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Voorwoord

NVVP 101 jaar, van lockdown naar lockdown, overleg en ontmoetingen nog steeds digitaal

Verantwoordelijkheid

Meer dan ooit bepalen de ontwikkelingen de belangrijke rol van een medisch 
wetenschappelijke vereniging. Op ons rust de verantwoordelijkheid om de zorg/diagnostiek, 
binnen kaders goed in te richten. De overheid geeft ons een grote mate van zelfregulatie en 
zelfcontrole, bij het vaststellen van kwaliteitskaders, richtlijnen, opleiding, wetenschap en 
innovatie en organisatie van de zorg. 

Samen

Alles wat we in de ruim 100 jaar die we nu bestaan, bereikt hebben, is er alleen gekomen dankzij 
de tomeloze inzet van velen. Om voorop te blijven lopen, is er altijd werk aan de winkel. Het 
krijgen van verantwoordelijkheid, biedt ook kansen. Die kansen kunnen we optimaal benutten 
door samen te blijven werken aan de toekomst.

Jos Bart

Robby Kibbelaar
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2021 samengevat
4

Vereniging

NVVP 101 jaar

Overleg en ontmoetingen nog steeds digitaal

Nagenoeg alle nieuwe AIOS worden lid van de 

NVVP

Alle commissies werken met jaarplan en PDCA 

cyclus

Nieuw: cieBOD

17 expertisegroepen actief of in opstart

Nieuw: dermato-, endocrino-, post mortem-, 

weke delen & bot-, comparatieve pathologie

Strategisch meerjaren beleidsplan 

2020-2024 

De 4 thema’s: 

•One Health

•generalist of specialist

•predictieve diagnostiek

•inrichting van pathologie zorg 

Uitgewerkt in een standpuntnota vastgesteld 21 

april 2021. 

Rode draad is de noodzaak te komen tot 

netwerkpathologie. 

Mijlpalen

Bijdrage aan het adviesrapport Organisatie van 

moleculaire diagnostiek van het ZIN (ZIN 

tranche 1)

Verkrijgen van de regie voor de uitvoeringsfase 

(ZIN tranche 2)

Instelling van de cieBOD in december 2021, 

waarmee de NVVP een duidelijke plaats 

verwerft in de inrichting van de zorg. 

Ontwikkeling Protocol met zorgpad voor 

patiënten met PTO i.s.m. de NVMO



Strategisch 
Beleidsplan 
2020-2024

1. One Health

2. Generalist of specialist?

3. Zorg op maat: predicitieve
pathologie

4. Inrichting van pathologiezorg

-> netwerkpathologie
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Vereniging

Leden 2021

Totaal 677

Klinisch pathologen 431

AIOS 80

Veterinair pathologen 15

KMBP 41

KMBP io 15

Senior leden 95

333 344
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Nieuwe leden 2021

Totaal 42

Klinisch pathologen 17

AIOS 21

Veterinair pathologen 1

KMBP -

KMBP io 3

Senior leden -



Bestuursleden NVVP 7

Bestuursleden:

 Jos Bart, voorzitter

 Robby Kibbelaar, secretaris

 Els Ahsmann, penningmeester

 Naomi de Bruijn, voorzitter sectie veterinaire 
pathologie

 Wendy de Leng, voorzitter sectie KMEP

 Suzan Roothaan, voorzitter CKBU

 Wim Timens, voorzitter CW&I

 Peter de Bruin, voorzitter CBB

 Bela Kubat, voorzitter CBN

 Gwen Dackus, voorzitter LPAV



NVVP bureau

• Esther Brandt

• Marylies Huizinga
Secretariaat: 

• Bianca van WettenKwaliteit:

• Franny van Opstal

• Marieke Vos
Visitaties:

• Sonja Wouters
Expertisegroepen 

& cieBOD:

• Sophie van Tilburg-van HedelDirecteur:
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Pompe-

penning
2021 -

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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NVVP 

Commissies
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Commissie Kwaliteit & 

