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Woord vooraf 
 
Pathologie in beeld!  
 
Voor u ligt het strategisch meerjarenbeleidsplan van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) 
voor 2020-2024. In dit plan geven we rekenschap van het verleden, maar doen we vooral een poging om 
vooruit te kijken en lijnen voor de toekomst uit te zetten. Gebaseerd op een aantal richtinggevende 
documenten en diverse beleidssessies zijn strategische speerpunten geïdentificeerd die we komende jaren 
in de NVVP ter hand nemen. Door ons oor te luisteren te leggen in de vereniging en bij diverse pathologie-
afdelingen in den lande, zijn we in staat geweest om prioriteiten te benoemen die nauw aansluiten bij de 
huidige praktijk en de ontwikkelingen in de nabije toekomst. De komende vier jaar gaan we deze 
speerpunten vertalen in concrete jaarlijkse actiepunten. De voortgang wordt gevolgd in een jaarlijkse 
evaluatie. 
 
De huidige praktijk wordt gekenmerkt door schaalvergroting en netwerkvorming. We zien dat in alle 
praktijken een enorme gedrevenheid bestaat om pathologie op een hoog niveau te beoefenen en bij te 
dragen aan de dagelijkse zorg voor patiënten. Tegelijkertijd zien we dat erin bijna alle praktijken 
uitdagingen liggen op het gebied van deelspecialisatie, definitie en omvang van neventaken, werkbelasting, 
netwerkvorming, formatieomvang en implementatie van digitale pathologie.  
 
Deze ontwikkelingen en de behoeften van de patiënten en klinische collega’s maken het nodig dat we ons 
opleidingsplan voor de medische vervolgopleiding tot patholoog moderniseren en actualiseren, dat 
randvoorwaarden rond digitalisering worden gedefinieerd, en financiële middelen beschikbaar komen voor 
de doorontwikkeling van de pathologie zorg en met name de predictieve diagnostiek. 
 
In 2020 vieren wij het 100-jarig bestaan van de NVVP. Voorwaar een heuglijk feit en een mijlpaal waar we 
trots op kunnen zijn. We nemen ons voor dit uitbundig te vieren en de pathologie op gepaste wijze ‘in the 
spotlight’ te kunnen zetten.   
 
 
 
dr. Jos Bart, voorzitter 
dr. Robby Kibbelaar, secretaris 
drs. Sophie van Tilburg-Hedel, MBA, bureaumanager 
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Missie 
 
De pathologie is zichtbaar en betrokken in het zorgnetwerk. 
 
De NVVP stimuleert en bevordert de ontwikkeling en uitvoering van de pathologiepraktijk in al haar 
facetten. De klinische pathologie wordt (h)erkend door collegae medisch specialisten en huisartsen, door 
de politiek, door de organisaties in de zorg, door de financiers van de zorg en door het publiek als dé 
expertise in weefsel- en cel analyse tot op moleculair niveau. De pathologie staat centraal in de diagnostiek 
van ziekten, de predictie voor gerichte therapie en in het onderzoek naar de oorzaken en determinanten 
van ziekte. De pathologiediagnose ligt aan de basis van wetenschappelijk onderzoek en systematische 
evaluatie van kwaliteit van zorg. Pathologie is de gedegen en vooruitstrevende partij en partner voor 
wetenschappers, collega-medisch specialisten en registraties. 
 

Visie 
De strategische visie op het realiseren van de missie is voor komende vier jaar gebaseerd op de volgende 3 
pijlers:  
 

I Kwaliteit van de pathologiediagnostiek 
Zorg, opleiding en onderzoek behoren tot de kerntaken van 
iedere medisch specialist. De ontwikkelingen in diagnostische 
technieken en behandelmogelijkheden in vrijwel alle 
klinische specialismen, de eis tot doelmatige zorg, de 
evaluatie van zorg, het borgen en verbeteren van de kwaliteit 
staan centraal in de pathologie. De secties Klinische 
Pathologie en Klinisch Moleculaire en Experimentele 
Pathologie hebben hier een rol te vervullen. De welvaart, 
globalisering en de invloed van de mens op het voorkomen 
van ziekte bij dieren (in het wild of industrieel) met gevolgen 
voor de volksgezondheid – societal impact – geeft een extra 
dimensie aan de sectie Veterinaire Pathologie. 
 

