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WOORD VOORAF  
Soms wordt de vraag gesteld ‘Waarom zou ik lid moeten zijn van de NVVP?’  

Het uitgebreide pakket aan taken en verantwoordelijkheden van een medisch 
wetenschappelijke vereniging als de NVVP is niet voor iedereen even duidelijk. Het abstracte 
antwoord bestaat uit het maatschappelijk verkregen recht tot autonomie en zelfregulatie, 
waardoor we als professional de kans krijgen om ons eigen vak optimaal in te richten, met alles 
wat daarbij hoort. Veel schijnbare vanzelfsprekendheden zoals richtlijnen, opleiding en tarieven 
zijn niet uit zichzelf ontstaan en raken verouderd of obsoleet als er geen onderhoud plaatsvindt. 
Hierin ligt het belangrijkste bestaansrecht van de medisch wetenschappelijke vereniging. 

Een van onze beleidsvoornemens was het uitbrengen van een jaarverslag volgens het principe 
van de Plan Do Check Act cyclus. Hiermee beoogt het bestuur optimaal inzicht te geven in het 
gevoerde beleid en transparant te zijn naar de leden betreffende de resultaten. 

Medio 2019 is door de vereniging het strategisch meerjarenbeleidsplan 2020–2024 
vastgesteld en hierna is een voortvarende start gemaakt met de uitwerking hiervan volgens de 
A3 systematiek om een model te hebben voor sturing. De NVVP A3 laat de samenhang van de 
beleidsvoornemens zien, helpt om de bestuurlijke keuzes en processen transparant te maken 
en begeleidt de bestuurlijke PDCA cyclus. 

Als één ding in 2020 duidelijk is geworden, dan is het wel dat de omstandigheden niet maakbaar 
zijn en dat plannen derhalve beperkt houdbaar zijn. Naar onze mening is er ondanks de 
onverwachte omstandigheden gedicteerd door de COVID pandemie op veel fronten ongelooflijk 
hard gewerkt en goed geïmproviseerd.  In dit jaarverslag 2020 kunt u op hoofdlijnen het brede 
scala aan taken en werkzaamheden zien waarmee de NVVP zich in 2020 beziggehouden heeft, 
dan wel waar onze inbreng is gevraagd.  

Veel werk is gedaan door de leden – door u dus. We willen u hartelijk danken voor uw 
medewerking en betrokkenheid. Inspiratie voor dit jaarverslag hebben we opgedaan bij onze 
zustervereniging, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde waarvoor onze dank. Ook in 2021 
hopen we opnieuw stappen te zetten, passend in het ingezette beleid, om ons vak optimaal vorm 
te geven.  

Met elkaar werken we eraan om ons vak optimaal te positioneren, teneinde de beste diagnostiek 
voor de beste behandeling te kunnen geven, voor zoveel mogelijk patiënten.   

 

Jos Bart, voorzitter  
Robby Kibbelaar, secretaris 
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TERUGBLIK 2020 – 100 JAAR 
NVVP 
2020 begon zoals elk ander jaar. Het zou een bijzonder jaar worden. En dat werd het ook, maar 
op een heel andere manier dan we dachten. 2020 was het jaar waarin het 100-jarig bestaan 
van de NVVP/NPAV  werd gevierd. Een jaar dat zou worden afgesloten met een spetterend 
jubileumfeest waar onze Europese zusterverenigingen voor zouden worden uitgenodigd, evenals 
onze zusterverenigingen van de andere medische disciplines in Nederland. De voorbereidingen 
voor een congres en de festiviteiten waren al in gang gezet en de redactieraad voor het 
jubileumboek was reeds op volle kracht aan het werk. Te midden van deze mooie vooruitzichten 
vroeg de dagelijkse gang van zaken om aandacht. Stapsgewijs zouden de speerpunten uit het 
Strategisch Beleidsplan 2020-2024 ter hand worden genomen. Zo was de taakgroep ‘Pathologie 
in beeld’ net opgestart.  

In januari hoopten we nog dat de COVID-19 epidemie een lokaal verschijnsel in een Chinese 
provincie zou blijven, maar in februari bleek al dat de epidemie in snel tempo om zich heen greep 
en pandemische vormen aannam. Na veel discussie besloten we de Week van de Pathologie uit 
te stellen en 2 weken later zaten we in een ‘intelligente lockdown’.  

In sneltreinvaart werden fysieke vergaderingen omgezet in onlinebijeenkomsten. De ALV en 
bijscholingsactiviteiten werden omgezet in online sessies. De Zoom cultuur deed zijn intrede in 
het vergadercircuit. We moesten wennen aan de nieuwe manier van werken maar voordelen 
waren er ook. De enorme flexibiliteit om, als het moet binnen enkele uren, een bijeenkomst te 
organiseren hebben we benut. Contacten met stakeholders bleken flexibeler dan ooit en reistijd 
blijk je te kunnen missen als de spreekwoordelijke kiespijn. Natuurlijk hebben we ook ervaren 
dat online contacten vaak suboptimaal zijn. Echt lastige discussies moet je fysiek voeren, maar 
het spreekwoord ‘Van de nood een deugd maken’ is hier echt op zijn plaats. Een winstpunt is 
dat we met de online sessies een modus hebben ontdekt om vaker en makkelijker met de leden 
te communiceren. Hiervan willen we meer gebruik maken. Hoewel we aanvankelijk nog hoopten 
op versoepelingen tegen het einde van het jaar bleek zelfs de jubileumviering niet bestand tegen 
de COVID-19 pandemie. Wat restte was een bijzonder fraai jubileumboek, dat ook prima digitaal 
gepresenteerd kon worden. De festiviteiten houden we hopelijk tegoed.  

Tijdens het dal tussen de twee COVID pieken vond de eerste en enige fysieke bijeenkomst van 
het bestuur plaats, in de vorm van een ongedacht vruchtbare retraite. Opeens bleek het thema 
One Health en de societal impact van de combinatie van klinische en veterinaire pathologie een 
centrale rol te spelen. Een ander belangrijk thema, dat zich in het voorjaar van 2020 aandiende 
was de maatschappelijke druk vanuit zorgverzekeraars en enkele grote instituten om 
moleculaire diagnostiek te centraliseren, versterkt door een motie vanuit de Tweede kamer, die 
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leidde tot een adviesaanvraag van VWS aan het Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit bleek een 
groot en tijdrovend project te worden waarin door een brede vertegenwoordiging van NVVP-leden 
onder regie vanuit het dagelijks bestuur een staaltje van samenwerking is getoond en door de 
NVVP een krachtige positie is ingenomen. Het NVVP optreden is bijzonder gewaardeerd door het 
ZIN. Deze beide thema’s versterkten de urgentie van de standpuntnota waarvoor de basis is 
gelegd tijdens bovengenoemde retraite. De standpuntennota ligt ten tijde van dit schrijven ter 
becommentariëring bij de leden en zal in maart 2021 in een webinar worden besproken. 

Kortom, 2020 werd door de COVID-19 pandemie heel anders dan we konden voorzien, maar 
bleek desalniettemin vanuit bestuurlijk perspectief een vruchtbaar jaar, waarvan de volgende 
hoofstukken een meer gedetailleerd beeld laten zien. 
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EVALUATIE VOORTGANG 
BELEIDSPLAN 2020 – 2024 
In de terugblik is beschreven hoe door de COVID crisis de oorspronkelijke planning moest worden 
aangepast.  

Eind 2019 is het dagelijks bestuur (DB) gestart met het vertalen van het strategisch beleidsplan 
(SBP) naar de A3 systematiek, de motivatie was de behoefte om kort en bondig (op 1 A3) de 
missie, visie, doelen en resultaten te kunnen communiceren. Een tweede doel is het ontwikkelen 
van een sturingsmodel voor monitoring van de voortgang. Met de A3 wordt het voor het bestuur 
makkelijker om inzicht te houden in de voortgang en om verantwoording af te leggen aan de 
leden. De A3 systematiek kent een inherente PDCA cyclus en dit was een aanvullend argument 
om te kiezen voor deze aanpak. Onderstaande evaluatie is op hoofdlijnen gepresenteerd in de 
ALV van 17 november 2020. 

A3 BELEIDSPLAN 2020 – 2024 

De A3 beschrijft allereerst de missie van de NVVP en hierna de visie en succesbepalende 
factoren. Deze laatste twee steeds met onderscheiden van het maatschappelijk domein (oranje), 
de interne organisatie (blauw), de externe relaties (groen), en bestuur (rood). Zie bijlage 2. 

In de vakken 6 t/m 9 is gespecificeerd WAT de resultaten en doelen zijn. In de vakken 1 t/m 4 
is gespecificeerd HOE deze doelen worden gerealiseerd.  Vak 5 geeft de monitoring en sturing 
aan van de processen, dit is in 2.2 samengevat. 
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MANAGEMENT VAN PROCESSEN 

Maatschappelijk: de commissie Wetenschap & Innovatie (CWI) heeft het opstellen van een 
kennisagenda, in navolging van de zusterverenigingen in Federatie Medisch Specialisten (FMS) 
verband, voortvarend opgepakt. Deze kennisagenda wordt begin 2021 vastgesteld. 

