
 

 

 

Digitaal Symposium 100 jaar NVVP 
Presentatie Jubileumboek -Webinar COVID-19 

Dinsdag 1 december 2020 
19.00 – 21.00 uur 

 
Op 1 december 2020 organiseert de NVVP een digitaal symposium ter ere van 100 jaar NVVP. Dit 
symposium start met de presentatie van het Jubileumboek dat ter ere van het 100-jarig bestaan van 
de NVVP is samengesteld.  
 
Het honderdjarig bestaan van de vereniging was aanleiding voor het bestuur om verleden, heden en 
toekomst van de pathologie te laten vastleggen. In een reeks van verhandelingen worden de 
voorgeschiedenis van het vak en de geschiedenis van bestuur en beleid in de afgelopen eeuw 
beschreven.  
 
De pathologie ontstond in de achttiende en negentiende eeuw en ontwikkelde zich in de twintigste 
eeuw als zelfstandige discipline. Dat leidde in december 1920 tot de oprichting van de Nederlandsche 
Patholoog Anatomen Vereniging, later omgedoopt tot Nederlandse Vereniging Voor Pathologie.  
 
De rol van de vereniging bij de ontwikkeling van onderwijs en opleiding in de pathologie komt 
uitgebreid aan de orde. De moderne beroepsuitoefening wordt belicht, net als het wetenschappelijk 
onderzoek van de laatste jaren. Korte bijdragen over pathologenfamilies, pathologie overzee, de 
opleiding en hoogstandjes in de moderne diagnostiek maken het boek compleet. Het is daarmee ook 
voor belangstellenden buiten de kring van de vereniging uitermate boeiend.  
 
Na de presentatie van deze terugblik op 100 jaar NVVP, een sprong naar het heden met:  
 

Webinar COVID-19 
 
Georganiseerd door de Commissie Bij- en Nascholing van de NVVP. Met, onder leiding van Elisabeth 
Bloemena, een aantal spraakmakende presentaties over het COVID-19 virus en updates vanuit het 
COVID Consortium. 
 

PROGRAMMA DIGITAAL SYMPOSIUM 100 JAAR NVVP 

Host Elisabeth Bloemena 
 

19.00 - 19.05 Jos Bart Welkom 

19.05 - 19.20 Jos Bart Uitreiking Jubileumboek | Film 

19.20 - 19.25 Elisabeth Bloemena Introductie webinar COVID 

19.25 - 19.45 Jos Bart COVID en PALGA 

19.45 - 20.05 Lineke Begeman (EMC) Coronavirussen in vleermuizen 

20.05 - 20.25 Robert Jan Molenaar (GGD) COVID in nertsen 

20.25 - 20.45 Jan von der Thüsen (EMC) Updates vanuit COVID Consortium 

20.45 - 21.00 Elisabeth Bloemena Q&A | Discussie 

 