II Digitale pathologie in de praktijkvoering 
Digitale pathologie is randvoorwaardelijk voor de doorontwikkeling van de klinische pathologie om te 
kunnen voldoen aan de eisen die de zorg van ons vraagt. Ook internationaal is de ontwikkeling van digitale 
pathologie hét grote beleidsonderwerp. Digitale pathologie vergt ten eerste de implementatie van een 
extra stap in het pathologie werkproces, namelijk digitalisering van microscopie coupes met behoud van of 
verrijking van informatie. Ten tweede, het beschikbaar maken van de microscopie beelden op afstand voor 
expert- of panelconsultatie en demonstratie in het multidisciplinair overleg (MDO). Ten derde, het 
ontwikkelen van algoritmes (‘artificiële intelligentie’) voor het verbeteren van de diagnostiek 
(computational pathology). 
 
De vraag is niet óf digitale pathologie nodig is, de vraag is hóe digitale pathologie met de bestaande en 
nieuwe (financiële) middelen gerealiseerd kan worden. Hiernaast zijn er nog grote innovaties op het gebied 
van techniek, organisatie van zorg en praktijkvoering nodig voordat digitale pathologie als onderdeel van 
standaardzorg beschikbaar is.  
 

Kernwaarden 

De volgende kernwaarden karakteriseren 
de pathologie:  
 

Expertise 
Betrouwbaarheid 
Betrokkenheid 
Delen van kennis 
Kwaliteitsbewustheid 
Wetenschap vertaald naar 
innovatieve diagnostiek 
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III Zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek 
De pathologie heeft een centrale rol in het genereren en beschikbaar maken van data voor zorg evaluatief 
en translationeel wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met stichting PALGA (Pathologisch-
Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) worden alle pathologiedata (verslagen) pseudo-
geanonimiseerd in een landelijk (virtueel) archief. Voor de praktijk van zorg is dit archief, uniek in de 
wereld, van groot belang omdat de patholoog directe inzage heeft in de pathologie voorgeschiedenis; ook 
als de patiënt van elders komt. Deze databank is de belangrijkste bron voor de Nederlandse Kanker 
Registratie (NKR) en hiermee een basis voor zorgbeleid. Onderzoekers hebben via PALGA toegang tot 
pathologiedata en patiëntmateriaal voor onderzoeksvragen. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
databank heeft door het gebruik van de PALGA Protocol Modules (PPM) een enorme impuls gekregen.  
 
De NVVP wil de rol en inbreng van de pathologie hierin beter voor het voetlicht brengen en versterken; ook 
gezien de maatschappelijke aandacht voor doelmatigheid, transparantie en zorgevaluatie. De pathologie 
gegevens zijn hiernaast van direct belang voor het ontwikkelen van spiegelindicatoren die kunnen worden 
gebruikt in het kwaliteitsbeleid van de pathologie zorg.  
 
De NVVP heeft een kennisagenda om richting te geven aan gezamenlijk toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek en innovatie.  
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Strategische doelen en keuzes  
 
Voor het invullen van de drie strategische pijlers zijn zes beleidsdomeinen voor concrete actiepunten 
vastgesteld:  
1. Pathologie in beeld 
2. Generalist én deelspecialist! 
3. Zorg voor de kwaliteit van zorg 
4. Zorg op maat 
5. Op weg naar digitaal 
6. Wetenschap en innovatie 

Pathologie in beeld  
De NVVP wil een helder en positief beeld van pathologen en klinisch moleculair biologen in de pathologie 
(KMBP) neerzetten. Het diagnosticeren van ziekten en die diagnosen voorzien van betekenis met 
betrekking tot verdere diagnostische- en behandelkeuzes is voor patiënten cruciaal. De Nederlandse 
pathologie wordt gekenmerkt door hoogwaardige en vooruitstrevende diagnostiek, zowel met betrekking 
tot de classificatie van ziekten als de predictieve diagnostiek. De pathologie heeft hiermee een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van therapie op maat ( ‘personalized medicine’).   
 
De bekendheid van de pathologie bij collega-specialisten, beleidsmakers, bestuurders, financiers en in de 
opleidingen wordt vergroot. 
 
Uitwerking 
De NVVP voert een actief communicatiebeleid intern en extern om de samenwerking en bekendheid te 
vergroten. Intern is er actief beleid om de communicatie en afstemming van bestuur, commissies, 
taakgroepen en expertise groepen met de vakgroepen en individuele leden te bevorderen en te stimuleren. 
De website, het 2-wekelijks Bulletin (knipselkrant), het periodiek Bulletin (verdieping) en mailing zijn 
instrumenten hiervoor. 
 