Beroepsuitoefening

P: plannen en acties 2021

Vervolg project integraal kwaliteitsbeleid

Taakverdeling binnen CKBU

Actualiseren website, gedeelte kwaliteit

Procesafspraken rondom richtlijnen

Bepalen definities NVVP 

kwaliteitsdocumenten

Inventarisatie veldnormen

SKMS-projecten

Addendum advies bewaartermijnen

Uniforme module pathologie voor 

(oncologische) richtlijnen

Organiseren beleidsdag

D: wat is er gedaan in 2021

Actualiseren website mbt kwaliteit afgerond

Procesafspraken rondom richtlijnen 

vastgesteld door CKBU en bestuur

Publicaties kwaliteitsdocumenten

- Advies bewaartermijnen en memorie van 

toelichting

- Verslaglegging MD

Kwaliteitsprojecten (SKMS):

Gestart:

- Project integraal kwaliteitsbeleid 

Financiering toegekend:

- Vermindering praktijkvariatie diagnostiek 

Barrett-slokdarm

- Richtlijn Primaire Tumor Onbekend

- Richtlijn Cervixcytologie 

Afgerond

- Stand van het land I

- Op naar een beter reproduceerbare 

gradering van prostaatcarcinomen
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Commissie Kwaliteit & 

Beroepsuitoefening

12

C: evaluatie van de resultaten

Professionaliteit rondom onderhoud 

multidisciplinaire richtlijnen vergroot door 

vastleggen procedure: mandatering, 

commentaar & autorisatie

Voortgang geboekt met project integraal 

kwaliteitsbeleid. Zorgen rondom tijdige 

afronding; bestuur betrokken

ISO-werkgroep ingesteld

A: plannen voor 2022

Vervolg project integraal kwaliteitsbeleid

Benoemen werkgroeplid voor alle 

aandachtsgebieden en secretaris

Bepalen definities alle NVVP-

kwaliteitsdocumenten

Inventarisatie veldnormen

Onderzoek naar uniforme module 

pathologie voor

(oncologische)  richtlijnen

Organiseren beleidsdag



Landelijke Visitatiecommissie

P: plannen en acties 2021

Update normendocument, visitatie 

reglement, ADAS

Verminderen van visitatie overlap

Professionalisering LVC: training visitatoren

Korte lijnen met het bestuur behouden

Complexe visitaties uitwerken

Goed bestuur van pathologie afdelingen 

uitwerken

•KMBPer in de LVC

D: wat is er gedaan in 2021

8 visitaties gedaan waarvan een hervisitatie

1x visitatie op locatie en 7 x digitaal 

gevisiteerd

1 visitatie uitgesteld naar 2022 vanwege 

tijdgebrek vakgroep

1  digitale beleidsdag gehouden

1 beleidsdag op locatie gehouden

10x on-line vergaderd met de LVC leden

2 x overleg gehad met het bestuur van de 

NVVP

Afscheid genomen van 1 LVC lid
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Landelijke Visitatiecommissie 14

C: evaluatie van de resultaten

Normen document en visitatie reglement 

aangepast waarbij norm over governance

in de pathologie is opgenomen, voorgelegd 

aan de CKBU.

ADAS 3 aantal vragen over nieuwe normen 

toegevoegd, onnodige vragen verwijderd

Website NVVP stuk over LVC aangepast

Zelfevaluatie van coupes door 3 afdelingen,  

pilot afgerond

2 x vergadering i.h.k.v. participatie LVC in 

project integraal kwaliteitsbeleid binnen de 

pathologie

AVG en persoonsgegevens: discussiestuk 

over afspraken t.a.v. geschreven

Beleidsdagen met aandacht voor 

werkinhoudelijke onderwerpen en training 

van communicatieve vaardigheden.

Document opgesteld m.b.t. visitatie van 

complexe/gefuseerde afdelingen

A: plannen voor 2022

Continueren van vernieuwing en aanpassen 

van officiële documenten van de LVC.

Onverminderde inzet voor vermindering 

visitatielast mede middels deelname aan 

project kwaliteitsbeleid

Continue trainen van  communicatieve 

vaardigheden en gesprekstechnieken van 

LVC visitatoren.

Helderheid t.a.v. routing en planning van 

beoordeling van documenten en daarmee  

behouden van korte lijnen met het bestuur

Uitbouwen vaardigheden en voorwaarden 

voor digitale visitatie.