Maatschappelijk: de NVVP intensiveert het contact met het RIVM/screeningsorganisaties (SO). 
Er vindt periodiek overleg plaats door het DB met het RIVM, per 2021 niet meer per afzonderlijke 
SO maar geïntegreerd BVO BMHK en DK 

Externe relaties: periodiek overleg door het DB met de Raad van Accreditatie, IKNL, IGJ, 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties, Hartwig Medical Foundation. Overige 
bestuursleden schuiven aan afhankelijk van het onderwerp. Ook hebben we bestuurlijk kwartaal 
overleg met PALGA. 

Interne relaties: periodiek overleg met DB en UMC hoofden en, PABLO. Overige bestuursleden 
schuiven aan afhankelijk van het onderwerp. 

Hiernaast is het DB gestart met een meer gestructureerd afstemmingsoverleg met de 
commissies (LVC, Concilium, CBB, CKBU, CBN, Juridische Commissie) of de secties (Veterinaire 
pathologie, KMEP) en de LPAV. Dit zal in 2021 worden doorontwikkeld. 

In 2020 is een eerste stap gezet in het realiseren van een transparant mandateringsbeleid. In 
mei 2020 is bij bestuursbesluit vastgesteld wat de rechten en plichten zijn van een NVVP 
gemandateerde of vertegenwoordiger. Deze draagt het NVVP beleid uit en koppelt terug aan de 
NVVP.  

In 2020 is het DB gestart met een directe mailing aan vakgroepvoorzitters, medisch managers 
pathologie en UMC afdelingshoofden om beleidszaken voor te leggen of informatie op te halen.  

Een transparante en zorgvuldige begroting voor 2021 is gerealiseerd. 
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KENGETALLEN
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LEDEN / POMPE PENNING/ 
BIJEENKOMSTEN 
NVVP-LEDEN 

Wij heetten in 2020 de 35 nieuwe leden welkom:  

 

Totaal 35 
Patholoog 7 
AIOS 23 
KMBP - 
KMBP i.o. 3 
Veterinair patholoog 2 

 

 

BIJEENKOMSTEN 

Afgelopen jaar hebben we de volgende bijeenkomsten georganiseerd. 

16 maart 2020 
  

COVID overleg (webinar) 
 
Voorzitter: Jos Bart 

Alle PA - afdelingen 

18 maart 2020 
  

COVID overleg (webinar)  
 
Voorzitter: Jos Bart 

Managers PA 
afdelingen 

11 juni 2020 
  

Webinar COVID  
Vanuit pathologie perspectief 
  
Voorzitter: Elisabeth Bloemena 

Alle leden  

25 augustus 2020 Beleidsdag NVVP bestuur  Bestuursleden en 
secretarissen 
diverse commissies 

29 september  Endometriumcarcinoom – NWGP Alle leden 
17 november 2020 ALV Alle leden 
1 december 2020  Jubileumboekuitreiking 

Webinar COVID  
Nertsen/vleermuizen 
Update vanuit COVID consortium 
  
Voorzitter: Elisabeth Bloemena 

Alle leden  

15 december 2020 ALV Alle leden 
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POMPE-PENNING 

Ieder jaar is het de goede gewoonte om tijdens de Week van de Pathologie de Pompe-penning 
uit te reiken. Met deze penning, vernoemd naar patholoog J.C. Pompe, eert de NVVP personen 
die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de pathologie. Door het annuleren van de Week 
van Pathologie is in 2020 geen penning uitgereikt. 

2020 - 
2019 Johan Offerhaus 

Philip Kluin 
2018 Miek Havenith 

Jan van den Tweel 
2017 Jan Broekman 
2016 Han van Krieken 
2015 Wolter Mooi 
2014 Fred Bosman 

Gert-Jan Fleuren 
2013 Chris Meijer 

Raimond Giard 
2012 Arjen van de Pol 
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BULLETIN EN MAGAZINE 
Het Bulletin is conform de planning ten minste 2-wekelijks verschenen, vanuit het bestuur wordt 
veel aandacht besteed aan het informeren van de leden over alle NVVP zaken. Uit terugkoppeling 
blijkt dat de leden de redactie van het Bulletin ook weten te vinden. 

Het NVVP Magazine heeft zich geconsolideerd met een representatieve redactieraad, Robert 
Kornegoor, klinisch patholoog, Margreet Ploeg, veterinair patholoog, Judith Jeuken, KMBP, 
Sophie van Tilburg-van Hedel, bureaudirecteur en Robby 
Kibbelaar, secretaris NVVP. De doelstelling 2 edities te 
publiceren per jaar is gerealiseerd. Het NVVP Magazine 
wordt nu in digitale bladerversie gepubliceerd en in 
beperkte oplage gedrukt. 

 

  



Jaarverslag NVVP 2020 

 14 

KWALITEIT 
 
RICHTLIJNONTWIKKELING 

Modulair onderhoud van richtlijnen begint langzaam vorm te krijgen. Vanuit de FMS is het 
koploperproject gestart, waarbinnen de werkwijze van modulair onderhoud van richtlijnen wordt 
uitgeprobeerd en bijgeschaafd. Van de 9 clusters die binnen dit project worden behandeld, zijn 
er 3 relevant voor de NVVP: Benigne Gynaecologie, GE Chirurgie en Bovenste Tractus Digestivus. 
Animo van pathologen tot deelname aan de cluster expertisegroepen is helaas beperkt.  

In 2020 is  gestart met de voorbereiding op de revisie van de richtlijnen Primaire Tumor 
Onbekend en Cervix Cytologie. Daarnaast participeert de NVVP in diverse multidisciplinaire 
richtlijnwerkgroepen. Een eerste versie van de revisie richtlijn moleculaire verslaglegging is 
opgesteld. Deze zal na de commentaar ronde in 2021 worden vastgesteld. 

KWALITEITSPROJECTEN 

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten worden projecten (SKMS projecten) gefinancierd 
die bijdragen aan de verbetering van de transparantie en kwaliteit van zorg door medisch 
specialisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van 
kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van consultkaarten, patiënten 
informatie of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn. 

Lopende projecten 

PROJECT PROJECTLEIDER VERWACHTTE EINDDATUM 
Adviesrapport Postmortem 
Diagnostiek 

Paul van der Valk 30-06-2021 

Stand van het land: ontw. 
blauwdruk jaarlijkse terugkoppeling 
spiegelinformatie  
 

Henk-Jan van Slooten 30-06-2021 

Op naar een beter reproduceerbare 
gradering van prostaatcarcinomen 

Paul van Diest 30-09-2021 

Kennisagenda Pathologie Wim Timens 30-09-2022 
Integraal Kwaliteitsbeleid 
Pathologie 

Willemijn Dingemans 30-06-2023 

Stand van het land: De individuele 
Patholoog 

Henk-Jan van Slooten 31-12-2023 

Ontwikkeling van procedure en 
scholingsmodule m.b.t. DNA 
onderzoek in tumorweefsle 

Margreet Ausems 31-01-2022 
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Adviesrapport Postmortem diagnostiek 

Een obductie kan verschillende doelen dienen: bevorderen van wetenschappelijke kennis, 
verschaffen van duidelijkheid over doodsoorzaak, geruststellen van nabestaanden, beschermen 
van volksgezondheid, maar vooral ook het toetsen van kwaliteit op het gebied van diagnostiek 
en behandeling. Obductie is dus een waardevol instrument dat multidisciplinair en 
multifunctioneel kan worden ingezet. Het aantal obducties is al jaren afnemend, waarmee de 
kwaliteitsborging onder druk komt te staan. Het doel is om postmortem diagnostiek in zijn geheel 
(niet alleen obductie) te moderniseren, verder te ontwikkelen en te organiseren; de kwaliteit te 
kunnen blijven monitoren, handhaven en verbeteren.  

Stand van het land: ontwikkeling Blauwdruk jaarlijkse terugkoppeling spiegelinformatie 

Het gebruik van gestandaardiseerde (protocollaire) verslaglegging via de PALGA 
protocolmodules (PPM), waarmee we wereldwijd voorop lopen, leidt al tot een aantoonbaar 
betere zorg. Dit project is erop gericht om deze unieke PPM data grootschalig te gebruiken en 
gestandaardiseerde en relevante spiegelinformatie laagdrempelig en informatief aan te bieden 
aan pathologen. Hiertoe wordt een gestandaardiseerd jaarrapportage systeem ontwikkeld. In de 
tweede fase van het project zal het gebruik van deze spiegelinformatie door de pathologen 
geïnventariseerd en geëvalueerd worden: gebruikt de patholoog deze spiegelinformatie, ervaart 
deze dit als nuttig, en wat doet deze er mee?  

Op basis van de uitkomsten van dit project zal besloten worden deze spiegelinformatie uit te 
breiden en structureel aan te bieden.  

Op naar een beter reproduceerbare gradering van prostaatcarcinomen 

De Gleason score voor de gradering van het prostaatcarcinoom is een sterke prognostische 
factor die bepalend is voor de therapiekeuze tussen observatie en een ingrijpende operatie met 
veel bijwerkingen, of radiotherapie. De reproduceerbaarheid van deze gradering is echter te laag 
(Allsbrook 2001, Oyama et al 2005), hetgeen zeer relevant is gezien de nog altijd stijgende 
incidentie van prostaatkanker.  

