patiënteninformatie 
 



Vergaderingen 

De taakgroep heeft in 2012 voornamelijk overleg gevoerd per e-mail en telefonische 
conferentie. 
 
Beleid over 2012 

1. Teksten FAQ colon benigne en maligne. 
2. Teksten FAQ prostaat benigne en maligne. 
3. Teksten FAQ mamma benigne en maligne. 
4. Teksten FAQ long benigne en maligne: begin gemaakt. 
5. Start verklarende woordenlijst: gemaakt, dient als leidraad voor de taakgroep zelf. 
6. Teksten laten lezen door proeflezers en bestuur NVVP. 
7. Afstemming Cie Website. 
 
Afgerond/verricht in 2012 

1. Teksten FAQ colon benigne en maligne: definitief afgerond. 
2. Teksten FAQ prostaat benigne en maligne: definitief afgerond. 
3. Teksten FAQ mamma benigne en maligne: herzien en afgerond. 
4. Teksten FAQ long benigne en maligne: begin gemaakt. 
5. Start verklarende woordenlijst: gemaakt, dient als leidraad voor de taakgroep zelf.  
6. Teksten laten lezen door proeflezers en bestuur NVVP: teksten van mamma, colon en 

prostaat zijn meegestuurd naar de NVVP, deze stuurt de teksten door naar de 
proeflezers. 

 
Beleid 2013: zie hoofdstuk V. 

 
  



 

3. Intermezzo 
 

 

Intermezzo: Schnitzel wordt kleiner. 
Rond 24 oktober 2012 deelde de SV group 
mede dat “ die Fleischportionen um 20 
Gramm verkleinern” ivm het klimaat. 
Letterlijk op te vatten als een metafoor 
voor onze toekomst. Het bestuur sluit niet 
uit dat dit bericht ook anders opgevat kan 
worden. 
 

 
  



 

4. Financieel overzicht 2012 
 

4.1 Financieel jaarverslag NVVP  

Het financiële jaar 2012 is, zoals ook begroot was, licht positief afgesloten. Zoals in de 
algemene vergadering van december 2011 was besloten, is dit positieve resultaat mede 
behaald dankzij de contributieverhoging van € 400,- naar € 450,-. Voor 2013 wordt de 
contributie voorlopig voor de laatste keer verhoogd naar € 500,-. 
 
De kosten van enkele commissies zijn hoger uitgevallen. M.n. de Commissie 
BeroepsBelangen (CBB) is bijna € 14.000,- hoger uitgekomen. Dit valt te verklaren 
doordat de kosten voor de Manpower analyse in combinatie met advocaatkosten hoger 
zijn uitgevallen.  
De kosten van de Landelijke Visitatie Commissie (LVC) zijn ook dit jaar weer hoger 
uitgevallen. De wederom toegenomen kosten per visitatie zijn de oorzaak van deze 
stijging. Er was niet voorzien dat het ADAS online visitatiesysteem nog niet naar behoren 
gebruikt kon worden. Per januari 2013 is dit systeem in gebruik genomen, zodat de 
budgetneutrale begroting zoals in oktober jl. is vastgesteld, ook gehaald kan worden. 
 
Om beter inzicht te krijgen in alle kosten en opbrengsten die door de verschillende 
commissies worden gerealiseerd, heeft het bestuur alle commissies gevraagd voor 2013 
een begroting op te stellen. Het doel is om meer bewustzijn te creëren in de financiële 
huishouding van de commissies. Tot op heden is dit naar tevreden verlopen. Er zal zo 
goed mogelijk worden teruggekoppeld naar de commissies om inzicht in de financiële 
situatie te vergroten. 
 
De Pathologendagen zijn dit jaar voor het eerst sinds jaren met een positief  eindsaldo 
van € 6.000,- afgesloten. Dit is te danken aan reductie van o.a. de congreskosten. 
 