Document conform AVG regelgeving 

vaststellen

Bevorderen uniformiteit visitaties



Commissie Bij- en Nascholing
15

P: plannen en acties 2021

Verzorgen van webinars t.b.v. continue educatie

Plannen en organiseren van live congres van 2 

dagen in november

D: wat is er gedaan in 2021

Werkwijze/handleiding opgesteld voor de organisatie 

van webinars: makkelijk en gestandaardiseerd 

werken, duidelijke taakverdeling

8 webinars georganiseerd met in totaal 1.048 

deelnemers (gemiddeld 131/webinar)

Het 2-daags congres (Pathologendagen) in 

november werd door coronamaatregelen omgezet 

naar digitaal. Er werd een record aantal deelnemers 

geboekt dit jaar, nl. 200.

9 CBN vergaderingen



Commissie Bij- en Nascholing
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C: evaluatie van de resultaten

Enquête over de webinars liet goede 

resultaten zien, de leden zijn goed 

geïnformeerd over de webinars, inclusief de 

mogelijkheid later te kijken. 

De Pathologendagen zullen begin 2022 

middels een enquête geëvalueerd worden.

De pathologendagen zijn soepel verlopen 

en de parallelsessies van de 

expertisegroepen goed werden bezocht, 

evenals het programma op dag 2.

A: plannen voor 2022

Ondersteunen van de organisatie van 

webinars ondersteunen.

1 a 2 webinars per maand

Organisatie Week van de Pathologie i.s.m. 

NVML

Voorstel t.b.v. Pathologendag(en)

Invullen vacature in commissie

Planning en innovatie op langere termijn



Concilium
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P: plannen en acties 2021

Indienen MOP2

Verder professionaliseren BOP cursussen

Opleidingsvisitaties

D: wat is er gedaan in 2021

MOP2 ingediend, aanvraag nog incompleet

Eerste gesprekken gestart met diverse 

betrokkenen m.b.t. BOP cursussen

Aantal Concilium vergaderingen: 1

Opleidingsvisitaties uitgevoerd: 7

C: evaluatie van de resultaten

Voortgang MOP2 onvoldoende

BOP cursussen

Opleidingsvisitaties

A: plannen voor 2022

MOP2 indienen en implementeren nieuw 

opleidingsplan



Commissie Wetenschap & innovatie 18

P: plannen en acties 2021

Kennisagenda Pathologie

Advisering bestuur vervolg 

Kennisagenda

Voorbereiden leidraad en info m.b.t. 

gebruik data en biomaterialen voor 

research

Voorbereiden leidraad en info m.b.t

opslag en gebruik big-data (imaging) 

voor research

Organisatie en beoordelen/prioriteren 

m.bt. Wetenschapsprijs 2021 FMS

I.s.m. CBB adequate en realistische 

leidraad m.b.t. kosten opvragen 

materialen en verslagen voor research 

doeleinden

Deelname Raad Wetenschap en 

Innovatie FMS

Vervolg deelname klankbordgroep 

nieuwe Gedragscode 

Gezondheidsonderzoek 

Deelname multidisciplinaire 

wetenschapscommissie Covid19 FMS

D: wat is er gedaan in 2021

Kennisagenda Pathologie afgerond

Kennisagenda Covid19; 2e ed., 

afgerond

Selectie en voordracht vanuit NVVP 

m.b.t. Wetenschapsprijs 2021 FMS

Deelname Raad W & I FMS

Vanuit klankbordgroep bijgedragen 

aan evaluaties en publieksraadpleging 

nieuwe Gedragscode 

Gezondheidsonderzoek 

Voorzitter door FMS afgevaardigd in 

overleg NFU, Health-RI en Coreon

Vanuit FMS samen met NFU, Health-RI 

en STZ overleg met Coreon over 

essentiële resterende punten in nieuwe 

concept Gedragscode 

Gezondheidsonderzoek

Voorbereiden concept richtlijn: 

Betrokkenheid pathologen en KMBP bij 

wetenschappelijk onderzoek met 

PALGA data



Commissie Wetenschap & innovatie 19

C: evaluatie van de resultaten

Kennisagenda Pathologie afgerond

Kennisagenda Covid19 (2e ed., herziene versie) 

afgerond

Actieve rol vervuld binnen FMS

Belangenbehartiging van (de professionals binnen) 

de NVVP in de samenwerking FMS-NFU-Health-RI-

STZ-NVVP-Coreon m.b.t. kamerbehandeling WZL en 

m.n. ook de Gedragscode Gezondheidsonderzoek.

concept richtlijn “Betrokkenheid pathologen en 

KMBP bij wetenschappelijk onderzoek met PALGA 

data” afgerond.

