Procedure Toelating Pathologen voor Bevolkingsonderzoek
Inleiding
1.a
Bevolkingsonderzoek darmkanker
Alle mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar worden elke twee jaar uitgenodigd om deel
te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Als het bevolkingsonderzoek volledig is
ingevoerd, zullen jaarlijks ongeveer 2,2 miljoen mensen worden benaderd. In 2015 heeft ruim 70% van de
genodigden deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek. Met dit bevolkingsonderzoek wordt verwacht dat op
termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker worden voorkomen.
1.b
Kwaliteitseisen
Het bevolkingsonderzoek dat wordt aangeboden aan mensen die geen klachten hebben, vereist een hoge
kwaliteit van uitvoering. Dit geldt voor iedere deelactiviteit, van uitnodiging tot eventuele behandeling, zodat
het gewenste effect van het bevolkingsonderzoek (gezondheidswinst, sterftereductie) wordt bereikt. Daarbij
mag de deelnemer landelijk uniforme kwaliteit verwachten. Om die hoge kwaliteit te verkrijgen en te borgen,
zijn landelijke kwaliteitseisen gesteld aan de professionals die het bevolkingsonderzoek en de aansluitende
diagnostiek na verwijzing uitvoeren.
De kwaliteitseisen voor de toelating van pathologen zijn opgesteld door de landelijke werkgroep
Kwaliteitseisen pathologie en staan vermeld in het protocol voor de toelating en auditing van pathologie, dat
is vastgesteld door het RIVM.
De kwaliteitseisen worden gebruikt voor zowel toelating tot het bevolkingsonderzoek (toelatingseisen) als
ook de kwaliteitsborging bij herbeoordeling (auditeisen) van de pathologen.
1.c
Systeem van toelating
Pathologen die de pathologie willen beoordelen van coloscopieën na een verwijzing
vanuit het bevolkingsonderzoek, worden door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) getoetst op het
voldoen aan de landelijk gestelde toelatingseisen. Om te voldoen aan de toelatingseisen moet een
patholoog een e-learning doorlopen met een daaropvolgende toets. En een (digitale) rondzending* van een
nader te bepalen aantal coupes uitvoeren.
De laboratoria die de pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek
beoordelen, zijn er verantwoordelijk voor dat de pathologen die deze pathologie beoordelen beide
onderdelen van de toelating met goed gevolg hebben afgerond. Pathologen hebben recht op drie pogingen
om de toets bij de e-learning te behalen. Is het na drie pogingen niet gelukt, dan bepaalt de RCP of de
patholoog opnieuw drie pogingen mag doen. Dit laat de RCP alleen toe bij goede redenen (zoals technische
problemen).
Indien een patholoog aan de gestelde eisen voldoet adviseert de RCP aan de screeningsorganisatie de
betreffende patholoog toe te laten voor het uitvoeren van beoordelingen van de pathologie van
screeningscoloscopieën. Alleen pathologen met deze toelating mogen de pathologie van
screeningscoloscopieën beoordelen.
Een arts assistent in opleiding tot specialist (AIOS) mag deelnemen aan de e-learning. Heeft een AIOS de elearning al eerder dan in het laatste jaar van de opleiding doorlopen, dan dient deze opnieuw te worden
doorlopen om te certificeren voor het BVO darmkanker. Het certificaat wordt afgegeven op het moment dat
de AIOS BIG geregistreerd medisch specialist is.
1.d
Referentiefunctie pathologen
De referentiefunctie wordt ingevuld door regionaal coördinerende pathologen (RCP’en). De RCP is een BIG
geregistreerde patholoog. De regionaal coördinerend pathologen worden in hun taken ondersteund door
medewerkers van de screeningsorganisaties. De RCP legt verantwoording af aan het bestuur van de
screeningsorganisatie.

* Nieuw systeem voor rondzendingen wordt ontwikkeld in 2017
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1.e
Coördinatoren certificering
Coördinatoren certificering zijn medewerkers vanuit de screeningsorganisatie die het traject rondom toelating
van pathologen coördineren.

Doel
Deze procedure geeft een beschrijving van de werkwijze van toetsing tot toelating van pathologen, die in
aanmerking willen komen voor het beoordelen van pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het
bevolkingsonderzoek darmkanker.

Toepassingsgebied
Deze procedure is van toepassing op de kandidaat pathologen die de pathologie van
screeningscoloscopieën willen gaan beoordelen. Verder is deze procedure van toepassing op de
screeningsorganisatie en de RCP’en die verantwoordelijk zijn voor de toetsing tot toelating.
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Processchema
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Procedure
1. De kandidaat patholoog schrijft zich in door het aanmeldformulier op de website van de betreffende
screeningsorganisatie in te vullen (aanmelding certificeringstraject pathologen).
2. Binnen twee werkdagen na aanmelding stuurt de coördinator certificering de patholoog een instructie mail
met handleiding.
3. De patholoog doorloopt de e-learning en de bijbehorende toets.
Een patholoog mag 3 pogingen doen om toets te behalen.
4. Is toets na 3 pogingen niet behaald, bepaalt RCP of de patholoog opnieuw 3 pogingen mag doen.
5. Is RCP akkoord met hertoetsing, dan reset de coördinator certificering het account voor de patholoog.
6. De landelijke coördinatoren certificering checken wekelijks of er pathologen geslaagd zijn voor de e-learning.
7. Wanneer de patholoog de e-learning heeft behaald, wordt dit aan de contactpersoon van de betreffende
regio gecommuniceerd.
8. De coördinator certificering stuurt een inputformulier naar de patholoog voor het invullen van het pathologenID.
9. Patholoog vult formulier in en stuurt dit retour aan de coördinator certificering
10. Coördinator certificering stuurt formulier met pathologen-ID door naar de betreffende regio.
11. Na ontvangst pathologen-ID zorgt de contactpersoon van de betreffende regio ervoor dat de patholoog wordt
toegevoegd in ScreenIT.
12. De coördinator certificering maakt een certificaat en verstuurt dit naar de betreffende patholoog.
13. Patholoog is gecertificeerd en kan PA-verslagen versturen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.
14. Alle voor het Bevolkingsonderzoek darmkanker gecertificeerde pathologen nemen deel aan een
rondzending* (zie procedure m.b.t. e-learning (volgt).
15. De landelijke coördinatoren certificering informeren de contactpersoon en de RCP van de betreffende regio
over wie heeft deelgenomen aan de rondzendingen*.

* Nieuw systeem voor rondzendingen wordt ontwikkeld in 2017, waarbij ook de nieuwe afspraken over al dan niet
‘slagen’ worden gemaakt. Deze afspraken leiden zo nodig tot aanpassing van stap 14.
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