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(potentiële) 
belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen

• Sponsoring of 
onderzoeksgeld

• Honorarium of andere 
(financiële) vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• Geen
• Geen

• Geen
• In dienst bij BVO-Oost

Disclosures



Overzicht

• Definities

• EQA tweede ronde (b15b)



Definities gebruikt in BVO
In samenspraak RCP en RCMDL 

• Internationale richtlijnen
• Op juiste wijze communiceren naar alle betrokkenen
• Eenduidige vastlegging.



Type poliepen (meest voorkomende benigne 
neoplasieën)

• Adenoom (altijd mate van dysplasie aangeven):
• Tubulair  adenoom (< 25% villeuze component)
• Tubulo-villeus adenoom (>25% - < 75% villeuze component)
• Villeus  adenoom (>75% villeuze component)

• Serrated laesies:
• Hyperplastische  poliep
• Sessiel serrated laesie (in principe zonder dysplasie, indien met dysplasie 

wordt dat apart aangegeven)
• Traditioneel serrated adenoom



Advanced   adenoma

• Tubulaire adenomen van 10 mm of groter en/of met hooggradige 
dysplasie

• Tubulo-villeuze of villeuze adenomen. 

• NB in de surveillance richtlijn MDL is de diagnose hooggradige 
dysplasie niet van invloed op vervolg!



Diversen andere zaken

• Radicaliteit
• Bij carcinomen is de patholoog leidend t.a.v. radicaliteit en bij benigne laesies is 

de endoscopist leidend t.a.v. radicaliteit.

• Biopt versus poliepectomie
• Men spreekt van een biopt als een biopteur is gebruikt en van een poliepectomie 

als een lis is gebruikt. 
• NB. Bij een poliep ≤ 5 mm zal het resectievlak altijd op ‘niet te beoordelen’ komen 

te staan in de PALGA protokol module. De endoscopist geeft bij de klinische 
aanvraag altijd aan of er sprake is van een biopt of een poliepectomie.

• Bepalen grootte poliep
• De endoscopist stelt de grootte van de poliep vast tenzij de pathologische meting 

groter blijkt, dan overruled deze de endoscopische waarneming.
• NB. Dit sluit aan bij de vigerende werkwijze maar betreft een afwijking van de 

Europese richtlijn.  



EQA



EQA UK national bowel cancer screening 
programme (ronde b15b) 

• Deelnemers en beoordeling
• 12 expert pathologen
• 403 pathologen uit VK
• 15 pathologen Ierland
• 215 pathologen Nederland (1e ronde: 199)
• 15 pathologen Slovenië

Men gebruikt 10 opeenvolgende casus willekeurig gekozen

Consensus: cut-off = 80% (10 experts moeten het eens zijn)



Case 1



Case 4



Case 6



Case 7



Case 10



Commentaar Experts



Commentaar deelnemers



Algemene observaties

• Minder variatie, steeds meer overeenkomende uitslagen

• Steeds meer opmerkingen bij diagnoses, nog niet duidelijk wat men 
hier aan heeft en wat men ermee moet doen.

• Enkele deelnemers opvallend slechte resultaten, ws door foute 
gegevens invoer.

• Voor NL: 
• Veel algemene klachten
• Uitslagen laten op zich wachten en zijn voor individuen niet inzichtelijk
• Educatie aspecten?? 



Finale score
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