Voorbereiden leidraad en info m.b.t. gebruik data 

en biomaterialen voor research is niet gestart, in 

afwachting van nieuwe Gedragscode 

Gezondheidsonderzoek (begin 2022).

Leidraad m.b.t. kosten opvragen materialen en 

verslagen voor research doeleinden nog niet 

afgerond; wordt opnieuw opgepakt in 2022

Voorbereiden leidraad en info m.b.t. opslag en 

gebruik big-data (imaging) voor research; wordt 

overgedragen aan nieuwe NVVP commissie 

informatisering en digitalisering

A: plannen voor 2022

Voortzetten samenwerking FMS-NFU-Health-RI-STZ-

NVVP-Coreon vervolg implementatieplan 

Gedragscode Gezondheidsonderzoek 

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.

Voortzetten deelname Landelijke multidisciplinaire 

wetenschapscommissie Covid19; voorbereiding 3e 

editie Kennisagenda Covid19

Advisering bestuur NVVP hoe vervolg te geven aan 

Kennisagenda

Vervolgoverleg met CBB om te komen tot 

adequate en realistische leidraad m.b.t. kosten 

opvragen materialen en verslagen voor research 

doeleinden

Diverse activiteiten in Raad Wetenschap en 

Innovatie FMS

Overweging webinar over nieuwe Gedragscode 

gezondheidsonderzoek en t.z.t. WZL



Commissie BeroepsBelangen

P: plannen en acties 2021

Herziening document verrichtingencodes 
MD 2022

Herijking normtijden

Oriëntatie en overleg m.b.t. codering 
predictieve immuno’s

Participatie in traject ZIN MD

Capaciteitsplanning in kaart brengen -
Afronden document adviestarieven 
opvragen materiaal

Bekostiging en normtijd obducties herzien 
(multidisciplinaire aanpak)

D: wat is er gedaan in 2021

Aantal vergaderingen 2021: 9

Mutaties uit: geen

Mutaties in:  

Nicole Bulkmans (patholoog Spaarne 
Gasthuis) 

Lorine Meijer-Jorna (patholoog Symbiant) 

Rycolt Hamoen (directeur-bestuurder 
LabPON
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Commissie BeroepsBelangen
21

C: evaluatie van de resultaten

Samenstelling commissie goede afspiegeling 
van de praktijken in Nederland

Document verrichtingencodes MD 2021 
afgerond

Herziening normtijden in ALV van november 
geaccordeerd

Participatie ZIN traject toegespitst op 
bekostiging

Oriëntatie m.b.t. codering predictieve
immunohistochemie loopt

Capaciteitsplanning is verder in kaart 
gebracht, afronding verwacht begin 2022

Document adviestarieven opvragen 
materiaal is afgewezen, er komen voorlopig 
geen NVVP adviestarieven

Gestart met herziening van de bekostiging 
van obducties

A: plannen voor 2022

Afronding capaciteitsplanning

Herziening document moleculaire codes 
voor 2023; afronding juni 2022 verwacht

Aanpassen document handreiking 
werkbelasting naar praktijk en aangepaste 
normtijden

Vervolg ZIN traject bekosting predictieve 
moleculaire diagnostiek inclusief predictieve 
immuunhistochemie.

