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Beste lezer,
En dan is het ineens alweer tijd voor de najaarseditie van het NVVP Magazine. Wij 

hebben weer ons best gedaan het magazine te vullen met een mooie mix van 

artikelen; met deze keer de moleculaire pathologie als zwaartepunt. 

De moleculaire pathologie is momenteel erg in beweging, niet alleen op het 

technisch vlak maar ook op het organisatorische vlak is de dynamiek groot wat 

leidt tot dynamische ALV’s. In deze roerige tijden is het belangrijk dat we met elkaar 

in gesprek blijven met aandacht en respect voor eenieders expertise en inzicht. We 

moeten niet vergeten dat we allemaal hetzelfde doel hebben namelijk optimale 

diagnostiek en behandeling voor alle patiënten. 

De moleculair georiënteerde stukken in dit magazine reflecteren denk ik goed de 

huidige dynamiek en informeren u verder over de samenwerking tussen de patho-

logie en de genetica op het gebied van tumordiagnostiek, de stand van zaken van 

het ZIN-traject, en de geschiedenis en de toekomst van cieBOD. Tevens een wat 

technischer artikel over de detectie van translocaties / genfusies via verschillende 

benaderingen.

Bijzonder in dit nummer is voor mij het interview met Winand Dinjens, een van 

onze moleculaire pioniers die aan de wieg heeft gestaan van de ontwikkeling van 

de moleculaire pathologie en er mede voor heeft gezorgd dat dit is uitgegroeid 

(of opgegroeid?) tot wat nu een volwassen maar nog steeds groeiend specialisme 

is binnen de pathologie. Winand, bij deze wil ik je niet alleen hartelijk danken voor 

alles wat je voor de moleculaire pathologie hebt gedaan, maar zeker ook voor je 

fijne gesprekken en je altijd positieve insteek (allemaal met die mooi en vriendelijke 

zuidelijke tongval). Geniet van je welverdiende pensioen en van alle dingen waar je 

nu meer tijd voor gaat krijgen.

Verder natuurlijk ook nog niet-moleculaire artikelen in dit magazine, waaronder 

meer over artificial inteligence (AI) in de pathologie, de meerwaarde van het 

gesprek tussen de patholoog en de patiënt, het belang van de juiste histopatho-

logie bij dierexperimenteel onderzoek, de nadelen van overdiagnostiek of overde-

tectie en een inkijk in het kleinste PA-lab van Nederland.  •

 

Judith Jeuken

Voorwoord
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Lttrvreters | Judith Nieken

Ik zoek een glimlach
ergens

om de vele monden.

Help jij me zoeken?

Wacht, 
ik heb ‘m al gevonden.

COVER
Overexpressie van ALK als gevolg van 
een ALK translocatie. Aangetoond 
via immuunohistochemie (IHC) en 
fluorescente in situ hybridisatie (FISH).

Nieuwsflits

Kort

< Lttrvreters
Judith Nieken,  
klinisch patholoog 
Pathologie Friesland

Expertisegroepen 
pathologie

In 2022 zien we een versnelling 

in de ontwikkeling van de 

expertisegroepen. Vrijwel alle 

deelgebieden in de pathologie 

kennen inmiddels een door 

de NVVP erkende expertise 

groep < https://pathology.nl/

expertise-groepen/>. Er zijn 

orgaangerichte expertisegroepen 

zoals de NWMP (mammapa-

thologie), orgaan overstijgende 

expertisegroepen zoals de EEP 

(endocrinopathologie) of techniek 

gebaseerde expertisegroepen 

zoals de NENC (cytologie) en 

EMP (moleculaire diagnostiek). 

Een bijzondere expertisegroep is 

de Expertisegroep Comparatieve 

Pathologie op het gebied van 

diersoort (inclusief homo sapiens) 

overstijgende pathologie.

De expertisegroep voorzitters 

Pathologie In Beeld

MD voor Precisie OncologieI

ONCOLOGIE UP-TO-DATE | AUG 2022  

Een thema-

bijlage 

‘Moleculaire 

Diagnostiek 

voor Precisie 

Oncologie’ bij 

het tijdschrift. 

Directe communicatie tussen 

patiënt en patholoog?

NTVG | AUGUSTUS 2022 

Twee artikelen:

‘Rapportage van de uitslag door 

de patholoog aan de patiënt’ 

(M.M. Lange, E. Roos en E. 

Bloemena) 

‘Directe communicatie tussen 

patiënt en patholoog?’ (H.M. 

Westgeest en C.M. L. van 

Herpen) 

Patholoog Emma bekijkt heel de 

dag stukjes mens: ‘Ik kom ook 

alle lichaamssappen tegen’

ALGEMEEN DAGBLAD  | AUG 2022  

Emma Witteveen 

vertelt over haar 

werk, waarom 

ze ervoor heeft 

gekozen en wat 

het zo interessant maakt.  

hebben 2x per jaar een overleg 

en in 2022 is gestart met een 

tweejaarlijkse Nieuwsbrief. De 

expertisegroepen verzorgen 

de inhoud van de maandelijkse 

webinars en de vakinhoude-

lijke sessies in de Week van de 

Pathologie die wordt georga-

niseerd door de CBN. De NVVP 

tekent in december 2022 een 

samenwerkingsovereenkomst 

met PALGA waarin de experti-

segroepen  zorgdragen voor de 

inhoud van de Palga Protocol 

Modulen (PPM) en PALGA voor 

de beschikbaarheid van de PPM. 

De NVVP-werkgroep Pathpanel 

ontwikkelt een generiek 

softwareplatform dat de exper-

tisegroepen kunnen gebruiken 

voor panelbijeenkomsten en in 

de toekomst voor e-learning of 

toetsing.
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ZIN in de zomer

Hopelijk heeft u afgelopen periode genoten 

van een heerlijke zomervakantie en heeft u 

avonturen beleefd in het buitenland, of lekker 

genoten in eigen land. 

Waar doorgaans de zomerperiode een verga-

derluwe periode is, was dat dit jaar toch iets 

anders, want ondanks de vakanties hebben we 

binnen de NVVP niet stil gezeten. Reden daarvan 

is dat er erg veel gebeurt met betrekking tot 

moleculaire diagnostiek. Naar aanleiding van 

het Adviesrapport Moleculaire diagnostiek van 

het Zorginstituut Nederland (ZIN) traject wat in 

april 2021 is gepubliceerd, wordt momenteel in 

drie deelprojecten gewerkt aan het nog verder 

verbeteren van de moleculaire diagnostiek. Het 

doel is dat deze projecten er gezamenlijk voor 

gaan zorgen dat in Nederland alle patiënten 

toegang hebben tot dezelfde kwalitatief goede 

moleculaire diagnostiek.

EFFECTIVITEIT EN PLAATSBEPALING

In het deelproject effectiviteit en plaatsbe-

paling wordt onder andere gekeken voor 

welke indicaties testen van slechts enkele 

(hotspots in) genen volstaan en wanneer 

een uitgebreide test effectiever is. Tevens 

wordt beschreven welke biomarkers bij welke 

indicatie onderzocht moeten worden, de 

zogeheten lijst “minimaal klinisch noodzake-

lijke moleculaire testen”.

ORGANISATIE VAN MD

Voor het tweede deelproject, de organisatie 

van MD, is de NVVP in the lead; wij schrijven 

zelf een kwaliteitsstandaard waarin we 

aangeven hoe wij vinden dat moleculaire 

diagnostiek georganiseerd moet worden. 

Hierbij worden we ondersteund door het 

kennisinstituut waardoor de kwaliteitsstan-

daard volgens dezelfde systematiek wordt 

opgezet als het geval is bij de richtlijnen. Het 

fundament van de kwaliteitsstandaard, het 

kwaliteitskader criteria MD, is bij het uitkomen 

van dit artikel na de commentaarfase 

en bespreking tijdens een ledenberaad 

besproken in de ALV. De kwaliteitsstandaard 

wordt na vele feedbackrondes tussen de 

NVVP-gemandateerde schrijvers komend 

najaar met patiëntenverenigingen, weten-

schappelijke verenigingen, zorgverzekeraars 

en zorgbestuurders besproken en resulteert 

in een versie die in januari 2023 aan de 

NVVP-leden ter becommentariëring wordt 

voorgelegd.

BEKOSTIGING

In het deelproject bekostiging wordt ten 

slotte gekeken hoe we meer inzicht kunnen 

krijgen in welke moleculaire diagnostiek waar 

wordt uitgevoerd. Tevens is gekeken naar de 

manier waarop de testen vergoed worden. 

De vergoeding is momenteel in de DBC 

opgenomen, dit wordt met ingang van 2023 

omgezet naar de add-on systematiek.  