Het extern communicatiebeleid is per doelgroep gedifferentieerd. Verschillende doelgroepen zijn: 
zorgprofessionals, (koepel)organisaties in de zorg en wetenschap, externe partijen zoals zorgverzekeraars, 
bestuurders, politici en niet in de laatste plaats patiënten. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van externe 
deskundigheid. De NVVP oriënteert zich op het gebruik van film en beeldmateriaal, promotie acties en 
sociale media. Het beleid is gericht op het op doeltreffende wijze benutten van moderne 
communicatiemiddelen, waarbij betrokkenheid van de leden wordt gevraagd. Bestuur, commissies, 
taakgroepen en leden zijn betrokken. 
 

Generalist én deelspecialist! 
Deelspecialisatie is een noodzakelijk onderdeel in de kwaliteitsverbetering, dit geldt voor alle medische 
specialismen, zo ook voor de pathologie. De praktijk dient zo te worden ingericht dat verdere 
deelspecialisatie mogelijk wordt, waarbij de overlap tussen de afzonderlijke deelgebieden goed gedekt 
moet zijn.  Samenwerking in diagnostische netwerken binnen de regio, of daar buiten, wordt onontbeerlijk 
evenals digitale pathologie. Het vernieuwde opleidingsplan besteedt nadrukkelijk aandacht aan de balans 
tussen generalist en deelspecialist.  
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Uitwerking 
Deelspecialisten zijn verenigd in expertisegroepen. Expertisegroepen zijn een essentieel onderdeel van de 
NVVP beleidslijn voor het verhogen van de kwaliteit van de pathologie zorg. De NVVP stimuleert de inbreng 
en betrokkenheid van deze groepen bij de totstandkoming van richtlijnen en protocollen en bij congressen 
en (na)scholing.  
 
Ter verbetering van de zorg binnen de deelgebieden wordt informatie uit de PALGA registratie gebruikt om 
spiegelinformatie te genereren (zelfevaluatie). Ter vermindering van praktijkvariatie kunnen vervolgens 
gerichte bijscholingen worden ingericht.  
 
De NVVP werkt de visie op pathologie netwerken en erkenning van deelspecialisaties verder uit. Een 
voorwaarde voor verdere ontwikkeling van deelspecialisatie is digitale pathologie. Een vervolg op project 
PIE wordt vormgegeven.   
 

Zorg voor de kwaliteit van zorg 
De patiënt, aanvragers en externe partijen kunnen erop vertrouwen dat de kwaliteit van de pathologie op 
orde is. Een gedegen kwaliteitsbeleid is een belangrijk onderdeel van ons werk. Tegelijkertijd dient overlap, 
versnippering en ondoelmatigheid van kwaliteitsregistraties, eisen, toetsen, rondzendingen, etc. te worden 
verminderd.  
  
Uitwerking 
De NVVP streeft naar het opstellen van een integraal kwaliteitsmanagementsysteem dat transparant is, 
voor alle externe partijen vertrouwenwekkend is en ertoe leidt dat de huidige grote verscheidenheid aan 
instrumenten om de kwaliteit van diagnostiek/ zorg aan te tonen, wordt ingeperkt.  
 

Integratie moleculaire pathologie in de praktijkvoering 
De pathologie in Nederland is uniek met een nauwe samenwerking tussen klinisch pathologen en 
moleculair biologen klinische pathologie. Dit komt op verenigingsniveau tot uiting in de twee secties 
Klinische Pathologie en KMEP verenigd in een koepelvereniging.  
 
In de ontwikkeling en uitvoering van classificerende en predictieve diagnostiek is er een intrinsieke relatie 
tussen moleculaire en immunohistochemische technieken. In de zorg op maat gaat het om de 
geïntegreerde diagnostische bevindingen en is het belangrijk dat in een specifiek zorgnetwerk de 
benodigde expertise op het gebied van klinische- en klinisch moleculaire pathologie voorhanden is en is een 
goede samenwerking een vereiste.  
 
 
Uitwerking 
De NVVP bevordert verdere integratie van de KMPB in de vereniging en binnen de afdelingen en regio’s 
door deelname van KMBP-ers in commissies, werk- en taakgroepen, invulling van nascholing, 
kwaliteitsvisitaties, ontwikkeling van richtlijnen en de opleiding. Afbakening van taken en samenwerking 
binnen de pathologie worden uitgekristalliseerd, door in de opleiding van pathologen en KMBP-ers 
aandacht te besteden aan interprofessioneel leren. 
 