Dit project brengt in kaart in welke mate gradering van prostaatcarcinomen tussen pathologen 
en laboratoria in Nederland verschilt, en welke factoren daar invloed op hebben. Systematische 
verschillen tussen laboratoria en pathologen willen we middels een interventie (terugkoppeling, 
E-learning) in 2 labs die hoger resp. lager graderen verminderen, en dit uitrollen tot een jaarlijkse 
benchmark.   
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Kennisagenda Pathologie 

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de Pathologie. Mede door diagnostische innovaties, 
netwerkvorming, specialisatie, digitalisering, moleculaire diagnostiek en noodzaak tot 
doelmatiger werken is het tijd regie te nemen,  de snelheid van ontwikkelingen te accommoderen 
en daarvoor een kennisagenda te ontwikkelen. Het doel van dit project is om een kennisagenda 
2025 neer te zetten voor de komende 6 jaar en richt zich op de volgende aspecten: 

- de belangrijkste ontwikkelingen in ons vakgebied (kansen en bedreigingen). 
- de lacunes in kennis en technologie (mede aan het licht gebracht in richtlijnen). 
- plan van aanpak, waaronder prioritering wetenschappelijk onderzoek. 

De ontwikkelingen worden in kaart gebracht door nationaal en internationaal stakeholders te 
bevragen en door literatuuronderzoek.  

Integraal Kwaliteitsbeleid Pathologie 

Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg 

Volgens de Raad Volksgezondheid & Samenleving is het tijd om een nieuw systeem op te zetten 
waarbij zorgverleners zelf het initiatief nemen om te laten zien wat ze doen, in plaats van dat ze 
reageren op verantwoordingsvragen van anderen.  

De NVVP werkt toe naar een samenhangend en integraal kwaliteitsbeleid, waarin de 
ontwikkeling, het onderhoud en de borging van de verschillende kwaliteitsinstrumenten is 
vastgelegd.  

Het doel van het kwaliteitsbeleid is de kwaliteit van de pathologie duidelijk en zichtbaar maken 
voor alle betrokkenen en belanghebbenden.  

Het tweede doel is reductie in overlap van accreditatie, visitatie, toetsing en nascholing; met als 
gevolg minder onnodige administratieve lasten en kosten.  

Stand van het land: De individuele Patholoog 

In een eerder SKMS project (5623238 - Stand van het land), werd PALGA protocol data gebruikt 
voor het terugkoppelen van spiegelinformatie aan afdelingen. Zij kregen inzicht in hun lokale 
gegevens en konden zich vergelijken met andere, geanonimiseerde afdelingen en het landelijk 
gemiddelde. De reactie van de afdelingen was positief, echter informatie van een afdeling als 
geheel blijft van beperkt nut voor de zelfreflectie van de individuele patholoog. Met het 
voorgenomen project beoogt de NVVP samen met PALGA een webapplicatie te ontwikkelen voor 
de individuele patholoog, om op een veilige en persoonlijke manier inzicht te verkrijgen in de 
eigen data en deze te kunnen spiegelen met andere pathologen, de spreiding binnen de eigen 
afdeling en het landelijk gemiddelde. 
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SKMS kennismodule erfelijke tumordiagnostiek. 

De VKGN (Vereniging Klinische Genetica  Nederland) heeft i.s.m. de NVVP in 2019 het SKMS 
project “Ontwikkeling van procedure en scholingsmodule m.b.t. DNA onderzoek in tumorweefsel” 
opgesteld. Het project is in april 2020 goedgekeurd en eind 2020, enigszins vertraagd a.g.v. de 
COVID-19 crisis ,  van start gegaan. Projectleider is Margreet Ausems, klinisch geneticus, namens 
de NVVP nemen deel in de werkgroep Wendy de Leng, KMBP, en Kim Monkhorst, patholoog. 

SKMS projecten in voorbereiding 

PROJECT PROJECTLEIDER STATUS 
Barrettslokdarm vermindering 
praktijkvariatie 

Sybren Meijer Aangevraagd 

Revisie richtlijn Primaire Tumor 
Onbekend   

Petur Snaebjornsson   Aangevraagd 

Revisie richtlijn cervixcytologie n.t.b. In voorbereiding voor 
indieningsronde september 
2021 

Kwaliteitsregistratie pathologie Henk-Jan van Slooten In voorbereiding voor 
indieningsronde september 
2021 

 

Barrettslokdarm 

Slokdarmkanker wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt. Een Barrettslokdarm is een 
voorloperafwijking hiervan met meerdere stadia, met toenemend risico op maligne ontaarding. 
Vroege detectie is cruciaal voor tijdige behandeling en daarom worden patiënten met een 
Barrettslokdarm gecontroleerd. Hierbij worden biopten afgenomen waarbij de diagnose van de 
patholoog de ernst van de situatie en het vervolgbeleid bepaalt. Variatie in beoordeling tussen 
pathologen leidt echter tot onnodige over- en onderbehandeling en potentiële ernstige schade 
voor deze patiënten.  

Met dit project willen we de zorg voor deze patiënten verbeteren. Eerst inventariseren we de 
beoordelingsvariatie van Nederlandse pathologen en welke factoren van invloed zijn. Vervolgens 
verminderen we deze variatie door een specifieke e-learning en stellen we kwaliteitscriteria voor 
laboratoria op.  

Deze aanpak is in de toekomst toepasbaar op andere ziektebeelden. 
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Revisie richtlijn Primaire Tumor Onbekend 

Als patiënten uitzaaiingen van een tumor hebben, terwijl niet duidelijk is waar die uitzaaiingen 
vandaan komen, spreekt men van ‘primaire tumor onbekend’ (PTO). De prognose van deze 
patiënten is slecht: een jaar na diagnose is slechts 15% nog in leven. Het aantal patiënten is ook 
nog eens hoog: in 2019 waren het er 1600.  

De huidige richtlijn PTO stamt uit 2012 en is aan revisie toe, zowel voor het verwerken van 
nieuwe inzichten als voor het verbeteren van de kwaliteit van de richtlijn. Wij beogen met dit 
project de hele richtlijn uit 2012 tegen het licht te houden en daarbij aandacht te besteden aan 
het diagnostisch proces, de (palliatieve) behandeling, psychosociale ondersteuning, nazorg en 
organisatie van zorg.  
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ZORGEVALUATIESTUDIES 

Zorgevaluatie richt zich op directe effecten van toepassingen in de zorg: welke behandelingen 
werken wel, niet, of beter? Hoe wordt iemand zo snel mogelijk beter met zo min mogelijk 
bijwerkingen? Als twee behandelingen of vormen van diagnostiek even goed zijn, wordt ook 
gekeken naar de kosten; waarom geld uitgeven aan iets wat net zo goed goedkoper kan? En als 
de uitkomsten uit zorgevaluatie bekend zijn, dan is de bedoeling dat deze kennis ook echt bij 
patiënt en arts terechtkomt, zodat zij samen kunnen beslissen wat voor deze patiënt de beste 
zorg is. Zie ook: https://www.zorgevaluatienederland.nl/about 

Dergelijke zorgevaluatie studies zijn binnen een specialisme algemeen gebaseerd op de 
Kennisagenda, die nu ook voor de NVVP in een afrondingsfase is. De financiering van 
onderzoeken naar kennishiaten binnen de kennisagenda kan lopen via de aanvraag van 
reguliere subsidies bij de ZonMw programma’s DoelmatigheidsOnderzoek of Goed 
GebruikGeneesmiddelen, of via andere mogelijke subsidiebronnen, zoals het landelijke 
Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Dit is door het Zorginstituut Nederland 
in opdracht van het ministerie van VWS vastgesteld. Zie ook hiervoor: 
https://www.zorgevaluatienederland.nl/programs. 

De subsidierondes die al zijn geweest op basis van thema’s afkomstig uit de kennisagenda’s, 
zijn tot nu toe vooral gericht geweest op de poortspecialismen en pas recent is er meer aandacht 
voor de gehele zorgketen inclusief de diagnostische specialismen. Hier ligt derhalve een 
uitdaging bij de NVVP om de eigen kennisvragen uit onze Kennisagenda bij dit programma onder 
de aandacht te brengen. 