Omdat de tijdslijnen in deze projecten 

uitdagend zijn en er door externe partijen veel 

aandacht wordt besteed aan dit onderwerp 

is er ook gedurende de zomermaanden veel 

vooruitgang geboekt op dit dossier. Het 

wordt door alle betrokken partijen 

gezien en gewaardeerd dat de NVVP 

zich sterk inzet om de moleculaire 

diagnostiek verder te verbeteren. •

Wendy de Leng, KMBP, UMCUtrecht

Van de bestuurstafel
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n ongeveer 40% van de patiënten 

betreft het een somatische mutatie 

(mutatie alleen aanwezig in de tumor), 

en in ongeveer 60% betreft het een 

kiembaanvariant. Deze analyse kan dus 

als een voorscreening voor kiembaan-

varianten worden ingezet. Bij detectie van 

een mutatie in de tumor wordt de patiënt 

doorverwezen naar de klinische genetica 

voor aantonen of uitsluiten van een 

kiembaanvariant.

PROJECTGROEP

In toenemende mate worden bij de 

analyse van tumorweefsel pathogene 

varianten gevonden die mogelijk 

reeds in de kiembaan aanwezig zijn. 

Kiembaandiagnostiek valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Klinische 

Genetica. Om de zorg op het grensvlak 

tussen erfelijkheids- en tumordiag-

nostiek te stroomlijnen is in 2019 door 

de wetenschappelijke verenigingen 

Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 

(NVVP), Vereniging Klinisch Genetische 

Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) en 

TUMOR- EN ERFELIJKHEIDSDIAGNOSTIEK

Samenwerking  
pathologie en genetica

Vereniging van Klinische Genetica 

Nederland (VKGN) besloten een project-

groep in te stellen. Deze projectgroep heeft 

eerst in kaart gebracht hoe de diagnostiek 

op het grensvlak in elkaar steekt en advies 

uitgebracht over het oplossen van de 

knelpunten.

ADVIES

Het projectgroepadvies1 is in oktober 

2021 uitgebracht aan de besturen van 

de NVVP, VKGN en VKGL. Het advies 

onderscheidt vier categorieën tumoren 

met mogelijke impact voor erfelijkheid. 

De tabel in het adviesrapport geeft een 

overzicht van de kans op klinisch relevante 

kiembaan varianten met voorbeelden van 

tumortypen, de wet waaronder de test 

valt, indicatie van het genenpanel, of en 

welke genetische counseling nodig is en 

expertise vereisten. In dit artikel een deel 

van de tabel (zie pagina 8).

Voor categorie A-diagnostiek is de kans op 

het vinden van een mogelijke kiembaan-

variant zeer klein (<1%) omdat alleen een 

Er vindt steeds meer diagnostiek plaats op het 

grensvlak van de pathologie en genetica. Denk daarbij 

aan mutatie-analyse van BRCA op tumorweefsel van 

patiënten met een ovariumtumor. De kans dat er een 

pathogene mutatie wordt gevonden is 17%.

Wendy de Leng, 
KMBP, voorzitter 

KMEP

Arja ter Elst, 
KMBP, lid 

projectgroep

I
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beperkte set van genen wordt geanaly-

seerd die vrijwel niet geassocieerd zijn 

met kankerpredispositie. Hierbij volstaat 

het om eventueel gevonden mogelijke 

kiembaanvarianten te overleggen met een 

Laboratorium Specialist Klinische Genetica 

(LSKG). 

Categorie D bevindt zich aan de andere 

kant van het spectrum met een grote kans 

(0-100%) dat er kiembaanvarianten worden 

gevonden. In deze categorie is altijd een 

informed consent van de patiënt nodig 

voor tegelijkertijd verrichten van kiembaan-

onderzoek op normaal weefsel waardoor 

direct duidelijk is of het om een kiembaan-

variant of een somatische mutatie gaat. 

Bij categorie C is het doel van de tumor 

first-diagnostiek het detecteren van 

somatische varianten voor de thera-

piekeuze en het voor-screenen op 

mogelijke kiembaanvarianten (bijvoorbeeld 

BRCA-analyse bij ovariumcarcinomen). 

Deze diagnostiek vindt plaats in nauwe 

samenspraak tussen de pathologie (KMBP) 

en genetica (LSKG) in bevoegde centra. 

De kwaliteit van de somatische mutatie-

analyse moet vergelijkbaar zijn met de 

kwaliteit van de kiembaananalyse zodat 

in de tumoranalyse geen kiembaanvari-

anten worden gemist of varianten verkeerd 

worden beoordeeld. 

Tenslotte bevat de categorie B-diagnostiek 

de analyses waarbij de kans op het vinden 

van een mogelijke kiembaanmutatie 1-5% 

is, denk hierbij aan BRCA-analyse voor 

prostaat- of mammatumoren. Het advies is 

dat deze diagnostiek plaatsvindt in centra 

waar lokaal een afdeling genetica aanwezig 

is. Alternatief is dat de klinisch genetische 

laboratoriumexpertise middels een service-

level agreement met een klinisch genetisch 

centrum wordt geborgd. 

IMPLEMENTATIE

De NVVP, VKGN en VKGL werken samen 

in het implementeren van dit advies in 

de praktijk. Zo komt er een werkgroep 

die de ontwikkelingen op het grensvlak 

van de tumor- en erfelijkheidsdiag-

Marjolijn 
Ligtenberg, 
LSKG, KMBP, 

voorzitter 
projectgroep

Frans 
Hogervorst, 

LSKG, lid 
projectgroep

>
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nostiek monitort en zullen de NVVP en 

VKGL gezamenlijk voorwaarden uitwerken 

voor de samenwerking tussen niet-UMC 

pathologielaboratoria en UMC genetica-

laboratoria voor categorie B-diagnostiek. 

De Nederlandse Vereniging van Medisch 

Oncologen (NVMO) uiteindelijk de 

beroepsgroep die de uitkomsten van de 

diagnostiek vertaalt in een behandelplan 

is uitgenodigd hierbij aan te sluiten. De 

Werkgroep Klinische Oncogenetica (WKO) 

van de VKGN is verantwoordelijk voor het 

overzicht van de genen die in het kader van 

de overlap tussen tumor- en erfelijkheids-

diagnostiek van belang zijn. De WKO is 

uitgebreid met een KMBP van de NVVP. 

Gedeeltelijke weergave van Tabel 1 uit het advies 

document tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek 

“Samenvatting adviezen rondom organisatie 

van moleculair genetische next generation 

sequencing analyses op tumormateriaal van 

volwassen patiënten op geleide van mogelijke 

consequenties voor erfelijkheidsadvisering en 

kiembaantest”

Categorie A B C D

Kans op klinisch relevante 

kiembaanvariant in tumor

nihil 1-5% >5% 0-100%

Genetische counseling 

voorafgaand aan tumor test

Nee/korte 

genetische 

counseling

Ja, korte 

genetische 

counseling

Ja, korte 

genetische 

counseling

Ja, met toestemming 

rapporteren 

kiembaanvarianten

Nauwe samenwerking 

vereist met centra waar ook 

klinisch genetische expertise 

beschikbaar is

nee ja ja ja

Analyse alleen uit te voeren in 

centra waarin expertise van 

LSKG en KG aanwezig is

nee Bij voorkeur ja Ja

Voorbeelden long, melanoom, 

CRC, GIST

prostaat, 

pancreas, borst

ovarium bijvoorbeeld analyse 

MMR genen bij 

verdenking Lynch 

syndroom

CONCLUSIE

Het overlapgebied in de tumor- en erfelijk-

heidsdiagnostiek biedt nieuwe kansen voor 

de pathologie om een waardevolle bijdrage 

te leveren aan diagnostiek en behandeling 

van patiënten. De afgelopen twee jaar zijn 

er grote stappen gezet in het verder vorm 

geven van de samenwerking tussen de 

pathologie en genetica op bestuurs- en 

werkgroepniveau. Dit wordt nu voortgezet 

in de laboratoriumpraktijk waarbij een 

verbeterd begrip van elkaars werkwijze 

ervoor zorgt dat we de diagnostiek steeds 

verder blijven verbeteren en stroom-

lijnen. De behandelaars oncologen én de 

patiënten hebben hier groot belang bij! •

1 https://pathology.nl/wp-content/

uploads/2022/06/20211006-Adviezen-projectgroep-

tumor-en-erfelijkheidsdiagnostiek-definitief.pdf
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Patho-logisch!
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Gemaakt door 
Arjan Diepstra, 
patholoog,  
UMC Groningen

Dit keer een histologische puzzel. 

In elke tegel is een bepaald type 

weefsel, cel, structuur, fenomeen 

of micro-organisme zichtbaar. De 

oplossing van elke tegel kan in de balk 

eronder ingevuld worden. Eén klinker 

per antwoord is alvast gegeven. De 

donkergrijs gemarkeerde letters 

vormen een belangrijke term binnen 

de NVVP, als zij op volgorde naast 

elkaar gezet worden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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at in elk geval zeker is, is dat er 

grote stappen zijn gezet in de 

mogelijkheden om computers taken in de 

pathologie te laten ondersteunen. 

In dit artikel zal ik ingaan op de achter-

gronden, de mogelijkheden en de 

toekomst van deze technieken.

