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Cyste in de hals

‘Het ZIN-traject’

Uit het land
Een interessante casus gebracht 
door de expertisegroep NENC n.a.v. 
de Veldhuizencursus november 
2021. Het belang van HPV analyse 
bij metastase PCC van onbekende 
primaire origine.

Van de lijst minimaal klinisch nood-
zakelijke testen en een kwaliteits-
standaard moleculaire diagnostiek 
tot aan bekostiging. De NVVP 
neemt het voortouw. 

LabPON, koploper in digitale 
pathologie met een vakgroep van 
18 pathologen en KMBP. ‘Klaar voor 
de toekomst?!’
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Beste lezer,
Voor u ligt wederom een nieuw vol exemplaar van het NVVP magazine. Langzaam 

maar ogenschijnlijk vrij zeker kunnen we de COVID gerelateerde restricties achter 

ons laten. Onder invloed van het op afstand blijven van elkaar heeft digitalisering de 

afgelopen periode grote sprongen voorwaarts gemaakt. Veel besprekingen, verga-

deringen en cursussen bleken ook heel goed digitaal mogelijk, waarbij soms het 

aantal deelnemers hoger was dan voorheen. Ook ging het opleiden (deels) digitaal 

zoals we kunnen lezen in de rubriek ‘AIOS hoekje’.

Ondanks de digitale mogelijkheden wordt er ook reikhalzend uitgekeken naar 

momenten dat we elkaar weer persoonlijk kunnen spreken. Binnen eigen sociale 

kringen, maar ook met collega pathologen. Gelukkig is dit weer mogelijk en 

wellicht draagt dit bij aan vorming van nieuwe netwerken. Netwerken lijkt een 

steeds belangrijker begrip te zijn in de geneeskunde en zeker ook in de pathologie. 

Een mooi voorbeeld van samenwerking in een netwerkvorm zijn de expertise-

groepen. In de huidige editie komt de expertisegroep endocriene pathologie aan 

het woord. Ook in de moleculaire pathologie zijn er vele samenwerkingsverbanden 

om zo deze diagnostiek snel en efficiënt dicht bij de patiënt te kunnen aanbieden. 

Dit lezen we terug in het stuk van Laboratorium Pathologie Oost Nederland 

en pathologie DNA. En Wetenschappelijk verenigingen kunnen in samen-

werking elkaar vinden zoals we zien in het zorgpad Primaire Tumor Onbekend 

waarbij NVVP en NVMO samen optrekken en in de organisatie van moleculaire 

diagnostiek; ‘het ZIN traject’. 

Verder in deze editie een interessante bijdrage van Maurice Zandvliet over 

zijn werk als veterinair patholoog in de veterinaire oncologie, komt LabPON 

aan het woord in de rubriek Uit het land en de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties in de rubriek onder de microscoop. Mede vanuit de 

expertisegroep cytologie wordt een interessante en leerzame casus beschreven. 

Er is aandacht voor clonaliteitsanalyse bij lymfklierkanker en in de column neemt 

Katrien Grünberg het woord. Ook de puzzel Patho-Logisch ontbreekt dit keer niet. 

Kortom bijna te veel om op te sommen en ik wens u veel lees plezier.

Robert Kornegoor

Voorwoord
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Jaargang 4, april 2022

Het NVVP Bulletin verschijnt

halfjaarlijks in april en november.

Het Magazine is een aanvulling op

het 2-wekelijks bulletin en geeft

ruimte voor verdieping, discussie

en opinievorming. Het Magazine

verschijnt digitaal en in beperkte

oplage als gedrukte versie.

Aan deze editie werkten mee  

Jos Bart, Mirthe de Boer, Michiel 

van den Brand, Gerben Breimer, 

Gwen Dackus, Ilse Diederen, 

Arjan Diepstra, Robert van der 

Geize, Patricia Groenen, Katrien 

Grünberg, Vera Jansweijer, Judith 

Jeuken, Folkert van Kemenade, 

Robby Kibbelaar, Tony Kleijn, Bregje 

Koomen, Robert Kornegoor, Ronald 

de Krijger, Wendy de Leng, Femke 

Meijer, Judith Nieken, Margreet 

Ploeg, Johannes Rijken, Blanca 

Scheijen, Sophie van Tilburg - van 

Hedel, Ingrid Vogelaar, Marieke 

Vollebergh, Maurice Zandvliet.
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COVER
Sesamstraat ook in de pathologie  
- Elmo verdiept zich in het 
coloncarcinoom. Met dank aan 
Judith Nieken, Pathologie Friesland.

Nieuwsflits

Kort

< Lttrvreters
Judith Nieken,  
klinisch patholoog 
Pathologie Friesland

De kracht van het 
netwerk

Netwerken in de pathologie - het 

centrale speerpunt van het NVVP 

jaarplan 2022. Interne prikkels, 

waarbij de belangrijkste natuurlijk 

is, het (blijven) leveren van de 

beste pathologie diagnostiek 

voor alle patiënten, maar ook 

externe factoren als druk vanuit 

de overheid of zorgverzekeraars 

richting centralisatie, maken 

goed functionerende pathologie 

netwerken van groot belang. 

Wat is er al aan netwerkvorming 

en wat is er nog nodig? Hoe gaan 

of blijven we samenwerken binnen 

de pathologie. Maar ook de vraag, 

hoe maken we samenwerken 

in netwerken en de resultaten 

hiervan zichtbaar? Verschillende 

vragen die na twee inspirerende 

sessies met een aantal leden, die 

Pathologie In Beeld

Bart Latten Forensisch 

patholoog NFI

LAD-MAGAZINE | DECEMBER 2021  

In de 

december 

uitgave van 

LAD Magazine 

- rubriek 

LAD-lid in 

beeld, deze 

maand 

aandacht voor NVVP-lid Bart Latten, 

forensisch patholoog bij het NFI.

Alicia Leon De Castillo heeft 

de Jeremy Jass prijs 2020 

gewonnen

JOURNAL OF PATHOLOGY | 2021 

Deze prestigieuze prijs is 

uitgereikt door The Journal 

of Pathology aan de auteurs 

van het beste artikel dat in 

2021 is gepubliceerd Het 

artikel, Clinicopathological and 

molecular characterisation of 

‘multiple classifier’ endometrial 

carcinomas verscheen in 2020. 

AI voor diagnose van 

prostaatkanker: the PANDA 

Challenge

NATURE MEDICINE | JANUARI 2022  

Wat er gebeurt als je meer dan 

10.000 biopten publiekelijk 

vrijgeeft om AI-ontwikkelaars 

over de hele wereld uit te dagen 

lees je het Nature Medicine 

-  AI for diagnosis and Gelason 

grading of prostate cancer 

(Wouter Bulten et al.) 
tot ambassadeur zijn gebom-

bardeerd, met ondersteuning 

van een professioneel bureau, 

naar voren kwamen en tijdens de 

Week van de Pathologie aan de 

deelnemers zijn voorgelegd. 

In deze interactieve sessie is veel 

input verzameld waar de ambas-

sadeurs samen met het bestuur 

verder mee aan de slag gaan. Heb 

je ideeën, wil je meedenken? Laat 

het graag weten.
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Beste collega’s

Een tegeltjeswijsheid luidt: ‘Zaken zijn als 

kruiwagens; men moet ze duwen’. De 

afgelopen maanden hebben we veel belang-

rijke zaken behartigd. Ook voor de bestuurlijke 

zaken geldt dat ze niet uit zichzelf gaan rollen. 

Het meest in het oog springt de oprichting 

van de Commissie Beoordeling Diagnostiek 

(cieBOD). Na een lange aanloopfase heeft 

de projectgroep een nieuwe fase ingeluid. 

De cieBOD is in december 2021 opgericht 

en bevindt zich thans in de fase waarin de 

beoordelingscriteria worden gevormd en 

getoetst aan de hand van een casus. Voor de 

opstart van de cieBOD is door het bestuur een 

aanzienlijke subsidie vanuit het ministerie van 

VWS verworven. 

Het bestuur heeft zich intensief bezig-

gehouden met wat is gaan heten ‘het 

ZIN-traject’. Het Zorginstituut heeft van de 

minister naar aanleiding van Kamervragen 

en -moties de opdracht gekregen om de 

moleculaire diagnostiek te (her)organiseren. 

Na een succesvolle eerste tranche waar een 

analyse en advies is opgesteld, is duidelijk 

geworden dat wij als NVVP in the lead zijn om 

de moleculaire diagnostiek in goede banen 

te leiden. Het is duidelijk dat allerlei belangen 

spelen maar voor de NVVP staat het belang 

van de patiënt voorop: goede toegang tot 

de diagnostiek, optimale deskundigheid, op 

de juiste plek en tegen redelijke kosten. In 

de tweede tranche is een aantal projecten 

gevormd: 1) effectiviteit en plaatsbepaling; 2) 

kwaliteitsstandaard en organisatie van zorg; 

3) bekostiging. Om de NVVP daadwerkelijk in 

de leidende rol te houden heeft het bestuur 

een projectleider, in de persoon van Vera 

Jansweijer, aan kunnen stellen op kosten van 

het Zorginstituut. Het spreekt voor zich dat 

we erg blij zijn met de goede verstandhouding 

met het Zorginstituut en de wijze waarop dit 

traject gestalte krijgt. Het spreekt vanzelf dat 

wij als beroepsgroep nu ook moeten leveren! 

Samen met de Nederlandse Vereniging voor 

Medische Oncologie (NVMO) hebben we 

het actuele thema ‘primaire tumor onbekend 

(PTO) – voorheen CUP ter hand genomen. Er 

is behoefte aan een eenduidige beschrijving 

van het zorgpad, verkorting van de diagnos-

tiektijden en in sommige gevallen toegang tot 

een brede genentest. Hiertoe is een onder-

zoeksprotocol geschreven en gelanceerd: 

Dutch Initiative protocol CUP. De NVVP vindt 

dat patiënten voor wie een WGS test niet 

mogelijk of gelukt is, recht hebben op een 

alternatieve brede genentest. 