De zorgevaluatie rondom COVID-19 kent een traject wat niet per beroepsvereniging loopt, maar 
waarbij door de FMS in een multidisciplinaire Kennisagenda wordt voorzien, waarbij namens de 
NVVP ook wordt deelgenomen aan de multidisciplinaire COVID-19 wetenschapscommissie. De 
1e versie hiervan is in december 2020 uitgekomen: 
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/kennisagenda-covid-19-aangeboden-aan-vws en 
kent gezien de actualiteit van dit thema een veel korte herzieningstijd dan de reguliere waarbij 
de volgende versie in Juni 2021 wordt beoogd. 
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VISITATIE EN ACCREDITATIE 

LVC 

Door de Corona pandemie was het jaar 2020 ook voor de LVC een apart jaar. Vanaf maart 2020 
heeft de adviescommissie kwaliteit van de FMS, geadviseerd om geen visitaties op locatie meer 
te verrichten. Om geen achterstand van visitaties op te bouwen en reeds geplande visitaties door 
te laten gaan, kwam de digitale visitatie in beeld. De LVC visitatoren vinden het belangrijk om 
juist aandacht te besteden aan de “zachte kant” van de onderlinge samenwerking binnen en 
buiten een vakgroep. Zij waren daarom benieuwd of dat ook digitaal mogelijk zou zijn. Omdat de 
LVC leden geen ervaring hadden met digitaal visiteren, is er een aantal pilots gedaan. Daarbij 
werd er wel een aantal spelregels afgesproken die zijn overlegd met het NVVP bestuur. Als 
randvoorwaarden voor een digitale visitatie werd afgesproken dat: 

- een vakgroep niet te groot kan zijn (max 6-10 personen); 
- als platform ZOOM geadviseerd wordt; 
- er ondersteuning door een ambtelijk secretaris is; 
- de voorzitter van de visitatiecommissie ad hoc de visitatie kan afbreken als het niet soepel 

verloopt; 
- sessies max 45-60 minuten duren met mogelijkheid tot pauze en overleg door de 

visitatiecommissie; 
- er een programma met planning van de sessies is; 
- de commissie host is en bepaalt wie er kunnen worden toegelaten in een gesprek; 
- iedereen aan het woord moet kunnen komen.  

Ook voor de fysieke inrichting moeten er goede afspraken zijn: 

- alle gevisiteerden een eigen scherm, centraal scherm voor overzicht; 
- rondleiding eventueel een opgenomen filmpje; 
- de visitatiecommissieleden kunnen overleggen of ze samen op 1 locatie komen of ieder 

apart. 

Gebleken is dat het digitaal visiteren van een kleine vakgroep (<10 vakgroepleden), weliswaar 
niet ideaal, maar wel mogelijk is. Het bleek ook mogelijk een digitale rondleiding door het 
laboratorium te krijgen  zonder van te voren opgenomen filmpje. De LVC heeft  in 2020 nu 4 
digitale visitaties verricht. Er is slechts één visitatie uitgesteld naar 2021 omdat de vakgroep te 
groot was. In 2021 zal een aantal visitaties digitaal worden gedaan, maar zodra het weer 
mogelijk is heeft visiteren op locatie absoluut de voorkeur. 

In 2020 zijn er in totaal 6 visitaties verricht waarvan 1 een uitgestelde visitatie van 2019 betrof. 
Er zijn in 2020 geen voorwaarden gesteld, 2x een zwaarwegend advies en 38 aanbevelingen 
gegeven, De zwaarwegende adviezen en aanbevelingen hadden vaak betrekking op SMART 
formulering van de toekomstplannen en samenwerking in de regio. Er is 1 visitatie 
doorgeschoven naar 2021.   

Opleiding 

In 2020 is 1 A-opleiding gevisiteerd en zijn 3 B-opleidingen gevisiteerd.  
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BVO-DK en BVO-BMHK 

Het proces van audits rond de BVO’s staat in de praktijk nog grotendeels los van het 
kwaliteitsbeleid van de NVVP. Er zijn in 2020 overleggen geweest tussen vertegenwoordigers 
van de screeningsorganisaties, CKBU, het dagelijks bestuur en de bureaudirecteur over betere 
afstemming van de processen en specifiek de auditeisen voor pathologie afdelingen voor het 
BVO darmkanker. Verdere integratie binnen het kwaliteitsbeleid is noodzakelijk. 
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BESTUUR, COMMISSIES, 
TAAKGROEPEN, EXPERTISE 
GROEPEN EN 
GEMANDATEERDEN 
ORGANISATIE – DE PLASMACEL 

De NVVP is een koepelvereniging met 3 secties: klinische pathologie, veterinaire pathologie en 
klinisch moleculaire en experimentele pathologie. De koepelvereniging telt diverse commissies 
en deze worden weergegeven in een functioneel organogram met de morfologie van de 
plasmacel, zie de afbeeldingen. 

 

Koepelbestuur/klinische pathologie: Jos Bart (voorzitter), Robby Kibbelaar (secretaris), Els 
Ahsmann (penningmeester per november 2020). 

Ed Schuuring/Wendy de Leng (per november 2020) namens de KMEP, Naomi de Bruin namens 
de Veterinaire pathologie. 

Suzan Roothaan (CKBU), Elisabeth Bloemena (CBN tot november), Wim Timens (CWI), Peter de 
Bruin (CBB), Sandrine Nugteren/Gwen Dackus (LPAV) per augustus. 

Voorheen was er een regelmatig 1 of 2x per jaar overleg van het gehele bestuur met de LVC, 
Juridische commissie en het Concilium die niet in het bestuur zijn vertegenwoordigd. Dit betrof 
het zogeheten ‘vooroverleg’ voorafgaande aan de bestuursvergaderingen (iedere 3e dinsdag van 
de maand). In 2020 is dit gewijzigd naar een 1 of 2 jaarlijks periodiek overleg met het DB en 
afhankelijk van de agenda participeren overige bestuursleden.  

Bureau: Sophie van Tilburg-van Hedel (directeur), Marylies Huizinga (secretaresse), Esther 
Brandt (secretaresse). 
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KMEP  

Ed Schuuring (voorzitter)/Wendy de Leng (voorzitter per november 2020), Tom van Wezel 
(secretaris), Bas Tops, Marjolijn Ligtenberg, Ernst-Jan Speel. 

P: plannen en acties 2020 
§ Vertegenwoordiging KMBP in relevante NVVP commissies  
§ Vertegenwoordiging in voorbereiding/advisering aan ZIN/VWS-advies 
§ Richtlijn tumor first 

 
D: wat is er gedaan in 2020 

§ 6 vergaderingen van KEMP bestuur  
§ zichtbaarheid verbeterd: KMBP zitting in cieBOD oprichtingscommissie 
§ NVVP beleidsoverleg Zorg op Maat 

 
C: evaluatie van de resultaten 

§ 2 nieuwe leden en nieuwe voorzitter  
§ CE-IVD-R: vinger aan de pols houden of er stappen gezet worden in de voorbereiding van 

implementatie nieuwe wetgeving 
§ bespreken van consensus rapport diagnostiek en behandeling van NTRK-genfusie 

gerelateerde solide tumoren en CZ rapport long diagnostiek 
§ bespreken van bewaartermijnen DNA en moleculaire data 
§ bespreken van HMF de mogelijke rol van WGS 
§ update van richtlijn MD-verslaglegging 

 
A: plannen voor 2021 

§ Duidelijke taakverdeling KMEP/EMP  
§ Zichtbaarheid moleculaire pathologie via de website van de NVVP verbeteren 
§ Lidmaatschap vakbond/functiebeschrijving KMBP 
§ Afstemming MD zaken met KMBP-leden in verschillende commissies 
§ Regie/coördinatie updating van verrichtingcode (via EMP) 
§ Vertegenwoordiging in tranch 2 c.q. uitwerking van ZIN/VWS-advies 
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Veterinaire pathologie 

Naomi de Bruin (voorzitter), Judith van den Brand, Joost Lensen, Margreet Ploeg,  
Sandra Vreman. 

P: plannen en acties 2020 

§ Inventarisatie raakvlakken humane en veterinaire pathologie. 
§ Draagvlak verbreden binnen de veterinaire achterban. 
§ Zichtbaarheid veterinaire pathologie vergroten. 

  
D: wat is er gedaan in 2020 

§ Periodieke vergaderingen veterinaire sectie. 
§ Actieve bijdrage in ‘hei-dag’ koepelbestuur. 
§ Bijdrage veterinaire pathologie in NVVP bijeenkomsten en congressen.  
§ Rol in taakgroep ‘pathologie in beeld’ 
§ Inventarisatie raakvlakken opleiding humaan vs. veterinair patholoog, opzet synergie. 

 
C: evaluatie van de resultaten 

§ Resultaten zijn positief.  
§ Er zijn nieuwe contacten en structuren ontstaan die kansen bieden voor verdere uitwerking.  
§ De verschillen en overeenkomsten zullen verder uitgewerkt moeten worden, maar er is in 

2020 een stevig fundament gevormd. 
 

A: plannen voor 2021 

§ Verdere integratie veterinaire sectie binnen NVVP.  
§ Vertegenwoordiging van alle veterinaire aspecten.  
§ Meer zichtbaarheid op bijeenkomsten en vastere frequentie bijeenkomsten. 
§ Draagvlak veterinaire achterban verder verbreden. 
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CKBU   

Suzan Roothaan (voorzitter); Willemijn Dingemans (secretaris); Laurette Harterink; Nils 
Köster; Ernst-Jan Speel; Petra Ghuijs; Charlotte Wetzels; Jan Erik Freund (LPAV-lid)  

Per 01-01-2021 uit de CKBU: Marius van den Heuvel. 