HOE HET BEGON

Al sinds de jaren zestig wordt onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden om met 

computers gedigitaliseerde microscopie-

beelden te analyseren. De verwachting 

was (en is) dat computersoftware een 

nauwkeurige (kwantitatieve) en reprodu-

ceerbare bepaling van cel- en weefselken-

merken kan doen, die een rol kan spelen 

Kunstmatige 
intelligentie in  
de pathologie
Er wordt wel gezegd dat kunstmatige intelligentie (artificial 

intelligence; AI) de patholoog niet zal gaan vervangen, 

maar wel dat de patholoog mét AI de patholoog zonder 

AI gaat vervangen. 

in diagnostiek en prognostiek. Hoewel er 

soms veelbelovende resultaten werden 

geboekt, bleken de ontwikkelde beeld-

analyse-algoritmen onvoldoende krachtig 

om breed geïmplementeerd te worden. 

Vooral het feit dat verschillen tussen labora-

toria in weefsel-bewerkingen en kleuringen 

leidden tot sterk wisselende prestaties was 

een belangrijke tekortkoming. Daarnaast 

was het ontbreken van de mogelijkheid 

om weefselcoupes eenvoudig, snel en met 

hoge (microscopische) kwaliteit te digitali-

seren een spelbreker.

In de afgelopen tien jaar hebben we op 

deze beide terreinen grote vooruitgang 

geboekt. Commercieel verkrijgbare 

Jeroen van der 
Laak, Hoogleraar 
Computationele 
Pathologie aan 
het Radboud 
Universitair 

Medisch Centrum 
Nijmegen; Chief 
Scientific Officer 
van Aiosyn B.V.
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scanners voor zogenaamde ‘whole-sli-

de-imaging’ digitaliseren routinematige 

weefselcoupes en leveren hoge kwaliteit 

beelden. Diverse pathologielaboratoria 

in Nederland hebben in de afgelopen 

jaren een geheel of gedeeltelijk gedigita-

liseerde werkwijze geïmplementeerd. Op 

het gebied van de beeldanalyse hebben 

nieuwe algoritmen op basis van neurale 

netwerken een enorme vaart genomen. 

Daarmee zijn de twee belangrijkste belem-

meringen weggenomen om AI breed te 

gaan gebruiken in de diagnostiek.

DE BELOFTE

Maar welke meerwaarde kan AI hebben voor 

de dagelijkse pathologiepraktijk? In studies is 

getoond dat AI de potentie heeft om bijvoor-

beeld de Gleason-gradering van prostaattu-

moren te bepalen met een nauwkeurigheid 

die vergelijkbaar is met die van een ervaren 

patholoog. Pathologen met minder ervaring 

in Gleason-gradering presteren beter als ze 

AI als hulpmiddel gebruiken. Het vinden van 

metastasen in lymfeklieren van kankerpati-

enten, het tellen van mitosen in borstkanker, 

en zelfs het bepalen van microsatelliet 

instabiliteit op basis van H&E coupes van 

colorectale tumoren zijn voorbeelden van 

toepassingen die in studies zijn ontwikkeld 

en gevalideerd. Voor bepaalde taken kan AI 

de patholoog efficiënter maken: bijvoor-

beeld voor het vinden van metastasen in 

lymfeklieren is getoond dat AI de patholoog 

kan helpen sneller de diagnostisch relevante 

gebieden te vinden in een coupe, en 

daarmee significant tijd te besparen. 

De mogelijkheid van AI om zeer 

nauwkeurig visuele patronen te leren 

herkennen, en dit efficiënt (op hoge 

vergroting) op gescande coupes toe 

te passen, biedt een ongekend scala 

aan toepassingen.1 Daarbij houden de 

mogelijkheden niet op bij wat er op dit 

moment, door menselijke beoordeling kan 

worden bepaald: er zijn studies die laten 

zien dat het gebruik van AI visuele patronen 

kan ontdekken die bijvoorbeeld genetische 

mutaties kunnen voorspellen op grond van 

enkel een H&E-coupe.

EN NU VERDER…

Tot nog toe wordt er vooral veel gepubli-

ceerd over de grote mogelijkheden van 

AI in de pathologie, maar ontbreekt het 

aan ‘real-world’ data over wat nu echt 

de meerwaarde is. De uitdagingen liggen 

op dit moment minder op de technische 

ontwikkeling, maar meer op het gebied van 

validatie, integratie, terwijl ook onduide-

lijkheid over de kosten van AI een belang-

rijke onbekende is. Voor het ontwikkelen 

van AI is veel data nodig, om de algoritmen 

robuust te maken voor alle voorkomende 

(technische en biologische) variaties. Het is 

niet altijd eenvoudig om dergelijke data te 

verzamelen; kosten voor dataverzameling 

en onbekendheid met de juridische kaders 

kunnen beperkende factoren zijn. Voor 

AI-validatie is naast data ook de inzet van 

pathologen nodig. Beschikbaarheid van 

data en pathologen zijn essentieel om de 

volgende stap te zetten in het benutten van 

de mogelijkheden van AI in de pathologie. 

Een volgende uitdaging is de integratie van 

AI in de digitale workflow. Deze is complex, 

omdat het de betrokkenheid van meerdere 

partijen vereist: de pathologieafdeling, 

bedrijven die LIS en Image Management 

software aanbieden, ziekenhuis IT, etc. 

Pas als we meer data hebben over de 

meerwaarde die gevalideerde en >
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geïntegreerde AI-oplossingen in de 

dagelijkse pathologiepraktijk hebben, 

kunnen we een goede kosten-baten 

analyse doen. Hoewel dergelijke data nu 

nog ontbreken, ben ik ervan overtuigd dat 

AI een plaats gaat krijgen in onze labora-

toria. Welk deel van de ‘hope’ toch ‘hype’ 

zal blijken, en waar de echte winst ligt, is 

nu nog moeilijk te voorspellen, maar dat AI 

een grote rol gaat spelen in de toekomst 

van de pathologie is een breed gedeelde 

verwachting. In een tijd waarin de patho-

logie onder druk staat, door een afnemend 

aantal pathologen en een toenemende 

werkdruk, kan AI een welkome aanvulling 

zijn op onze gereedschapskist, om 

diverse diagnostische taken efficiënter en 

accurater te maken. •

1 van der Laak JAWM, Litjens G, Ciompi F. Deep learning 

in histopathology: the path to the clinics – invited review. 

Nature Medicine 27: 775–84, 2021.
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We gaan het zien

Warme tijden, veel turbulentie zowel 

maatschappelijk als in de zorg, corona 

relapses, inflatie, Oekraïne-oorlog en stikstof-

crisis. Het land op zijn kop, inclusief onze vlag; 

uitzichtloze situatie voor de boeren.

Gelukkig hebben wij Winand Dinjens als 

DNA-boer (zie afscheidsinterview) die zich vol 

enthousiasme ingezet heeft voor de duurzame 

moleculaire diagnostiek binnen de Pathologie 

(helaas is de moleculaire diagnostiek nog niet 

groen te noemen).

We zitten midden in een tijdperk van wisse-

lingen en veranderingen; de mannen en 

vrouwen van het eerste uur, zeg de pioniers 

van de moleculaire diagnostiek in de patho-

logie, zijn (recent) of gaan de komende jaren 

met (vervroegd) pensioen. Naast diegenen die 

ons helaas ook verlaten hebben door ziekte 

of overlijden. Een aparte tijd waarbij enerzijds 

vaste gezichten, met veel ervaring en verge-

zichten, verdwijnen en nieuwe sterren aan het 

front verschijnen.

Dit in een roerige tijd binnen het laborato-

riumlandschap; centralisatie, commerciële 

laboratoria, striktere regelgeving (IVDR, 

AVG), nieuwe bekostiging, netwerkvorming 

binnen de oncologische zorg. De jonge 

KMBP’ers zullen zich moeten roeren binnen 

deze discussies, en niet achteroverleunen 

op basis van de voor hun geplaveide weg 

en positie (door de mannen en vrouwen van 

het eerste uur). Zinnige zorg voor de patiënt, 

tijdig, lokaal wanneer het kan en centraal in 

MD-expertcenters als het moet (lokaal niet 

kan). Allemaal gebaseerd op de juiste kwali-

teitscriteria voor MDx. Niet alleen voor de 

uitvoerende laboratoria, maar ook voor de 

gebruikte diagnostische testen. De cieBOD zal 

hier een voorname rol spelen als adviserend 

orgaan voor het NVVP-bestuur.

Op dit moment is er een wildgroei aan 

commissies (hebben we het overzicht nog), 

misschien noodzakelijk in beginfase maar 

daarna wellicht in elkaar opgaan. Net als 

moleculaire tumorboards, nu noodzakelijk, 

maar wellicht in de toekomst 1 MTB waar 

de MD-expertcenters in samenwerken en 

MD-interpretaties gewoon in de toekomst 

deel gaan uitmaken van de reguliere MDO’s. 

Wellicht versneld doordat KMBP’ers en patho-

logen niet alle wildgroei aan overleggen 

kunnen bemensen. We gaan het zien. Net 

als de netwerkvorming; samenwerken moet, 

maar samenwerken is moeilijk, en kan alleen 

als er vertrouwen is gebaseerd op goede 

afspraken.