De ontwikkelingen gaan snel. Het duwen 

van kruiwagens kost weliswaar energie, maar 

heeft ook successen opgeleverd. Eén ding is 

duidelijk: in het pathologie zorgveld moeten 

we meer en meer samenwerken. Netwerken 

vragen niet alleen om technische oplossingen 

maar vooral om een mindset waar we boven 

de persoonlijke of organisatie belangen 

uitstijgen en gehoor geven aan de maatschap-

pelijke vragen. 

Jos Bart

voorzitter NVVP

Van de bestuurstafel

5NVVP MAGAZINE
1-2022



ok alle endocriene tumoren die niet 

in genoemde organen voorkomen, 

zoals paragangliomen, of endocriene 

tumoren in specifieke andere organen, 

zullen binnen het aandachtsgebied vallen. 

NIEUWE CLASSIFICATIE WHO ED. 5

Internationaal is Endocriene Pathologie 

een belangrijk subgebied, waarin zich 

talrijke ontwikkelingen afspelen, zoals 

ook zal blijken in de nieuwe 5e editie van 

het WHO blue book, dat later in 2022 

zal uitkomen en waarover de EG graag 

zal rapporteren aan de leden van de 

NVVP. Enkele voorbeelden betreffen de 

nomenclatuur rondom hypofysetumoren, 

waarvoor een wijziging wordt voorge-

steld, en de herindeling van cauda equina 

tumoren als neuroendocriene tumor (en 

niet langer als paraganglioom). Dit geldt 

ook voor de tumor die tot nu toe te boek 

stond als gangliocytair paraganglioom: 

dit blijkt bij nader inzien geen subtype 

van paraganglioom te zijn, maar een in 

het duodenum voorkomende neuroen-

docriene tumor met een gangliocytaire 

component. Via meerdere leden is de EG 

endocriene pathologie betrokken geweest 

ENDOCRINOPATHOLOGIE

Oprichting van  
een expertisegroep

bij de totstandkoming van deze nieuwe 

editie, wat haar in een ideale positie brengt 

om deze informatie verder te verspreiden 

binnen Nederland.

OPRICHTING EG 

ENDOCRINOPATHOLOGIE

Het voortouw voor deze EG is genomen 

door prof. Folkert van Kemenade van het 

Erasmus MC in Rotterdam en Ronald de 

Krijger. Inmiddels hebben zich 17 leden 

gemeld voor deze EG, maar aangezien nog 

meerdere centra niet vertegenwoordigd 

zijn, willen wij iedereen met affiniteit  

met en belangstelling voor endocriene 

tumoren oproepen lid te worden  

(expertisegroepen@pathology.nl). Er zijn 

inmiddels 5 subgroepen gevormd voor 

degenen geïnteresseerd in pathologie 

van hypofyse, schildklier/bijschildklier, 

endocriene tumoren van de tractus 

digestivus en pancreas (GEPNET), en 

tumoren van bijnier/paraganglia. Het 

zou goed zijn om van alle centra waar 

endocriene chirurgie plaatsvindt een 

vertegenwoordiger van de pathologie 

staf in de EG endocriene pathologie te 

hebben. Daarnaast is het zo, dat deze EG 

In juni 2021 is de expertisegroep Endocriene Pathologie van 

de NVVP opgericht. De expertisegroep (EG) zal zich richten 

op tumoren van hypofyse, bijschildklier, schildklier, tractus 

digestivus, pancreas en van de bijnier. 

Ronald de 
Krijger,  

patholoog Prinses 
Maxima Centrum

Folkert van 
Kemenade, 
patholoog 

Erasmus Medisch 
Centrum

O
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zich op het snijvlak met meerdere andere 

EG’s bevindt, zoals de EG cytologie, met 

name daar waar het de schildklier cytologie 

betreft, en de EG gastrointestinale patho-

logie, op het terrein van GEPNETs. Maar 

ook valt te denken aan neuroendocriene 

tumoren in de long of aan neuroendo-

criene tumorsyndromen met multi-orgaan 

betrokkenheid. Om die reden zou het goed 

zijn als collega’s met belangstelling voor 

en kennis van deze deelgebieden, ook en 

vooral als zij al deel uitmaken van andere 

EG’s lid werden van de EG endocriene 

pathologie.

Last but not least: vanwege het veelvuldig 

voorkomen in het kader van erfelijke 

tumorsyndromen en het voorkomen van 

somatische moleculaire veranderingen 

wordt deelname vanuit de geledingen van 

moleculair biologen van harte toegejuicht.

ACTIVITEITEN VAN DE EG 

ENDOCRINOPATHOLOGIE

Wij hopen met deze EG bij te dragen aan 

verdere ontwikkeling van het deelgebied 

endocriene pathologie in de Nederlandse 

pathologie, vooral door middel van het 

verzorgen van scholing aan AIOS en 

nascholing aan pathologen, het bijdragen 

aan landelijke richtlijnen en het bieden 

van een platform voor informatie-uitwis-

seling en (informele) consultfunctie. De 

“Orphan Annie Consult-Service” wil het 

mogelijk maken om binnen 48 uur een 

consult vanuit de EG te kunnen geven. 

Met een toenemend aantal afdelingen die 

digitaal zijn, is dit mogelijk. Op dit moment 

zijn er twee endocriene tumor-gerela-

teerde richtlijnen in ontwikkeling waaraan 

leden van de EG endocrinopathologie 

bijdragen. Ten eerste de herziene richtlijn 

schildklier  carcinoom met participatie van 

Hans Morreau en ten tweede de richtlijn 

bijniertumoren waarbij Ronald de Krijger is 

betrokken. •

HE coupe van excisie uit de hals van klinisch een lymfoom bij 

39-jarige vrouw met blanco voorgeschiedenis. De laesie toont 

een opvallend nesterig groeipatroon, bestaande uit zogenaamde 

“Zellballen”, en uit cellen met ruim eosinofiel granulair 

cytoplasma en weinig atypische ronde tot ovale kernen. Bij 

aanvullende immuunhistochemie zijn de tumorcellen positief voor 

chromogranine A en synaptofysine en worden de nesten omgeven 

door S-100 positieve sustentaculaire cellen. Op basis hiervan is 

de diagnose paraganglioom gesteld. De aankleuring voor SDHA 

en SDHB is behouden en derhalve is er geen indicatie voor een 

succinaat dehydrogenase deficiëntiesyndroom, hoewel verwijzing 

naar klinisch geneticus geïndiceerd blijft.
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oorzichtige schattingen stellen dat 1 

op de 4 honden en 1 op de 3 katten 

gedurende het leven kanker ontwikkelt. 

Meer oudere gezelschapsdieren, toege-

nomen therapeutische mogelijkheden en 

een groter draagvlak onder diereigenaren 

voor oncologisch behandelingen, maken 

dat onderzoek naar en behandeling van 

kanker bij dieren belangrijke aandachtsge-

bieden zijn geworden.

VERGELIJKING MENS EN DIER

Hoewel binnen de diergeneeskunde een 

centrale registratie van (oncologische) 

diagnoses ontbreekt, zijn de meeste 

tumoren die voor histopathologisch 

onderzoek worden aangeboden afkomstig 

uit de huid en onderhuid, melkklieren, 

mondholte en het maagdarmkanaal met 

kleine verschillen tussen hond en kat. In 

vergelijking met de mens, zijn er zowel 

overeenkomsten in het voorkomen van de 

diverse type tumoren, als ook duidelijke 

verschillen. Hoewel tumoren uitgaande 

van de melkklieren net als bij de mens, 

veel worden gezien bij niet-gecastreerde 

vrouwelijk honden en katten worden 

andere carcinomen zoals die uitgaande van 

longen, prostaat en colon/rectum relatief 

Pathologie en de 
veterinaire oncologie

De combinatie van goede voeding, verzorging, preventieve 

en curatieve diergeneeskundige zorg, hebben ervoor 

gezorgd dat de levensverwachting van onze huisdieren de 

afgelopen decennia gestegen is. Met het ouder worden, 

komen ook de bijbehorende kwalen en aandoeningen 

waaronder kanker. 

weinig gezien. Lymfomen (non-Hodgkin), 

melanomen, plaveiselcelcarcinomen, 

allerlei typen weke delen sarcomen, 

osteosarcomen en endocriene tumoren 

(hypofyse, schildklier, bijnieren, insuli-

nomen) komen daarentegen net zo vaak of 

zelfs vaker voor. Tenslotte kennen we bij de 

hond frequent voorkomende tumortypen 

die bij de mens uitgesproken zeldzaam zijn, 

denk hierbij aan mastcel en histiocytaire 

tumoren, of zelfs niet voorkomen. Een 

intrigerend voorbeeld van dit laatste is het 

TVT of transmissible venereal tumor, een 

seksueel overdraagbare tumor bij de hond. 

In essentie betreft het hier een cellijn die 

zich wereldwijd al duizenden jaren (geschat 

tussen de 6.000 – 11.000 jaar) weet stand 

te houden onder de gedomesticeerde 

hondenpopulatie. Daarnaast is deze tumor 

bijzonder doordat het immuunsysteem van 

de hond deze tumor (in de regel zonder 

medische interventie) volledig kan klaren.

DIAGNOSTIEK

Zoals eerder benoemd maken de toege-

nomen behandelmogelijkheden en de 

bereidheid van diereigenaren om deze 

behandelingen voor hun dier te willen 

inzetten, het van groot belang dat er een 

Maurice 
Zandvliet, DVM, 

MVR, PhD 
Dipl. European 

College of 
Veterinary 

Internal Medicine 
- Companion 

Animals
EBVS® Europees 
erkend specialist 

Interne 
geneeskunde & 

Oncologie
UU 

kankercentrum 
voor dieren

V
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correcte diagnose wordt gesteld. Voor de 

patholoog betekent dit dat er naast meer 

gedetailleerde vragen over de morfolo-

gische diagnose, ook behoefte is aan het 

bepalen van prognostische factoren en 

goede evaluatie van therapie-response. 

