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Geachte mevrouw Van Aart, 
 
Wij danken u vriendelijk voor de mogelijkheid onze reactie te geven op het visiedocument. In 
onderstaande reflecteren wij kort op drie thema’s uit uw visiedocument die o.i. wezenlijk zijn voor de 
(toekomstige) organisatie van zorg. 
 
Expertisecentra 
Concentratie waar nodig en spreiding waar mogelijk; de Juiste Zorg op de Juiste Plek is ook voor de 
NVVP uitgangspunt. In uw document is er niet overal een duidelijk onderscheid tussen 
expertisecentrum (klinische) diagnostiek en behandeling en expertisecentrum pathologie moleculaire 
diagnostiek. Deze hoeven niet persé samen te vallen. Wij kunnen uw beweegredenen om de 
moleculaire diagnostiek te willen concentreren deels volgen en houden hierbij graag de kwaliteit van 
zorg/ diagnostiek als uitgangspunt. Voorwaardelijk is dat een pathologieafdeling of organisatie volgens 
de kwaliteitseisen gekwalificeerd is en beschikt over state of the art technieken.  
 
In de praktijk moet er meer en meer getest worden op minder materiaal, vaak in stappen. Dat 
betekent dat elke pathologieafdeling a priori de materiaalbehandeling van deze patiënten zo efficiënt 
mogelijk moet doen (zie E. Thunnissen, Lung Cancer 2012) en dat het brede arsenaal aan (moleculaire) 
diagnostiek toegankelijk moet zijn. Met dit als uitgangspunt kan er een duidelijke omschrijving zijn van 
het minimum kwaliteitsniveau en worden toegewerkt naar heldere normen waar een (klinisch of 
pathologie) expertisecentrum aan moet voldoen. Het is o.i. aan de medisch wetenschappelijke 
verenigingen te komen tot deze normen. Van belang is dat er een algemene leidraad komt en wordt 
voorkomen dat we per mutatie een kwaliteitsdiscussie moeten voeren. De NVVP draagt hier graag 
haar steentje aan bij. Een van de eerste stappen is de oprichting van een commissie Beoordeling 
Oncologische Diagnostiek (cieBOD) naar analogie van de cieBAG. Hiernaast is dit thema op de agenda 
gezet van diverse NVVP commissies en expertisegroepen. 
 
Het aantal expertisecentra predictieve pathologie diagnostiek dat in Nederland actief zal zijn laten wij 
graag vrij. Wij nemen de handschoen op om de organisatie van zorg mede in goede banen te leiden. 
De regiovisie op het vormen van regionale netwerkorganisaties zoals voorgesteld door VWS en 
ondersteund door de NFK spreekt ons zeer aan.  
 
Wij spreken liever over “predictieve pathologie diagnostiek” (farmacopathologie), i.p.v. “moleculaire 
diagnostiek”. In uw document wordt immers ook immunotherapie genoemd. De indicatie voor 
immunotherapie wordt deels met immunohistochemische diagnostiek gesteld.  
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Ook is het van belang te realiseren dat er niet simpelweg een uitslag volgt uit een diagnostische 
laboratorium test. De integratie en interpretatie van de testresultaten in de context van de kliniek en 
de individuele patiënt is de expertise en meerwaarde van de klinische pathologie. Goed overleg en 
afstemming met de behandelend (long)artsen is van groot belang. Alleen in een dergelijke setting kan 
de klinisch patholoog met ondersteuning van de klinisch moleculair bioloog pathologie (KMBP) zijn rol 
als lid van het behandelteam waarmaken.  
 
In uw visiedocument is er een focus op longkanker maar we benadrukken dat dit breder moet worden 
getrokken en dat in de nabije toekomst voor vele andere tumortypen een vergelijkbare discussie zal 
spelen. 
 
 
Moleculaire tumorboards (MTB) 
Bovenstaande komt bij uitstek tot uiting in de MTB, deze zijn dan ook een speerpunt van het PATH 
(Predictieve Analyse voor THerapie) project waarin ook clinici participeren. De toegang tot moleculaire 
tumorboards moet goed geregeld worden. Wij zien hier een rol voor de NVVP om in een leidraad aan 
te geven dat toegang tot een MTB voor elk centrum mogelijk moet zijn.  
 
Nieuwe veelbelovende zorg 
Wij zijn, net als u, enthousiast over de vele nieuwe ontwikkelingen in ons vak en om deze op een 
verantwoorde wijze zo snel mogelijk in de praktijk te brengen. In uw visiedocument noemt u als 
voorbeeld WGS. Dit is bij uitstek een voorbeeld van een ontwikkeling waarvan wij denken dat het voor 
de toekomst interessant en zeer waardevol kan zijn, in ieder geval voor wetenschappelijk onderzoek 
naar de pathofysiologie van kanker en aangrijpingspunten voor mogelijke therapie. Voor toepassing in 
de reguliere zorg is vooralsnog hooguit een indicatie voor WGS in een (kleine) groep van zeldzame 
ziekten. Er is multidisciplinair overleg en onderzoek nodig hoe en wanneer deze techniek in te zetten.  
 
Samenvattend, de NVVP waardeert uw visiedocument en ziet dit als een goede eerste stap in het 
verbeteren van de predictieve pathologie. Wij stellen voor om op korte termijn met u, andere 
zorgverzekeraars alsmede de collega medisch wetenschappelijke (sub-)verenigingen en stakeholders 
als SONCOS in gesprek te gaan over de praktische uitwerking in de organisatie van en toelating tot 
patiëntenzorg. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  

dr. Joost Bart 
voorzitter NVVP 

dr. Robby Kibbelaar 
secretaris NVVP 

 