De kwaliteitsprojecten die financieel via de SKMS lopen, blijken budgetneutraal te zijn. 
De kosten voor een project worden echter eerst uit middelen van de NVVP betaald, om in 
later stadium, als aan de vooraf gestelde voorwaarden voldaan is, bij de SKMS 
gedeclareerd te worden. Het openstaande bedrag (van € 30.000,-) is dit jaar fors minder 
dan vorig jaar. De SKMS projecten zijn niet in de begroting en het resultaat opgenomen. 
 
Zoals in de afgelopen ledenvergaderingen afgesproken, zouden de kosten van de 
ondersteuning door Cantrijn teruggedrongen, dan wel gelijk gehouden worden. De 
Cantrijn kosten zijn inderdaad gelijk gebleven. 
 
De kosten van GAIA zijn gestegen. Dit is te verklaren doordat secretariële ondersteuning 
dit jaar ook geboekt is onder deze kosten. 
 
De contributieachterstand is ingelopen. Er is ca. € 4.000,- afgeboekt. Alle leden met een 
achterstand zijn voor de laatste keer op de hoogte gebracht. Er staat nog een bedrag van 
ongeveer € 3.000,- open van vòòr 2012. Derhalve zullen enkele leden worden aangemeld 
bij een incassobureau. 
 
Het positieve eindresultaat van 2012 zal gereserveerd worden ten behoeve van de CBB 
voor 2013, zoals reeds aangekondigd in de algemene ledenvergadering van oktober  jl. 
De verwachting is dat in 2013 de begroting en het resultaat negatief zullen uitvallen door 
de hogere geraamde kosten die door de CBB voor het nieuwe tariefsysteem gemaakt 
moeten worden. 
  



4.2 Balans en resultaat over 2012  
 

Balans 2012 in vergelijk met 2011 

Omschrijving 2012 2011 

 Debet Credit Debet Credit 

Eigen vermogen  356.295,27  368.658.48 
Reserve onderwijs cytologie  33.898,39  33.898,39 
JC Pompepenning 17.117,86    
Bankrekeningen     
ABNAMRO bestuursrekening 9.099,11  3.147,86  
ABNAMRO 
bestuurspaarrekening 

110.515,72  60.645,63  

Rabo Concilium 140.954,28  97.806,76  
ABNAMRO Concilium  20.763,09  20.774,74  
ABNAMRO BNR 41.388,58  26.920,38  
Postbank 5390041 64,86  64,86  
Buckaroorekening 116,92  0  
Overlopende activa 100,00  100,00  
Debiteuren 21.988,33  19.522,85  
Debiteuren vorige jaren 0  9.154,35  
Nog te ontvangen 32.901.06  20.602,80  
Nog te ontvangen SKMS 
gelden 

29.781,61  118.667,16  

Crediteuren  46.590,87  68.631,27 
Ontvangen moleculaire dag     
Nog te betalen kosten     
Overlopende passiva  3.520,00  2.180,80 
Onderhanden projecten 21.612,83  83.598,34  

 446.404,25 440.304,53 461.005,73 473.368,94 
Resultaat   6.099,72 12.363,21  

 446.404,25 446.404,25 473.368,94 473.368,94 

 
 



Begroting en Resultaat 2012 

 Resultaat 2012 Begroting 2012 

Omschrijving Debet Credit Debet Credit 

Bestuur 

Vacatiegelden 
Vergaderkosten 
Representatiekosten 
PR (incl. drukkosten) 
Internationale contacten 

 
48.000,00 
7.316,77 
6.029,56 
6.788,87 

352,90 

  
50.000 
5.500 

          5.000 
15.000 
1.500 

 

Administratie 

Secretariaat 
Kosten derden (porti enz) 
Toegerekende kosten SKMS 
Projecten 

 
60.294,06 
3.190,30 

 
 
 
 
 

 
70.000 
5.000 

 

Website 

 

 
13.660,62 

4.645,00  
12.000 

5.000 

Bank, verzekering, 

accountant 

Kosten 
Rente 

 
1.196,33 

 