P: plannen en acties 2020 

§ Taakgroep kwaliteit 
§ Project modulair onderhoud richtlijnen 
§ Digitale kwaliteitsrondzendingen 
§ Bemensing CKBU voltallig maken 
§ Actualiseren website 
§ Herinvoering jaarverslag CKBU 
 
D: wat is er gedaan in 2020 

In samenwerking met het bestuur is de CKBU versterkt met een aantal nieuwe leden waaronder 
de nieuwe secretaris. Met deze formatie zijn we opnieuw op sterkte gekomen. Daarnaast is sinds 
september 2020 een beleidsmedewerker voor de CKBU geïntroduceerd. 

Er zijn 11 vergaderingen gehouden. Normaal gesproken organiseert de CKBU telefonische 
vergaderingen en 2x per jaar een (fysieke) beleidsdag. In 2020 is, mede ingegeven door de 
omstandigheden, een omschakeling gemaakt naar vergaderingen via Zoom. 

Verder hield de CKBU zich bezig met de volgende zaken in 2020: 

§ Raad Kwaliteit (FMS) 
§ Werkgroep Protocollen (Palga) 
§ SONCOS 
§ NVVP bestuur 
§ Mandatering voor richtlijnen 
§ Adhesieverklaringen richtlijnen 
§ SKMS aanvragen 
§ Betrokkenheid bij oprichting expertisegroepen 

 
C: evaluatie van de resultaten 

§ Begin 2020 is de CKBU vrij snel op volle sterkte gekomen met 3 nieuwe leden. Ook heeft ons 
AIOS lid plaats gemaakt voor een nieuwe collega en is de CKBU uitgebreid met een 
beleidsmedewerker. Het ontbreken van fysieke bijeenkomst ervaren we zeker in deze 
situatie met veel nieuwe leden als een groot gemis. De hoop is om in 2021 in elk geval 1 
fysieke beleidsdag te kunnen organiseren. 

§ Het SKMS-project Integraal kwaliteitsbeleid is van start gegaan onder leiding van Willemijn 
Dingemans, secretaris CKBU. 

§ Subsidieproject digitale kwaliteitsrondzendingen is helaas niet toegekend. Een aangepaste 
versie voor fase 1 van het project is ingediend voor de subsidieronde van 2020 (September). 

§ NVVP website: Het kwaliteitsgedeelte behoeft nog aandacht. Er is een aanzet gemaakt tot 
verbetermogelijkheden en enkele niet-actuele documenten zijn vervangen. 
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§ Naar aanleiding van de wetswijziging WGBO is het document ‘Advies Bewaartermijnen’ 
geactualiseerd in samenwerking met het (dagelijks) bestuur en specifieke adviseurs 
waaronder de juridische commissie. 
 

A: plannen voor 2021 

§ Vervolg project integraal kwaliteitsbeleid 
§ Taakverdeling binnen CKBU herzien 
§ Actualiseren website, gedeelte kwaliteit 
§ Procesafspraken rondom richtlijnen 
§ Bepalen definities van alle NVVP-kwaliteitsdocumenten 
§ Inventarisatie veldnormen 
§ SKMS-aanvragen 
§ Addendum advies bewaartermijnen 
§ Uniforme module pathologie voor (oncologische) richtlijnen opstellen 
§ Fysieke beleidsdag organiseren 
Zie verder CKBU jaarplan 2021 
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LVC 

Ellis Barbé (voorzitter); Michiel van der Horst (secretaris); Ariënne van Marion; Celien 
Vreuls; Ruth Fleischeuer; Thea Teune; Roy Jurhill; Ilse Diederen; Sabine Croonen.  

Teruggetreden per 01-01-2021 uit de LVC: Hannie Sietsma; Joanne Verheij.  

P: plannen en acties 2020 

§ Update normendocument, visitatiereglement, ADAS 
§ Verminderen van visitatieoverlap 
§ Professionalisering LVC: training visitatoren 
§ Korte lijnen met het bestuur behouden 
§ Complexe visitaties uitwerken 
§ Goed bestuur van pathologieafdelingen uitwerken 

 
D: wat is er gedaan in 2020 

§ 6 visitaties waarvan een uitgestelde visitatie 
§ 4 x digitaal gevisiteerd 
§ 1 visitatie uitgesteld naar 2021 vanwege de omvang van de vakgroep 
§ 1 on-line beleidsdag gehouden & 5x on-line vergaderd met de LVC leden 
§ 2 x overleg gehad met het bestuur van de NVVP 
§ Afscheid genomen van 2 LVC leden (1 blijft aan als adviseur van de LVC) 
§ 1 nieuw (academisch) lid verwelkomd 

 
C: evaluatie van de resultaten 

§ Normen document en visitatiereglement aangepast waarbij een stuk van complexe visitaties 
is opgenomen; goedgekeurd in ALV 

§ ADAS aangepast met voor de LVC relevante indicatoren 
§ Zelfevaluatie van coupes door afdelingen zelf, ingevoerd 
§ LVC participeert in project integraal kwaliteitsbeleid binnen de pathologie 
§ Stuk over goed bestuur geschreven 
§ Overleg met KMEP over KMBP’er in LVC, profiel voor kandidaat opgesteld 
§ Nieuw LVC lid heeft verkorte opleiding gedaan, meegevisiteerd en kan in 2021 volledig 

meedraaien bij visitaties 
 

A: plannen voor 2021 

• Blijven vernieuwen en aanpassen van de officiële documenten van de LVC 
• Website NVVP, stuk over LVC aanpassen 
• Blijven inzetten voor vermindering visitatielast middels deelname aan project kwaliteitsbeleid 
• Training van LVC visitatoren: op de beleidsdag zal aandacht besteed worden aan de 

presentatie aan het eind van de visitatiedag 
• Inventariseren welke behoeften de visitatoren hebben om optimaal te kunnen visiteren, zeker 

gezien de steeds complexeter problematiek waar de LVC tegenaan loopt 
• het onderwerp goed bestuur zal verder worden uitgewerkt met als doel het stuk op te nemen 

in het normen document 
• het behouden van korte lijnen met het bestuur 
• Verbeteren van de digitale visitatie 
Zie verder LVC jaarplan 2021 
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CBN 

Bela Kubat (voorzitter); Emma Rutten (secretaris); Freek Bot; Leo Budel; Margreet Ploeg 
(veterinaire pathologie); Mireille Boldewijn; Ruud Meijers (KMEP); Barbara van Bemmel (meeting 
secretaris); Bernadette Schurink (LPAV-lid). 
 
Teruggetreden per januari 2020 Dave Ploeg (secretaris), per mei José Starre-van Gaal 
(meetingsecretaris), per  november Elisabeth Bloemena (voorzitter), Judith van den Brand 
(namens veterinaire pathologie), John Hinrichs (namens de KMEP).  
 
P: plannen en acties 2020 

Voor 2020 waren twee hoogtepunten gepland,  de  Week van de pathologie in het voorjaar en 
het  100 jaar NVVP-jubileum in het najaar. Vanuit de CBN was in 2019 al een werkgroep 
samengesteld die de feestelijke bijeenkomsten moest voorbereiden. Zoals bekend heeft door 
de COVID-19 crisis dit allemaal geen doorgang kunnen vinden.  
 
De CBN heeft zich al snel herpakt en is overgegaan naar de ontwikkeling van webinars voor bij- 
en nascholing. Voor de ondersteuning en uitvoering is dankbaar gebruik gemaakt van de FMS. 
De volgende webinars hebben plaatsgevonden in 2020: 
 
• 11 juni COVID vanuit Pathologie perspectief – Dutch Covid Pathology Consortium 
• 29 september Endometriumcarcinoom – NWGP 
• 1 december digitaal symposium 100 jaar NVVP en jubileumboek uitreiking 
 
De CBN heeft een actieve bijdrage geleverd aan de MedTalks nascholingen: 
 
• 26 februari Pathologieforum: BRCA en HRD bepaling (live) 
• 12 november Pathologieforum: ontwikkelingen in de longpathologie 
 

In 2020 is gestart met een overleg met het concilium (Marijke van Dijk) over format en invulling 
van de BOP cursussen en welke rol de CBN hierin kan spelen. 
 
D: wat is er gedaan in 2020 

Er is in totaal 6 maal vergaderd (4 februari, 11 mei, 12 juni, 8 september, 3 november, 16 
december), waarvan de eerste vergadering fysiek was, de overige  5 via  een online platform.   
 
C: evaluatie van de resultaten 

Het plannen van de nascholingsbijeenkomsten gebeurt in het algemeen maanden van tevoren, 
dit is nodig i.v.m. regelen van fysieke ruimtes en sponsoring. De CBN heeft laten zien snel te 
kunnen schakelen en improviseren. Webinars zijn thematisch en het is belangrijk dat de 
deskundigen een goed en boeiende inhoud kunnen brengen. Dit is met de georganiseerde 
webinars gelukt, er was een gemiddelde participatie van 80 – 110 deelnemers, en de inhoud 
werd goed gewaardeerd. Aandachtspunt is de tijdindeling van het programma en de 
tijdbewaking. Een webinar mag niet langer dan 2 uur zijn.  
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A: plannen voor 2021 

Webinars zijn een blijvertje in de bij- en nascholing. Gezien onzekerheid COVID-19, vaccinaties 
en regeringsbeleid is de planning voor met name de tweede helft van 2021 onzeker. Een 
programma voor de 1e helft van 2021 is uitgestippeld met om de 4 á 6 weken een webinar in 
samenwerking met de  expertisegroepen. Deze laatste krijgen een cruciale rol in het bij- en 
nascholingsbeleid.  
 