Vervolg traject bekostiging obducties

Vervolg traject bekostiging PTO

Vervolg traject richtlijn tumor- en 
erfelijkheidsdiagnostiek



LPAV 22

P: plannen en acties 2021

ALV 

Voor- en najaarscursus

Administratieve opschoning 

Aanhalen banden LPAV-NVVP 

Opzetten sociale activiteit

Bijdrage herstructurering BOP

D: wat is er gedaan in 2021

7 bestuursvergaderingen

ALV - online

Voorjaarscursus: Oplossingsstrategieën in de 

Hematopathologie – Agressief B-cel 

lymfoom

Najaarscursus: (predictieve) diagnostiek van 

longkanker

Deelname aan de NVVP beleidsdag 2021 

door twee bestuursleden

Doorlopende inventarisatie jonge klaren 

problematiek voor de commissie 

beroepsbelangen (CBB) 

Administratieve opschoning van 

ledenbestand inschrijving van het bestuur bij 

de KvK / UBO en update van de website 

Aanhalen banden LPAV-NVVP –

vergadering en update nieuwsbrief

Opzetten sociale activiteit – afgelast in 

verband met COVID-19

Bijdrage herstructurering BOP



LPAV 23

C: evaluatie van de resultaten

Administratieve, financiële en digitale 
opfrissing

Alle geplande activiteiten, soms in 
aangepaste vorm, hebben doorgang 
gevonden

Adequate representatie van de AIOS 
pathologie bij verschillende activiteiten 
waaronder de brainstorm sessie ten aanzien 
van de herstructurering BOP

A: plannen voor 2022

Opzetten sociale activiteit

Voorjaarscursus - endometriumpathologie

DOO in het najaar



Juridische commissie 24

P: plannen en acties 2021

Beleidsvoornemens uit 2020 voor 2021

1. Symposium organiseren. Dit ging niet door 
in 2021 i.v.m. COVID19 → naar 2022

2. Foutenpercentage bij verschillende 
diagnoses in kaart brengen en op basis 
daarvan een onderbouwing geven voor de 
panelgrootte. Hier is niet aan gewerkt in 
2021 → naar 2022

3. Onderzoek

D: wat is er gedaan in 2021

C2021-01

Gootcellig longcarcinoom

AFGEHANDELD

C2021-02

Diagnose darmkanker niet gesteld

IN BEHANDELING

C2021-03

Ten onrechte afgegeven adenocarcinoom 

AFGEHANDELD

brief aan betrokken labs 

VRAGEN V2021-01 – V202102

VRAGEN BEANTWOORD EN INDIEN VAN 
TOEPASSING TOEGEVOEGD AAN F.A.Q. 
WEBSITE



Juridische commissie 25

C: evaluatie van de resultaten

In 2021 werden 3 casus ontvangen t.o.v. 5 in 
2020 en 11 in 2019. Hiervoor is geen goede 
verklaring. Er is wel nagevraagd bij de 
bureaus maar zij bevestigden de geringe 
aantallen en hadden geen verklaring.

A: plannen voor 2022

Afhandelen openstaande zaken (2021-02, 
2021-03; V2020-10, V2021-02)

Opstellen procedure bij geschillen voor 
kwantitatieve – en moleculaire bepalingen 
opstellen

In kaart brengen foutenpercentage bij 
verschillende diagnoses t.b.v. onderbouwing 
panelgrootte

Archief oude richtlijn (met NVVP) 
vervolledigen en ontsluiten.

Handleiding op website bij aanvraag 
herbeoordeling indien een calamiteiten 
commissie dit verzoekt. 



Expertisegroepen

Cytologie | 
Nederlands Expertise 

Netwerk Cytologie 
(NENC)

Dermatopathologie | 
Expertisegroep i.o.

Endocrinopathologie
| Expertisegroep i.o.

Gastro-Intestinale 
pathologie | 

Expertisegroep 
Gastro-Intestinale 
Pathologie (EGIP)

Gynaecopathologie | 
Nederlandse 

Werkgroep voor 
Gynaecologische 

Pathologie (NWGP)

Hematopathologie | 
Nederlandse 

Vereniging voor 
HematoPathologie

(NVHP)

Hoofd-Hals Pathologie 
| Nederlandse Hoofd 

Hals Pathologie 
(DHNP)

Kinderpathologie | 
Werkgroep 

Kinderpathologie der 
Lage Landen (WKPLL)

Longpathologie | 
Nederlandse 
Werkgroep 

Longpathologie 
(NWLP)

Mammapathologie | 
Nederlandse 

Werkgroep voor 
Mamma Pathologie 

(NWMP)

Moleculaire 
Pathologie | 

Expertisegroep 
Moleculaire 

Pathologie (EMP)

Neuropathologie | 
Nederlandse 

Vereniging Voor 
NeuroPathologie

(NVVNP)

Post mortem
Onderzoek | 

Expertisegroep i.o.

