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Vergaderfrequentie: 12

patholoog te Leiden
radioloog te Leiden
kinderarts te Amsterdam

chirurgisch oncoloog te Amsterdam
internist-oncoloog te Leiden
neurochirurg te Leiden
orthopedisch chirurg te Leiden
orthopedisch chirurg te Groningen
orthopedisch chirurg te Amsterdam
orthopedisch chirurg te Nijmegen
orthopedisch chirurg te Leiden
patholoog te Leiden
patholoog te Amsterdam
patholoog te Rotterdam
patholoog te Groningen
radioloog te Leiden
radioloog te Leiden
radioloog te Den Haag
radioloog te Amsterdam
radiotherapeut te Leiden

Activiteiten 2016
De Commissie is in 2016 maandelijks in plenaire zitting bijeengekomen. Tijdens de zitting vindt
van elke ingebrachte casus een uitvoerige demonstratie plaats van de radiologische en
histopathologische bevindingen door een van de betreffende specialisten van de Commissie.
Hierna wordt ten aanzien van de voor advies toegezonden casus het therapeutisch advies
besproken en geformuleerd. In het afgelopen jaar zijn 297 nieuwe (complete) casus toegezonden
d.w.z. met klinische gegevens, radiologische onderzoeken (röntgenfoto’s, MRI-onderzoeken etc.)
en histologische coupes voor diagnostisch en/of therapeutisch advies. Hierbij is in 29 gevallen
specifiek (gevraagd) therapeutisch advies gegeven. Tevens werden 32 patiënten besproken, die al
bij de Commissie bekend waren en waarvan nieuw histologisch materiaal of nieuwe
radiologische onderzoeken werden ingezonden voor beoordeling of voor therapeutisch advies.

In toenemende mate komt het voor dat de behandelend specialist zelf bij de plenaire vergadering
aanwezig is, om de door hem/haar toegezonden casus toe te lichten en de therapeutische
mogelijkheden te bespreken. De Commissie juicht het toenemende aantal geïnteresseerde
toehoorders (niet-leden) toe. Accreditatie voor bezoek van de vergaderingen is verleend door de
NOV, NVVR, NVVH en NVVP.

Naast de hierboven vermelde patiënten werden van 968 patiënten klinische gegevens en
radiologische onderzoeken voorgelegd voor een radiologische (differentiaal) diagnose en advies
aangaande verder te voeren diagnostisch en/of therapeutisch beleid.

In totaal is 1297 maal een advies of een oordeel aan de Commissie gevraagd met betrekking tot
radiologische en/of histopathologische diagnostiek, therapeutisch handelen dan wel aangaande
het te volgen beleid.

Het archief van de Commissie, omvat thans (dec. 2016) 30194 dossiers, waarin kopieën van de
klinische inlichtingen en van de uitslagen van radiologische en histopathologische onderzoeken.
Tevens is er een archief van alle histologische coupes en in vele gevallen staan ook
paraffineblokjes ter beschikking. Hiermee vormt het archief, dat tot de omvangrijkste en best
gedocumenteerde in de wereld behoort, een uitstekend uitgangspunt voor onderzoeksprojecten op
het gebied van tumoren van het skelet. Ook dit jaar zijn er weer een ruim aantal
wetenschappelijke publicaties verschenen gebaseerd op het archief van de Commissie.

De commissie is in 2014 gedigitaliseerd waarbij de huidige patiënten akten en brieven zijn
ondergebracht in een elektronische dossier (HIX). Dit jaar zijn er enkele verbeteringen in het
elektronisch dossier aangebracht. De radiologische en orthopedische bevindingen worden
geregistreerd in een speciaal voor de commissie ingericht MDO format. De leden van de
Commissie hebben nu ook van buiten het ziekenhuis toegang tot de afgeschermde electronische
informatie, inclusief radiologische documentatie, hetgeen de communicatie tussen de
vergaderingen in bevorderd.

Een belangrijk punt van zorg is de aansprakelijkheidsverzekering voor de consulten van de leden
voor het werk voor de Commissie. Deze blijkt niet onder de dekking van de werkgevers te vallen
terwijl het IKNL hier niet voor verzekerd is. Dit punt is bij herhaling bij het IKNL onder de
aandacht gebracht.
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968

329

Niet BA: uitsluitend klinische gegevens en radiologische onderzoeken, ingestuurd met de vraag
t.a.v. de radiologische (differentiaal) diagnose en eventueel te volgen verdere diagnostisch
en/of therapeutisch beleid (bijvoorbeeld biopsie nodig en zo ja hoe, waar, aanvullende
radiologie nodig, etc.)
BA:

complete casus d.w.z. klinische gegevens, radiologische onderzoeken en histologie
voorhanden. Besproken t.b.v. diagnostisch consult en te volgen beleid.

Jaarafrekening
De commissie heeft het jaar afgesloten met een licht positieve balans.

Geplande activiteiten 2017:
• Maandelijkse plenaire zitting.
• De Boerhaave cursus: A multidisciplinary approach to the diagnosis of bone tumours
op 9-11 oktober 2017

