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Geachte collega’s, 
 
Bij de kwaliteitsvisitatie van de NVVP worden vier verschillende domeinen beoordeeld 
(kwaliteit/evaluatie van zorg, vakgroepfunctioneren, cliëntenperspectief en professionele 
ontwikkeling). Onderdeel hiervan is het beoordelen van coupes en verslagen. Terugkoppeling 
van ervaringen met de LVC-visitaties door de gevisiteerde pathologie-afdelingen en van de 
leden van de LVC van de NVVP hebben erin geresulteerd om een pilot op te zetten om de 
beoordeling van de kwaliteit van de coupes anders in te richten. Middels dit schrijven wil de 
LVC u informeren over de nieuwe manier van beoordelen. 
 
Met deze nieuwe werkwijze zal meer beoordeeld worden op de correlatie van de SOP’s 
(uitsnijprotocol/diagnostiekprotocol) en vigerende richtlijnen met de macroscopie en 
microscopie. Iets wat de ISO 15189 niet beoordeelt. Deze correlatie zal worden beoordeeld 
door middel van een 5-jaarlijkse cyclus, waarin de aanwezige pathologiethema’s (dit is 
verschillend per afdeling, maar max 21 thema´s) worden beoordeeld door de gevisiteerde 
afdeling pathologie zelf. Dit zal worden gecontroleerd door de visitatiecommissie ad hoc 
tijdens de visitatie van de vakgroep. Deze controle zal gedaan worden op een (vooraf 
vastgestelde) selectie van de aanwezige thema’s op de afdeling. 
 
Omdat het een pilot betreft, zal deze nieuwe werkwijze vooralsnog simultaan lopen met het 
oude systeem van het (laten) opzoeken en klaarleggen van coupes en het beschikbaar stellen 
van geanonimiseerde verslagen. In het kader van kwaliteit wil de LVC graag samen met het 
gevisiteerde laboratorium kijken naar de intrinsieke kwaliteit van de verslaglegging. Dit wordt 
gedaan door van 5 casus van (vooralsnog) 5 thema’s/items (colonresectie maligniteit, 
mammaresectie maligniteit, cytologie vochten, huidexcisie maligniteit, CT-geleide biopten) 
ook de SOP (en/of uitsnijprotocol) voor ontvangst, bewerking en verslaglegging ernaast te 
leggen. De bedoeling is om zowel door de gevisiteerde afdeling als door de visitatiecommissie 
ad hoc de 5 items te beoordelen op volgen van het protocol, middels het scoren volgens 
bijgevoegd scoreblad. 
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De LVC is van mening dat de nieuwe werkwijze een beter inzicht geeft in de kwaliteit van het 
gehele proces door zowel zelfevaluatie als spiegeling, dan het beoordelen van alleen coupes 
en verslagen.  
Daarom vragen wij u graag uw medewerking aan deze pilot. 
 
Na een jaar zal de LVC de pilot evalueren door middel van feedback van het gevisiteerde 
laboratorium en de leden van de visitatiecommissie ad hoc of deze nieuwe procedure 
inderdaad de oude kan vervangen. De ervaringen zullen op de website van de NVVP 
gedeeld worden. 
 
NB. Indien deze ‘revisie’-bespreking reeds wordt toegepast op uw afdeling kan hier gebruik 
van worden gemaakt tijdens de kwaliteitsvisitatie van de LVC. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de LVC, 
 

 
 

Dr. M.P.J. van der Horst, secretaris LVC. 
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VOORBEELD TABEL 

 
 

Thema/item: 

SOP up-to-date 
(versiebeheer, 

richtlijn) 

Macro volgens 
SOP 

Verslaglegging 
volgens SOP 

Gebruik 
PALGAprotocol 

of lokaal 
protocol 

Verslaglegging 
IHC / 

moleculair 
volgens SOP 

Colonresectie      

Mammaresectie      

Huidresectie 
melanoom  

     

Cytologie      

CTgeleide bx      

      

 

Graag in % van de 5 casus per thema/item weergeven 