Kortom, de moleculaire diagnostiek is een 

volwassen tak van sport geworden, met groei-

stuipen en bijbehorende (tijdelijke) striae, en 

heeft inmiddels een belangrijke plaats in de 

oncologische zorg. Schitterend om dit gehele 

proces meegemaakt te mogen hebben en er 

is nog veel meer te doen. ‘Elk voordeel heb z’n 

nadeel’: meer besprekingen, snellere uitslagen, 

meer tijdsdruk. Kijk toch soms met weemoed 

terug naar dat zaaltje met Winand in de jaren 

‘80-’90, waar op sheets en een 

overheadprojector de zeer verse, ruwe 

data gepresenteerd werden en het 

leven iets langzamer leek te gaan.  •

Adriaan van den Brule

Column
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TRANSLOCATIE EN GENFUSIE ANALYSE BIJ LONGTUMOREN

De verschillende 
analyse mogelijkheden

D eze komen tezamen voor in circa 

5% van de onbehandelde NSCLC 

patiënten. Identificatie van deze afwij-

kingen is belangrijk vanwege de behandel-

opties met doelgerichte therapie, regulier 

en deels nog in studieverband. Maar wat is 

een translocatie of genfusie nou eigenlijk 

en hoe kun je daarop testen? 

De aanwezigheid van fusiegenen cq 

translocaties kan op verschillende niveaus 

(DNA, RNA en eiwit) en op verschillende 

manieren worden vastgesteld. Elke 

techniek heeft voor- en nadelen. Hieronder 

een korte weergave van enkele mogelijk-

heden en afwegingen.

TRANSLOCATIE, GENFUSIE EN 

FUSIEGEN

Als er een breuk in het DNA optreedt en 

deze wordt hersteld door twee verkeerde 

stukken DNA met elkaar te verbinden 

(translocatie) ontstaat er rondom dit 

breukpunt een nieuwe combinatie van 

DNA, een fusie van twee genen, het 

zogenaamde fusiegen (fig 1). Afhankelijk 

van de gefuseerde genfragmenten, hun 

oriëntatie ten opzichte van de aflees-

richting van het DNA kan dit nieuwe 

genfusieproduct tot expressie komen in 

specifieke weefsels. 

De meest frequente genfusie in NSCLC 

wordt veroorzaakt door een translocatie 

van ALK. Meestal wordt in dit fusiegen 

het voorste 5’ gedeelte van EML4 gen 

gekoppeld  aan het laatste 3’ gedeelte van 

ALK. Omdat EML4 tot expressie komt in 

longweefsel komt door deze specifieke 

genfusie nu ook het 3’ ALK-kinase domein 

tot expressie in longweefsel.  

IMMUNOHISTOCHEMIE (IHC)

Met IHC wordt er in een coupe de aanwe-

zigheid van een bepaald eiwit aangetoond 

dat door een genfusie verhoogd tot 

expressie komt. Meest bekend en robuust 

zijn de kleuringen voor ALK (fig 2), maar 

ook ROS1 en NTRK zijn goede screening- 

assays. Het is een snelle test die ook op 

zeer beperkt materiaal (enkele tumorcellen) 

bruikbaar is, maar deze is niet voor alle 

genfusies beschikbaar. 

FLUORESCENTE IN SITU 

HYBRIDISATIE (FISH)

Met FISH wordt er op DNA-niveau gekeken 

of er sprake is van een translocatie (fig 2). 

Individuele tumorcellen worden in een 

coupe geëvalueerd waardoor deze test 

ook inzetbaar is bij een laag tumorcel-

percentage of wanneer er slechts weinig 

resterend tumorweefsel is. Nadeel is dat je 

per coupe maar één gen kunt analyseren 

en je dus voor de huidige NSCLC richtlijn 

per tumor altijd 7 coupes nodig hebt. 

Bovendien hoeft niet iedere translocatie 

een functioneel effect te hebben. Zo is 

bijvoorbeeld voor RET bekend dat er bij een 

translocatie niet altijd een RET-fusiegen 

Judith Jeuken
KMBP, 

Eurofins-PAMM

Francien van 
Nederveen 

Patholoog, PAL 
Dordrecht

In de richtlijn voor niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) is de lijst met 

te analyseren genfusies cq. translocaties weer uitgebreid, naast ALK en 

ROS zijn nu ook RET, NTRK1, NTRK2, NTRK3 en NRG1 opgenomen1. 
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of een verhoogde 3’ RET-expressie 

aantoonbaar is op RNA niveau. 

MULTIPLEX RNA-NGS

Na jaren ervaring met NGS (Next 

Generation Seuqencing) voor mutatie-

analyse (DNA) zijn er nu ook verschillende 

methodes voor fusiegenanalyse op RNA. 

In Nederland wordt momenteel veel 

gebruik gemaakt van Archer®  maar er 

zijn ook andere vergelijkbare assays op de 

markt. Voordeel van RNA-NGS is de grote 

hoeveelheid translocaties die worden 

gedetecteerd. Nadeel is de relatieve grote 

input weefsel en tumorcelpercentage 

die nodig is. Ook is een goede kwaliteit 

RNA van groot belang voor betrouwbare 

data-analyse. In de praktijk betekent dit dat 

deze analyse niet altijd mogelijk is voor alle 

NSCLC-patiënten en dat soms een nieuw 

biopt genomen moet worden. Vanwege de 

complexiteit van de assay wordt deze vaak 

een keer per week ingezet waardoor de 

doorlooptijd al snel een week of twee is.

IDYLLATM GENEFUSION ASSAY

Recentelijk is de IdyllaTM GeneFusion Assay 

beschikbaar gekomen voor longtumoren. 

Het is een gesloten systeem bestaande uit 

een relatief eenvoudige multiplex RNA-test 

voor de analyse van ALK, ROS1, RET en 

NTRK1-2-3 genfusies en MET exon 14 

skipping. Voor ALK, ROS1 en RET wordt er 

getest op de aanwezigheid van de meest 

voorkomende genfusieproducten (90% 

van de translocaties in onbehandelde 

NSCLC). Ook wordt voor ALK, ROS1, RET 

en NTRK1-2-3 de (im)balans tussen de 

expressie van het 5’ en 3’ gedeelte van 

het gen bepaald omdat een verhoogde 

3’ expressie een aanwijzing is voor een 

mogelijke genfusie. 

Voordeel van deze test is dat door de 

relatief lage weefsel en tumorcel input 

de genfusiestatus voor een grotere groep 

NSCLC bepaalt kan worden zonder 

B. Wanneer de oriëntatie van beide gefuseerde 

genfragmenten gelijk is en het fusiegen de 

onderdelen van een normale genstuctuur 

bevat (5’ promoter gedeelte gevolgd door een 

coderende sequentie) dan kan het fusiegen 

tot expressie komen. Waar het tot expressie 

komt, wordt bepaald door de promoter regio 

5’ terwijl de enzymactiviteit bepaald wordt 

door het coderende gebied. In het voorbeeld 

van de meest voorkomende ALK-genfusie is 

het oranje gedeelte 5’ van EML4 en het paarse 

gedeelte 3’ van ALK.

Figuur 1. Genfusie veroorzaakt door translocatie of een 

intra-chromosomale inversie.

A. Als gevolg van een translocatie tussen twee 

verschillende chromosomen of een inversie 

binnen een chromosoom worden er twee 

genfragmenten aan elkaar gekoppeld en 

ontstaat er een nieuw fusiegen.
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dat er een nieuw biopt nodig is. Daarnaast 

is de assay geheel gebaseerd op het 

bewerken van paraffine coupes / rolletjes 

en is de hands-on tijd en duur van de assay 

minimaal (4 uur van coupe tot resultaat). 

Door deze korte doorlooptijd kan de test 

subsequentieel gedaan worden na een 

negatieve NGS hetgeen kosten en weefsel 

bespaart. Bijkomstig voordeel is dat de 

kosten van deze assay in vergelijking met 

bijvoorbeeld RNA-NGS of multiple FISH 

testen ook relatief laag zijn.

Nadeel is de geslotenheid van assay 

in aantal genen en de bewaking van 

betrouwbare data-analyse. Zo is de 

zeldzame NRG1-translocatie niet in deze 

multiplex test opgenomen aangezien deze 

alleen in de Nederlandse en niet in andere 

internationale richtlijnen is opgenomen. 

Verder is de RNA-expressie gebaseerd op 

normaal longweefsel en kan de analyse 

verstoord worden bij weefsel van een 

andere origine dan long. Ervaring met de 

data-interpretatie is belangrijk in gevallen 

met lage RNA-input en vanwege kans 

op “doorstraling“ die kan leiden tot vals 

positieve curves. 

Deze test wordt nu binnen Nederland 

routinematig ingezet door Eurofins-PAMM 

en PAL Dordrecht. Naast genfusieanalyse 

kan met deze assay ook MET exon 14 

skipping op RNA-niveau worden gedetec-

teerd. Op beide locaties wordt deze test 

dan ook laagdrempelig ingezet om het 

effect vast te stellen van een met NGS 

(DNA) gedetecteerde MET exon 14 skipping 

mutatie die nog niet in de literatuur is 

beschreven. •

1 https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/niet_kleincellig_

longcarcinoom/startpagina_-_niet-kleincellig_

longcarcinoom.html

B. FISH-translocatieanalyse. 

In de celkernen (grijs) 

worden de stukjes DNA die 

gelokaliseerd zijn voor en na 

het translocatie-breekpunt 

zichtbaar in rood en groen. 