Een juiste diagnose kan naast de routine 

HE-kleuring, aanvullende (immuno)histo-

chemische kleuringen vereisen. Zoals 

bijvoorbeeld bij de “rondcel-tumor”, een 

diverse groep tumoren waarin het soms 

alleen met aanvullende kleuringen mogelijk 

is om onderscheid te maken tussen 

lymfomen, plasmacytomen, histiocytaire, 

mastcel proliferaties en amelanotische 

melanomen. Prognostisch factoren die 

veel gebruikt worden, zijn naast gradering, 

ook proliferatie- en differentiatie-markers. 

Bijvoorbeeld bij het karakteriseren van 

cutane mastcel tumoren, is er naast 

het bepalen van de tumorgraad, een 

meerwaarde voor het bepalen van de Ki-67 

index en het kit-expressie patroon. Met het 

oog op evalueren van een therapie blijft 

het beoordelen van chirurgische marges 

een belangrijke vraagstelling, maar ook 

beoordeling van locoregionale lymfeklieren 

op de aanwezigheid van metastases. Een 

inschatting die bijvoorbeeld bij mastcel 

tumoren erg lastig kan blijken. Naast deze 

aanvullende histologische beoordelingen, 

is er bijvoorbeeld voor verdere classifi-

catie van hematopoietische tumoren de 

beschikking over de clonaliteits assay 

(veterinair de PARR test genaamd) en 

flowcytometrie.

ONDERZOEK NAAR KANKER

Naast een taak in de reguliere patiën-

tenzorg, speelt de veterinair patholoog ook 

een essentiële rol in het onderzoek naar 

kanker. En dit gaat voorbij de rol van de 

patholoog in dierexperimenteel onderzoek. 

Onderzoek naar de genetische achter-

grond van ziekten is bij de hond poten-

tieel makkelijker dan bij de mens doordat 

De hond 

maakt nog 

steeds 

met recht 

aanspraak op 

de titel “man’s 

best friend”.

>
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rasvorming tot een grotere mate van 

genetische uniformiteit heeft geleid. 

Het kunnen vinden van een specifieke 

genetische afwijking valt of staat met een 

juiste karakterisering van het phenotype 

(i.e. het specifieke type kanker) en het 

correct identificeren van lijders en 

gezonde dieren. Vooral dit laatste blijkt 

een uitdaging bij kankeronderzoek, het 

phenotype is niet vanaf jonge leeftijd 

aanwezig en er komen ook spontane 

(niet-erfelijke) vormen van kanker voor. Een 

bekend succesverhaal is het vinden van het 

gendefect wat leidt tot het ontstaan van 

erfelijke niertumoren en nodulaire derma-

tofibrose bij de Duitse herder, ook bekend 

als het Birt-Hogg-Dubé syndroom bij de 

mens. Onderzoek bij de hond toonde 

aan dat het hier om een afwijking in het 

folliculine gen handelde, een bevinding 

die daarna ook bij de mens kon worden 

bevestigd.

In vergelijking met de meer gangbare 

geïnduceerde proefdiermodellen bieden 

honden een aantal voordelen. Hun grotere 

lichaamsformaat, langere levensduur en 

het feit dat het een spontaan ontstane 

aandoening in een immuuncompetent dier 

betreft, maken dat de hond een belang-

rijke rol kan vervullen bij het evalueren 

van nieuwe behandelingen. Voorbeelden 

hiervan zijn de preklinische studies eind 

jaren tachtig met liposomaal muramyl 

tripeptide phosphatidylethanolamine 

(L-MTP-PE) bij de hond met osteosarcoom 

en meer recent bij de ontwikkeling van de 

Holmium microsferen.

“RARE CANCERS”

Het onderzoek naar tumoren bij hond en 

kat heeft recent een hernieuwde impuls 

gekregen door de ontwikkeling van organo-

id-technologie. Organoïden afkomstig uit 

tumorweefsel worden ook wel tumoroïden 

genoemd en deze 3D-structuren blijken in 

vitro een beter beeld van de oorspronke-

lijke tumor te geven dan de nu gangbare 

2D-celkweken. Omdat tumorweefsel bij 

onze huisdieren vaak makkelijker te verza-

melen is dan bij mensen, vormen deze 

honden-tumoroïden in potentie een mooie 

aanvulling voor onderzoek naar tumoren 

bij de mens en dan in het bijzonder bij 

het bestuderen van de zogenaamde “rare 

cancers”. Deze verzamelnaam verwijst naar 

een diverse groep tumoren die bij de mens 

zeldzaam is (volgens de definitie van het 

NCI minder dan 15 gevallen per 100.000 

mensen per jaar), maar waarvan een deel 

(relatief) vaak bij de hond wordt gezien. Er 

loopt op dit moment actief onderzoek naar 

het ontwikkelen van tumoroïden van onder 

andere leverceltumoren, bijnierschorstu-

moren, pheochromocytomen, hypofysetu-

moren en osteosarcomen van de hond en 

het oraal plaveiselcelcarcinoom van de kat 

en de ambitie is om deze reeks verder uit te 

breiden met andere relevante tumortypes.

De toegenomen acceptatie van de hond 

als “diermodel” biedt kansen voor zowel 

de veterinaire als de humane oncologie 

en vraagt om oncologen en pathologen, 

humaan en veterinair, met bereidheid 

en interesse om verder dan hun eigen 

diersoort te kijken. En met deze nieuwe rol, 

maakt de hond zelfs na duizenden jaren 

nog steeds met recht aanspraak op de titel 

“man’s best friend”. •
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Gemaakt door 
Arjan Diepstra, 
patholoog,  
UMC Groningen

Elke tegel in deze puzzel beeldt op 

cryptische wijze een kenmerk uit 

van een bepaalde ziekteverwekker, 

zoals deze in een pathologieverslag 

beschreven kunnen zijn. Bij juiste 

invulling van de kenmerken in het 

schema, kan de ziekteverwekker in 

de eerste regel en van boven naar 

beneden in de donkergrijze balk 

gelezen worden. Tip: Let vooral ook 

op hoe letters, tekens en plaatjes ten 

opzichte van elkaar staan!
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e andere categorie van het 

non-Hodgkin lymfoom betreft 

grotendeels patiënten in de leeftijdscate-

gorie van 60 jaar en ouder, en vertegen-

woordigt een breed scala aan verschillende 

soorten lymfeklierkanker. 

DIAGNOSE LYMFOOM

In de meerderheid van de gevallen is 

beoordeling van morfologie met immuun-

histochemisch onderzoek voldoende om 

te kunnen vaststellen of er sprake is van 

lymfoom of een reactieve aandoening. 

Bij een deel van deze gevallen is echter 

aanvullend onderzoek nodig om vast te 

stellen of het een kwaadaardig proces 

betreft. Clonaliteitsonderzoek is hierbij een 

belangrijk instrument (zie kader). Naast het 

differentiëren tussen lymfoom en reactieve 

afwijkingen wordt clonaliteitsonderzoek 

ook gebruikt bij patiënten met meerdere 

lymfomen om vast te stellen of het om 

hetzelfde lymfoom gaat of om meerdere 

primaire tumoren. 

HUIDIGE CLONALITEITSANALYSE 

De huidige standaard methode van uitlezen 

van clonaliteitsonderzoek gebeurt door 

interpretatie van een bepaald pieken-

patroon op basis van fragmentanalyse 

(GeneScan). Dit is een betrouwbare en 

beproefde methode die meestal duidelijke 

resultaten levert. De huidige methode 

Blanca Scheijen, 
wetenschappelijk 

onderzoeker, 
afdeling 

Pathologie, 
Radboudumc

Patricia 
Groenen, klinisch 

moleculair 
bioloog in de 
pathologie 

(KMBP), afdeling 
Pathologie, 

Radboudumc

Michiel van 
den Brand, 
patholoog, 

Pathologie-DNA, 
Rijnstate 

Ziekenhuis

Clonaliteitsanalyse bij 
lymfeklierkanker

NIEUWE METHODE

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 3.600 personen 

de diagnose lymfoom gesteld, waarbij het in ~15% van de 

gevallen gaat om een Hodgkin lymfoom, wat relatief vaker 

voorkomt bij adolescenten en jong volwassenen. 

kent echter ook nadelen. Zo moet er DNA 

beschikbaar zijn van relatief goede kwaliteit 

omdat in een deel van de PCR reacties 

grote fragmenten DNA worden geampli-

ficeerd. Ook is de sensitiviteit beperkt 

waardoor het lastig is subtiele lymfoomlo-

kalisatie te detecteren. Daarnaast is verge-

lijking van meerdere lymfomen bij dezelfde 

patiënt vaak lastig.

GEVOELIGERE 

CLONALITEITSANALYSE

Bij next-generation sequencing (NGS) 

clonaliteitsanalyse, worden de DNA 

sequenties van de individuele producten 

van de PCR reactie bepaald en gebruikt 

voor bioinformatische analyse. Bij deze 

nieuwe techniek is ook gekozen voor 

een ander ontwerp voor detectie van de 

genherschikkingen, waardoor bepaalde 

immuunglobuline en T-cel receptor 

herschikkingen ook bij suboptimale DNA 

kwaliteit informatief zijn. Bovendien 

betreft het ook een veel gevoeligere 

techniek waarbij ook zeer kleine cloons 

gedetecteerd kunnen worden, en is 

er zeer precieze clonale vergelijking 

mogelijk doordat de DNA sequenties 

bekend zijn.

EUROCLONALITY-NGS

Deze nieuwe NGS clonaliteitsa-

nalyse is ontwikkeld samen met de 

D
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EuroClonality-NGS Working Group. Dit 

betreft een samenwerkingsverband van 

meerdere Europese onderzoeksgroepen 

voor de ontwikkeling van gestandaar-

diseerde en gevalideerde methoden 

voor clonaliteitsanalyse. In Nederland 

zijn de afdelingen Pathologie van het 

Radboudumc (dr. Blanca Scheijen, dr. 

