
Pathologie netwerken

Robby Kibbelaar

Dag van de Pathologie | 17 november 2022



Pathologendag 17-11 2022, Veenendaal

Disclosure belangen spreker

(Potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 

bedrijven

• Sponsoring of onderzoeksgeld (laboratorium)
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Het netwerk paradigma in de zorg

• Overal in de zorg! (IC’s, …)

• Eénmans zorg bestaat en 
kan niet meer: 
samenwerken in teams 

• Ieder knooppunt heeft 
eigen taken en 
verantwoordelijkheden –
regio visie UMC’s, STZ, 
expertise centra, 
basiszorg, ….

• Ketenzorg: zorgpad

• Zorgnetwerk: patiënt centraal

ParkinsonNet, DementieNet,

Geboortezorg



Netwerken: de Golden Circle

• Waarom – we doen het al zo goed!?

De kwaliteit moet beter, zichtbaarder en goedkoper

• Wat?

Samenwerken en Verbinden

• Hoe?

Balans Top Down (NVVP bestuur) en Bottom Up 

(locoregionaal vakgroepen en pathologie afd.)



Waarom? the balcony view

• Toegankelijkheid expertise en technieken -> betere kwaliteit
van zorg

• Borging continuïteit -> betere kwaliteit van zorg

• Synergie sterke punten -> betere kwaliteit van zorg

• Compensatie zwakke punten -> betere kwaliteit van zorg



De gezichten van Kwaliteit

• Betrouwbare onderzoeken en testen - technisch
• Expertise bij complexe zorgvragen - interpretatie
• Korte doorlooptijd – maatschappelijke vraag
• Op de juiste plek (dichtbij waar mogelijk en ver weg indien nodig)

– beschikbaarheid
• Passende zorg (doelmatig, kosten efficiënt, 

zorg op maat/shared decision making) – duurzaamheid

Paradox 
maatschappelijke beeldvorming rond tekort 

schietende zorg: PTO, ‘uitbehandelde’ 

kankerpatiënten, zeldzame ziekten, 

zeldzame mutaties …



Wat? professionaliseren van 

samenwerking / coalities

Criteria voor netwerk  
• Gezamenlijke visie – draagvlak

• Centraal leiderschap – organisatie

• Meerwaarde – zichtbaar  

Pseudonetwerk  ? 
• Position paper, logo, website …. maar

• Geen performance

• De knooppunten doen eigen ding



Wat? dynamisch en flexibel

Wat hebben we al ? 
• Locoregionaal: 

Oncologienetwerken

Pathologie laboratorium netwerken

Pathologie vakgroep netwerken

• Supraregionaal: 
Expertisegroepen – kennisnetwerken

OOR – opleidingsnetwerken

Consortia - wetenschapsnetwerken

• Ongebruikelijke coalities: 
Commerciële partijen (Eurofins, GenomeScan)?

Private partijen (HMF)

…



Hoe? beleid en acties 

• Met het schrijven 

van rapporten en 

notities kom je er 

niet!

• Investeren in 

persoonlijke relaties

• Inventarisatie van 

de context

• Visie, voorlopers, 
meelopers, hakken 

in het zand



Het is niet makkelijk!

VUCA world
Volatile

Uncertain

Complex

Ambiguous

Diverse pathologie netwerken opgestart, stil blijven staan, 
opgeheven …

In welk netwerk zit ik nu eigenlijk niet ….?



Netwerkvorming Hoe?

• It is all about politics…!

• We moeten met elkaar in gesprek 

• Pathologie ‘volgt de patiënt - kliniek’

• Samenwerken op de inhoud

• Maak gebruik van elkaars sterke 
punten

• Concentratie en spreiding

• Uitnutten bedrijfsvoering efficiëntie



Technische én Adaptieve uitdaging

Technical 
fix?

Cultuur 
‘fix’?



Herkennen van het probleem

Technische uitdaging
• ICT oplossing digitale microscopie

• ICT oplossing pathologie 
workflow

• Juridische aspecten toegang EPD 
en uitwisselen data

• Arbeidsrechtelijke aspecten 
waarneming, authorisatie, MDO

• Financiële aspecten 
bedrijfsvoering declaratie en 
consultatie

Adaptieve uitdaging

• Willen mijn bondgenoten dit?