Normaal liggen het rode en 

groene signaal op of dicht 

naast elkaar (fusie-signaal). 

Door een translocatie 

ontstaat er een grotere 

afstand tussen beide signalen 

waardoor er een los rood en 

los groen (split-signaal) te 

zien is. 

Detectie van een ALK-genfusie met de idylla-genfusieanalyse. 

A. Er is een ALK imbalans gedetecteerd als gevolg van een 

verhoogde expressie van 3’ gedeelte van ALK aanwezig (lijn 

komt eerder op; CQ waarde is kleiner) tov 5’ gedeelte van ALK. 

B. Tevens is er een specifiek genfusieproduct (FS) voor ALK 

aangetoond. Welke specifieke fusie het betreft is niet vast te 

stellen.

Figuur 2. Immunohistochemie en FISH voor het ALK-gen.

Figuur 3. Idylla Genfusie analyse.

A. Immunohistochemische 

aankleuring (IHC) van het 

ALK eiwit in bruin. 
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Georganiseerd door de Commissie Bij en Nascholing (CBN). Programma 

nog onder voorbehoud. Op beide dagen een gezamenlijke lunch, 

donderdag borrel en diner, vrijdag wordt de Week van de Pathologie 

afgesloten met een hapje en een drankje.
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E Week van de 
Pathologie
13 & 14 APRIL 2023

Twee dagen waarop de leden van de NVVP zich samen 

met de Nederlandse  Vereniging van bioMedisch 

Laboratoriummedewerkers (NVML) verdiepen in de stand 

van zaken van de pathologie.

Onder andere:

• British Division of the International Academy of Pathology 

(BDIAP)

• Expertisegroep Longpathologie (NWLP)

• Workshop ‘Legal’

Op donderdagochtend voor NVVP-leden de ALV.



Onder de microscoop

(Association for Molecular Pathology) meeting 

in 2011 stond ik in de gang omdat de zaal helaas 

vol was. Ik volgde een praatje over Ion Torrent 

sequencing in de pathologie. Patholoog Jim 

Eshleman van het Johns Hopkins Instituut 

vertelde mij na afloop dat ik dat apparaat blind 

kon kopen, hij had geweldige ervaring. Dat heb 

ik gedaan en kort daarna hebben we de eerste 

experimenten verricht. En bingo, het werkte! 

Sinds augustus 2013 hebben we NGS in de 

diagnostiek geïntroduceerd en kon het vrij snel 

op de bijna alle diagnostische vragen worden 

toegepast. De technische ontwikkeling die 

daarbij komt kijken, is enorm veranderd in de 

afgelopen jaren”. 

SAMENWERKING

Als KMBP heeft Winand altijd veel energie 

gekregen van de samenwerking in het lab. “De 

accreditatie in 2012 was voor onze afdeling 

een van de grootste veranderingen. We waren 

één van de eersten en het was een enorme 

uitdaging. Met z’n allen hebben we het toen 

binnengehaald maar het had een enorme 

impact”. Verder doorvragend naar waar hij 

verder als KMBP enthousiast van wordt, 

antwoordt hij met: “Heel futiel, maar als uit een 

analyse je verwachtingen uitkomen. Als het 

klopt en als de data bij elkaar past”. Aanvullend 

geeft Winand aan dat het belangrijk is altijd 

uitzonderingen in je achterhoofd te hebben 

zitten. Moleculaire diagnostiek is ook een grijs 

gebied en zeker bij lastige gevallen. “Wat bij 

‘Iedere keer weer enthousiast
 als het klopt’

Daar is hij vanaf de start in mei 1996 

betrokken bij de moleculaire diagnostiek. 

Samen met twee analisten werd er destijds 

een aantal bepalingen verricht waaronder 

B-celklonaliteit, weefselidentificatie en klonale 

verwantschapsanalyse.

 

GROOTSTE VERANDERINGEN BINNEN 

DE MOLECULAIRE PATHOLOGIE

Al vanaf die begintijd werden er landelijke 

bijeenkomsten georganiseerd. “In een heel 

open en coöperatieve sfeer werden en worden 

gelukkig nog steeds bepalingen, controlemate-

rialen, ervaringen, etc. uitgewisseld. Kortom we 

proberen elkaar te helpen, met als doel samen 

te zorgen voor de beste kwaliteit (patiëntenzorg) 

overal in Nederland”. Als ik hem vraag wat 

sindsdien de grootste veranderingen binnen 

de moleculaire pathologie van de afgelopen 

jaren is geweest, antwoordt Winand: “Eigenlijk 

twee grote zaken. Ten eerste aan de behan-

delkant van een patiënt. De aan- of afwezigheid 

van mutaties in de tumor en soms ook in het 

normale DNA heeft steeds vaker behandel-

consequenties. Hierbij gaan de ontwikkelingen 

snel. Aan de andere kant is het tegenwoordig 

allemaal routinematig kwalitatief te meten”. 

De implementatie van de NGS noemt Winand 

als grootste succes in de moleculaire patho-

logie van de afgelopen jaren. “Tijdens de AMP 

Sinds 1991 werkt Winand op de afdeling Pathologie van het Erasmus MC in 

Rotterdam. Na Biologie in Nijmegen te hebben gestudeerd en een promotieonder-

zoek (1985-1988) op het gebied van Pathologie en Humane Genetica in Maastricht 

te hebben verricht, is Winand als postdoc in 1991 in Rotterdam neergestreken. 
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Interview met Winand N.M. Dinjens
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mij stimulerend werkte is dat wanneer er een 

verslag is gemaakt van een onduidelijk resultaat, 

we regelmatig letterlijk binnen 1 minuut van de 

neuro-oncoloog of longpatholoog een belletje 

kregen waarna we de data aan hen lieten zien. 

De betrokkenheid van anderen die het belang 

van moleculaire diagnostiek inzien maakt me 

enthousiast. Het willen weten en belangstelling 

hebben voor de techniek waarbij wisselwerking 

tussen kliniek en lab ontstaat. Het is bijzonder 

wat we kunnen betekenen binnen de patho-

logie. Voor bijvoorbeeld analisten is het vaak 

vanzelfsprekend wat we doen, maar dat is niet 

zo. Wanneer ik tijdens presentaties een dia met 

een overzicht liet zien met wat we kunnen 

bepalen op FFPE en cytologisch materiaal 

kwamen een lange tijd daar de meeste vragen 

over vanuit pathologen”. 

TOEKOMST

De ontwikkelingen zullen doorgaan. Op de 

vraag waar de pathologie over 5 of 10 jaar 

staat antwoord hij; “Heel veel WGS of WES, 

maar denk WGS. Ongeacht tumortype zal 

dit in meerdere centra worden verricht. En 

ook cel-vrije nucleïnezuur analyses zullen als 

primaire diagnostiek steeds meer verricht gaan 

worden. Dit zal worden toegepast voor zowel 

tumormonitoring als resistentie detectie. Het is 

evident dat dit soort analyses zoals cel-vrij bij 

de pathologie hoort. Daar moet iedereen zich 

hard voor maken. Moleculaire pathologie is 

meer dan alleen data genereren. Interpretatie 

hoort er ook bij en lang niet iedereen staat 

hiervoor open. De pathologie kan dit het beste 

aangezien daar kennis is over bijvoorbeeld 

tumorgenetische concepten, cfDNA en FFPE 

artefacten. Dat allemaal bij elkaar levert de 

beste diagnostiek. Verder verwacht ik ook dat 

de combinatie van beeldanalyse (zowel micro-

scopisch als radiologisch) en artificial intelli-

gence ook binnen de moleculaire diagnostiek 

een belangrijke plaats gaat innemen”. 

PENSIOEN

13 augustus is de datum waarop Winand 

definitief met pensioen gaat. “Het meeste wat 

ik ga missen zijn de sociale contacten in de 

breedste zin. De plezierige en stimulerende 

contacten met interne en externe collega 

KMBP, analisten en bio-informatici, pathologen, 

clinici, onderzoekers, collega’s uit het bedrijfs-

leven en verder de nationale en internationale 

contacten ook via diverse verenigingen en 

onderwijsactiviteiten.  En natuurlijk het meest 

alle collega’s van het lab. Hun geweldige en 

vaak niet onderkende expertises, hun drive om 

nieuwe analyses op te zetten en te innoveren 

en hun grote inzet en betrokkenheid bij de 

patiëntenzorg waren voor mij een grote 

stimulans”. Ik heb nog weinig nagedacht over na 

mijn pensioen. Ik ben een DNA-boer. Probeer 

literatuur wel bij te houden. Ik heb een artikel 

gelezen waarbij ze in Rotterdam de strijd aan 

wilden gaan met de Japanse duizendknoop. Een 

exoot die flinke schade aan kan richten. Middels 

een DNA-test op een grondmonster kunnen 

ze bepalen of de plant in de buurt zit, dat 

vind ik enorm interessant. Of recent las ik een 

artikel waarin wetenschappers sporen van TBC 

hebben aangetoond bij stoffelijk overschotten 

in Pompeï middels DNA-onderzoek. Dat vind ik 

fascinerend. Maar ik heb niet de illusie dat ik alle 

vakliteratuur kan bijhouden. Verder ben ik dol 

op theater, concerten en musea en ik ben een 

vogelliefhebber”. •

“Ik ben een 
DNA-boer”
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it heeft inmiddels een discussie 

tussen behandelaars, pathologen en 

patiënten in Nederland op gang gebracht. 