Michiel van den Brand, en werkpakket 

leider dr. Patricia Groenen) betrokken, 

welke een leidende rol hebben in de 

ontwikkeling van deze NGS-gebaseerde 

clonaliteitsanalyse, samen met de afdeling 

Immunologie van het ErasmusMC (team 

van Prof. dr. Anton Langerak). Binnen deze 

werkgroep is de methode van NGS clona-

liteitsanalyse gevalideerd voor een groot 

aantal gevallen lymfomen en reactieve 

lymfoproliferaties. De resultaten van de 

NGS clonaliteitsanalyse zijn in drie recente 

wetenschappelijke artikelen gepubli-

ceerd1-3, en laten zien dat deze methode 

kan worden gebruikt om zeer nauwkeurig 

de clonaliteit bij zowel Hodgkin lymfoom 

als verschillende soorten non-Hodgkin 

lymfoom te bepalen. 

De ontwikkeling van deze techniek is mede 

gesteund door financiering vanuit het 

Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het 

KWF. Momenteel worden de protocollen 

en de bijbehorende analyse methoden 

verder ontwikkeld, zodat binnenkort deze 

nieuwe NGS techniek breed kan worden 

toegepast in de diagnostiek. •

Het basisprincipe van 
clonaliteitsanalyse
In het menselijk lichaam is er zeer groot arsenaal 

aan verschillende B- en T-lymfocyten aanwezig om 

daarmee te kunnen reageren op een uitgebreid scala 

aan antigenen. Deze variatie aan lymfocyten ontstaat 

doordat tijdens de ontwikkeling van B- en T-cellen 

herschikkingen plaatsvinden in de genen die coderen 

voor de B-cel receptor (BCR) en T-cel receptor (TCR). 

Bij clonaliteitsanalyse worden deze genen met een PCR 

reactie geamplificeerd. In een reactieve lymfklier zal 

dit leiden tot een verscheidenheid aan fragmenten van 

verschillende lengtes en samenstelling, hetgeen resul-

teert in een polyclonaal patroon bij fragmentanalyse. In 

het geval van een lymfoom, waarbij alle lymfoomcellen 

dezelfde BCR of TCR bezitten, zal er sterk overheersen 

zijn van één of twee PCR producten, hetgeen resulteert 

in een clonaal patroon bij fragmentanalyse (zie figuur).

1 Scheijen et al. Next-generation sequencing 

of immunoglobulin gene rearrangements for 

clonality assessment: a technical feasibility study by 

EuroClonality-NGS. Leukemia (2019) 33: 2227-2240. 

2 Van den Brand et al. Next-generation sequencing-

based clonality assessment of immunoglobulin gene 

rearrangements: a multicenter validation study by 

EuroClonality-NGS. J Mol Diag (2021) 23:1005-1115.

3 Van Bladel et al. Clonality assessment and detection 

of clonal diversity in classic Hodgkin lymphoma by 

next-generation sequencing of immunoglobulin gene 

rearrangements. Mod Pathol (2021) doi: 10.1038/

s41379-021-00983-8. Online ahead of print.
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e stuurgroep van het cytologie-

netwerk is daarom nauw betrokken 

bij de organisatie van de jaarlijkse 

Veldhuizencursus. Tijdens de laatste versie 

van deze cursus, gehouden in oktober 

2021, werd cytologie van speekselklier, 

schildklier, liquor en cysteuze laesies van 

de hals besproken. Hierbij kwam interes-

sante casuïstiek aan bod, waarvan wij een 

casus op het raakvlak van cytologie en 

hoofd-hals pathologie graag met u willen 

delen.

KLINISCHE PRESENTATIE

Een 61-jarige man presenteerde zich met 

een cysteuze laesie in de hals links, sinds 3 

maanden aanwezig. De laesie nam beperkt 

af in grootte na behandeling met antibi-

otica. Bij lichamelijk onderzoek werd ter 

plaatse van level II een zwelling van ruim 

4 cm links in de hals gezien, los van de 

huid en matig mobiel ten opzichte van de 

dieptelaag. Bij inspectie van de mondholte 

was enige bulging van de laterale 

pharynxwand links zichtbaar. De MRI-scan 

toonde een cysteuze laesie met een 

maximale diameter van 4,1 cm, lateraal van 

de vaatzenuwstreng en mediaan van de 

musculus sternocleidomastoideus. Tevens 

werden cervicaal multipele prominente 

lymfklieren gezien, maar niet pathologisch 

vergroot. Differentiaal diagnostisch werd 

op basis van de beeldvorming gedacht 

aan een laterale halscyste of een cysteuze 

Cyste in de hals
De expertisegroep cytologie, ook wel Nederlands 

Expertise Netwerk Cytologie (NENC), bestaat uit een 

landelijk netwerk waarin nieuws, kennis en ontwikke-

lingen met betrekking tot de cytologie gedeeld kunnen 

worden. Scholing is hierin een belangrijk onderdeel. 

metastase van onbekende primaire origine. 

Er was driemaal een cytologische punctie 

verricht, echter elke keer met onvoldoende 

materiaal voor diagnose. Tijdens de vierde 

echogeleide punctie werd gepuncteerd 

in de wand van de laesie met de vraag-

stelling: passend bij laterale halscyste? 

Aanwijzingen voor maligniteit?

De preparaten toonden een eiwitrijke 

achtergrond waarin verspreid voornamelijk 

macrofagen, enkele hoornschilfers en wat 

perifeer bloed. Er was geen kernhoudend 

epitheel aanwezig. Het beeld werd 

afgegeven als passend bij cyste-inhoud 

zonder beoordeelbaar epitheel, voor zover 

te beoordelen zonder maligne cellen (zie 

figuur 1 en 2). Gezien het ontbreken van 

epitheel was de origine van de laesie echter 

niet goed te achterhalen. Volledigheidhalve 

werd een humaan papilloma virus (HPV) 

bepaling ingezet. Hiervoor werd één van 

de gekleurde preparaten afgeschraapt. 

Er werd hoog risico HPV type 16 

aangetoond, waarop de uitslag werd 

aangepast naar een beeld verdacht voor 

cysteuze metastase van een HPV positief 

plaveiselcelcarcinoom. 

Naar aanleiding van de uitslag van 

het cytologisch onderzoek werd een 

PET-CT-scan vervaardigd en een subto-

toscopie uitgevoerd, waarbij biopten 

ter plaatse uit de linker tonsil werden 

genomen. In dit weefsel werd een HPV 

Gerben Breimer, 
patholoog UMCU

Bregje Koomen, 
AIOS pathologie 

UMCU

Johannes 
Rijken, KNO-arts 

UMCU

Mirthe de Boer, 
patholoog UMCU
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positief plaveiselcelcarcinoom aangetoond. 

Hierna werd de patiënt in opzet curatief 

behandeld met chemoradiatie voor een 

T1N1M0 HPV – positief oropharynxcar-

cinoom uitgaande van de tonsil links.

BESCHOUWING

Een deel van de plaveiselcelcarcinomen 

in het hoofd-halsgebied wordt veroor-

zaakt door een infectie met hoog risico 

HPV (meestal type 16). Veelal betreft het 

relatief jonge patiënten met een primaire 

tumor uitgaande van de orofarynx (tonsil 

of tongbasis). Deze primaire tumoren zijn 

in veel gevallen lastig te detecteren, omdat 

ze een kleine diameter hebben en in de 

crypten gelegen kunnen zijn, waardoor je 

ze met inspectie van de keel eenvoudig 

over het hoofd ziet. Lymfkliermetastasen 

van HPV-positieve orofarynxcarcinomen 

zijn veelal cysteus en hebben dan juist 

een grote diameter. In het geval van een 

cysteuze metastase toont de cytologie van 

dergelijke laesies vaak cyste-inhoud, veelal 

met celdegeneratie en soms weinig celrijk. 

Hierdoor kan een punctie bij herhaling 

onvoldoende (cel)materiaal opleveren 

voor diagnostiek. Indien er toch voldoende 

celmateriaal verkregen wordt, kan, bij 

minimale atypie van de plaveiselcellen, 

geen zeker onderscheid gemaakt worden 

tussen een metastase plaveiselcelcar-

cinoom en een laterale halscyste. Een 

aanvullende HPV bepaling op de cytologie 

kan meer duidelijkheid verschaffen, zelfs 

bij een minimale hoeveelheid herkenbare 

epitheliale cellen. Het aantonen van 

een hoog risico HPV op het cytologisch 

materiaal ondersteunt niet alleen de 

maligne aard van de cysteuze laesie, maar 

geeft ook richting aan de locatie van de 

primaire tumor, die niet in alle gevallen 

gevonden wordt. Daarnaast kan door een 

juiste interpretatie van het cytologisch 

verkregen materiaal de diagnose ‘cysteuze 

metastase van een HPV-positief orofarynx-

carcinoom’ waarschijnlijk gemaakt worden, 

waardoor een chirurgische verwijdering 

van de laesie voor aanvullend histologisch 

onderzoek voorkomen kan worden. 

CONCLUSIE

Ons advies is om bij cytologie van een 

cysteuze laesie in de hals, waarbij diffe-

rentiaal diagnostisch wordt gedacht aan 

een laterale halscyste of een metastase 

plaveiselcelcarcinoom, laagdrempelig 

een HPV-bepaling in te zetten, met name 

bij patiënten vanaf 20-30 jaar. Daarnaast 

adviseren wij een HPV-analyse in te zetten 

bij een cytologisch aangetoonde metastase 

van een plaveiselcelcarcinoom van 

onbekende primaire origine. •

Figuur 1 en 2. Uitstrijken punctiecytologie

Veelal betreft het relatief jonge 

patiënten met een primaire 

tumor uitgaande van de 

orofarynx (tonsil of tongbasis)

15NVVP MAGAZINE
1-2022



it proces werd verfijnd door de 

opkomst van de moleculaire 

diagnostiek in de jaren ‘90–‘20. Nog 

belangrijker is de ontwikkeling van predic-

tieve, moleculaire of immunohistoche-

mische, diagnostiek. Dit is de sleutel tot 

zorg op maat, personalized medicine, in 

de oncologie waarmee de klinische patho-

logie zich in het hart van het behandelteam 

heeft geplaatst. 

