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Beste leden, 
 
In Nederland bevinden we ons in de aanloopfase naar de piek van de COVID19 epidemie. 
Hoewel een deel van de ontwikkelingen zich onttrekt aan onze directe waarneming, is de 
informatie die we ontvangen alarmerend. Vorige week maakten twee indringende 
multidisciplinaire webinars van de FMS duidelijk hoe in de Noord-Brabantse ziekenhuizen de 
zorg ontregeld raakt en wat de waarde van multidisciplinaire samenwerking is. 
 
Actueel is de schaarste aan allerlei middelen, van mondkapjes tot medisch personeel. Ik 
ervaar het als surrealistisch dat dergelijke vragen realiteit zijn. Ons overgeorganiseerde 
zorgsysteem dreigt in een acute noodsituatie te belanden. Steeds duidelijker tekent zich de 
werkelijkheid af dat we elkaar als dokters moeten helpen, om deze epidemie het hoofd te 
bieden. 
 
Dat brengt mij bij een moreel beroep op ons allen, als beroepsgroep: ‘Laten wij als klinisch 
pathologen ons steentje bijdragen’. 
 
In diverse ziekenhuizen wordt een oproep gedaan om te inventariseren welke medische of 
paramedische zorg- of ondersteunende taken eventueel overgenomen kunnen worden, zodat 
de kwaliteit van m.n. de IC zorg op peil blijft. Dit wordt in elk ziekenhuis verschillend ingericht 
en zal dus maatwerk zijn. 
 
Namens het bestuur van de NVVP wil ik u dringend oproepen om persoonlijk leiderschap te 
tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Dáár zijn we goed in! Ik denk dat de situatie urgent 
genoeg is om u voor dergelijke zorgtaken aan te melden bij de medische staf of het bestuur 
van uw ziekenhuis. Doe dat vroegtijdig zodat er ook nog enkele dagen/weken zijn voor 
inpassen in het klinische zorgproces en een voorbereiding of instructie 
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Veel pathologen en AIOS hebben ervaring in klinische taken en kunnen onder supervisie een 
rol spelen. Ik denk daarbij vooral aan taken op het niveau van een basisarts/ANIOS, maar dit 
zal vooral lokaal ingevuld moeten worden. Ook collegae werkzaam bij zelfstandige pathologie 
organisaties kunnen contact opnemen met de ziekenhuizen waaraan pathologie diensten 
worden verleend. 
  
Vanwege de acute noodsituatie wordt vanuit de specialisten organisaties alles in het werk 
gesteld om dit hulpscenario te ondersteunen. Ook onze collegae oogartsen en klinisch 
genetici meldden zich spontaan om een helpende hand te bieden. De NIV maakt modules met 
spoedtrainingen om andere specialisten te trainen. 
 
Het is veelzeggend dat de IGJ de specialisten de regelruimte en de feitelijke opdracht heeft 
gegeven om dit zo snel mogelijk te realiseren (zie bijlagen) . 
 
Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat deze oproep ook doorvertaald kan worden naar 
KMBP’ers en andere medewerkers zoals analisten die wellicht in kunnen springen bij de 
medische microbiologie. 
 
Tenslotte wil ik wijzen op de website van de NVVP, waarop we een pagina met COVID19 
onderwerpen hebben ingericht. Mocht u geconfronteerd worden met nieuwe COVID 19 
gerelateerde problematiek (medisch inhoudelijk, bedrijfsvoering, inkoop van reagentia, 
mortuariumlogistiek, personeel etc.) schroom dan niet uw vraag te stellen, zodat we met 
elkaar een antwoord kunnen zoeken. 
 
Ik wens u allen veel wijsheid toe. 
 
Let goed op, en pas op elkaar. 

 
  
Hartelijke groet, Jos Bart 
 
 
 
Bijlagen:  

• IGJ | Landelijke coördinatie verspreiding -COVID19-patiënten 

• BDIAP-RCP | COVID-19 and potential redeployment of pathologists 
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