Het haalde de voorpagina van het NTVG, 

werd aangehaald in de veelbeluisterde 

podcast van Marcel Levi en Hans van Santen 

en maakte ook heel wat los op social media. 

Vanuit de European Society of Pathology 

(ESP) is onlangs een vragenlijst omtrent dit 

idee naar de leden rondgestuurd en ook op 

het jaarlijkse ESP-congres wordt hieraan 

aandacht besteed. Het idee van directe 

communicatie tussen patholoog en patiënt 

is niet nieuw. Al eerder is geopperd dat de 

patholoog zelf de PA-uitslag zou moeten 

kunnen toelichten aan de patiënt en aldus 

ook achter zijn/haar “paraffine gordijn 

tevoorschijn moet komen”.2 De beroemde 

patholoog Juan Rosai had hier al ervaring 

mee en organiseerde in 2008 een congres 

hierover.3 Sindsdien zijn in de Verenigde 

Staten initiatieven in oncologische setting 

ontplooid met grote patiënttevredenheid.1

RATIONALE

De moderne gezondheidszorg, waarbij 

Marilyne M. 
Lange, AIOS 
Pathologie, 

Amsterdam UMC

Eva Roos, AIOS 
Pathologie, 

Amsterdam UMC

Directe communicatie 
tussen patholoog  
en patiënt
Recent publiceerden we in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 

(NTVG) een pleidooi voor een meer patiëntgerichte benadering van het 

pathologieverslag, waarin verschillende aspecten van directe communi-

catie tussen patiënt en patholoog worden belicht.1 

de patiënt integraal lid is van zijn/haar 

individuele zorgteam vereist dat de patiënt 

optimaal geïnformeerd is. Hoewel de 

informatievoorziening aan de patiënt de 

afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd, 

laat deze nog steeds te wensen over. Het 

pathologieverslag staat voor veel patiënten 

centraal in het zorgtraject als basis voor de 

diagnose en het behandeltraject. De inhoud 

is echter voor de patiënt onbegrijpelijk en 

wordt regelmatig ook niet goed begrepen 

door de behandelaar.4

Gestandaardiseerde verslaglegging, zoals in 

de protocolmodules van PALGA zou daarbij 

kunnen helpen, als hieraan ook een patiënt-

gerichte samenvatting toegevoegd zou 

worden. Wij denken echter dat de nuances 

en complexe details nog beter toegelicht 

zouden kunnen worden in een gesprek 

met histologische beelden. In dat geval zou 

een consult (live of virtueel) plaats kunnen 

vinden, eventueel gecombineerd met de 

behandelaar. De patholoog kan waarde-

volle informatie delen met betrekking tot 

prognostische en predictieve kenmerken, 

hoe de diagnose tot stand is gekomen en 

D
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hoe zeker de patholoog is van de conclusie. 

De patiënt zou daardoor met meer 

vertrouwen de diagnose en behandeladvies 

kunnen accepteren. 

DE PATIËNT

Zit de patiënt hier wel op te wachten? 

Deze vraag werd in de recente discussie 

vaak gesteld (meestal vanuit zorgmede-

werkers). Het antwoord hierop is dat dat 

voor de Nederlandse patiënt onbekend is. 

Dat zou eerst onderzocht moeten worden 

door peilingen en pilotstudies, waarbij 

subgroepen van patiënten geïdentificeerd 

zouden kunnen worden die baat zouden 

hebben bij dit soort consulten en waarbij 

risico’s herkend kunnen worden. Natuurlijk 

zal de patiënt niet met alle betrokken onder-

steunende specialisten willen en hoeven 

praten. Het pathologieonderzoek stelt vaak 

wel de aard van het ziekteproces vast, die de 

essentie vormt van het lijden van de patiënt. 

Indien het een radiologisch onderzoek is 

waardoor de hoofdlijn van het behandel-

traject wordt bepaald (zoals o.a. bij vaat-, 

trauma- en orthopedische patiënten) zou 

Elisabeth 
Bloemena, 
patholoog, 

Amsterdam UMC

de radioloog juist door de patiënt gecon-

sulteerd kunnen worden. We weten dat de 

patiënt, zeker van de jongere generaties, 

steeds vaker extra informatie opzoekt en 

zijn/haar uitslagen in het elektronische 

patiëntendossier leest. Dat maakt de kans 

op onzekerheid bij de patiënt groter. Critici 

op het voorgestelde concept van directe 

communicatie tussen patiënt en patholoog 

noemen het multidisciplinair overleg (MDO) 

als oplossing voor het verhelderen van 

het verslag, maar hierin komen de details, 

waarnaar patiënten mogelijk zullen vragen 

zelden aan bod. Hoe dan ook komt het 

vooralsnog zelden voor dat een patiënt 

een aanvullend gesprek met de patholoog 

aanvraagt. Zolang deze als medisch speci-

alist in de samenleving onbekend blijft, zal dit 

niet veranderen. 

DE BEHANDELAAR

“Wil de behandelaar dit wel?” is ook een 

gehoorde kritische vraag. Een consult met 

de patholoog zou door meerdere kapiteins 

aan dek verwarring scheppen. De rolver-

deling tussen de patholoog en behan- >
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delaar moet daarom a priori duidelijk zijn. Er 

moet goede samenspraak zijn waarbij uitleg 

van de implicaties met betrekking tot de 

behandeling aan de behandelaar zelf dient 

te zijn. Daarnaast is het essentieel dat naar 

aanleiding van het consult een notitie in het 

dossier wordt gemaakt. 

DE PATHOLOOG

Niet elke patholoog zou in directe inter-

actie met de patiënt geïnteresseerd zijn. 

Voor sommigen was dit zelfs een van de 

redenen om voor dit specialisme te kiezen. 

Anderszins zal het patiëntencontact voor 

een deel van de pathologen meerwaarde 

bieden, omdat dit hen dichter bij de essentie 

van hun dagelijks werk brengt. Het gevoel 

dat men als arts mensen direct zichtbaar 

helpt kan een positief effect hebben op het 

arbeidsplezier. Deze pathologen zouden 

extra nascholing moeten kunnen krijgen in 

gesprekstechnieken. 

Indien consulten met patiënten zouden 

worden toegevoegd aan het takenpakket 

van de patholoog, zal dat tijd en geld kosten. 

Eerst zal aangetoond moeten worden of 

de informatievoorziening aan de patiënt en 

uiteindelijk ook de uitkomsten verbeterd 

worden. 

PATHOLOGIE IN BEELD

Een bijkomend voordeel van proactieve 

participatie van de patholoog om patiënten 

optimaal te informeren zou toegenomen 

zichtbaarheid van ons specialisme zijn. 

De centrale rol van de patholoog zou veel 

breder gedemonstreerd kunnen worden. 

Patiënten, geneeskundestudenten, beleid-

smakers, financiers en zelfs clinici weten 

vaak niet wat de patholoog doet. Een beter 

begrip hiervan zou mogelijk ook leiden 

tot betere communicatie met andere 

specialismen en hiermee tot betere zorg. 

Bovendien zou een en ander ook een 

positief effect kunnen hebben op de aanwas 

van nieuwe assistenten in opleiding tot 

patholoog. Aldus past patiëntinformatie 

door de patholoog ook goed in het eerste 

beleidsdomein “Pathologie in beeld” van 

het strategisch beleidsplan Nederlandse 

Vereniging voor Pathologie 2020-2024. De 

NVVP wil hiermee immers een helder en 

positief beeld neerzetten van pathologen. 

Misschien komen we dan ook ooit af van 

het in het NTVG opgevoerde, beeld van de 

patholoog “..als je slim bent maar een hork, 

autistisch of een hardnekkige stotteraar, 

moet je maar patholoog worden..”.5 •
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ederland is nu zo ingericht dat 

elk laboratorium voor molecu-

laire diagnostiek zelf keuzes maakt over 

welke targets en welke test daarvoor 

gebruikt wordt. Daardoor is het huidige 

moleculair diagnostische landschap in 

Nederland heterogeen. De heterogeniteit 

wordt niet alleen door de technische 

uitdagingen veroorzaakt, maar ook door 

onduidelijkheden omtrent de aanspraak. 

Welke targets moeten eigenlijk precies 

worden aangetoond bij welke patiënten 

en wat mag je binnen de huidige DBC’s 

doen? Ook de verzekeraars weten het 

niet precies. Externe partijen springen in 

het ontstane gat. Farmaceuten nodigen 

pathologen, KMBP en oncologen uit in 

tientallen ‘advisory boards’ om te praten 

over snelle implementatie van de molecu-

laire diagnostiek voor hun doelgerichte 

therapie. 