MAATSCHAPPELIJKE AANDACHT

In de predictieve diagnostiek gaat het 

om testen die veel kennis en geavan-

ceerde apparatuur vragen en dus veel 

geld kosten. De bijbehorende doelge-

richte therapie behoort tot de categorie 

‘dure geneesmiddelen’ en is van direct 

persoonlijk belang voor de patiënt. De 

beschikbaarheid van (predictieve) molecu-

laire diagnostiek is rond 2020 centraal 

in de publieke aandacht komen te staan 

doordat Tweede Kamerleden Sazias, Van 

den Berg en Veldman een initiatiefnota 

hebben ingediend over de urgentie van 

invoering van moleculaire testen gericht 

op het verkrijgen van een uitgebreid 

moleculair profiel van tumoren. In deze 

periode publiceerde de zorgverze-

keraar CZ een visiedocument gericht op 

centralisatie van moleculaire diagnostiek 

in enkele academische centra. En het 

ORGANISATIE VAN MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK

‘Het ZIN traject’
De ontwikkeling en toepassing van immunohistochemie 

in de jaren ’80–’90 zorgde voor een revolutie van wat de 

klinische pathologie kan betekenen voor de diagnostiek en 

behandeling van de patiënt. Classificatie en subtypering van 

(oncologische) ziekten met directe consequenties voor de 

behandeling werden mogelijk. 

Zorginstituut Nederland (ZIN) startte met 

een adviesrapport over de inrichting van de 

moleculaire diagnostiek in Nederland naar 

aanleiding van genoemde Kamervragen.

NVVP NEEMT HET VOORTOUW

De NVVP is erin geslaagd in korte tijd in 

beeld te komen en haar rol als medisch 

wetenschappelijke vereniging te pakken in 

de organisatie van moleculaire pathologie 

zorg. In het ‘Adviesrapport organisatie van 

moleculaire zorg’ (oftewel ZIN tranche 1) 

dat in 2021 is opgesteld, is aangegeven dat 

moleculaire diagnostiek nog beter georga-

niseerd kan en moet worden. Tranche 

1 was een traject met beschrijving van 

de (predictieve) moleculaire diagnostiek 

en een knel- en verbeterpunt analyse. 

De NVVP was met 5 afgevaardigden en 

aanvullend bestuurlijk overleg hierbij nauw 

betrokken. In het tranche 2 traject worden 

de adviezen opgevolgd en verbeter-

plannen gerealiseerd. In het Adviesrapport 

is gesteld dat het zorgveld hiervoor in 

the lead is en ZIN faciliteert. Na inten-

sieve overleggen heeft de NVVP de regie 

gekregen over het belangrijkste onderdeel 

namelijk de Kwaliteitsstandaard molecu-

laire diagnostiek. De NVVP heeft hier het 

voortouw om samen met de zustervereni-

gingen NVMO, NVALT en VKGL/VKGN de 

organisatie van moleculaire diagnostiek 
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verder vorm te geven. Minister van Ark 

“Dit onderwerp heeft mijn aandacht en 

ik voel de urgentie van de betrokkenen. 

… Daarnaast wil ik ook met de betrokken 

partijen in gesprek blijven over dit 

onderwerp.” (Beleidsreactie – Advies ZIN 

moleculaire diagnostiek in de oncologie, 

19-05-2021).

ZIN TRANCHE 2

Dit wordt in ambtelijk jargon de uitvoe-

ringstoets moleculaire diagnostiek 

genoemd. Hier komen alle rollen van de 

NVVP samen: kwaliteit van zorg, bij- en 

nascholing, wetenschap en innovatie, 

organisatie en continuïteit van zorg. Het 

gaat niet alleen om de vakinhoudelijke 

moleculaire diagnostiek aspecten maar 

ook om de effectieve beschikbaarheid voor 

alle patiënten in Nederland, een organi-

satie met korte doorlooptijden en kosten 

efficiëntie van diagnostiek. Data registratie, 

analyse en evaluatie zijn integrale onder-

delen van dit traject en dragen bij aan het 

verkrijgen van kennis over doelmatige zorg. 

Het tranche 2 traject is opgedeeld in 

3 deelprojectgroepen:

Deelprojectgroep I - Plaatsbepaling en 

Effectiviteit. De kern is, samen met de 

NVMO en NVALT , het bepalen van een 

lijst van minimaal klinisch noodzake-

lijke therapie en de hiervoor benodigde 

moleculaire of predictieve diagnostiek (lijst 

minimaal klinisch noodzakelijke testen). 

Er is een overlap met het werkterrein 

van de cieBOD en een raakvlak met 

Deelprojectgroep II. Afgevaardigden voor 

de NVVP zijn Ed Schuuring, Kim Monkhorst 

en Robby Kibbelaar.

Deelprojectgroep II - Kwaliteit en 

Organisatie van moleculaire zorg. Dit project 

is het hart van Tranche 2, en hierin zal een 

kwaliteitsstandaard opgeleverd worden 

die betrekking heeft op de organisatie van 

moleculaire diagnostiek in de pathologie. De 

NVVP heeft van VWS hiervoor de beschikking 

gekregen over een procesbegeleider, Vera 

Jansweijer. Het Kennisinstituut van de 

Federatie Medisch Specialisten ondersteunt 

de NVVP inhoudelijk. Afgevaardigd zijn: 

Wendy de Leng (voorzitter), Judith Jeuken, 

Stijn Crobach en Francien van Nederveen. 

Deelprojectgroep III - Bekostiging. 

Dit project is ondergebracht bij de 

Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). 

Afgevaardigd zijn de CBB leden Jan Willem 

Leeuwis en Vincent Smit.    

KWALITEITSSTANDAARD 

MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK

Deelprojectgroep II is, onder voorzit-

terschap van Wendy de Leng en met >
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procesbegeleiding van Vera Jansweijer 

gestart met het opstellen van de 

Kwaliteitsstandaard Organisatie van 

Moleculaire Diagnostiek in de pathologie. 

Het doel van de kwaliteitsstandaard is 

dat patiënten onafhankelijk van de plek 

waar ze zorg krijgen, kunnen rekenen op 

dezelfde kwaliteit en toegankelijkheid van 

de organisatie en samenwerking rond 

moleculaire diagnostiek in de pathologie. 

De kwaliteitstandaard faciliteert tevens de 

flexibiliteit die nodig is om toekomstbe-

stendig aan nieuwe ontwikkelingen een 

plek te kunnen geven. In de werkgroep 

hebben naast de NVVP-gemandateerden 

ook andere wetenschappelijke vereni-

gingen, ziekenhuiskoepels, verzeke-

raars en vertegenwoordiging vanuit de 

patiënten zitting. De globale thema’s van 

de kwaliteitsstandaard zijn vastgesteld. 

De schrijfgroepen gaan onder voorzit-

terschap van een NVVP gemandateerde 

aan de slag met het uitwerken van de 

verschillende hoofdstukken. Denk hierbij 

aan inrichting van de pathologieafdeling, 

hoe werken de professionals samen op de 

afdeling, in het ziekenhuis en in de regio. 

De schrijfgroepen bereiden de hoofd-

stukken en paragrafen voor en leggen 

deze telkens laagdrempelig voor aan de 

gehele werkgroep. Op deze manier streven 

we naar een zo efficiënt mogelijk wijze 

om tot de kwaliteitsstandaard te komen. 

Het streven is een eerste versie medio dit 

jaar aan de beroepsgroep voor te kunnen 

leggen.

NETWERKPATHOLOGIE 

Tegelijkertijd wordt het NVVP-standpunt 

rondom netwerkvorming verder uitge-

werkt. Dit is pathologiebreed en wellicht 

nog breder dan dat en overstijgt dus wat er 

vastgelegd wordt in de Kwaliteitsstandaard 

die gaat over moleculaire diagnostiek. 

Het spreekt voor zich dat er nadrukkelijk 

overlap zit in beide trajecten. De kennis en 

richtingskeuzes worden dan ook zoveel 

mogelijk gedeeld. •

Oplossing 3e puzzel Patho-logisch

Klin. Gegevens: Biopten maag. Buikpijn (5) en last van maagzweer (7).  

Bij gastroscopie (2) beeld van dreigende perforatie (3).

Microscopie: Biopten met forse chronische en actieve ontsteking (10) en 

bacteriële overgroei (8). Plaatselijk micro-organismen met een kubisch 

(13) aspect, dubbelbrekend (15) en gelegen in een viertal (17) of achttal.

Bespreking: Infectie met deze commensale (14) coc (4), die anaeroob (6) 

is, is zeldzaam (16), maar wordt steeds vaker herkend. Het betreft een 

soort Clostridium (1) bacterie die ethanol (11) kan produceren en die de 

maag kan infecteren bij een verhoogde zuurgraad (12) door retentie (9) 

van voedsel. Is er sprake van gastroparese of een obstructie?

Conclusie: Maagbiopten met forse chronisch actieve gastritis en infectie 

met sarcina ventriculi (1-17).
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Onder de microscoop

wil zeggen: doorverwijzen naar een expert-

centrum. Niet stapje voor stapje onderzoeken 

en afvinken wat het niet is, maar direct whole 

genome sequencing (WGS) of uitgebreide 

next-generation sequencing (NGS) toepassen. 

Wij hebben laten zien om hoeveel mensen 

het gaat, hoe groot het probleem dus is. 

Daarna hebben we ons vastgebeten in de 

ontwikkeling van een zorgpad met molecu-

laire diagnostiek als belangrijk onderdeel. 

We deden dat samen met Missie Tumor 

Onbekend, de Nederlandse Vereniging voor 

Medische Oncologie (NVMO), de NVVP en 

zorgverzekeraars. Het doel van het zorgpad 

is dat de doorlooptijd van het diagnostisch 

traject wordt teruggebracht naar maximaal zes 

weken. In iedere regio wordt dat zorgpad stap 

voor stap ingezet. Er wordt nu al op een paar 

locaties WGS en uitgebreide NGS toegepast 

voor PTO. Die optie moet snel voor alle 

PTO-patiënten landelijk beschikbaar komen.