 
 

1.870,09 

 
1.500 

 

 
 

3.000 

Lidmaatschappen 

 
4.432,50   

5.500 
 

Kosten Federa en OMS 9.019,18    
GAIA 

Kosten 
Opbrengsten 

 
4.406,71 

 

 
 

6.045,81 

 
1.500 

 
 

6.000 
Commissies/Concilium    
Concilium 
CBB  
CKBU 
Mol.diagn 
Dierpathologie 
Cytopathologie  
Comm. Bij- en nascholing 
LVC 2012 

 
10.210,60 
33.691,98 
2.806,46 
1.086,89 

230,39 
3.254,12 

940,14 
57.968,79 

 

 
36.300,00 

 
 
 
 
 

3.570,00 
48.620,00 

 
12.000 
20.000 
15.000 
2.000 

 
5.000 
2.500 

15.000 

 
35.000 

 
 

3.000 

Pathologendagen     89.148,00   95.500,00 95.000       95.000 
Contributie  
Klinische pathologie 
Experimentele pathologie 
Dierpathologie 
Afboeking dubieuze debiteuren          

 
 
 
 

3.993,35 

 
166.349,07 

2.204,55 
2.332,20 

  
175.000 

2.500 
1.500 

Diverse 

opbrengsten/kosten 

(o.a. etiketten, vacatures,  

 
 

 
6.681,52 

 

  
15.000 

 
 368.018,52 374.118,24 339.500 341.500 

Saldo winst 6.099,72  2.000  

 374.118,24 374.118,24 341.500 341.500 

 

  



4.3 Begroting 2013 
 

 Begroting 2013 

Omschrijving Debet Credit 

Bestuur 

Vacatiegelden 
Vergaderkosten 

Representatiekosten 
PR (incl. drukkosten) 
Deel Pompepenning 

Internationale contacten 

 
48.000 
7.500 
3.500 
2.500 

10.000 
2.000 

 
 

Administratie 

Secretariaat 
Tbv derden incl. drukwerk 

 
70.000 
6.500 

 
 

Website 

Res. vernieuwing website 

5.000 
5.000 

 

Bank, verzekering, 

accountant 

Kosten 
Rente 

 
1.000 

 

 
 

3.000 

Lidmaatschappen 6.000  

GAIA 

Kosten 
Opbrengsten 

 
5.000 

 
 

6.000 
Commissies/Concilium    

Concilium 
CBB  

CKBU 
Mol.diagn 

Cytopathologie 
Kosten dierpathologie  

Comm. Bij- en nascholing 
LVC 

 
11.000 
26.500 
8.250 
5.000 
3.400 

250 
1.450 

0 

 
28.800 

 
 

Bij- en nascholing 

Pathologendagen 
 

105.000 
 

105.000 
Kosten onvoorzien 5.000  

Contributie  
Klinische pathologie 

Experimentele pathologie 
Dierpathologie          

 
 

 
191.640 

2.125 
1.700 

Diverse 

opbrengsten/kosten 

(o.a. etiketten, vacatures) 

  
4.250 

 337.850 342.515 
Saldo winst 4.665  

 342.515 342.515 

“De verwachting is dat in 2013 de begroting en het resultaat negatief zullen uitvallen 
door de hoger geraamde kosten die door de CBB voor het nieuwe tariefsysteem gemaakt 
moeten worden”. 
  