Waarom organiseren we de organisatie van 

moleculaire diagnostiek eigenlijk niet zelf? 

Het initiatief wordt genomen een groep 

te formeren met pathologen, KMBP en 

een longarts. Later sluiten meer belang-

stellenden aan en al snel worden vele 

Een korte 
geschiedenis 
van cieBOD

In maart 2020 wordt 

de eerste steen gelegd 

voor cieBOD. Er is een 

groeiende lijst molecu-

laire targets bij steeds 

meer verschillende 

tumortypen. De targets 

worden bovendien 

steeds complexer om te 

interpreteren. 

avonden gevuld met gedachtenvorming en 

discussie.  

EEN COMMISSIE EN DE 

SAMENSTELLING

Duidelijk is dat het Nederlandse zorgveld 

behoefte heeft aan een orgaan waarin 

adviezen worden geformuleerd over 

het detecteren van nieuwe maar ook 

bestaande biomarkers. De adviezen 

moeten tumortype-overstijgend kunnen 

zijn. Daarnaast moeten ze snel kunnen 

worden geformuleerd met een geoefend 

team volgens een vaste methodiek. Dit 

adviesorgaan moet een multidisciplinair 

karakter hebben met verschillende 

diagnosten (pathologen, KMBP, klinisch 

chemici en klinisch genetici) maar ook 

behandelaars (oncologen en longartsen). 

Het zwaartepunt ligt bij de pathologie, met 

een goede verdeling tussen academische 

en niet-academische ziekenhuizen. Het 

adviesorgaan wordt cieBOD gedoopt, naar 

analogie van de cieBOM, de commissie 

die de klinische waarde van nieuwe 

geneesmiddelen, behandelmethoden en 

behandelindicaties binnen de medische 

oncologie beoordeelt. In december 2021 

Ed Schuuring, 
KMBP 

UMCGroningen

Kim Monkhorst,
patholoog 
Antoni van 

Leeuwenhoek

Joppe Tra, 
senior adviseur 
Kennisinstituut 

Medisch 
Specialisten

N
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is de cieBOD officieel ingesteld door de 

NVVP en in januari 2022 zijn de commis-

sieleden afgevaardigd en benoemd. 

Al snel is duidelijk dat wij met cieBOD wel 

een advies kunnen geven over hoe je de 

relevante afwijkingen in de targets moet 

aantonen, maar niet over welke targets. De 

vraag welke targets aangetoond moeten 

worden, is namelijk niet aan de diagnos-

tische disciplines, maar aan de behande-

laars. Een andere beweging in het veld 

biedt uitkomst.

ONDERTUSSEN, VANUIT DE 

POLITIEK

Inmiddels is het de Tweede Kamer, VWS 

en ZIN (Zorginstituut Nederland) ook 

duidelijk dat de moleculaire diagnostiek in 

de oncologie in Nederland niet eenduidig 

georganiseerd is. Er volgt een opdracht van 

VWS aan het ZIN om hierover een advies 

aan de minister uit brengen, met daarin 

ook oplossingsrichtingen. Dit adviesrapport 

verschijnt in april 2021. 

Eén van die oplossingen in het advies-

rapport is dat een ‘lijst minimaal klinisch 

Afbeelding 1 

Impressie van de eerste 

schetsen van de cieBOD 

methodiek

Afbeelding 2

Het proces van een cieBOD 

advies

Afbeelding 3  

De beoordelingsmethodiek bij 

een adviesvraag aan de cieBOD

“Heldere 
adviezen voor 
belangrijke 
targets”

>
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noodzakelijke targets’ (LMKNT) wordt 

opgesteld. In deze lijst staat allereerst 

welke geneesmiddelen/behandelingen 

per tumortype op dit moment beschikbaar 

zijn (niet beperkt tot reguliere, maar ook 

experimentele (klinische trials, off-label, 

compassionate use). Zoals je kunt 

voorstellen is dit een dynamische lijst.

ONDERWERP ADVIEZEN

De vragen die cieBOD kan beantwoorden 

zijn: welke technieken zijn geschikt om 

bepaalde targets aan te tonen? Hoe 

kunnen alle targets per tumortype samen 

het beste worden aangetoond? En nog 

een belangrijke vraag, welke technieken 

zijn niet geschikt? Daarnaast zal de 

commissie zich buigen over de organisatie, 

de toekomstbestendigheid en de schaal-

baarheid van de moleculaire diagnostiek in 

Nederland. Oftewel, veel factoren waarover 

de cieBOD moet nadenken. Dit wordt 

weerspiegeld in één van de eerste schetsen 

van de cieBOD-methodiek. 

METHODE

Met een startfinanciering van VWS 

wordt samen met het Kennisinstituut 

van de Federatie Medisch Specialisten 

een aangepaste ‘richtlijnmethodiek’ 

ontwikkeld. Het concept van deze 

methodiek is in juni jl. voorgelegd aan 

de ALV van de NVVP en goedgekeurd. In 

deze methodiek wordt de klinische vraag 

afgebakend tot een patiëntpopulatie, 

voorselectie aan potentieel relevante 

testen en uitkomsten als sensitiviteit 

en specificiteit op basis van klinische 

samples. Vervolgens wordt systematisch 

naar relevant wetenschappelijk onderzoek 

gezocht, waarna dit onderzoek wordt 

samengevat en beoordeeld op het risico 

op vertekening. Met deze resultaten in 

het achterhoofd beschrijft de cieBOD de 

betrouwbaarheid van de testen, de effici-

entie van het gebruik van weefsel, de rol 

van erfelijke aanleg, kosten, doorlooptijd, 

plaatsbepaling, haalbaarheid en imple-

mentatie, en op indicatie waarden en 

voorkeuren van patiënten. Uit boven-

staande volgt een advies welke testen 

wel en niet te gebruiken. Op dit moment 

wordt een eerste pilotadvies volgens deze 

methodiek afgerond: RET-diagnostiek in 

stadium IV niet-kleincellig longkanker. Dat 

betekent dat het einde van de opstartfase 

in zicht komt waarna de CieBOD echt aan 

de slag kan. Al doende zullen we leren en 

zal de methodiek worden bijgeslepen.

DE TOEKOMST

Stip op de horizon is dat de adviezen 

in de toekomst een basis zullen zijn 

voor verzekeraars om de aanspraak op 

diagnostiek vast te stellen. Daar zijn we nog 

niet. Het complexe veld van moleculaire 

diagnostiek vraagt om intensivering van de 

samenwerking in de bestaande regionale 

netwerken. Met toekomstbestendige, 

schaalbare, kosteneffectieve diagnostiek 

van hoge kwaliteit zijn we als pathologie 

ook klaar voor het zelflerend zorgsysteem 

waar steeds vaker over gesproken wordt. 

De pathologie is met ons PALGA-netwerk 

een uitstekende kandidaat om hierin een 

centrale rol te pakken. Dan moeten we 

wel in beweging komen. We zullen ons 

eerst moeten bewijzen. We geloven dat de 

cieBOD hier een steen aan bij zal dragen 

door in heldere adviezen voor belang-

rijke targets waar nu onduidelijkheid over 

is aan te geven hoe we de moleculaire 

diagnostiek het beste kunnen uitvoeren en 

organiseren. •
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Het najaarscongres stond in 

het teken van de International 

Day of Pathology (de tweede 

woensdag van november). Op 

deze verenigingsdag kregen 

de NVVP-commissies, taak- en 

werkgroepen een podium om 

hun acties en resultaten te 

presenteren en te bediscussiëren. 

Als motivational speaker hield 

Jan Anthonie Bruijn, hoogleraar 

pathologie LUMC en voorzitter 

van de Eerste Kamer, een vurig 

pleidooi om met name jongere 

pathologen hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te laten 

nemen en actief te worden de 

(lokale) politiek.

Jos Bart en Carine Peutz-Kooistra 

volgden met inleiding over 

het Integraal KwaliteitsBeleid. 

Waarna Petra Ghuijs en Willemijn 

Dingemans een update gaven 

over de nieuwe systematiek van 

de FMS voor ontwikkeling en 

onderhoud van richtlijnen. Met 

de presentatie It takes two to 

tango deden Roy Jurhill en Sabine 

Croonen verslag vanuit de LVC 

over hun ervaringen met toetsing 

van de governance van zorg in de 

pathologiepraktijk. Organisatie-

adviseur Gerben Smid sprak 

daarna over governance en duaal 

management in de context van 

BV, coöperatie of stichting.

Tot slot het thema netwerkpatho-

logie, een speerpunt van 2022. 

Noor Heim van het Zorginstituut 

Nederland lichtte de lessons 

learned toe van de intensivisten 

waar het openbaar bestuur 

enkele jaren geleden ingreep om 

IC-netwerken af te dwingen. De 

dag sloot af met de presentaties 

Top Down meets Bottom Up 

van Robby Kibbelaar over het 

NVVP-beleid voor netwerkpa-

thologie en Mari van den Hout 

(MUMC+) over de ontwikke-

lingen en ervaringen in de regio 

Limburg. •

Pathologendag  
17 november 2022
De NVVP kijkt terug op een geslaagd najaarscongres 

volgens het nieuwe format van de NVVP-jaarkalender. 