HOE LANG DUURT ZOIETS?

Evers: het tot stand komen van dit zorgpad 

duurde 1,5 jaar en dat is eigenlijk heel snel. 

Alles kwam dan ook op het juiste moment, 

Belangenbehartigers bij de Nederlandse 
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

HOE WERKEN JULLIE?

Evers: Bij NFK werken specialisten die ieder 

op hun eigen werkterrein de belangen van 

kankerpatiënten behartigen bij beleidsmakers. 

Je moet denken aan het ministerie van VWS, 

Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars, de 

industrie maar zeker ook aan oncologen en 

pathologen. Daarnaast vragen we aandacht 

in de media en de politiek. Onze lobby is 

gebaseerd op inbreng van patiënten. Wij 

krijgen veel binnen via ons eigen panel 

‘Doneer je ervaring’. Het gaat om eerdere en 

betere diagnoses en om de best toegesneden 

medicijnen beschikbaar te krijgen. Daarvoor is 

heel veel samenwerking nodig.

BETERE DIAGNOSTIEK, EN SNELLER

Louis: NFK houdt zich bezig met de overkoe-

pelende issues die over alle diagnoses 

heengaan. Een recent voorbeeld is het 

zorgpad voor mensen met een Primaire 

Tumor Onbekend (PTO of CUP voor Cancer 

Unknown Primary). Ieder jaar hebben ca. 

1.500 patiënten de diagnose PTO. Zij hebben 

een slechte prognose en dus maar weinig tijd. 

Daarom is van groot belang dat snel wordt 

uitgezocht wat hun behandelopties zijn. Dat 

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) behartigt 

de belangen van alle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten 

en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker. NVVP Magazine sprak 

met Pauline Evers, belangenbehartiger geneesmiddelen, en Carin Louis, 

belangenbehartiger diagnostiek.
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Pauline Evers, 

belangenbehartiger 

Geneesmiddelen, NFK

Carin Louis, 

belangenbehartiger 

Diagnostiek, NFK
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de data waren er, er kwamen vragen in de 

Tweede Kamer, er was de enorme inzet van 

de PTO-patiëntenorganisatie Missie Tumor 

Onbekend die hierin samen is opgetrokken 

met NFK. De urgentie blijft hoog, dus het mag 

niet nog vijf jaar duren voordat het door heel 

Nederland is uitgerold. Bedenk wel dat voor 

mensen die over een jaar te horen krijgen dat 

ze een PTO hebben, het er al heel anders uit 

kan zien dan nu.

HIER MOET ECHT WAT GEBEUREN

Evers: wat bijvoorbeeld veel minder snel 

gaat, is de diagnostiek voor de inzet van 

NTRK-remmers, larotrectinib en entrectinib, 

zogeheten tumor-agnostische geneesmid-

delen. Die zijn in 2019 en 2020 geregistreerd 

en sinds september 2021 worden ze tijdelijk 

vergoed vanuit het basispakket. Deze middelen 

werken bij patiënten met solide tumoren met 

NTRK-genfusie. Die afwijking komt bij 1 op 

400 patiënten voor en is daarmee tamelijk 

zeldzaam. Daarentegen reageert 70% van de 

patiënten met zo’n gemuteerde tumor snel en 

langdurig op behandeling. Tot op heden wordt 

de diagnostiek voor deze patiënten echter lang 

niet overal uitgevoerd. Wij begrijpen dat het 

niet eenvoudig is omdat het zo zeldzaam is, 

maar we vragen ons ook af of er wel genoeg 

over nagedacht wordt.

MET DE NVVP

Louis: waar we op dit moment samen 

met de NVVP keihard aan werken is het 

Advies Moleculaire Diagnostiek bij het 

Zorginstituut. Onder leiding van de NVVP 

worden met alle betrokken organisaties 

afspraken gemaakt over de inrichting van 

die diagnostiek, samenwerking en over 

de concentratie van kennis en expertise. 

Deze afspraken moeten uiteindelijk worden 

vastgelegd in een kwaliteitsstandaard. Dat 

moet er voor zorgen dat patiënten kunnen 

rekenen op dezelfde kwaliteit en toegan-

kelijkheid van moleculaire diagnostiek. Het 

moet dan niet meer afhangen van waar ze 

behandeld worden. We zitten nu bijna iedere 

drie weken, weliswaar online, met elkaar aan 

tafel om te bepalen wat belangrijk is en hoe 

het moet worden uitgewerkt. We hopen daar 

dit jaar samen grote stappen vooruit te zetten 

en het is mooi te merken dat iedereen daar 

super gemotiveerd voor is. •
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an het tot stand komen van het 

zorgpad met protocol is een intensief 

voorbereidingstraject vooraf gegaan 

waarin is samengewerkt met de Hartwig 

Medical Foundation (HMF), het Integraal 

Kankercentrum Nederland (IKNL) en de 

zorgverzekeraar CZ.

MAATSCHAPPELIJKE AANDACHT 

VOOR PTO

Het zal niemand ontgaan zijn dat er 

afgelopen 2 jaar veel maatschappelijke 

aandacht is ontstaan voor patiënten met 

PTO. In april 2020 verscheen het IKNL 

rapport “Primaire tumor onbekend – 

wanneer de bron van uitzaaiingen niet 

gevonden kan worden”. In 2018 kregen 

ruim 1.300 patiënten de diagnose PTO 

die gepaard gaat met een extreem slechte 

Een zorgpad voor 
PTO patiënten
Januari 2022 is het zorgpad met protocol voor patiënten 

met een primaire tumor onbekend (PTO) gestart. Het “Dutch 

Initiative (DI) - Carcinoma Unknown Primary (CUP)” is een 

initiatief van de Nederlandse Vereniging Medische Oncologie 

(NVMO) en de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP).

prognose. De helft van de patiënten is 2 

maanden na de diagnose overleden, twee 

derde van hen krijgt geen behandeling 

en na 1 jaar is nog maar 17% in leven. 

De stichting “Missie Tumor Onbekend” 

informeert samen met de Nederlandse 

Federatie Kankerpatiënten (NFK) het 

publiek actief met krantenartikelen en 

‘awareness campagnes’. In juni 2021 

is de stichting CUPP-NL opgericht die 

een platform wil bieden voor het verbe-

teren van de zorg voor PTO patiënten. In 

deze stichting werken private partijen en 

zorgprofessionals samen. 

DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 

VAN PTO

PTO is geen diagnose zoals mamma-, 

prostaat- of pancreascarcinoom. PTO is een 

Robby 
Kibbelaar, 
patholoog, 
Pathologie 
Friesland

Marieke 
Vollebergh, 

internist  
oncoloog 
Antoni van 

Leeuwenhoek huis

Wendy de 
Leng, klinisch 

moleculair 
bioloog in de 

pathologie, UMC 
Utrecht
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diagnose per exclusionem en hiermee is 

meteen een kernprobleem in de diagnostiek 

en behandeling geïdentificeerd. Patiënten 

die zich presenteren met uitgezaaide kanker 

zijn patiënten met mogelijk PTO en verkeren 

bijna altijd in een slechte conditie (WHO 

performance 2 of meer). Het is dan zaak zo 

snel mogelijk te achterhalen of een primaire 

tumor kan worden gevonden en daarmee 

een bijbehorende protocollaire behan-

deling. Als dat niet lukt dan heeft de patiënt 

een PTO en is de volgende vraag of een 

rationele therapie voorhanden is.

In de praktijk van zorg is er een locoregi-

onale variatie in methode en kwaliteit van 

diagnostisch onderzoek. Het diagnostisch 

onderzoek houdt in dat er geavanceerde 

beeldvorming met o.a. PET-CT en patho-

logie diagnostiek met immunohistochemie 

en moleculaire diagnostiek wordt uitge-

voerd. Whole Genome Sequencing (WGS) 

en brede NGS panels (bijvoorbeeld TSO500) 

lijken perspectief te bieden op het vaker 

identificeren van de primaire tumor en 

mogelijke aangrijpingspunten voor doelge-

richte therapie. Dit moet allemaal gebeuren 

in een korte doorlooptijd gezien de klinische 

conditie van de patiënten en de slechte 

prognose. Het uitgevoerde diagnostisch 

pakket verschilt echter per ziekenhuis en 

deze praktijkvariatie wordt in de politiek 

geframed als ‘postcode geneeskunde’. 

DI – CUP PROTOCOL

De NVMO en de NVVP hebben de 

handschoen opgepakt om de best mogelijke 

zorg voor alle patiënten in Nederland met 

mogelijk PTO te borgen. Duidelijk is dat het 

hier niet een eenvoudig probleem betreft 

(Fig. 1). Optimalisering van de zorg voor 

patiënten met mogelijk PTO heeft vele 

vakinhoudelijke, logistieke, professionele 

en financiële dimensies. Het zorgpad met 

protocol heeft als doel de diagnostische 

onderzoeken te standaardiseren en de 

doorlooptijd van het diagnostisch traject 

te verkorten tot maximaal 6 weken. Het 

tweede doel is te borgen dat de benodigde 

moleculaire diagnostiek toegankelijk is voor 

alle patiënten in Nederland ongeacht het 

ziekenhuis waar de patiënt voor het eerst 

wordt onderzocht. Locoregionale samen-

werking is nodig op het gebied van multi-

disciplinair overleg (MDO) en moleculaire >
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tumor boards (MTB) met PTO expertise-

centra (Fig 2). Het derde doel is dat landelijk 

de geïntegreerde gegevens van patiënten 

met een PTO worden verzameld en geana-

lyseerd zodat we hiervan maximaal kunnen 

leren. Dit laatste is vooral van belang om de 

meerwaarde van brede moleculaire DNA 

diagnostiek middels WGS of NGS panels 

voor PTO patiënten vast te stellen. Zo heeft 

de HMF hiervoor samen met het Antoni 

van Leeuwenhoek het Cancer of Unknown 

Primary origin Prediction Algorithm (CUPPA) 

ontwikkeld. 