5. Beleidsvoornemens 2013 
 

5.1 Beleidsplan bestuur (zie ook beleidsplan op 

www.pathology.nl) 

1. Samenwerking, afstemming: Federa, PALGA en het Synergieproject 
2. Kwaliteit van zorg: waarderingsdocument LVC 
3. Wetenschap: Pathologendagen  
4. Opleiding: etalageprojecten 
5. Bij- en nascholing: nascholing NVVP 
6. Belangenbehartiging: website, zwaarteclassificatie, toebedeling 
7. Maatschappelijke positionering: website, DNTP 
8. Communicatie: website, informatie folders 

 

5.2 Beleidsplan CBB  

1. Voltooien voorstel aanpassing tariefsysteem en voorleggen aan de leden in april ‘13 
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 

blijven 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 colonca bij de NZa 
 

5.3 Beleidsplan CKBU  

1. Beoordelen en autoriseren richtlijnen 
2. SKMS subsidie aanvragen faciliteren 
3. Stimuleren ontwikkelen en gebruik protocolmodules 
4. Tot stand brengen koppeling tussen protocolmodules en DICA audits 
5. Met taakgroep ISO transitie implementatie nieuwe ISO norm voor de pathologie 

faciliteren 
 

5.4 Beleidsplan Commissie Nascholing  

1. Winter meeting NVVP/ Pathology Society Utrecht  
2. Pathologendagen 17 t/m 19 april 2013 
3. Najaarsnascholing 2013 
4. Velthuizen cytologiecursus 
 

5.5 Beleidsplan commissie Cytologie  

1. Opstellen verslagmodule Schildkliercytologie - mogelijkheden nagaan van 
implementatie 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 wegvalt) 
 en welke andere (diagnostische) taken kunnen door cytologisch analisten worden 
 gedaan? Zelfstandig beoordelen van b.v. pleuravocht, urines, ascites, etc. 
6. Update van verplichte onderdelen mammacytologie en schildkliercytologie in 

jaarverslag PA-laboratoria 
 

5.6 Vooruitblik Landelijke Visitatie Commissie 

1. Uitbrengen volgende versie Waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties 
pathologie 



2. Voorbereiding, uitvoering, rapportage en beheer van visitatie starten met ADAS 2 en 
z.s.m. met behulp van ADAS 3 

3. Professionalisering visitatiecommissie door een beleidsdag in januari 2013, opstellen 
van een handleiding voor visitatie, een werkdocument voor visitatie en verdere 
structurering van de rapportage 

4. Informatie campagne richting leden met o.a. instructie over digitale visitatie 
 

5.7 Werkgroep Moleculaire Diagnostiek Pathologie 

1. Er zal met de sectie experimentele pathobiologie overlegd worden over rol en 
vertegenwoordiging 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 kan worden gestart 

3. Updaten kwaliteitsrichtlijn moleculaire diagnostiek in de Pathologie 
4. Lijst van nationale en internationale moleculaire pathologie rondzendingen welke 

geadviseerd worden door WMDP, centraal vermelden op website met informatie over 
de registratie. Mogelijkheden om toch te komen tot het centraal aanbieden van 
internationale rondzendingen via de SKML nader bespreken 

5. Op een website een overzicht plaatsen van pathologielaboratoria in Nederland die 
klinisch gerelateerde moleculaire diagnostiek aanbieden 

 

5.8 Taakgroep Patiënteninformatie  

1. Teksten FAQ long benigne en maligne afronden 
2. Teksten FAQ huid naevi en melanoom 
3. Teksten FAQ huid epitheliale tumoren (PCC/BCC/AK/KA/Bowen) 
4. Uitbreiding verklarende woordenlijst 
5. Teksten laten lezen door proeflezers en bestuur NVVP 
6. Afstemming Taakgroep Website 
 

5.9 Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging  

1. Stimuleren bekendheid Etalageproject 
2. Stimuleren bekendheid en gebruik LPAV facebook 
3. Evaluatie E-portfolio (E-pass) 
4. Evaluatie Europese Voortgangstoetsing 
5. Formuleren standpunt t.a.v. dreigende verkorting opleiding 
6. Verzorgen LPAV voorjaars- en najaarscursus 
7. Ondersteunen Veldhuizencursus cytologie 

 

5.10 Juridische Commissie  

1. Documentatie activiteiten Jurdische Commissie (algemeen en voor leden), o.a. 
actualiseren en bespreken herbeoordelingsprocedure bij mogelijke diagnostische 
fouten, voorjaar 2013 