De ontwikkeling van regionale MTB wordt gestimuleerd. Pathologen en KMBP-ers vervullen hierin een 
complementaire en synergistische rol. De patholoog is verantwoordelijk voor de klinische interpretatie in 
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de medische context van een patiënt, terwijl een KMBP-er duiding geeft aan de technische, biologische en 
bio-informatica aspecten.  
 
Bij de zorgbestuurders, financiers en politiek is veel aandacht voor de financiering van ‘dure 
geneesmiddelen’ (doelgerichte therapie, immunotherapie, biologicals) maar weinig oog voor de 
financiering van de predictieve diagnostiek, terwijl juist deze aan de basis staat voor doelmatige dure zorg. 
Ook hier zijn de deels reeds ontwikkelde kwaliteitsregistraties een belangrijk instrument. Predictieve 
diagnostiek is een gevolg van de nieuwe behandelrichtlijnen en vereist aparte financiering in aanvulling op 
de huidige tariefstructuur. De pathologie moet actief via organisaties als SONCOS (Stichting Oncologische 
Samenwerking) en FMS hiervoor steun en draagvlak zoeken. 
 

Op weg naar digitaal 
Digitale pathologie is een voorwaarde voor het realiseren van deelspecialisatie, expertise netwerken, en 
creëren van meerwaarde in MDO’s. Dit zijn drie wezenlijke onderdelen van verbetering van de kwaliteit van 
de pathologie zorg. 
 
Digitalisering van microscopische beelden maakt de praktijkvoering flexibel, de klinisch patholoog is niet 
meer fysiek gebonden aan het ‘natte’ laboratorium en kan op meerdere locaties diagnostiektaken 
uitvoeren. In MDO’s kan de patholoog in plaats van voorlezen van conclusies actief beelden tonen en kan 
visuele correlatie plaats vinden met beeldvormend onderzoek (PET-CT) of operatiebevindingen. Dit zijn 
wezenlijke instrumenten die de kwaliteit van zorg, interdisciplinaire terugkoppeling, leren, opleiding en 
onderwijs ten goede komen. Digitalisering is een essentieel onderdeel van de regionale diagnostiek 
netwerk- en expertnetwerkvorming. Toekomstige ontwikkelingen in beeldanalyse door algoritmen 
(computational pathology) zullen bijdragen aan verbeterde diagnostiek voor diverse specifieke 
vraagstellingen. 
 
Wereldwijd is Nederland een voorloper op het gebied van implementatie van digitale hulpmiddelen. Wat 
PALGA was in de 70-er jaren, is PIE anno 2019. De inrichting van PIE wordt gezien als een belangrijk ‘proof 
of concept’ voor digitale netwerkvorming, waarvan veel te leren is voor volgende ontwikkelstappen, zoals 
de implementatie van digitale beeldanalyse en een volgende stap in ontsluiting van de (digitale) 
pathologiearchieven. 
 
Het verkrijgen van financiële middelen is noodzakelijk om zowel digitale pathologie als PIE breed 
toegankelijk en beschikbaar te maken. 
 
Uitwerking 
De NVVP stimuleert de ontwikkeling van digitale pathologie en behoudt de regie door evaluatie van project 
PIE, het opstellen van een toekomstplan en het uitwerken van mogelijke projecten. Het is essentieel om het 
platform voor beelduitwisseling landelijk toegankelijk te hebben voor alle pathologieafdelingen. Dit heeft 
zowel consequenties voor afspraken met leveranciers, bevorderen van adherentie aan standaarden voor 
o.a. beeldformaten, maar ook zeker voor de wijze van financiering van digitale pathologie. De kosten 
hiervoor zijn niet op te brengen vanuit het huidige zorgbudget. Het is de ambitie van de NVVP om extra 
financiering te realiseren en digitale microscopie breed te implementeren. 
 
In het kader van digitalisering stelt de NVVP stelt richtlijnen op voor: 

 Validatie, implementatie en training van digitale microscopie. 

 Opslag, bewaartermijn, standaardisering en uitwisselbaarheid van beelddata. 
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 Governance van beelddata voor gebruik voor wetenschappelijk onderzoek en voor gebruik door 
marktpartijen voor het ontwikkelen van algoritmische beeldanalyse toepassingen. 

 
De praktijkvoering van de pathologieafdelingen verandert door netwerkvorming. Diverse aspecten rond 
privacy, financiën en werkproces stromen moeten opnieuw worden vormgegeven.  
 