Bij de start van het zorgpad met protocol 

in januari 2022 is een aantal belangrijke 

randvoorwaarden rond data registratie en 

financiering (niet-WGS testen bijvoorbeeld) 

nog niet geregeld, en zijn er verschillen 

in de beschikbaarheid van PTO expertise 

centra. Het DI – CUP protocol wordt 

begeleid door een stuurcommissie en de 

werkgroepen data en financiën die werken 

aan de genoemde randvoorwaarden en 

knelpunten. 

HET TOEKOMST PERSPECTIEF

Het toekomst perspectief is ingewikkeld 

maar ook veel belovend. In februari 2022 is 

het SKMS project revisie multidisciplinaire 

richtlijn PTO o.l.v. Petur Snaebjornsson, 

patholoog Antoni van Leeuwenhoek 

ziekenhuis, van start gegaan. Dit project 

moet samen met de activiteiten van  

CUPP-NL een synergie opleveren met 

het DI – CUP zorgpad met protocol. Het 

oplossen en voorkomen van ‘postcode 

geneeskunde’ is voor de NVMO en de 

NVVP een stimulans voor het realiseren van 

netwerkgeneeskunde. • 
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Opleiden en 
verbinden in 
coronatijd

AIOS hoekje

elukkig heeft het digitale samen-

werken, mede door de voortschrij-

dende technologische ontwikkelingen, 

tijdens de coronapandemie een vlucht 

genomen - en niet zonder succes! 

DE OPLEIDING GAAT DIGITAAL

Waar in 2020, in afwachting op een 

gehoopt vlot herstel van de coronapan-

demie, veel cursussen en nascholingen 

nog werden uitgesteld, is er in 2021 vol 

ingezet op het laten doorgaan van alle 

activiteiten – vaak voor het eerst in digitale 

vorm. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de 

Pathologendagen die afgelopen jaar online 

plaatsvonden op 18 en 19 november en 

een ongekend hoge participatie kenden! 

Binnen de LPAV gold hetzelfde voor de 

voorjaarscursus hematopathologie en de 

najaarscursus oncologische longpatho-

logie. Ondanks het gemis van de afslui-

tende borrel was de participatie hoog 

en de interactie ver boven verwachting. 

Dit soort initiatieven waren eerder niet 

mogelijk geweest zonder de genoemde 

technologische veranderingen, en ook niet 

zonder de inzet en actieve participatie van 

alle aanwezigen.

Gwen Dackus,  
AIOS,  

UMC Utrecht

Tony Kleijn,  
AIOS,  

UMC Groningen

Met de komst van Covid-19 moest samenwerken 

opnieuw worden gedefinieerd en kreeg dit een extra 

dimensie. Zowel binnen als ver buiten ons vakgebied. 

G KLINISCH EN VETERINAIRE 

PATHOLOGIE 

Het digitale samenwerken werd de norm 

tijdens de coronapandemie. Ondanks dat 

dit vrij onpersoonlijk kan voelen, is het de 

humane en veterinaire pathologie gelukt 

om dichter bij elkaar te komen. Zo hebben 

we bij de ‘comparative pathology meetings’ 

meermaals kunnen luisteren naar verhalen 

die zich op het snijvlak van de humane en 

veterinaire pathologie afspelen. Tijdens de 

Pathologendagen was er een apart blok 

voor de veterinaire pathologie en zijn op 

lokaal niveau de eerste stappen gezet om 

onderwijs met elkaar samen te doen. Een 

voorbeeld hiervan is het AIOS-onderwijs 

in het UMCG dat samen met fellows van 

de veterinaire pathologie werd gedaan 

over Covid-19 met als invalshoeken de 

bevindingen van Covid-19 obducties vanuit 

de humane pathologie en verschillende 

dierproefmodellen voor Covid-19 vanuit de 

veterinaire pathologie. Dit onderwijs was 

een mooi voorbeeld waarbij blijkt dat zowel 

de humane als de veterinaire pathologie 

samen een belangrijke rol spelen in One 

Health en het bevorderen van de volks-

gezondheid. Wij kijken daarom uit naar 

verdere samenwerking en zijn benieuwd 

naar wat de toekomst in petto heeft. • 25NVVP MAGAZINE
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Hierdoor zijn we in staat om snel kwali-

tatief goede diagnostiek af te leveren. In de 

huidige tijd blijkt dit echter niet voldoende 

om klaar te zijn voor de toekomst. De 

druk van de klanten, deels indirect vanuit 

zorgverzekeraars, maakt dat we nog voor 

voldoende uitdagingen staan.

DIGITAAL 2.0

Jarenlang was LabPON gekoppeld aan 

de term “koploper” als het ging om de 

introductie van de digitale diagnostiek 

in de dagelijkse praktijk. Ondertussen is 

op vele werkplekken in Nederland, maar 

ook wereldwijd de digitalisering niet 

meer uit ons vak weg te denken. Wie 

echter van mening is daarmee klaar te 

zijn voor de toekomst komt bedrogen 

uit. De ontwikkelingen op het gebied van 

digitalisering blijven doorgaan. Wekelijks 

worden artikelen gepubliceerd over nieuwe 

Artificial Intelligence (AI) methoden. Waar 

we zijn begonnen met een beeldensysteem 

gekoppeld aan een scanner, vragen de 

huidige ontwikkelingen om verschillende 

scanners met verschillende eigenschappen 

aan een systeem te kunnen koppelen. 

In mei van dit jaar zullen we hiervoor als 

eerste in Nederland de overstap maken 

naar Concentriq DX van Proscia voor de 

dagelijkse diagnostiek. Dit beeldensysteem 

Uit het land

Klaar voor de toekomst?!

maakt onze digitalisering merkonafhan-

kelijk als het gaat om scanners. Daarnaast 

maakt dit systeem het mogelijk om, naast 

de door Proscia eigen ontwikkelde AI, 

AI van verschillende leveranciers in het 

werkproces te gebruiken. Tot slot werken 

we nauw met Proscia samen voor een 

verdere doorontwikkeling van hun product. 

SAMENWERKING

De overgang naar Concentriq DX maakt 

dat we op korte termijn gemakkelijk digitaal 

kunnen samenwerken met onze partners. 

Hoewel we als LabPON met een vakgroep 

van achttien pathologen en een KMBP’er 

een grote omvang hebben, realiseren we 

ons dat we te klein zijn voor de toekomst. 

De reeds doorgevoerde subspecialisaties 

binnen de vakgroep maken dat we ervaren 

dat we met name op de hoog complexe, 

laag volume vakgebieden kwetsbaar 

worden tijdens vakantieperioden en ziekte. 

Door laagdrempelig digitaal met elkaar 

samen te werken kunnen we binnen 

LabPON de kwaliteit van de diagnostiek 

blijven waarborgen voor onze patiënten in 

de regio. Het delen van kennis en kunde 

over instellingen heen geeft meer diepgang 

aan de kwaliteit. Ook samenwerking 

op andere gebieden, zoals moleculaire 

diagnostiek, maakt dat binnen regionale 

Sinds zeven jaar zit LabPON in een goed geoutilleerd lab gevestigd 

in Hengelo. Het lab is van alle gemakken voorzien: ruim in opzet, 

mogelijkheden tot uitbreiding indien noodzakelijk, centraal gelegen 

tussen de vier ziekenhuizen die we bedienen in de diagnostiek en vaste 

partner voor de huisartsen in de regio. 
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samenwerking individuele instellingen zich 

verder kunnen ontplooien en een sterke 

pathologie instelling in hun regio kunnen 

blijven (Dichtbij als het kan, ver weg als het 

moet, p. 28). 

DUURZAME TRANSITIE

Naast de toenemende druk in de digitali-

sering is “groen” een woord waar we in de 

toekomst rekening mee moeten houden. 

Ziekenhuizen dragen voor een groot deel 

bij aan de CO2 uitstoot. In de klant leveran-

ciers besprekingen krijgen we dan ook 

regelmatig de vraag waar we als LabPON 

kunnen bijdragen om mee te werken aan 

een “groenere zorg”. Dit jaar zullen we 

daarom in alle ziekenhuizen overstappen 

op vacumeren om daarmee de formaline 

reductie op de OK te bewerkstelligen. 

Voor verdere reductie van chemicaliën 

in het proces binnen LabPON zullen we 

in de loop van dit jaar overstappen op 

de Tissue Processor van Tispa Medical. 

Met behulp van superkritisch CO2 zal het 

weefsel worden ontwaterd en vervolgens 

in paraffine worden gebracht. Reductie van 

schadelijke chemicaliën xyleen en aceton 

en hergebruik van CO2 is hiermee een feit. 

Deze ontwikkeling is een mooi resultaat 

van onze samenwerking met Isala waar ze 

al verder zijn met het gebruik van de Tissue 

Processor in hun proces. 

LabPON hoopt met deze veranderingen 

weer stappen te maken om komende jaren 

goede kwalitatieve zorg te blijven leveren 

in de regio.  •

Ilse Diederen, 
patholoog, 

Laboratorium 
Pathologie Oost 

Nederland
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itvoering van zorg op de juiste plek: 

dichtbij waar het kan, ver weg als 

het moet. Uitvoering van de moleculaire 

diagnostiek in regionetwerken van perifere 

laboratoria is daarbij een uitstekende 

manier om snelle, betaalbare en kwalitatief 

goede zorg dicht bij de patiënt te kunnen 

aanbieden. 

REGIONALE SAMENWERKING

Pathologie-DNA verzorgt de moleculaire 

diagnostiek voor negen ziekenhuizen in 

de omgeving van Den Bosch, Nieuwegein 

en Arnhem. In de regio Twente-Overijssel 

wordt samengewerkt tussen de pathologie 

instellingen van Laboratorium pathologie 

Oost Nederland (vier ziekenhuizen), Isala 

ziekenhuizen Zwolle en het Deventer 

ziekenhuis. Gezamenlijk verzorgen deze 

twee regionetwerken de moleculaire 

diagnostiek in een adherentie gebied 

van naar schatting vier miljoen mensen. 