2. Organiseren bijscholing (LPAV) leden en eventueel juristen 
3. Casuïstiek 
4. Beleid en bezetting lange termijn. 
 
 
 



Bijlage 1: Bestuur en commissies 
 

NVVP bestuur 
Stand van zaken eind 2012 

 
Leden Einde termijn (aantal) 
J.L.G. Blaauwgeers, voorzitter (va 4-12) 2015  
M.J.A.P. Daemen, past-president 2013  
F.J. van Kemenade, secretaris 2013 (2) 
Mw. M. Koopmans, penningmeester (va 4-12) 2015 
J.J. Oudejans, lid namens CBB 2015 
L.A. Noorduyn, lid namens CKBU 2015 (2) 
P.J. van Diest, lid namens CN 2013 (1) 
M. van den Brand, namens LPAV nvt 

 
 
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: 
Desiree van Baalen – SKMS projectondersteuning 
Marieke Jacobs – secretariaat 
Ko Jongeling - administratie 
Lydia Rink - secretariaat 
 
 
 
  



 

Commissie Kwaliteit & BeroepsUitoefening CKBU 
Stand van zaken eind 2012 

 Einde termijn (aantal) 
L.A. Noorduyn, voorzitter 2012 (1) 
Ph. M. Kluin 2014 (1) 
Mw. A. Dendooven 2015 (1) 
B. Kuesters 2014 (1) 
Mw. E. Bloemena 2015 (2) 
J.H. von der Thüsen 2015 (1) 
V.P.M. Cliteur 2013 (1) 

Gewenste maximale termijn voor ieder lid is 2x3 jaar. 
 
 

Commissie Beroepsbelangen 
Stand van zaken eind 2012 

 Namens Einde termijn (aantal) 
J.J. Oudejans, voorzitter Vrij gevestigd 2015 (1) 
A.M. van Leeuwen Vrij gevestigd 2015 (1) 
H.V. Stel Vrij gevestigd 2015 (1) 
Mw. E. Barbé Academisch 2015 (1) 
J.E. Boers Dienstverband 2013 (1) 
R.J. Heinhuis PAB LO 2014 (1) 
Mw. C.J. Peutz-Kootstra Academisch 2012 (1) 
R.R. Jurhill AIOS 2015 (1) 
 

Commissie Cytologie 
Stand van zaken eind 2012 

 Einde termijn (aantal) 
Mw. A. Wiersma (Alysius ZKH) 2014 (1) 
F. Roozekrans (Oost NL), namens VAP 2013 (1) 
Mw. K.Y.A. Somers (PAMM, Eindh.) 2012 (2) 
Mw. B.M. v. Hemel (UMCG) 2013 (2) 
Mw. M. Brinkhuis (Oost NL) 2012 (1) 
B. Lelie (Terneuzen) 2012 (1) 
H. Bulten (St.Radboud MC) 2013 (1) 
P.Drillenburg (OLVG) 2013 (1) 
J.C. van der Linden (JBZ) 2016(1) 
F. van Kemenade, H. Doornewaard en K.C. Kuijpers traden af eind 2012. 
 

Landelijke Visitatie Commissie 
Stand van zaken eind 2012 

 Einde termijn (aantal) 
R.J. van Suylen, voorzitter 2014 (2) 
Mw. A.M. Jonker* 2012 (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) 
Mw. P.H.M. Bennenbroek- Matheij (ambtelijk secr.) n.v.t. 
*Om de commissie van druk te vrijwaren heeft mw. Jonker in 2012 nog meegewerkt als 
commissielid. 
  



