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Revisiehistorie
De belangrijkste inhoudelijke wijziging ten opzichte van versie 4.0 is dat een patholoog pas
gecertificeerd is als beide e-learning modules behaald zijn (Pathologie Darmkankerscreening 1.0 en
2.0). Daarnaast worden mogelijkheden tot herkansingen altijd in de landelijke RCP-vergadering
besproken.
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1. Inleiding
1.1
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 darmkanker. Nu het bevolkingsonderzoek in 2019
volledig is ingevoerd, worden jaarlijks ongeveer 2,2 miljoen mensen benaderd. Ongeveer 73% neemt
deel aan het bevolkingsonderzoek. Naar verwachting kunnen met dit bevolkingsonderzoek op termijn
jaarlijks 2.400 sterfgevallen worden voorkomen.
1.2
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.
Deze kwaliteitseisen staan beschreven in het Protocol toelating en auditing pathologielaboratoria. De
kwaliteitseisen worden gebruikt voor zowel toelating tot het bevolkingsonderzoek (toelatingseisen) als
ook de kwaliteitsborging bij het herbeoordelen (auditeisen) van de gecertificeerde pathologie
afdelingen en pathologen.
Het protocol is onder verantwoordelijkheid van het RIVM en met advies van de programmacommissie
bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 tot stand gekomen. Met ingang van 2020 ligt de
verantwoordelijkheid voor de revisie van het protocol bij de screeningsorganisatie.
1.3
Systeem van certificering
Pathologen die de pathologie willen beoordelen van coloscopieën na een verwijzing vanuit het
bevolkingsonderzoek darmkanker, kunnen zich aanmelden bij de screeningsorganisatie, om deel te
nemen aan het certificeringstraject. Om te voldoen aan certificering moet een patholoog de e-learning
modules Pathologie Darmkankerscreening 1.0 en 2.0 doorlopen met daaropvolgende toetsen. Indien
de patholoog beide e-learning modules met succes heeft afgerond (90% van de vragen goed
beantwoord bij 1.0 en 80% bij 2.0), voldoet hij* aan de gestelde eisen en adviseert de RCP aan de
screeningsorganisatie de betreffende patholoog te certificeren voor het uitvoeren van beoordelingen
van de pathologie van screeningscoloscopieën.
Na het behalen van beide e-learning modules dient de patholoog twee keer per jaar deel te nemen
aan landelijke digitale rondzendingen om gecertificeerd te blijven. De rondzendingen worden verzorgd
door de screeningsorganisatie. Daarnaast dient de patholoog deel te nemen aan eventuele
opvolgende e-learning modules.
AIOS
Een arts in opleiding tot specialist (AIOS) kan e-learning module Pathologie Darmkankerscreening 1.0
en 2.0 in het laatste jaar van zijn opleiding behalen. Wanneer de AIOS deze e-learning modules in het
laatste jaar van de opleiding succesvol doorloopt, is dit geldig voor certificering 1. Pas na het afronden
van de opleiding tot patholoog, wordt de AIOS gecertificeerd voor het beoordelen van pathologie in
het kader van het BVO darmkanker. De AIOS kan na certificering deelnemen aan de rondzendingen.

* Daar waar in de tekst “hij” gebruikt wordt, worden alle pathologen bedoeld.
1

Wanneer e-learning Pathologie Darmkankerscreening 1.0 en/of 2.0 al eerder tijdens de opleiding wordt gedaan,
geldt dit niet voor certificering
Procedure Certificeringstraject pathologen, versie 5.0

Pagina 4 van 9

De pathologie afdelingen die de pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het
bevolkingsonderzoek darmkanker beoordelen, zijn er verantwoordelijk voor dat de pathologen die
deze pathologie beoordelen beide e-learning modules met goed gevolg hebben afgerond en
deelnemen aan de rondzendingen.
1.4
Referentiefunctie
De referentiefunctie wordt ingevuld door regionaal coördinerende pathologen (RCP’en). De RCP is
een BIG geregistreerde patholoog. Binnen de screeningsorganisatie zijn vier RCP’en voor de
darmkankerscreening werkzaam. Daarnaast is een expert patholoog werkzaam die, indien nodig
onafhankelijk kan adviseren. De RCP’en worden daarnaast in hun taken ondersteund door
programmamanager darmkanker en andere medewerkers van de screeningsorganisatie.
1.5
Coördinator certificering
De coördinator certificering begeleidt en coördineert vanuit de screeningsorganisatie het traject
rondom certificering van pathologen voor het BVO darmkanker.
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2. Toepassingsgebied
Dit document is geschreven om een helder beeld te geven van het proces dat pathologen doorlopen
voor certificering tot het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het is geschreven voor alle pathologen die
in aanmerking willen komen om de pathologische beoordelingen na coloscopie in het kader van het
BVO uit te voeren.
Tijdslijn
Een patholoog moet twee e-learning modules doorlopen, namelijk e-learning Pathologie
Darmkankerscreening 1.0 en 2.0. Na het behalen van module 1.0 moet module 2.0 binnen 6 maanden
behaald zijn.
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3. Overzicht procedure certificering
Onderstaand vindt u het stroomdiagram van de procedure voor certificering. In hoofdstuk 4 worden
deze stappen nader omschreven.