• januari: jaarlijkse dag moleculaire pathologie – i.s.m. de EMP 
• februari: COVID en de comparatieve pathologie – i.s.m. de Veterinaire Pathologie 
• planning: mamma-, long-, dermatopathologie 
 
Voor het najaar is het voornemen webinars op het gebied van cytologie, GE- en hematopathologie 
te organiseren. Gaande het jaar zal worden nagedacht over de wenselijkheid en de mogelijkheid 
ook in het post-corona tijdperk webinars in een of andere vorm en frequentie aan te bieden. 
Eventueel kan worden overwogen dit voorstel bij de ALV ter sprake te brengen en te evalueren. 
Het is het voornemen om een fysiek congres in de herfst voor te bereiden. Hierbij wordt 
teruggegrepen op de plannen van 2020 (een congres in samenwerking met  de BDIAP, de British 
Division of the International Academy of Pathology). In de eerste helft van 2021 zal dit plan 
verder worden uitgewerkt.  
 
In 2021 wordt het overleg met het concilium over samenwerking in de organisatie van de BOP 
cursussen voortgezet. 
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Concilium Pathologicum 

Marijke van Dijk (voorzitter); Hans Marten Hazelbag (secretaris); Wilfred den Dunnen (RGS-lid); 
Lianne Koens; Elisabeth Bloemena; Joost van Gorp; Heidi Küsters-van de Velde; Rob Verdijk; 
Angela Stavast-Kooij; Heleen Doornewaard; Freek Bot; Evan Boers; Robert Jan van Suylen; 
Vincent Smit; Michael den Bakker; Barbara van Bemmel; Axel zur Hausen; Hester van Boven; 
Cornelis Scheepstra; Pieter Westenend; Thom Boerman; Robert Hoedemaeker; Judith Nieken; 
Benno Küsters; Frank Smedts; Rob Koot; Jan Dirk Bruggraaf; Marije van Santen; Herbert Stel; 
Arienne van Marion; R.G. Riedl; Kaveri Aiyer (AIOS); Joep Bogaerts (AIOS). 

Opleidingsvisitatie commissie: Marijke van Dijk (voorzitter); Hans Marten Hazelbag (secretaris); 
Barbara van Bemmel; Elisabeth Bloemena; Wilfred den Dunnen; Joost van Gorp; Axel zur 
Hausen; Lianne Koens; Benno Küsters; Vincent Smit; Angela Stavast-Kooij; Rob Verdijk; Kaveri 
Aiyer(AIOS); Joep Bogaerts (AIOS). 

P: plannen en acties 2020 

§ Persisteren in het opleveren van een nieuw opleidingsplan 
§ Plooien van grote verschillen in standpunten van opleiders door daarover te 
§ Praten 
§ Pogen de visitaties zo goed mogelijk doorgang te laten vinden in COVID-tijd 

 
D: wat is er gedaan in 2020 

§ Doorgang online gevonden voor de twee geplande vergaderingen op 30 juni en 20 oktober 
§ Doorvoeren van visitaties. 

- Maasstad ZKH - Rotterdam 07-01-2020 
- PAMM - Eindhoven  06-02-2020 
- HMC - Den Haag  27-10-2020 
- LUMC - Leiden  11-11-2020 

§ Deponeren van een concept opleidingsplan bij het NVVP bestuur in december 
 

C: evaluatie van de resultaten 

§ Content met de goed verlopen visitaties 
§ Complimenten voor ieders zeer gewaardeerde bijdrage aan MOP2 
§ CGS oordeel over opleidingsplan afwachten 

 
A: plannen voor 2021 

§ Aanpassen van het electronisch portfolio aan het nieuwe opleidingsplan 
§ Aanvangen met herstructurering van het landelijk cursorisch onderwijs 
§ AIOS bij de beide bovengenoemde acties goed betrekken 
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CWI 

Wim Timens (voorzitter); Bas Tops (secretaris); Paul van Diest; Marieke Hogenes; Chella van der 
Post; Floris Groenendijk (LPAV-lid). 

P: plannen en acties 2020 

§ Kennisagenda Pathologie (voorbereiden uitvraag, prioritering in CWI en landelijk, 
voorbereiden en vormgeven definitieve Kennisagenda 

§ Organisatie en inventarisatie m.bt. Wetenschapsprijs 2021 FMS 
§ Samen met CBB komen tot adequaat leidraad mb.t. kosten opvragen materialen en 

verslagen voor research doeleinden 
§ Diverse activiteiten in Raad Wetenschap en Innovatie FMS 
§ Activiteiten Covid19  

 
D: wat is er gedaan in 2020 

§ Vergaderingen m.n. in kader kennisagenda met daarbij uitbreiding met AIOS en KMBP voor 
dit doel 

§ Voorzitter heeft nagenoeg alle vergaderingen RWI-FMS bijgewoond 
§ Voorzitter door FMS afgevaardigd in expertgroep VWS m.b.t. Wet Zeggenschap 

Lichaamsmateriaal (1 bijeenkomst) 
§ Voorzitter door FMS afgevaardigd in klankbordgroep nieuwe Gedragscode 

Gezondheidsonderzoek (gestart in 2020, loopt door in 2021) 
§ Voorzitter Lid Landelijke multidisciplinaire wetenschapscommissie Covid19 (gestart in 2020, 

loopt door in 2021) 
§ Voorzitter lid voorbereidingscommissie Kennisagenda Covid19 1ed (editie 2 in 

voorbereiding) 
 

C: evaluatie van de resultaten 

§ Kennisagenda Pathologie in afrondingsfase; op zich goed gelopen, alleen toch 
teleurstellende participatie pathologen 

§ Active rol kunnen spelen in afvaardiging en div bijeenkomsten FMS 
§ Kennisagenda Covid19 (1e ed.) is afgerond en in  december 2020 gepresenteerd 
§ Leidraad m.b.t. kosten opvragen materialen en verslagen voor research doeleinden is blijven 

liggen, moet opgepakt in 2021 
 

A: plannen voor 2021 

§ Advisering bestuur hoe vervolg te geven aan Kennisagenda 
§ Vervolg deelname klankbordgroep nieuwe Gedragscode Gezondheidsonderzoek en 

Landelijke multidisciplinaire wetenschapscommissie Covid19 
§ Leidraad m.b.t. kosten opvragen materialen en verslagen voor research doeleinden 

oppakken en afronden 
§ Voorbereiden leidraad en info m.b.t. gebruik data en biomaterialen voor research, m.b.t. 

juridische en ethische aspecten, m.b.t. wanneer wel /niet (breed) informed consent en 
komende non-WMO toetsing. 

§ Idem m.b.t opslag en gebruik big-data (imaging) voor research 
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CBB 

Peter de Bruin (voorzitter); Jan Willem Leeuwis (secretaris); Bart Sturm; Heleen Doornewaard; 
Nicole Bulkmans; Patricia Groenen; Vincent Smit; Marc van de Vijver; Esther Kuperus (LPAV-lid). 

P: plannen en acties 2020 

§ Herziening document Moleculaire codes voor 2021 
§ Definitieve versie handreiking Werkbelasting patholoog in Dienstverband 
§ Oriëntatie en overleg m.b.t. codering predictieve immuno’s 
§ Participatie via gemandateerden NVVP in traject ZIN m.b.t. advies moleculaire diagnostiek 
§ Oriëntatie aanpassen normtijden/zwaartecategorieën in overleg met Logex 
§ Opstellen document adviestarieven opvragen materiaal 

 
D: wat is er gedaan in 2020 

§ Aantal vergaderingen 2020: 8 
§ Mutaties uit: Carel Meijers (Delft), Jose van den Berg (AvL), Herbert Stel (TerGooi), Nadege 

van Varseveld (AIOS) 
§ Mutaties in: Marc van de Vijver (Amsterdam UMC), Vincent Smit (LUMC), Esther Kuperus 

(AIOS), Patricia Groenen (KMBP, Radboud UMC). 
§ Externe sprekers: Logex (tweemaal); BeBright 

 
 C: evaluatie van de resultaten? 