Uropathologie | 
Nederlandse 

Expertisegroep 
Urologische 

Pathologie (NEUP)

Weke Delen en 
Bottumoren | 

Expertisegroep i.o.

Comparatieve
Pathologie i.o.

26

Expertisegroepen zijn een hoeksteen van het meerjarenbeleidsplan van de NVVP. 

Mandatering en vertegenwoordiging voor vakinhoudelijke interne en externe 

bijeenkomsten, commissies, werkgroepen etc. vindt via de expertisegroepen plaats. De 

expertisegroepen dragen zorg voor de bij- en nascholing van de leden.

Het landschap van de expertisegroepen is in 2021 verder ingekleurd.



Magazine & Bulletin

Magazine: twee edities per jaar

 Redactieraad:

 Judith Jeuken, KMBP

 Margreet Ploeg, veterinair patholoog

 Robert Kornegoor, klinisch patholoog

 Robby Kibbelaar, secretaris NVVP

 Sophie van Tilburg-van Hedel, directeur NVVP

Bulletin: tweewekelijks

 Redactie:

 Robby Kibbelaar, secretaris NVVP

 Marylies Huizinga, secretariaat NVVP

 Sophie van Tilburg-van Hedel, directeur NVVP
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Externe relaties 28



Dossier: Zorginstituut – tranche 1 

Adviesrapport

29

In 2020 is de predictieve (moleculaire) diagnostiek 

centraal in de maatschappelijke aandacht gekomen, in 

de Tweede Kamer, bij de zorgverzekeraars en patiënten 

verenigingen.  Het VWS heeft het Zorginstituut Nederland 

(ZIN) om advies gevraagd. De NVVP heeft een belangrijke 

rol gehad in de totstandkoming van dit rapport dat 13 

april 2021 is gepubliceerd en heeft hier de samenwerking 

gezocht met de NVMO en de NVALT. 

In januari 2022 start het implementatie traject – tranche 2.

De NVVP is hier in the lead en wordt hierbij ondersteund 

door het ZIN.



Dossier: oprichting cieBOD

commissie BeOordeling Diagnostiek

30

Subsidie verkregen van 

VWS t.b.v. Oprichting 

cieBOD naar analogie 

van cieBOM

Werkgroep bestaande 

uit:

Kim Monkhorst, patholoog

Ed Schuuring, KMBP

Robby Kibbelaar, secretaris 

NVVP

Sophie van Tilburg-van Hedel,  

projectleider & directeur NVVP

Huishoudelijk reglement 

goedgekeurd door ALV 

NVVP november 2021

cieBOD opgericht in 

bestuursvergadering 

van december 2021

De commissie voor BeOordeling van Diagnostiek (cieBOD) is ingesteld naar analogie van de cieBOM met de opdracht 

“de klinische waarde en plaatsbepaling van nieuwe en vaak kostbare diagnostische modaliteiten t.b.v. afstemming 

binnen de beroepsgroep en toepassing in de pathologie praktijk vast te stellen”. 

De commissie beoordeelt transparant en op wetenschappelijke gronden: 

1. welke testmethode(n) geëigend zijn voor nieuwe geneesmiddelen of indicatiegebieden 

2. wat de plaatsbepaling is van diverse diagnostische modaliteiten 



Dossier: netwerkpathologie

DI protocol CUP | NVMO – NVVP

Geen postcode geneeskunde maar voor alle patiënten WGS en niet-WGS | 6 wk

uitsluitsel wel of niet PTO

Projectleiding: Marieke Vollebergh (NVMO/AvL) en Robby Kibbelaar 

(NVVP/Pathologie Friesland)

Zuid West Nederland EMC – CZ | gemetastaseerd longkanker Facultatieve 

prestatie bekostiging MD met als doel verbeteren van de diagnostiek | 

centralisatie of netwerkpathologie?