Procedure Certificeringstraject pathologen, versie 5.0

Pagina 7 van 9

4. Procedure certificering (beschrijving procedure)
Onderstaand vindt u een beschrijving van de stappen uit het stroomdiagram in hoofdstuk 3.
Stap

Beschrijving

1

De patholoog/AIOS meldt zich aan via het aanmeldformulier op de website van
Bevolkingsonderzoek Nederland (aanmelding certificeringstraject pathologen).
Coördinator certificering stuurt per mail aan de patholoog/AIOS een link naar de
Leeromgeving.
De patholoog/AIOS maakt een account aan voor de Leeromgeving.
De patholoog/AIOS doorloopt de e-learning Pathologie Darmkankerscreening 1.0
en de bijbehorende toets. Een patholoog/AIOS mag 3 pogingen doen om de toets
te behalen.
Indien de toets binnen 3 pogingen is behaald, ga naar stap 6.
Als de patholoog/AIOS de toets na 3 pogingen niet heeft behaald of niet heeft
voldaan aan de geldende termijn (bij e-learning 2.0), worden de redenen van het
niet behalen van de toets anoniem besproken in de landelijke RCP-vergadering.
Hier wordt bepaald of de betreffende patholoog/AIOS de toets nogmaals mag
maken.
Als de betreffende patholoog/AIOS vervolgens de 4de poging niet haalt of de RCP
ziet geen reden voor het bieden van een nieuwe poging, wordt de patholoog/AIOS
niet gecertificeerd voor het uitvoeren van beoordelingen in het kader van het
bevolkingsonderzoek darmkanker. Ga naar stap 12.
Na het behalen van e-learning Pathologie Darmkankerscreening 1.0 wordt de
patholoog/AIOS automatisch ingeschreven voor e-learning Pathologie
Darmkankerscreening 2.0 met bijbehorende toets.
De patholoog/AIOS behaald de toets van e-learning 2.0 binnen 6 maanden na het
behalen van e-learning 1.0. Hiervoor heeft hij 3 pogingen. De patholoog/AIOS kan
na het behalen van de e-learning Pathologie Darmkankerscreening 2.0 zelf een
certificaat downloaden over het behalen van beide e-learning modules in de
leeromgeving.
Wanneer de toets van e-learning 2.0 binnen 6 maanden behaald is, ga naar stap 8.
Als de patholoog/AIOS de toets van e-learning 2.0 niet binnen 3 pogingen heeft
behaald, geldt stap 5.
De coördinator certificering checkt wekelijks middels een rapportage vanuit de
leeromgeving, wie de e-learning Pathologie Darmkankerscreening 2.0 heeft
doorlopen.
Als de patholoog/AIOS e-learning 2.0 niet binnen 6 maanden heeft afgerond, geldt
stap 5.
Nb. Voor een AIOS geldt vanaf hier een afwijking op het proces*
Wanneer de patholoog beide e-learning modules met bijbehorende toets heeft
gehaald, wordt gezorgd voor toekenning van de accreditatiepunten.
Ook stuurt de coördinator certificering een mail naar de Helpdesk met het verzoek
een account in ScreenIT aan te maken voor de patholoog.
De Helpdesk draagt zorg dat het toegangsformulier ScreenIT met de patholoog
wordt ingevuld. Wanneer de gegevens compleet zijn, maakt de Helpdesk een
account aan in ScreenIT.
De Helpdesk stuurt de patholoog een mail dat het ScreenIT account actief is.
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11

12

De patholoog is gecertificeerd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, wat
inhoudt dat hij de pathologische beoordelingen na coloscopie mag uitvoeren en
PA-verslagen kan insturen voor het BVO darmkanker.
Indien een patholoog opnieuw met het certificeringstraject wil starten, dient de
patholoog aan te tonen dat hij actie tot verbetering heeft ondernomen. In de
landelijke RCP-vergadering wordt bepaald of de betreffende patholoog voldoende
actie tot verbetering heeft ondernomen. De patholoog dient bij hernieuwde
certificering wederom het volledige certificeringstraject te doorlopen, te beginnen bij
stap 1 van deze procedure.
Wanneer een patholoog gecertificeerd is voor het BVO darmkanker, moet hij blijven
voldoen aan de auditeisen om certificering te behouden. De auditcriteria staan
beschreven in het Protocol voor de toelating en auditing van pathologielaboratoria.

* Proces voor AIOS:
Wanneer de AIOS de e-learning modules Pathologie Darmkankerscreening 1.0 en 2.0 behaald heeft,
kan pas ná afronden van de opleiding tot patholoog het certificeringstraject afgerond worden. De
coördinator certificering checkt dit middels het BIG-nummer. Pas na afronden van de opleiding tot
patholoog, stuurt de coördinator certificering een mail naar de Helpdesk met het verzoek een account
in ScreenIT aan te maken voor de patholoog (ga verder bij stap 10 van bovenstaande procedure).
Daarnaast geldt dat alleen voor e-learning modules behaald ná het afronden van de opleiding tot
patholoog, accreditatiepunten worden toegekend.
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