§ We zijn tevreden over de resultaten over 2020 
§ echter trajecten zijn weerbarstig met dienovereenkomstige lange doorlooptijden 
§ Commissie is een goede afspiegeling van de praktijken in Nederland. Er mist nog een enkele 

collega in dienstverband (vacature inmiddels ingevuld)  
 

A: plannen voor 2021 

§ Opstarten manpowerplanning; afronding 2021 verwacht 
§ Herziening document moleculaire codes voor 2022; afronding juni 2021 verwacht 
§ Herijking normtijden zwaartecategorieën; afronding juni 2021 gepland  
§ Vervolg 2e fase traject ZIN m.b.t. moleculaire diagnostiek met o.a. gemandateerden door 

NVVP uit CBB 
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Juridische Commissie 

Hans van de Linden (voorzitter); Folkert van Kemenade (secretaris); Jan Broekman; Hans 
Blaauwgeers; Katrien Grünberg; Konnie Hebeda  

P: plannen en acties 2020 

§ Symposium organiseren. Dit ging niet door i.v.m. COVID19. 
§ Procedure bij geschillen voor kwantitatieve – en moleculaire bepalingen opstellen. Er is een 

concept opgesteld ( explanatory paper) voor het NVVP-bestuur t.b.v. ESP. 
§ Foutenpercentage bij verschillende diagnoses in kaart brengen en op basis daarvan een 

onderbouwing geven voor de panelgrootte. Hier is niet aan gewerkt in 2020. 
 

D: wat is er gedaan in 2020 

§ De juridische commissie kwam in 2020 2x bijeen waarvan 1x online vanwege de COVID 
maatregelen. 

§ 5 casus voor beoordeling en advies ontvangen 
§ 11 vragen voor juridisch advies ontvangen; hiervan zijn 9 afgehandeld. Het betreft 

adviesvragen m.b.t. interpretatie of status van documenten bijvoorbeeld pathologie 
verslagen, richtlijnen etc. 

§ Artikel NVVP Magazine 2020 editie 2 
 
C: evaluatie van de resultaten? 

§ In 2019 zijn 11 casus ontvangen, er is geen verklaring voor de daling in 2020.  
§ Het streven naar een doorlooptijd van 3 – 6 mnd. voor de afhandeling van casus beoordeling 

is gehaald.  
§ Er is een toename van vragen van leden. De website met informatie over FAQ en 

Handreikingen is behulpzaam voor de beoordeling van de vragen.  
§ Foutenpercentage bij verschillende diagnoses in kaart brengen. Hier is niet aan gewerkt in 

2020 
§ Er was  1 periodiek overleg met het bestuur (15-12-2020); dit wordt als waardevol ervaren. 

Vastgesteld is dat er meer afstemming nodig is met de CKBU. 
 

A: plannen voor 2021 

§ Nog openstaande zaken uit 2020 afhandelen  
§ Procedure bij geschillen voor kwantitatieve – en moleculaire bepalingen opstellen 
§ Foutenpercentage bij verschillende diagnoses in kaart brengen t.b.v. onderbouwing 

panelgrootte 
§ Archief oude richtlijn (met NVVP) vervolledigen en ontsluiten. 
§ Handleiding herbeoordeling in geval van verzoek calamiteiten commissies aanpassen 
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LPAV 

Gwen Dackus (voorzitter); Tony Kleijn (secretaris); Kaveri Aiyer (penningmeester); Jan Erik 
Freund; Bernadette Schurink; Joep Bogaerts; Carmen Weinans; Esther Kuperus  

P: plannen en acties 2020 

§ ALV  
§ LAV voor- en najaarscursus 
§ AIOS-sessie NVVP-voorjaarsdagen 
§ Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) 

 
D: wat is er gedaan in 2020 

§ 9 bestuursvergaderingen         
§ Voltallige bestuurswissel 
§ ALV – afgelast in verband met COVID-19 – digitale documentatie rondgestuurd naar de leden 
§ Voor- en najaarscursus: afgelast in verband met COVID-19 
§ AIOS-sessie NVVP-voorjaarsdagen – afgelast in verband met COVID-19 
§ DOO – Patholoog zijn, wat komt er nog meer bij kijken, behalve de coupes? 
§ Boek + film bijdrage – Honderd jaar Nederlandse Pathologie  
§ Bijdrage visiedocument NVVP ‘Generalist versus deelspecialist’ 
§ Deelname aan NVVP beleidsdag door twee bestuursleden 
§ Actieve deelname ontwikkeling nieuwe opleidingsplan 
§ Inventarisatie jonge klaren problematiek voor De Jonge Specialist (DJS) en de commissie 

beroepsbelangen (CBB)  
 

C: evaluatie van de resultaten 

Ondanks de Coronacrisis, waar ook de LPAV uitgebreid de gevolgen van heeft ondervonden, 
kijken wij terug op een geslaagde DOO-sessie (Patholoog zijn, wat komt er nog meer bij kijken, 
behalve de coupes) die precies tussen de eerste en tweede coronagolf heeft plaatsgevonden in 
slot Zeist. Het programma was gevarieerd en aansluitend volgde een rondleiding en diner in het 
slot, alwaar genoeg tijd was voor sociale interactie. Gezien het feit dat onze activiteiten een duaal 
doel hebben, namelijk een informatieve maar ook een sociale component, is ervoor gekozen om 
geen vervangende digitale activiteiten te organiseren voor de vervallen cursussen. Tot slot 
hebben we gezorgd voor een adequate representatie van de LPAV bij verschillende activiteit en 
de AIOS belangen behartig waar mogelijk.  

A: plannen voor 2021 

§ Administratieve opschoning – opschonen ledenbestand, update KvK inschrijving 
§ Aanhalen banden LPAV-NVVP – vergadering, update nieuwsbrief, presentatie najaarscursus 
§ Opzetten sociale activiteit 
§ Bijdrage herstructurering BOP 
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Stakeholders en externe relaties 

Het DB is in 2020 gestart met een bestuurlijk kwartaal overleg met stichting PALGA. In 2020 is 
in januari, maart, juni en september een overleg geweest (v.a. maart digitaal). De belangrijkste 
onderwerpen in 2020 waren data governance pathologie, het kwaliteitsbeleid in relatie tot de 
PALGA Protocol Modules, spiegelinformatie, strategische beleidsplannen van NVVP en PALGA. 

Het DB en op uitnodiging heeft periodiek overleg (1 of 2x per jaar) met UMC hoofden, PABLO, 
LPAV, IKNL, RIVM, RvA, IGJ, HMF, Capaciteitsorgaan, NFK. Aandachtspunt in 2020 was het 
overleg met IKNL, RIVM en PALGA over de governance van pathologie data. In 2021 worden hier 
nadere afspraken over gemaakt en volgt het informeren van de leden hierover.  

De voorzitter en bureaudirecteur participeren in de FMS voorzitters- respectievelijk 
directeurenoverleg en nemen deel aan de algemene ledenvergadering. 
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EXPERTISEGROEPEN 

In mei 2020 is de “Handreiking expertisegroepen” uitgebracht als startpunt voor actief beleid 
tot het realiseren van expertisegroepen voor het gehele domein van de pathologie. 
Expertisegroepen zijn organisatorisch niet gelieerd aan de NVVP hetgeen de mogelijkheid biedt 
dat ook andere disciplines lid kunnen zijn, bijvoorbeeld analisten (expertisegroep cytologie en 
expertisegroep moleculaire pathologie) of klinici (dermatopathologie bijvoorbeeld). De 
organisatievorm staat vrij, het kan een werkgroep, een vereniging of simpel ‘expertisegroep’ zijn. 
De expertisegroep heeft een contactpersoon voor de NVVP.  

Expertisegroepen kennen een representatieve vertegenwoordiging van het pathologie zorgveld, 
representatief over het land en representatief voor UMC en niet-UMC afdelingen. Het primaire 
doel van de expertisegroepen is zorg te dragen voor het verbeteren van de kwaliteit van 
diagnostiek op het eigen expertise gebied. De expertisegroep is voor de NVVP het aanspreekpunt 
voor alle vakinhoudelijke vragen op de deelspecialistische gebieden. Voor de CBN op het gebied 
van bij- en nascholing, voor de CKBU op het gebied van multidisciplinaire richtlijn ontwikkeling 
en ontwikkeling van de Palga Protocol Modules. Voor het bestuur voor mandatering en 
afvaardiging naar externe organisaties of werkgroepen.  

Onderstaande tabel geeft de stand van zaken weer eind 2020. In de ALV van november 2020 is 
door verschillende leden voorgesteld een expertisegroep obductiepathologie (postmortem 
diagnostiek) op te richten. 

 

   

Expertisegroep Contactpersoon Status 
Cytologie M.L.F. van Velthuysen erkend 
Dermatopathologie - NVDP E.H. Jaspers i.o. 
GE-pathologie R.S. van der Post  i.o. 
Gynaecopathologie - NWGP M.C.G. Bleeker erkend 
Hematopathologie - NVVHP K.M. Hebeda erkend 
Kinderpathologie - WKPLL R.R. de Krijger  erkend 
Mammapathologie C.P.H. Vreuls i.o. 
Neuropathologie - NVVNP T.M. Teune erkend 
Uropathologie E.M. Bekers i.o. 
HoofdHals pathologie  S.M. Willems i.o. 
Longpathologie - NWLP F.B.J.M. Thunnissen erkend 
Moleculaire pathologie - EMP E.J. Speel erkend 
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TAAKGROEPEN 

Taakgroepen (task forces) zijn commissie- of organisatie overstijgende projectgroepen ingesteld 
door het bestuur. De taakgroep heeft een concrete opdracht, tijdpad en afspraken over 
terugkoppeling. 