College van visiteurs 
Stand van zaken eind 2012 

 
 

Einde termijn (aantal) 
K. van Groningen 2012 (2) 
Mw. I.G. Kruithof 2015 (2) 
C.M. van Dijk 2016 (2) 
Mw. E.J.M. Ashmann 2013 (1) 
Mw. R.E.M. Fleischeuer 2014 (1) 
Mw. G.N. Jonges 2014 (1) 
L.M. Budel 2014 (1) 
Mw. T. Teune 2015 (1) 
Mw. A.M.W. van Marion 2015 (1) 
J.D. Rupa 2016 (1) 
R. Vink 2016 (1) 
G.T.N. Burger 2016 (1) 
Mw. H. van der Valk 2016 (1) 
M.A.A.M. van Dijk 2016 (1) 
Mw. M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius-Puylaert 2017 (1) 
Mw. J. Verheij** 2017 (1) 
** als trainee in 2012 
In 2012 werd afscheid genomen van R.H. van Rijssel en H. Beerman. Per 2012 is 
M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius-Puylaert toegetreden na afscheid als commissielid 
 

Landelijke Pathologie Assistenten Vereniging 
Stand van zaken eind 2012 

 
M. van den Brand, UMCN, voorzitter 

 
Bestuur NVVP 

Mw. L.E. van der Meeren, UMCG, secretaris (va. 10 dec)  
Mw. L. Koens, LUMC, penningmeester (va. 5 mrt) Concilium 
Mw. A. Dendooven, UMCU (vanaf 5 maart) CKBU 
Mw. I.M.J. Diederen–van den Bosch, AZM (va. 5 mrt) Concilium 
R.R. Jurhill, AMC (vanaf 5 maart) CBB, LVAG 
Mw. L.G. Koudstaal, VUMC (va. 17 september)  
D.B. Nguyen, Erasmus MC (va.10 december) Commissie Nascholing 
 

Commissie Nascholing 
Stand van zaken eind 2012 

 Einde termijn (aantal) 
P.J. van Diest, voorzitter 2012 (1) 
J. Wesseling, meeting secretaris 2014 (1)  
Mw. R. Fleischeuer, secretaris 2013 (1) 
D. Creytens 2016 (1) 
D. Nguyen, namens LPAV 2016 (1) 
W. Dinjens, lid (moleculaire pathologie) 2013 (1) 
L.M. Budel, lid 2013 (2) 
A. de Bruin, (veterinaire pathologie) 2014 (1) 
J. Doff, lid 2013 (1) 
R. de Waal, (experimentele pathologie) 2013 (2) 
 

Juridische Commissie  
Stand van zaken eind 2012 

 Start termijn (aantal) 

J.M. Broekman, voorzitter 2002 (2) 

J.W.R. Meijer, lid 2009 (1) 

J.C. van der Linden, secr 2009 (1) 

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

 

  



Concilium 
Stand van zaken eind 2012 

 
A. de Bruïne, voorzitter 
M.J. van de Vijver, secretaris 
G.J. Fleuren 
G.J.L.H. van Leenders 
J.L.G. Blaauwgeers 
Mw. C.C.A.P. Wauters 
Mw. L. Koens (AIOS) 
H. Hollema 
F.J. van Kemenade 
Mw. I.M. van den Bosch-Diederen (AIOS) 
P. Nooijen 
H.M. Hazelbag 
P. Slootweg  
Mw. R.J. Leguit 
P.v.d. Valk 
Mw. A. Driessen 
 
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. 
 
 
  



 

Bijlage 2: Taak- en werkgroepen NVVP 
 

Samenstelling WMDP bestuur (stand op 1-1-13)  
 
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 

  
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 
  
Mw. S.H.M. van den Berg-van Erp (patholoog, 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) 

2010 

Mw. W. Pellis (anal. St Ant ZH, Nieuwegein) 2011 
J. von der Thüsen (patholoog, Medisch Centrum 
Haaglanden) 

2012 

Mw. D. Heideman (moleculair bioloog VUmc) 2012 
De heer J.J. Oudejans (patholoog, Diakonessenhuis) trad in 2012 af en werd opgevolgd 
door de heer J. von der Thüsen. De heer E. Schuuring trad in 2012 af en werd opgevolgd 
door mevr. D. Heideman. De heer W. Dinjens zal de commissie begin 2013 verlaten en 
opgevolgd worden door de heer J. Hinrichs. 
 