Overlap tumor-/erfelijkheidsdiagnostiek | NVVP, VKGN, VKGL Adviesrapport 

Projectgroep o.l.v. Marjolijn Ligtenberg NVVP/NVMO: centralisatie of 

netwerkpathologie?

Vanuit het veld/ maatschappij geïnitieerde initiatieven in relatie tot 

beleidsthema netwerkpathologie:



Taakgroep: IVDR 32

P: plannen en acties 2021

Meer inzicht krijgen voor leden over gevolgen 

IVDR

Handvatten aanreiken voor leden

D: wat is er gedaan in 2021

C2021-01

‘Handvat gebruik LDT IVDR’ opgesteld voor 

leden wetenschappelijke verenigingen

Verschillende presentaties gehouden voor 

pathologen/laboratoria (UMCU, ECP2021, 

EAMP2021, NFU)

Verschillende stakeholders gesproken over de 

IVDR (VWS, Diagned, leveranciers, etc.)

C: evaluatie van de resultaten

Er is meer bewustwording onder de leden over 

de IVDR

Het lobbyen van de verschillende stakeholders 

heeft er toe geleid dat de IVDR gefaseerd 

wordt ingevoerd vanaf 2022. 

Er is een NVVP werkgroep voor moleculaire 

testen en een werkgroep voor overige testen.

A: plannen voor 2022

Binnenkort vergaderen we met de landelijke 

taskforce om de plannen voor 2022 te 

bespreken.
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Organisatie Omschrijving Afgevaardigde

BDIAP Vertegenwoordiger NL Jan von der Thüsen

CUPP.NL Afgevaardigde Vincent Smit

CUPP.NL Afgevaardigde Petur Snaebjornsson

DCCG Bestuurslid Petur Snaebjornsson

DRCP Bestuurslid Katrien Grünberg

DUCG Bestuurslid Sybren Meijer

FMS Werkgroep Honorering Kwaliteitscyclus Joost Oudejans

FMS Werkgroep Diagnostische Processen Marius van den Heuvel

FMS Raad Kwaliteit plv vertegenwoordiger Willemijn Dingemans

FMS Werkgroep 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

FMS
Klankbordgroep Implementatie toekomstvisie 
vakgroepfunctioneren

Roy Jurhill

FMS Mammareductie Peter Melkert
FMS Mammareductie Celine Vreuls

FMS Werkgroep Mediastinale Tumoren Michail den Bakker

FMS Werkgroep Mediastinale Tumoren Jan von der Thüsen

FMS Wetenschapscommissie COVID19 Wim Timens

IKNL
Project NA-BORstkanker: gepersonaliseerde nazorg en 
nacontrole

Jelle Wesseling

KNMG Advies- en geschillencommissie KNMG Rob Koot

LOC Waardevolle Zorg Projectgroep Mesh Onderzoek Consortium Piet Slootweg

COREON Klankbordgroep Gedragscode Gezondheidsonderzoek Wim Timens

NABON Werkgroep Standaardisering Mammadossier Celien Vreuls

NABON Werkgroep Standaardisering Mammadossier Pieter Westenend
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Organisatie Omschrijving Afgevaardigde

