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DRIE VRAGEN AAN...  

de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Jos Bart
Als het gaat om opleiding, kwaliteit, wetenschap en beroepsbelangen 
trekken de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen 
gezamenlijk op binnen de Federatie. Hoe geven nieuwe bestuurs
voorzitters invulling aan die rol? Patholoog Jos Bart werkt in het 
Isala in Zwolle en is sinds april 2018 voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Pathologie. Binnen Federatieverband zou ik graag de 
discussie voeren over deelspecialisaties.
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2 Op welke onderwerpen willen jullie  
via de Federatie samenwerken met de  
andere verenigingen?
‘Door de enorme toename van kennis in ons 
vak neemt deelspecialisatie een hoge vlucht. 
Dat heeft goede kanten, maar tegelijkertijd 
kan het de gemeenschappelijke kern van onze 
beroepsuitoefening bedreigen. Thema’s als 
kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen zijn voor 
iedere patholoog belangrijk. We moeten dat dus 
gezamenlijk organiseren. Andere wetenschappelijke 
verenigingen worstelen ook met deelspecialisering 
binnen hun vakgebied. Ik zou binnen Federatie-
verband graag de discussie voeren hoe hiermee 
om te gaan. Zodat de verenigingen hun ideeën en 
ervaringen met elkaar kunnen delen.’

Wat kunnen de Federatie en de andere 
verenigingen van jullie leren?
‘Sinds 1972 kennen wij het Pathologisch-
Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief. 
Dankzij dit landelijke systeem blijven zowel de 
uitslagen als de opgeslagen weefsels van 
patiënten toegankelijk. Dit archief is uniek in de 
wereld. Er zijn ook diverse registraties aan 
gekoppeld, zoals de Nederlandse kanker-
registratie. Zodra een pathologie-uitslag wordt 
opgenomen in het medisch dossier van de 
patiënt, komen diens gegevens beschikbaar voor 
deze registraties. Ze worden vervolgens benut als 
data voor diverse kwaliteitsindicatoren. Dankzij 
deze verregaande standaardisatie hoeven we 
geen dubbel werk te doen, we registreren aan de 
bron. Dat betekent minder administratieve lasten 
in de zorg. Dat willen alle medisch specialisten.’ 
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1Wat betekent samenwerking met  
de Federatie voor de pathologen?
‘We maken gebruik van de kanalen en de 
specifieke deskundigheid van de Federatie, 
ook richting politiek Den Haag. Zo zijn we 
blij met de invloed die de Federatie heeft 
uitgeoefend op het Hoofdlijnenakkoord 
2019-2022. Ondanks de druk die er was om 
te bezuinigen, heeft ze een aantal voor ons 
belangrijke issues kunnen agenderen, zoals de 
vermindering van de administratieve lasten. 
Wij ondervinden daar veel hinder van. Zo 
is elke pathologieafdeling geaccrediteerd 
voor ISO-15189, de internationale kwaliteits-
standaard voor laboratoria. Tegelijkertijd  
zijn er ziekenhuisaccreditaties waar we aan 
moeten voldoen, zoals de JCI en de  
NIAZ. Daarnaast zijn er kleinere andere 
accreditaties, bijvoorbeeld in het kader  
van bevolkingsonderzoeken. Veel hiervan  
is dubbel werk.’ 

Feiten & Cijfers

Naam: Nederlandse Vereniging voor Pathologie
Bestaat sinds: 1920
Aantal leden: 650, inclusief aios, veterinair pathologen 
en klinisch-moleculair biologen in de pathologie.
Deelspecialismen: meer dan 20, waaronder 
mammapathologie, leverpathologie, gastro-intestinale 
pathologie en huidpathologie.
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