
 

 
Notulen van de Huishoudelijke vergadering van de sectie klinische pathologie NVVP, 

gehouden op 2 december 2011 in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch 
 

 
Aanwezig: 50 personen 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 18.05 uur. 
 
2. Notulen van de HHV vergadering van de sectie klinische pathologie d.d. 14 april 2011 
De notulen worden zonder wijzingen vastgesteld. 
 
Er wordt een opmerking gemaakt door J Meyer van de LVC. Hij is actief binnen de LVC maar nooit 
officieel benoemd. Dit wordt door het bestuur opgenomen. 
 
3. Mededelingen. 
Voorstel 1. Het secretariaat stelt voor om in het vervolg mailings voor de ALV uitsluitend digitaal te 
versturen en deze alleen op verzoek van individuele leden per post te sturen.  
Het adres waar de digitale post naar toe gaat is het e-mailadres, zoals dat staat geregistreerd in de 
ledenlijst op de website www.pathology.nl. Leden van de sectie klinische pathologie zijn zelf 
verantwoordelijk voor de correctheid van het e-mailadres.  
Voorstel 1 wordt door de leden aangenomen. 
 
Voorstel 2. Het secretariaat stelt voor om het bulletin in de toekomst ook digitaal te versturen (in pdf-
formaat) en alleen op verzoek per post te sturen.  
De leden vinden het digitaliseren van het bulletin ook een goed idee, dit zal ook worden besproken met 
de hoofdredacteur Paul vd Valk. 
 
4. Financiën: wanbetalers en voorstel van de penningmeester 
Het bestuur kampt met niet-geïnde lidmaatschapsgelden over de jaren 2006-2010. Ook over 2011 zijn er 
nog openstaande posten, ruim 6 maanden na het verzenden van de contributiefacturen. In totaal gaat het 
hierbij om een bedrag van ongeveer € 38.000,- 
 
De achterliggende probleempunten zijn vaak: 
� leden verhuizen (woon- en werk) zonder adreswijziging (noch zelf in ledenlijst, noch aan 

secretariaat) door te geven; 
� AIOS stoppen met hun opleiding zonder melding aan het secretariaat; 
� Pathologen gaan met pensioen zonder melding aan het secretariaat. 
De NVVP is hiermee leden ‘kwijt’. 
 
Het bestuur stelt daarom het volgende voor aan de leden vd sectie klinische pathologie:  
De eerste maatregel is het opschonen van de betaallijst en uitschrijven uit de ledenlijst. Dit betreffen: 
� AIOS niet meer in opleiding worden uitgeschreven; 
� Pathologen zonder bekend adres (o.a. buitenlanders) worden uitgeschreven; 
� Pathologen niet meer actief en met langere betaalachterstand worden uitgeschreven. 
Dit levert uiteraard een verlies op, maar dit wordt dan genomen om er geen verdere kosten aan kwijt te 
zijn. 
 
Maatregelen betreffende wanbetalers: 
� Herinneringsfacturen naar huis-, werk-, en e-mailadres; 
� Inschakelen incassobureau indien er een betalingsachterstand is van meer dan 2 jaar; 
� Indien dit niet succesvol is: uitschrijven en o.a. weigering toegang tot Pathologendagen (tenzij 

betaling/machtiging ter plaatse met boete plaatsvindt). 



 

 
 
 
De kosten voor een incassobureau zijn ongeveer € 100,- p.p. Deze kosten worden doorbelast aan het lid. 
 
Er wordt vanuit de zaal voorgesteld om de lijst ‘wanbetalers’ openbaar te maken via de website. Verder 
wordt er gevraagd waarom er laboratoria gevisiteerd worden, waar leden werkzaam zijn die nog 
contributie verschuldigd zijn. De voorzitter antwoordt dat dit lastig is omdat pathologen niet verplicht 
zijn om lid te worden van de NVVP. Er wordt aangevuld door de penningmeester dat de automatische 
incasso wel werkt, maar dat ongeveer de helft van de leden hier toestemming voor heeft gegeven. De 
leden vinden het inschakelen van een incassobureau een goed idee en zien dit graag al na 1 jaar 
betalingsachterstand gebeuren. 
 
Bovengenoemde maatregelen worden, met wijziging van het inschakelen van een incassobureau na 1 
jaar betalingsachterstand, aangenomen. 
 
5. Nieuwe website en nieuwe huisstijl NVVP 
De nieuwe huisstijl wordt gepresenteerd door de penningmeester. Ook de nieuwe website wordt 
gepresenteerd. De bedoeling is dat deze begin januari 2012 in de lucht gaat. 
Er wordt gevraagd of er ook een forum komt op de website waarmee informatie uitgewisseld kan 
worden, dit is mogelijk en zal worden meegenomen. 
Er wordt gevraagd hoe het met de domeinnaam www.pathologie.nl zit. Deze was al vergeven, wellicht 
loont het de moeite om deze over te ‘kopen’ wanneer de bezitter hiervan hiermee akkoord gaat. 
Verder zien de leden graag een ‘smoelenboek’ op de website (op het niet-openbare gedeelte). Dit 
behoort zeker tot de mogelijkheden. 
 
Het logo wordt besproken, niet alle leden hebben dezelfde associatie bij het logo. Er wordt gevraagd of 
de letters iets groter kunnen en of de microscoop in het logo verwerkt kan worden.  
Verder wordt gevraagd of het lettertype ‘dyslexie-proof’ is. Al deze opmerkingen worden meegenomen 
in de verdere ontwikkeling van de nieuwe huisstijl en website. 
 
6. Openbaar maken pathologie data uit de Dutch Surgical Colorectal Audit  
Dit betreft de indicatoren en toegankelijkheid hiervan voor derden (patiënten). De chirurgen zijn 
voornemens om (in ieder geval per 1 januari 2013) de gegevens openbaar te maken uit hun audit 
bestand. Dit impliceert ook dat pathologie laboratoria met hun prestatie en het vermelden van alle 
gewenste indicatoren conform de richtlijn openbaar worden gemaakt. 

Het bestuur heeft gesprekken hier over met de voorzitter van de DSCA en wil via deze weg de 
leden hiervan op de hoogte brengen. Daarnaast wil de secretaris van de gelegenheid gebruik maken om 
de leden op de hoogte te stellen van het feit dat er een nieuwe versie van het verslag van de 
protocolmodule wordt ‘gereleased’ door PALGA in UDPS. Bij deze een pleidooi om hier gebruik van te 
maken. Ook al gebruikt u de protocolmodule niet, zorg wel dat dit in het verslag staat. 

Voor degenen die bezwaar hebben tegen de huidige module, er zijn plannen om een makkelijker 
alternatief te bedenken met hetzelfde resultaat.  
 Er komt dus steeds meer druk vanuit de vereniging (maar ook een maatschappelijke druk) naar 
de leden om de protocolmodules te gaan gebruiken. Er moet steeds meer verantwoording afgelegd 
worden. Deze trend zal de komende ledenvergaderingen regelmatig terug komen. 
 
7. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18.40 uur. 


