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Activiteiten 2021 

De commissie is in 2021 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 haar zijn 215 nieuwe (complete) casus toegezonden d.w.z. met klinische 

gegevens, radiologische onderzoeken (röntgenfoto’s, MRI-onderzoeken etc.) en histologische 

coupes door diagnostisch en/of therapeutisch advies. Hierbij is in 44 gevallen specifiek 

(gevraagd) therapeutisch advies gegeven. Tevens werden 30 casus 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. 

De commissie juicht normaliter geïnteresseerde toehoorders (niet-leden) toe. Het afgelopen 

jaar konden er wederom bijna geen toehoorders worden toegelaten tot de vergaderingen 

vanwege de Covid pandemie. De vergaderingen zijn digitaal voortgezet via de 

videoconferencing. Accreditatie voor deelname aan de vergaderingen is verleend door NOV,  

NVK, NVVH, NVVN, NVVP en NVRR. 

Naast de hierboven vermelde casus werden er van 721 casus 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 966 maal een advies of een oordeel aan de commissie gevraagd met betrekking tot 

radiologische en/of histologische diagnostiek, therapeutisch handelen dan wel aangaande het 

te volgen beleid. 

Ondanks de Covid pandemie is de Commissie operationeel gebleven. De vergaderingen zijn 

naast fysiek door een kerncommissie bezocht door de leden die elektronisch konden 

inloggen. Het volledig digitaal beschikbaar komen van pathologie (DELPHIC), radiologie 

(PACS) en ziekenhuis informatie systeem (HIX) was zeer behulpzaam om dit vrij vlekkeloos 

te kunnen implementeren. 

Het archief van de Commissie, omvat thans (dec. 2021) 34783 dossiers, waarin de klinische 

informatie en de uitslagen van radiologische en histopathologische onderzoeken. Het archief 

is inmiddels voor een groot gedeelte gedigitaliseerd. 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. 

Afgelopen jaar is gewerkt aan het vernieuwen en verbeteren van de website van de 

commissie waarbij ook het insturen van de casuïstiek zoveel mogelijk digitaal zal gaan 

plaatsvinden. De radiologische beeldenoverdracht vanuit de verschillende centra is het 



afgelopen jaar volledig gedigitaliseerd waarbij het insturen van DVD’s met radiologische 

DICOM beelden niet meer nodig is.    

Begin 2021 heeft prof. dr. J.L. Bloem (radioloog) afscheid genomen van de commissie. In 

september 2021 heeft dr. A.H.G. Cleven zijn functie van patholoog in het LUMC voortgezet 

in het UMCG. 

 

Consultaanvragen vanaf 2018 

   2018     2019     2020    2021 
niet BA BA totaal niet BA BA totaal niet BA BA totaal niet BA BA  totaal 

            

            

836 354 1190 808 317 1125 727 256 983 721 245 966 

            

 

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 balans van de Commissie is neutraal (0) uitgekomen.  

Geplande activiteiten 2022: 

Maandelijkse plenaire zitting. 

Boerhaave cursus 11-13 mei  