Deze samenwerkingen komen voort uit 

de overtuiging dat hedendaagse ontwik-

kelingen zoals opbouw van expertise, 

technologische innovaties (DNA-/

RNA sequencing) en big data (Artificial 

Intelligence) steeds sneller gaan en het 

vakgebied pathologie intensief zullen gaan 

beïnvloeden. 

MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK IN REGIONETWERKEN 
VOOR EEN OPTIMALE PATIËNTENZORG

Dichtbij als het kan, 
ver weg als het moet

Toegankelijkheid van diagnostiek, met behoud van 

kwaliteit en tegen aanvaardbare kosten voor iedere 

patiënt, is onze gezamenlijke doelstelling binnen de zorg. 

VOLDOENDE EXPERTISE

Door de toenemende complexiteit van 

moleculair diagnostische bepalingen 

wordt steeds meer van pathologie 

afdelingen gevraagd. Dit vereist moderne 

infrastructuur en up-to-date technische 

kennis. Teams van hoogopgeleide 

moleculair analisten, (moleculair) patho-

logen en klinisch moleculair biologen in 

de pathologie (KMBP) staan in de perifere 

afdelingen borg voor kwaliteit, doelma-

tigheid, snelheid en betaalbaarheid. De 

perifere regionetwerken hebben ISO 15189 

geaccrediteerde moleculaire laboratoria 

die zijn ingericht volgens de richtlijn 

moleculaire diagnostiek, met separate 

DNA ruimtes ter voorkoming van conta-

minaties. Er wordt gebruik gemaakt van 

de meest moderne apparatuur en de 

nieuwste technieken. Next generation 

sequencing (NGS) wordt sinds 2015 in de 

perifere netwerken toegepast en ook RNA 

sequencing en liquid biopsies behoren 

tot het portfolio. Het samenwerken van 

perifere laboratoria biedt de mogelijkheid 

tot het concentreren van de moleculaire 

diagnostiek op (een) enkele locatie(s) zodat 

de kostbare apparatuur en bijbehorende 

middelen zo efficiënt mogelijk gebruikt 

kunnen worden. Om te blijven innoveren 

worden vanuit de regionetwerken op basis 

Robert van der 
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Laboratorium 

Pathologie Oost 
Nederland

Ingrid Vogelaar, 
KMBP DNA 
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Michiel van den 
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van specifieke projecten samenwerkingen 

aangegaan met zorginstellingen, universi-

teiten en het bedrijfsleven. Verdere ontwik-

keling van de moleculaire diagnostiek in 

de regionetwerken richt zich voornamelijk 

op het uitbreiden van de beschikbare NGS 

genenpanels om patiënten te selecteren 

die in aanmerking komen voor precisiege-

neesmiddelen, danwel in verdere mate bij 

te dragen aan de diagnose.

Kennis van de moleculaire diagnostiek 

wordt in de regionale afdelingen 

gewaarborgd door de aanwezigheid van 

geregistreerde KMBP. De KMBP zijn verant-

woordelijk voor de keuze van de molecu-

laire bepaling, het moleculaire proces en 

het uiteindelijke verslag. Dit verslag wordt 

door de KMBP geautoriseerd, waarna de 

moleculaire bevindingen worden geïnte-

greerd in het oorspronkelijke verslag van 

de patholoog. Voor de continuïteit in de 

kennisontwikkeling is er samenwerking 

met academische centra en sluiten de 

KMBP regelmatig aan bij MDO of Molecular 

Tumor Boards (MTB) in het land.

VEELVOORKOMENDE ZORG

Landelijk is er een beweging naar het 

concentreren van weinig voorkomende 

en complexe zorg in een beperkt aantal 

expertisecentra, leidend tot een verbe-

tering van de kwaliteit van die zorg. Deze 

expertisecentra bevinden zich zowel in 

academische als perifere ziekenhuizen. 

Ook voor moleculaire diagnostiek van niet 

zeldzame vormen van kanker is er, deels 

onder druk van verzekeraars, een beweging 

richting vergaande centralisatie. Echter, 

hoewel de diagnostiek en behandeling van 

deze veelvoorkomende vormen van kanker 

steeds complexer wordt, is dit geen weinig 

voorkomende zorg. Daarom moet juist 

geïnvesteerd worden in breed aanwezige 

expertise in zowel de academische centra 

als de grotere perifere afdelingen. Hiermee 

wordt de kennis en betrokkenheid van 

de lokale behandelaars en pathologen 

geborgd, wat ten goede komt aan de 

kwaliteit van de zorg.

EFFICIENT EN DICHTBIJ

Door de moleculaire diagnostiek in regio-

netwerken uit te voeren aan de hand van 

up-to-date landelijke richtlijnen ontstaat 

een situatie van uniforme diagnostiek voor 

alle patiënten, maar zonder de noodzaak 

van het veelvuldig over en weer sturen 

van patiënten(materiaal) bij vergaande 

centralisatie wat extra kosten en een 

aanzienlijke extra administratieve werklast 

met zich mee zou brengen. Informatie 

en kennis blijven zo dicht bij de patiënt 

en de behandelaar. De regionetwerken 

richten zich daarbij primair op het efficiënt 

uitvoeren van de moleculaire diagnostiek 

door onderlinge samenwerking met snelle 

doorlooptijden tegen marktconforme 

tarieven, zodat iedere patiënt dicht bij 

huis gelijke diagnostiek van hoogwaardige 

kwaliteit krijgt. • 29NVVP MAGAZINE
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RED QUEEN

“It takes all the running you can to stay in 

one place” zegt the Red Queen1. Dat gaat 

over moleculaire diagnostiek. Juist hier zien 

we hoe pathologie voortdurend innoveert, 

behandeling van kanker spectaculair trans-

formeert en hoe tegelijkertijd de Nederlandse 

gezondheidszorg worstelt met innovatieve 

zorg. 

DE SPIEGEL

Op dit moment “rennen” er 21 labs voor 

moleculaire diagnostiek in Nederland. Het 

PATH-project2 houdt ons de spiegel voor dat 

de kwaliteit en toegankelijkheid van molecu-

laire diagnostiek gemiddeld hoog is, maar met 

beduidende variatie tussen de laboratoria en 

technieken. Single gene analyses en sequen-

tiële teststrategieën voor m.n. longkanker zijn 

kwalitatief inferieur, kosten voor de patiënten-

groep als geheel gemiddeld meer tijd en zijn 

duurder dan NGS4. NGS kan daarentegen bijna 

niet doelmatig zijn wanneer uitgevoerd op 

de huidige, kleine schaal5. De vraag naar – en 

de kosten voor behandeling en diagnostiek 

van kanker stijgen. De eisen aan innovatie 

en expertise stijgen. De innovatiekracht van 

UMC’s staat onder druk. Private partijen met 

diepe zakken doen hun intrede. “Penny wise” 

inkopen van zorg voor de patiënt van nu jaagt 

de “race to the bottom” aan en is “pound 

foolish” voor de patiënt van de toekomst. 

Intussen lopen patiënten met kanker beteke-

nisvolle doelgerichte behandeling mis3,6,7, 

zowel reguliere behandeling als experimentele 

Column 
Katrien Grünberg

Over innovatieve diagnostiek 

behandeling, bijvoorbeeld in de DRUP studie. 

Dat kan beter. Harder lopen is niet genoeg. 

Krachten bundelen helpt. Wat houdt ons 

tegen? 

RENNEN OF HORDELOPEN?

Gereguleerde marktwerking met productie-

prikkels op ziekenhuisniveau versnippert de 

innovatie-inspanningen en belemmert -vele 

pogingen ten spijt- de samenwerking tussen 

ziekenhuizen. In de wetenschappelijke vereni-

gingen, ook NVVP, staan eisen aan kwaliteit 

en innovatie steeds op gespannen voet met 

het beroepsbelang. Daar kan uw oud-voor-

zitter van meepraten. Meer hordelopen dan 

rennen. Er valt veel te zeggen over overheid 

en verzekeraars. Verzekeraars zouden bijvoor-

beeld selectief kunnen inkopen8. Dan worden 

de eisen aan kwaliteit, innovatiekracht en 

doelmatigheid gesteld door de partij die ook 

de portemonnee vasthoudt. Of de overheid 

zou moleculaire diagnostiek vergunning 

plichtig kunnen stellen onder de WBMV, zoals 

bij genetica9. Maar zover is het beleid nog niet. 

Kort en goed: voorlopig zijn we op onszelf 

teruggeworpen. 

DOOR DE SPIEGEL HEEN

Moleculaire diagnostiek staat model voor 

technologie-gedreven innovatie; AI loopt zich 

warm. Wat als we de pathologiepraktijken in 

Nederland de handen ineenslaan en overgaan 

tot daadwerkelijke, vergaande coöperatie? 

Door de spiegel heen. Zoals we ooit PALGA 

opgezet hebben. Er zijn meerdere uitwer-
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kingen denkbaar maar vergaande concentratie 

van testuitvoering en interpretatie, behan-

deladvies via een netwerk van moleculaire 

tumorboards en gezamenlijke verantwoor-

delijkheid voor kwaliteit, innovatiekracht en 

doelmatigheid vormen de kern. Red Queen 

on steroids voor alle patiënten die het nodig 

hebben. Zo nemen we maatschappelijke 

verantwoordelijkheid voor hoogwaardige, 

toegankelijke en betaalbare diagnostiek voor 

de patiënt van de toekomst. Het zou van 

professionele en bestuurlijke langetermijnvisie 

getuigen als de betrokken beroepsgroepen en 

de ziekenhuizen dit tot stand konden brengen. 

Pathologen voorop. Doen? •

Heeft u ideeën voor 

een ingezonden stuk, 

een opinie over een 

brandende kwestie, 

een leuke foto, een 

casus? Of weet u 

iemand die dit kan 

leveren? Dan houden 

wij ons aanbevolen!!

Mail uw idee, tekst, opinie 

of foto aan  

secretariaat@pathology.nl
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Gebruik Geneesmiddelen” van ZonMw, project number 

846001001). Projectleider K. Grunberg, principal 
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