• Vertrouwen winnen

• (voor)oordelen wegnemen

• “mijn patholoog”

• Geven en nemen

• Relaties koesteren

• Onverwachte coalities smeden



Randvoorwaarden | Context

Binnen pathologie

• Digitalisering microscopie

• Digitalisering pathologie 
workflow

• Patholoog  medebehandelaar

MDO/zorgpad etc. 

• Integraal kwaliteitsbeleid, wat is 
een goed verslag (PPM?), 
kwaliteit standaard MD, 
waarderingssystematiek/normen
document, audit

Buiten pathologie

• Vorming van (regionale) 
oncologie netwerken

• Netwerkvorming i.h.a.

• Juiste zorg op de juiste plek

• Passende zorg

• Gepast gebruik/doelmatigheid

• Zorginkoop - financiering



Succesfactoren en Barrieres

• Geen centraal leiderschap –
herkenbaarheid van het 
netwerk

• Verlies van ‘autonomie’

• Onzekerheid

• Incompetentie

• …

• Meerwaarde kwaliteit zorg –
zorgevaluatie resultaten

• Opleiding en onderwijs –
continuïteit 

• Wetenschap – delen van data

• Netwerk bestuur – agenda 
opbouw en onderhoud

• Betrokkenheid deelnemers –
samenwerken en verbinden



Bedreigingen

• Ingrijpen VWS/Zorginstituut
– intensive care/kinderhartchirurgie

→ Volledig verlies van regie

• Ingrijpen door zorgverzekeraars 
– Wie betaalt die bepaalt

→Visiedocument CZ moleculaire diagnostiek

→ Selectieve inkoop (buiten locoregionale netwerken om)

• Commerciële partijen/investeringsfondsen 
– Eurofins/Unilabs/SteinLimbach…

→ Verlies van professionele autonomie

→ Focus op aandeelhouderswaarde i.p.v. maatschappelijke belang



NVVP visie op netwerkpathologie

• Wat is ons verhaal – narratief?  

• Nu tijd investeren – trager om straks te versnellen

• Successen delen – communicatieplan

• Waarmee binden we onze bondgenoten? –

What is in it for me? RvB, ZN, FMS, NKF, …



NVVP visie op netwerkpathologie

• Urgentie: burning platform? Of intrinsieke motivatie?

• Wat als we het niet doen?

kwaliteit van zorg, beeldvorming discipline pathologie, 
marktwerking in de zorg …

• Organiseren van invloed? 

bestuurders (VNZ, NFU …), financiers (ZN), collega’s (NVMO, 
NVALT, VKGN …)



Beleid en Acties bestuur

• 2021 Standpuntnota april 2021 - Netwerkpathologie 
op de agenda:

1) One Health – netwerk met o.a veterinaire pathologie 

2) Deelspecialisatie – expertisegroepen netwerken

3) Organisatie moleculaire diagnostiek – ZIN tranche 2 traject

4) Organisatie van zorg – locoregionale pathologie netwerken

• Top-down meets bottom-up!
2022 Opleiden van netwerkpathologie ambassadeurs o.l.v. FProfs

2022 Week van de Pathologie – 1 april workshop netwerkpathologie

2023 Intervisie onder bondgenoten “de NVVP zet ze aan tafel” 



Ambassadeurs netwerkpathologie

Elise Bekers patholoog AvL

Adriaan vd Brule KMBP DNA 

Ilse Diederen patholoog LabPON

Gilles Diercks patholoog UMCG

Paul v Diest patholoog UMCU

Rycolt Hamoen bestuurder LabPON

Robert Hoedemaeker patholoog Pathan

Mari vd Hout patholoog MUMC+

Folkert v Kemenade patholoog EUC

Ronald de Krijger patholoog PMC

Ruud Meijers KMBP UMCU

Ariadne Ooms patholoog Pathan

Carine Peutz-Kooistra patholoog Gelre

Emiel Ruijter patholoog DNA

Vincent Smit patholoog LUMC

Valeska Terpstra patholoog Haaglanden

28 januari de Kracht van het netwerk
18 maart
26 september



Take Home Message

• Organisaties werken niet samen – mensen werken samen!

• Waar kunnen UMC en niet-UMC afdelingen elkaar versterken 
in mijn regio?

• Kaart maken van bestaande coalities en gewenste coalities

• Successen delen en communiceren over best practices
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