IVDR 

Binnen de In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) taakgroep van de FMS zijn alle 
laboratoriumdisciplines van de FMS vertegenwoordigt (NVVP, NVKC, VKGL, NVMM, etc.). De 
taakgroep heeft als doel de ontwikkelingen rondom de nieuwe IVDR wet te volgen en kennis over 
de IVDR (consequenties, handvatten, etc.) onder de leden te verspreiden. De taakgroep heeft 
het afgelopen jaar een eerste praktisch handvat gepubliceerd voor de leden (zie: 
https://pathology.nl/taskforce-ivdr/). De taakgroep is in gesprek met externe stakeholders over 
het handvat (o.a. VWS en Diagned) en zoekt momenteel aansluiting bij initiatieven die vanuit 
andere landen worden geïnitieerd. 

Hiernaast is binnen de NVVP een eigen taakgroep IVDR ingesteld. Gezien het feit dat m.n. de 
moleculaire pathologie te maken heeft met deze nieuwe wet- en regelgeving functioneert  de 
taakgroep onder auspiciën van de expertisegroep moleculaire pathologie (EMP). De werkgroep 
CE-IVD staat onder leiding van Arja ter Elst (KMBP) en is begonnen met de inventarisatie van de 
moleculaire testen die gebruikt worden in Nederland. Hieruit bleek dat minder dan 5% 
momenteel een CE-IVD markering heeft. Inventarisatie bij producenten van kits leert dat ook zij 
nog niet weten welke kits zij in de toekomst CE-IVDR zullen gaan certificeren. Hierdoor is het 
vooralsnog niet mogelijk voor de werkgroep een gedegen voorstel te doen over welke testen op 
termijn gaan voldoen aan de Europese regelgeving. Voorlopig zijn de afdelingen pathologie nog 
aangewezen op eigen Lab Developed Tests (LDT’s). Voor de borging van toekomstig gebruik van  
LDT’s is nadere onderbouwing nodig van de noodzaak en superioriteit van de desbetreffende 
LTD. Een aantal leden van de werkgroep hebben een start gemaakt met de onderbouwing door 
het uitschrijven van vier technieken ten behoeve van het inschatten van de complexiteit en de 
arbeidsinspanning van de overgang naar CE-IVDR. Ook andere centra zullen binnenkort hiervoor 
worden uitgenodigd. 

Tumor- en erfelijkheid diagnostiek  

In 2019 is vanuit het zorgveld het signaal gekomen dat door de ontwikkelingen in de moleculaire 
tumordiagnostiek overlap ontstaat met de erfelijkheidsdiagnostiek van de Klinische Genetica. 
De moleculaire tumordiagnostiek leidt tot testresultaten die overlappen met het terrein van de 
klinische genetica, bijvoorbeeld de BRCA analyse bij het ovariumcarcinoom i.v.m. indicatie 
stelling voor PARP remmers. De taken van de pathologie en de klinische genetica kennen een 
verschillende wet- en regelgeving (WGBO versus WBMV) met als gevolg o.a. een verschil in 
financiering. De moleculaire technieken en kwaliteitsborging verschillen en tot slot is er een 
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verschil in de relatie met de patiënt. De patholoog rapporteert aan de inzendend specialist en 
heeft een indirecte relatie met de patiënt. De klinisch geneticus heeft een eigen contact met de 
patiënt en familie. Dit betekent dat verslaglegging en communicatie over testresultaten van 
patholoog en klinisch geneticus aan verschillende eisen moet voldoen. De betrokken 
wetenschappelijke verenigingen NVVP, VKGN en VKGL hebben februari 2019 een commissie 
o.l.v. Marjolijn Ligtenberg ingesteld met de opdracht de aard van de problematiek te 
inventariseren. 

Dit advies is eind april 2019 uitgebracht en in september 2019 is een project-/taakgroep 
ingesteld met als opdracht voor ieder van de vier probleemgebieden (wet- en regelgeving, 
financiering, kwaliteit van diagnostiek, verslaglegging) een werkgroep in te stellen voor het 
komen tot werkbare oplossingen. In eerste instantie gericht op de diagnostiek van het 
ovariumcarcinoom waar de problematiek als eerste naar voren is gekomen maar duidelijk 
gericht op algemene oplossingen voor het gehele terrein van overlap in de moleculaire 
diagnostiek. De taak-/projectgroep staat o.l.v. Marjolijn Ligtenberg.  

In mei 2020 heeft een eerste online terugkoppeling van de taakgroep plaatsgevonden. Zoals 
begrijpelijk heeft de COVID crisis veel aandacht gevraagd van de betrokkenen, projectgroepleden 
en de besturen, en is wellicht de aandacht voor dit project iets minder geweest dan aanvankelijk 
voorgenomen. 

Zie ook SKMS project kennismodule erfelijkheids en tumordiagnostiek. 

 
Pathologie in Beeld 

Een eerste actiepunt uit het strategisch meerjarenbeleidsplan 2020 – 2024 was eind 2019 
onder begeleiding van de afdeling Communicatie van de FMS de opstart van een Taakgroep 
Pathologie in Beeld. Begin 2020 is dit voortvarend opgepakt door het bestuur en verschillende 
leden die zich hadden opgegeven. Een opdracht en een pitch zijn geformuleerd en een begin 
van een projectprogramma. Door de COVID crisis zijn de werkzaamheden opgeschort.  
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GEMANDATEERDEN EN AFGEVAARDIGDEN 

Gemandateerden en afgevaardigden vertegenwoordigen de NVVP in externe organisaties, 
relaties of bijeenkomsten. Gemandateerden en afgevaardigden zijn lid van de NVVP, 
ondersteunen het NVVP beleid en afspraken over terugkoppeling zijn vastgelegd. 

Vakinhoudelijke vertegenwoordiging gaat via de CKBU en de expertisegroepen zijn hiervoor 
aanspreekpunt. Bestuurlijke of vakinhoudelijk overstijgende vertegenwoordiging gaat via het 
bestuur.  

Externe organisaties 

De NVVP heeft leden gemandateerd voor diverse werkgroepen of besturen. Zie bijlage.  

Symposia en bijeenkomsten 

De NVVP heeft in 2020 geen leden gemandateerd voor symposia of bijeenkomsten. 

Wetenschappelijk onderzoek 

Dit is een registratie van pathologen of KMBP betrokken bij wetenschappelijk onderzoek waarbij 
algemene pathologie data (PALGA data m.n.) worden gebruikt. In 2021 zal hierover met externe 
relaties als IKNL en RIVM nadere governance afspraken worden gemaakt. 

Het is het voornemen hiervoor een registratie op te zetten zodat voor intern en extern 
transparant is welke NVVP leden betrokken zijn.  
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BIJLAGE 1 - OVERZICHT 
MANDATERING EN 
AFVAARDIGING 
Organisatie  Omschrijving Afgevaardigde 
BDIAP vertegenwoordiger NL bij BDIAP Jan von der Thüsen 
DCCG Bestuurslid - Patholoog Petur Snaebjornsson 
DRCP bestuurslid  Katrien Grünberg 
DUCG bestuurslid Sybren Meijer 
FMS wg Honorering Kwaliteitscyclus Joost Oudejans 
FMS wg Diagnostische Processen Marius van den Heuvel 
FMS Raad Kwaliteit plv vertegenwoordiger Willemijn Dingemans 
FMS wg Herziening Richtlijn Prostaatcarcinoom Arno van Leenders 
FMS SKMS wg E-learning voor Genetische Tumordiagnostiek Wendy de Leng 
FMS SKMS wg E-learning voor Genetische Tumordiagnostiek Kim Monkhorst 

FMS Ontw. uitkomstensets VWS programma Uitkomstgerichte 
Zorg | Pancreascarcinoom 

Mihaela Raicu 

FMS Verdeelmodel en Normtijden Peter de Bruin 
KNMG Advies- en geschillencommisse KNMG Rob Koot 
LOC Waardevolle Zorg pg Mesh Onderzoek Consortium Piet Slootweg 
NABON wg Standaardisering Mammadossier Celien Vreuls 
NABON wg Standaardisering Mammadossier Pieter Westenend 
Path Society Great 
Britain & Ireland 

bestuurslid  Caroline van Deurzen 

Perined Raad van Toezicht Ronald de Krijger 
Perined Bestuur Perined Peter Nikkels 
RIVM Programmacommissie BK2020 Celien Vreuls 
SKML Lid sectie Pathologie Suzan Roothaan 
SONCOS vertegenwoordiger SONCOS vergaderingen Nils Koster 
ZIN Adv vraag organisatie MD Ed Schuuring 
ZIN Adv vraag organisatie MD Vincent Smit 
ZIN Adv vraag organisatie MD Jan Willem Leeuwis 
ZIN Adv vraag organisatie MD Wendy de Leng 
ZIN Adv vraag organisatie MD Judith Jeuken 
ZIN Adv vraag organisatie MD Kim Monkhorst 
ZONMW Consortium Ethiek en Recht van Personalised Medicine 

(ELSI-PM) 
Marjolijn Ligtenberg 

MLCF Klankbordgroep Gedragscode Gezondheidsonderzoek Wim Timens 
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BIJLAGE 2 – A3 
STRATEGISCH 
BELEIDSPLAN  



 

 


