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De CKBU (Commissie Kwaliteit en 

Beroepsuitoefening) houdt zich bezig met alle 

facetten die te maken hebben met de kwaliteit van 

uitoefening van het vak pathologie. 

De CKBU valt onder de verantwoordelijkheid van 

het bestuur en heeft hierbij zowel een uitvoerende 

als een adviserende rol.
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• Richtlijnen: modulair onderhoud en clusterindeling

• SKMS Kwaliteitsprojecten

• Indicatoren

• RvA, ISO 15189

• Website

• Ontwikkeling en innovatie

• Integraal kwaliteitsbeleid

• NEN begeleidingscommissie

• Raad kwaliteit FMS

• Screeningsorganisaties, RIVM

• Soncos

• Palga

• Normendocumenten

• Strategisch Beleidsplan NVVP 2020-2024

• NVVP-kwaliteitsdocumenten



WERKGROEPEN

RICHTLIJNEN 

WERKGROEP

ISO WERKGROEP



RICHTLIJNEN

• Pathologie vooral onderdeel van overkoepelende richtlijnen

• Klein aantal “eigen” richtlijnen NVVP

• Richtlijnen werkgroep CKBU overziet updating 

• Momenteel veel ontwikkelingen in vormgeving richtlijnupdating



Richtlijnen 

2.0



HOE ZIET DAT ER IN DE PRAKTIJK (VOOR ONS) UIT?

• Beherende WV initiëert update met een SKMS aanvraag

• Eerste contactpunt met Richtlijnwerkgroep: mate van betrekking vaststellen

• Afvaardigen voor knelpuntenanalyse ter inventarisatie 

• Mandatering werkgroepleden

• Commentaarfase voor gehele NVVP



DIT IS AAN HET VERANDEREN: 
KOPLOPERPROJECT(EN)



KOPLOPERPROJECT(EN)

• Richtlijnen gebundeld in clusters

• En onderverdeeld in modules

• Per cluster:

• Clusterstuurgroep

• Clusterexpertisegroep

• Samenwerking met het kennisinstituut



KOPLOPERPROJECT - WERKWIJZE

• Inventarisatie modules

• Vaststellen need-for-updating

• Prioriteren te-updaten modules

• Updaten gekozen modules

• Commentaarfase

• Autorisatiefase

Kennisinstituut

Stuurgroep en expertisegroep

Stuurgroep en expertisegroep

Expertisegroep

NVVP

N.B. nog in pilot-fase, werkwijze aan verandering onderhevig



HOE ZIET DAT ER IN DE PRAKTIJK (VOOR ONS) UIT?

• Mandatering leden clusterstuurgroep en clusterexpertisegroep

• Eventueel mandateren aanvullende leden clusterexpertisegroep

• Commentaarfase voor gehele NVVP



KOPLOPERPROJECT(EN) - VOORTGANG

• Koploper I – pilot van 9 clusters

• Lopend, eerste ronde voor de meeste clusters afgerond

• NVVP nog niet direct betrokken

• Koploper II – uitbreiding naar test met 40 verdere clusters

• In opstartende fase

• Exacte samenstelling clusters nog niet definitief

• NVVP zal wel betrokken raken



HOE BLIJF JE DAN BETROKKEN ALS NVVP LID?

• Wordt lid van de relevante Expertisegroep(en)

• Verwachting van nauwe banden met vooral clusterexpertisegroepen

• Deelname aan commentaarfase nieuwe richtlijn/module

• Zie hiervoor het Bulletin

• Graag meer input op overkoepelend niveau?

• Wordt lid van de CKBU!



ISO WERKGROEP



WAAROM ISO WERKGROEP?

Onvrede over opgelegde NCB’s, klachten over het 
kwaliteitsbeleid en moeizame bezwaarprocedures met 
meerdere malen escalatie op bestuursniveau. 

Geen consensus voor waardering en normering: vaak 
grensgebieden ISO en LVC visitatie. Er is behoefte aan 
duiding van normen en gefundeerd advies



ACHTERGROND: ISO NORM

• Internationale norm (Internationale Organisatie voor Standaardisatie)

• In Nederland beheerd door NEN

• Vrijwillige afspraken tussen partijen over product, dienst of proces

• Best practices

• Duidelijk voor marktpartijen

• Vertrouwen in diensten, producten of organisaties 

• Door deskundigen opgesteld

• Geen wet, periodiek onderhoud



ACHTERGROND ISO WERKGROEP

• De ISO15189 norm: belangrijk deel van het kwaliteitsbeleid van de pathologie

• Invoering heeft geleid tot bewustwording van pathologie-afdelingen ten aanzien van 

werkwijzen en risico’s

• Niet alle normelementen zijn eenduidig toepasbaar in de praktijk

• verschillen in interpretatie onder auditoren. 

• NVMM: ISO werkgroep

• ISO auditoren brengen discussiepunten en interpretatie problemen in

• adviezen voor verenigingsbeleid

• concrete handvatten voor de visitatie praktijk
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Contact:

- RvA auditoren

- RvA en CKBU / NVVP

- NEN- commissies (via CKBU) 

Interpretatie normelementen:

- Onderlinge afstemming interpretatie normelementen  →Uniformeren werkwijze 
vakdeskundigen

- Adviesfunctie in geschillen tussen pathologie-afdeling en RvA

- Bijhouden (geanonimiseerde) geschillen tussen PA afdelingen en RVA, met uitkomst 
en argumentatie.

Definitie scope elementen

Veldnormen

- Adviesfunctie naar NVVP bij het vaststellen van veldnormen.

- Bijhouden van overzicht van (veld) normen die voor pathologie auditoren van belang 
zijn. 



LEDEN • Voorzitter =CKBU lid en RvA 

auditor

• NVVP leden met (aantoonbaar) 

affiniteit met kwaliteitsbeleid

• Kwaliteitsfunctionarissen 

pathologie

• Contact alle RvA 

vakdeskundigen pathologie!



ISO WERKGROEP ACTUEEL
• Aanpassingen bronscope

• Interpretatie bronscope, indeling scope-elementen

• Terminologie en status documenten (richtlijn, veldnorm….)

• Communiceren nieuwe ISO 15189 normtekst, contact RvA 

over transitie

• Deelname “ISO 15189 guidance for anatomic pathology” 

• Toetsing IVDR wetgeving?

• Tekort RvA auditoren (algemeen en specifieke competenties)

• VR003 interpretatie RvA

• Nog geen interpretatieverschillen normelementen (NCB’s) 

ontvangen



VERLANGLIJST:

• Bijeenbrengen vakdeskundigen

ISO15189 binnen de pathologie

• Inventarisatie prioriteit interpretatie 

normen 

• Best-practice adviezen



TOT SLOT

• CKBU: commissie met veel actuele 

zaken

• Niet saai

• Geen lijstjes

• Meld je aan voor de ISO werkgroep

• kwaliteit@pathology.nl
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