NVOG Expertgroep RL ovarium Hugo Horling

NVOG Expertgroep RL ovarium Tjalling Bosse

NVOG Expertgroep RL endometrium Tjalling Bosse

NVOG Expertgroep RL endometrium Michiel Simons

NVOG Expertgroep RL cervix Maaike Bleeker

NVOG Expertgroep RL cervix Patricia Ewing

NVOG Expertgroep RL vulva Maaike Bleeker

NVOG Expertgroep RL vulva Patricia Ewing

NVU Itemlijst blaaskankerzorg Trudy Jonges

Path Soc  Gr Britain & Ireland Bestuurslid Carolien van Deurzen

Perined Raad van Toezicht Ron de Krijger

Perined Bestuur Perined Peter Nikkels

RIVM Programmacommissie BK2020 Celien Vreuls

RIVM Programmacommissie BK2020 Jelle Wesseling

RIVM Programmacommissie BMHK Adriaan van den Brule

RIVM Programmacommissie BMHK Ernst Jan Speel

RIVM Programmacommissie BMHK Stefan Willems

RIVM Programmacommissie BMHK Ed Schuuring

RIVM Programmacommissie BMHK Elf de Jonge

RIVM Programmacommissie BMHK Folkert Kemenade

RIVM Programmacommissie BVO-DK Lindsey Oudijk

SKML Lid sectie Pathologie Suzan Roothaan

SONCOS Vertegenwoordiger Nils Koster

ZIN Tranche 2 MD| PG I (effectiviteit en plaatsbepaling) Ed Schuuring

ZIN Tranche 2 MD| PG I (effectiviteit en plaatsbepaling) Kim Monkhorst

ZIN Tranche 2 MD| PG I (effectiviteit en plaatsbepaling) Robby Kibbelaar

ZIN Tranche 2 MD| PG II (toegankelijkheid en implementatie) Wendy de Leng

ZIN Tranche 2 MD| PG II (toegankelijkheid en implementatie) Judith Jeuken

ZIN Tranche 2 MD| PG II (toegankelijkheid en implementatie) Francien van Nederveen

ZIN Tranche 2 MD| PG II (toegankelijkheid en implementatie) Stijn Crobach

ZIN Tranche 2 MD| PG II (bekostiging) Vincent Smit

ZIN Tranche 2 MD| PG II (bekostiging) Jan Willem Leeuwis

ZONMW Consortium Ethiek en Recht van Personalised Medicine (ELSI-PM) Marjolijn Ligtenberg
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Netwerkpathologie

De rode draad voor 2022 en hierna. Het bestuur heeft in 2021 tijdens de beleidsdag hiervoor de lijn uitgezet. Met ondersteuning van 
het adviesbureau FProfs is dit professioneel opgepakt. Pathologieafdelingen en -organisaties, NVVP leden: klinisch- en veterinair 
pathologen en KMBP zijn verbonden en werken samen in netwerken. De expertisegroepen zijn de smeerolie en het fundament voor 
netwerkpathologie en kwaliteitsbevordering van de diagnostiek.

Netwerkzorg heeft vele dimensies met technische en adaptieve vraagstukken. Technische vraagstukken bijvoorbeeld rond efficiënte 
toegang tot verschillende ziekenhuissystemen. Adaptieve vraagstukken rond flexibele afstemming van specialistische 
pathologiediagnostiek locoregionaal en supra regionaal, de interactie met marktwerking in de zorg (commerciële organisaties) en 
implementatie van kwaliteitstandaarden. De NVVP ambassadeurs netwerkpathologie verkennen deze vraagstukken, komen met 
oplossingsrichtingen en dragen deze uit in het land. 

Projecten

In het ZIN tranche 2 traject werken de NVVP afgevaardigden en het bestuur aan een kwaliteitsstandaard voor de moleculaire 
diagnostiek. Het DI protocol met zorgpad PTO, de samenwerking met de VKGN/VKGL in de tumor-/erfelijkheidsdiagnostiek, 
samenwerking in de diagnostiek van NSCLC in Zuid West Nederland zijn pilots in netwerkpathologie.

Maatschappij & duurzaamheid  

Als wij dit jaarverslag schrijven vallen de Russische bommen in Oekraïne en bereiken ons schrijnende beelden van, inmiddels meer
dan 2 miljoen, mensen op vlucht. Onze gedachten gaan uit naar allen die onder dit leed gebukt gaan. Tegelijkertijd worden we 
gedwongen na te denken over de toekomst van de wereld, ons werelddeel, ons land en ons vak. Het staat vast dat deze oorlog zal 
leiden tot grote en snelle transities, waarvan de energie- en ecologische transitie wellicht de belangrijkste zal zijn. Hierdoor zal het 
aanzien van de zorg en ook ons vak veranderen. We wilden al graag een actieplan voor 'groene pathologie'. Wat kunnen we beter
doen dat dit zo spoedig mogelijk ter hand nemen?

Jos Bart

Robby Kibbelaar
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