Samenstelling subcommissie kwaliteitsborging moleculaire pathologie: 

Mw. D. Heideman, voorzitter 
K. Scheidel 
A. van den Brule 
Mw. S. Riemersma 
N. ’t Hart 
Mw. R. Willems 
V. Smit 
2 vacatures 
 
Samenstelling subcommissie HPV  

A. van den Brule 
P. Snijders 
E.J. Speelman 
E. Schuuring 
E. Schuuring is in 2012 afgetreden als voorzitter en heeft de subcommissie verlaten. De 
heer V. Smit heeft de heer M.J. van de Vijver vervangen. Begin 2013 zullen E.J. 
Speelman en M. de Wit toetreden tot de subcommissie. Taakgroep HER2-bepaling is in 
2012 opgegaan in de QC commissie. 
 
 

Samenstelling Registratiecommissie Klinisch Moleculair Bioloog in 
de Pathologie:  
C. van Noesel (voorzitter) 
Mw. P. Nederlof (secretaris) 
E. Schuuring 
Mw. M. Ligtenberg  
W. Dinjens 
J.C. van der Linden 
  



 
 

Taakgroep Website 
Stand van zaken eind 2012  

Einde termijn (aantal) 
Mw. K. Keizer 2014 (1) 
G.F.H. Diercks Niet vastgesteld 
  

 
Taakgroep patiënteninformatie in 2012 
Stand van zaken eind 2012 
 

 lid sinds 
Mw. A.M.W. van Marion, voorzitter 2010 
Mw. E.A. Neefjes-Borst, redacteur 2011 
Mw. H.H. van Boven, redacteur 2011 
Mw. S. ter Borg 2012 
NVVP secretaris, coördinator  

Mw. P. Evers, NFK* en Mw. T. van de Valk, VSOP**, en E. v.d. Meijden***, zijn 
beschikbaar als meelezers.  
*NFK: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, **VSOP: Vereniging 
Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties, *** Cantrijn 
 
  



Bijlage 3: Vertegenwoordigingen vanuit de NVVP 
 
 
Lid RGS en MSRC: Prof. dr. P. Slootweg 
Plv. lid: dr. E.F. Weltevreden (tot eind 2012) 
 
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 (tot sept 2012). Vacant. 
 
Coreon Federa: dr. K. Lam met prof. Dr. M.J. van de Vijver als plv vertegenwoordiger 
 
Dutch Colorectal Cancer Group: dr. I.D. Nagtegaal 
 
Pathological Society: prof. R. Goldschmeding  
 
Advies raad colonkankerscreening RIVM. prof. G.A. Meijer. Looptijd: okt 2010- okt 2013.  
 
Programma commissie Baarmoederhalskanker RIVM: dr. J.C. van der Linden 
 
Platform Beroepenveld Medisch Laboratoriumonderwijs: Mw. A. Stavast (Tilburg) 
 
NODO overleg: dr. J.P. v.d. Voorn (VUmc) 



Bijlage 4: Afkortingenlijst 
 
ACO   Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 
AIOS   arts(en) in opleiding tot specialist 
BBC  Beroeps Belangen Commissie. Zie ook CBB 
BIG   Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
BMHK  Baarmoederhalskanker 
BNR  Bij- en NascholingsRegistratie 
BOLS Bestuurlijk overleg lichtvoetige structuur. Overleg tussen orde, universitair 

medische centra (NFU), algemene ziekenhuizen (NVZ),en –
zorgverzekeraars (ZN) over verdeling 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 ( valt onder Federa).  
COS  Computer Ondersteund Screenen 
DNTP Dutch National Tissue Portal: weefselbank project afd PA –UMC, PALGA en 

NVVP. Funded by BBMRI 
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)  
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.  
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.  
 
 
 
 


