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Wat er nu in de wereld gebeurt, hebben we nog nooit meegemaakt. Het corona virus heeft 
heel de samenleving ernstig ontwricht. In de zorgsector zijn drastische maatregelen genomen 
om de komende toestroom van soms ernstig zieke patiënten het hoofd te kunnen bieden. Dat 
heeft ertoe geleid dat electieve zorg wordt afgeschaald. Ook veel pathologie-afdelingen zien 
zich geplaatst voor ingrijpende consequenties.  
Het bestuur van de NVVP leeft mee met alle pathologie-afdelingen en collega’s waar alleen al 
de voorbereidingen op de komende epidemie diepe impact hebben.  
 
Veel afdelingen hebben gescheiden ploegen ingesteld. Waar mogelijk werken mensen soms 
thuis. Anderen moesten hun werktijden of hun parttime tijden aanpassen. In sommige 
ziekenhuizen is geschoven met personeel: van de pathologie naar de medische microbiologie, 
of van de research naar de patiëntenzorg. Overheidsbeleid of lokaal ziekenhuisbeleid maakte 
het soms onvermijdbaar om invulling te geven aan afspraken uit samenwerkingsverbanden, 
waardoor soms niet de service kon worden geleverd die normaliter gewenst is.  
 
Het virus treft niet alleen de maatschappij en de zorgsector, maar het treft ons ook 
persoonlijk in de manier waarop we ons leven en ons werk ingericht hebben. Het virus geeft 
redenen tot zorg omtrent onze gezondheid en de kans om besmet te raken, niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor onze collega’s en familieleden. Een gevoel van onzekerheid raakt ons 
allen. Bijzonder gaat ons medeleven uit naar collega’s en medewerkers die in ernstige of 
mildere vorm door het virus zijn getroffen. 
 
Binnen de NVVP moesten we onze Week van de Pathologie verplaatsen. Veel werk gaat 
ogenschijnlijk in rook op. Zolang de maatregelen van kracht blijven kan er geen sprake van 
een bijeenkomst. We bezinnen ons op de mogelijkheden. In het bijzonder de mogelijkheid 
van een webinar, wellicht gekoppeld aan een digitale algemene ledenvergadering wordt 
onderzocht. 
 
Ik vind het bewonderenswaardig om te zien met hoeveel veerkracht en saamhorigheid we in 
het primaire zorgproces en binnen onze vereniging omschakelen op noodscenario’s. Digitaal 
vergaderen is in korte tijd gemeengoed geworden.  
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Afgelopen maandag hadden we een ZOOM conference, waarvoor alle vakgroepvoorzitters 
uitgenodigd waren. De deelname was overweldigend. De eensgezindheid om kennis en 
ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen was hartverwarmend. Een en 
ander heeft er ook in geresulteerd dat we in korte tijd in staat waren om onze website te 
voorzien van een COVID19 pagina, waarop allerlei praktische informatie te vinden is.  
Afgelopen woensdag hadden we een soortgelijke meeting voor de managers-bedrijfsvoering, 
om de consequenties voor de bedrijfsvoering nog wat dieper door te spreken. 
 
In de komende weken zullen we vaker te maken krijgen met onverwachte situaties. U kunt 
erop vertrouwen dat we ons uiterste best doen om u tijdig en adequaat te informeren. 
Omgekeerd zijn we altijd bereid om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 
Tijdens het laatste congres van de NVVP heb ik de bijeenkomst geopend met een korte 
toespraak onder de titel ‘Samenwerken en Verbinden’. Hoewel de thematiek niets te maken 
had met de problematiek van vandaag de dag, kon ik niet bevroeden hoe belangrijk dit 
thema, in de meest concrete zin van het woord zou worden.  
 
Ondanks ‘social distancing’ neemt de cohesie toe! Ik wil iedereen hartelijk danken voor 
zijn/haar inbreng tot nu toe. Met elkaar staan we sterk en zullen we onze bijdrage leveren om 
deze crisis het hoofd te bieden. 
 
Namens het bestuur wens ik u wijsheid en sterkte toe. 
 

 
 
Jos Bar, voorzitter 