Wetenschap en Innovatie  
Van oorsprong speelt pathologie een belangrijke rol bij het ontrafelen van medisch biologische concepten 
en mechanismen. Het wetenschappelijk onderzoek door pathologen is veelal gericht op het ontrafelen van 
ziektemechanismen. Hypothesen die in beginsel worden ontleend aan epidemiologische studies kunnen 
worden getoetst. Hierdoor speelt de pathologie, zowel klinisch als veterinair, een belangrijke rol bij het 
bevorderen van de public health. Ook bij het evalueren van de uitkomst van zorg op individueel niveau, 
variërend van obductie tot het evalueren van therapierespons, maar ook op populatieniveau, speelt de 
patholoog een belangrijke rol.  
 
Wereldwijd is PALGA toonaangevend en trendsettend als landelijke registratie van de pathologiedata. De 
uitbreiding met gestructureerde databases en PALGA protocolmodules biedt kansen tot een complete 
registratie aan de bron en daarmee reductie van administratielast. De NVVP streeft naar een nauwere 
relatie met PALGA en tot optimale afstemming met stakeholders over het beheer en gebruik van de 
opgeslagen data. Het is zaak dat pathologen in samenwerking met PALGA de (onderzoeks)mogelijkheden 
van de databank maximaal benutten en hier erkenning voor krijgen. 
 
De NVVP steunt innovaties om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het leefklimaat. Het 
laboratoriumproces maakt volop gebruik van organische oplosmiddelen en formaline. 
 
De dreigende uitbanning van formaline heeft bewustzijn gecreëerd dat het zinvol is om te zoeken naar 
alternatieven.  
  
Uitwerking 
De NVVP stelt een kennisagenda op om de beschikbare methoden en wetenschappelijke inzichten vanuit 
de pathologie in te zetten ten dienste van het bredere belang van de samenleving, mogelijkheden optimaal 
te benutten tot evaluatie van zorg op individueel en populatieniveau en de centrale rol in predictieve 
diagnostiek verder te ontwikkelen.  
 
De NVVP intensiveert de samenwerking met PALGA met als doel het beheer en gebruik van de 
pathologiedata optimaal ten dienste te laten komen van wetenschappelijk onderzoek door pathologen en 
andere belanghebbenden. Uitgangspunt is dat de data ten dienste moeten staan van de Nederlandse 
gezondheidszorg en het wetenschappelijke onderzoek daarin. Andere toepassingen, zoals het aanleggen 
van grote (internationaal) gekoppelde databasestructuren, al dan niet met een commercieel bijoogmerk, 
zullen kritisch getoetst moeten worden. 
 
De NVVP wil samen met haar leden onderzoeken in hoeverre laboratoriumprocessen in de pathologie 
verduurzaamd kunnen worden, bijvoorbeeld door de hoeveelheid organische oplosmiddelen te reduceren 
en te zoeken naar alternatieven voor formaline.  
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Samenvatting beleidsplan 2020 -2024 

De klinische pathologie heeft altijd een centrale plaats gehad in de zorg. De afgelopen twee 
decennia is met de klinische noodzaak tot subtypering van ziekten en predictief onderzoek 
deze centrale plaats pregnanter geworden. De klinische noodzaak komt voort uit de 
toegenomen mogelijkheden tot verkrijgen van cellen en weefselmateriaal voor onderzoek, de 
diversiteit aan veelal dure behandelingsmogelijkheden met potentieel ernstige bijwerkingen, 
de resultaten van bevolkingsonderzoek met voorstadia van ziekte en de wensen en 
verwachtingen van de patiënt. De klinisch patholoog ontwikkelt zich van ondersteunend 
specialist naar actief lid van het behandelteam. De moleculaire pathologie geeft een 
aanvulling op en precisering of soms vervanging van de morfologische classificatie van 
ziekten. De pathologie ontwikkelt immunologische en moleculaire technieken voor het 
voorspellen van de werkzaamheid van geneesmiddelen, voegt digitale pathologie toe aan de 
microscopische analyse voor consultatie in expertnetwerken, ontwikkelt aanvullende 
algoritmische beeldanalyse, correleert de pathologie bevindingen met beeldvormend 
onderzoek en operatie bevindingen in het multidisciplinair overleg (MDO). De klinisch 
patholoog en klinisch moleculair bioloog hebben een belangrijke rol in het MDO en de 
moleculair tumor board (MTB).  We hebben veel bereikt waarop we trots op mogen zijn. 
Tegelijkertijd moeten we vooral blijven kijken naar de toekomst om onze ambities waar te 
maken en te voldoen aan de terechte vragen van de inzendend specialisten en patiënten.  
 
 
 