TERUGBLIK
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r is inmiddels overdetectie 

beschreven van mammacarcinoom, 

DCIS, CIN, maligne melanoom, prostaat-

carcinoom, niercelcarcinoom en papillair 

schildkliercarcinoom, en ook nog bij 

andere. Overdiagnostiek heeft overbehan-

deling tot gevolg. 

Binnen het ziektespectrum van verschil-

lende typen maligne tumoren bevinden 

zich indolente variëteiten. Die zouden, 

indien onopgemerkt, niet verder zijn 

uitgegroeid, misschien zelfs in regressie 

gegaan of zich zo langzaam ontwikkelen 

dat de patiënt ermee maar niet eraan zou 

zijn overleden. We weten al decennialang 

uit nauwgezet orgaanonderzoek bij 

obducties dat er in verschillende organen 

frequent, meestal kleine, tumorhaarden 

kunnen worden gevonden, bijvoorbeeld in 

mammaweefsel, de prostaat, de schildklier 

etc. 

GEVOELIGERE DIAGNOSTIEK

Met gevoeligere diagnostische methoden, 

die bovendien op uitgebreidere schaal 

worden toegepast, arriveren nu laesies uit 

dat latente reservoir op het PA-lab. Met 

name de invoering van kankerscreening 

is in belangrijke mate verantwoordelijk 

gebleken voor overdetectie. Zeer grote 

DE KEERZIJDE VAN DIAGNOSTISCHE IJVER

Overdiagnostiek
Kan een juiste PA-diagnose een patiënt schade berokkenen? Helaas wel 

en dat heeft dan te maken met het begrip overdiagnostiek – of beter: 

overdetectie. Wij diagnosticeren tumoren of premaligniteiten die, als ze 

niet waren opgespoord, de betreffende persoon gedurende diens verdere 

leven geen klachten of kwaad zouden hebben berokkend. 

groepen mensen worden herhaaldelijk 

onderzocht zónder medische klachten of 

symptomen. Die zouden zich anders nooit 

hebben laten testen. 

Maar ook de reguliere diagnostiek bij 

mensen mét klachten of ziekteverschijn-

selen is veranderd. Er is een uitgebreider 

diagnostisch arsenaal met nieuwe, vooral 

gevoeligere, onderzoeken. Met een 

PSA-bepaling bijvoorbeeld kan prostaatcar-

cinoom eerder en frequenter gedetecteerd 

worden. Nodulaire schildklierafwijkingen 

komen veel voor en worden nu steeds met 

echografie en punctiecytologie onder-

zocht. Dat beleid heeft tot een sterke 

toename van m.n. papillair schildkliercar-

cinoom geleid. Een ander voorbeeld is dat 

Raimond Giard, 
klinisch patholoog 

(n.p.), klinisch 
epidemioloog en 

jurist
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door onder meer ‘sproetenklinieken’ de 

alertheid op maligne melanoom is toege-

nomen. Dat heeft weer geresulteerd in een 

sterke toename daarvan. 

Bij deze drie tumoren geldt dat hun 

incidentie door intensievere diagnostiek 

weliswaar steeg maar, in tegenstelling wat 

je zou verwachten, de sterfte bleef gelijk. 

Als die ziektetoename vooral berust op 

indolente tumoren, dan stijgt de procen-

tuele 5-jaarsoverleving gestaag zonder dat 

er therapeutisch iets is veranderd. Dat lijkt 

een medisch succes, maar dat is het stellig 

niet. 

OVERDETECTIE

Bij overdetectie krijgt iemand ten 

onterechte het stempel kankerpatiënt. Die 

persoon wordt dan nodeloos blootgesteld 

aan belastende oncologische behande-

lingen zoals chirurgie, radiotherapie of 

chemotherapie. De psychische belasting 

voor de betrokkene en diens omgeving is 

groot. Het kan ook persoonlijk nadelige 

economische gevolgen hebben: het niet 

meer kunnen afsluiten van betaalbare 

verzekeringen of een hypotheek. De 

onnodige verdere diagnostiek en behan-

deling belast bovendien onnodig het 

budget voor medische zorg. 

Maar hoe stellen we overdetectie nu 

vast? Dat kan vooralsnog alleen indirect 

op populatieniveau. Gekeken wordt naar 

veranderingen van de tumorincidentie in 

relatie tot gemetastaseerde ziekte, kanker-

specifieke sterfte en veranderd diagnos-

tisch beleid. Dat vraagt goed opgezette, 

grote en langlopende studies. Over hoe 

je zo’n onderzoek naar overdetectie 

precies moet uitvoeren, wordt verschillend 

gedacht en daarom zijn er ook uiteenlo-

pende schattingen over de mate daarvan. 

Maar dát er, substantiële, overdiagnostiek 

bestaat, lijdt geen twijfel meer. 

En wat betekent dat nou allemaal voor 

ons vak? De patholoog is de enige die 

de diagnose kanker kan stellen, deze 

ziekte-entiteit is immers primair micro-

scopisch gedefinieerd. Maar bijvoorbeeld 

de diagnose borstkanker omvat een 

heterogene verzameling subtypen, elk met 

een verschillend biologisch gedrag. Door 

een veranderd diagnostisch beleid zien 

we relatief meer inerte tumoren en niet 

iedere (pre)maligniteit vraagt om dezelfde 

agressieve therapie. We kunnen nog niet 

op individueel niveau accuraat vaststellen 

wanneer er van overdetectie sprake is. Met 

die problematiek moeten we dus aan de 

slag. Ook op oude diagnostiek gebaseerde 

prognoseschattingen zijn aan herziening 

toe. 

OVERBEHANDELING

De incidentie van borstkanker is door 

screening gestegen en dat wordt dan weer 

als argument gebruikt dat meer vroegdiag-

nostiek nodig is en hoe nuttig het daarom 

is om aan kankerscreening mee te (blijven) 

doen. Inmiddels is duidelijk geworden >

In
ci

d
en
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e

Alle tumoren type X

Gemetastaseerde ziekte X

Jaar
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dat van elke 100 vrouwen bij wie borst-

kanker door de screening wordt vastge-

steld, er tenminste 15 -25 gevallen van 

overdetectie zijn. Die worden dus onnodig 

behandeld, chirurgisch, radiotherapeutisch 

en soms met chemotherapie.

En dan de premaligniteiten, bijvoorbeeld de 

‘epidemie’ van DCIS, een entiteit waarvan 

de incidentie door de screening gigantisch 

is toegenomen. Die diagnose betekent 

momenteel voor de vrouw excisie van de 

laesie en radiotherapie van de mamma. 

In de meerderheid van de gevallen is dat 

echter overbodig. 

De diagnose kanker heeft voor de patiënt 

nog steeds een omineuze betekenis. 

De huidige histologische classificatie 

met gradering alleen blijkt gewoon te 

grofmazig. We hebben al enkele aanvul-

lende niet-morfologische prognostische 

indicatoren maar dat moet nog veel 

fijnmaziger. En vraagt de huidige tumor-

classificatie misschien ook om verbete-

ringen? Deze problematiek heeft evident 

ook een ethische dimensie: hoe kunnen 

we de patiënt door middel van accurate 

diagnostiek zoveel mogelijk onheil 

besparen? Er is dus werk aan de winkel! •

Voor een uitgebreide literatuurlijst zie:http://epistemo.nl/

blog/wp-content/uploads/2022/08/Literatuur.pdf

Oplossing 4e puzzel 

Patho-logisch

De letters uit de oplossingen 

1. Whipple (bacterie) 

2. Demodex 

3. Azzopardi (fenomeen) 

4. Mantel (zone)

5. Cornea

6. Retina 

7. Amyloid

8. Schaumann (lichaampje) 

9. Venule 

10. Granuloom 

11. Verruca 

12. Adipocyt 

13. Leishmania

14. Plaque 

Vormen samen het woord 

Expertisegroep.

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

NVVP 
Magazine 
kopij
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AIOS hoekje

at was vlak na mijn promotie-

onderzoek aan de Universiteit 

van Amsterdam naar de moleculaire 

regulatie van neurale stamcellen. 

Tijdens mijn onderzoek vond ik interes-

sante raakvlakken tussen de moleculaire 

mechanismen die normale stamcellen 

in toom houden en oncogene mutaties 

bij hersentumoren. Zodoende raakte 

ik steeds meer geïnteresseerd in 

moleculaire diagnostiek en was meteen 

enthousiast toen ik een vacature langs 

zag komen voor KMBP in opleiding, 

een functie waarvan ik het bestaan nog 

maar net kende.  

Nu ik bijna negen maanden verder ben 

blijkt dat gelukkig een goede keuze. Als 

KMBP in opleiding ben ik betrokken bij 

de moleculaire diagnostiek van vrijwel 

alle verschillende maligniteiten. Zo is er 

elke week een overleg met pathologen 

en longartsen waar direct de behan-

delopties worden besproken voor een 

EGFR-mutatie die wij soms nog maar 

kort daarvoor hebben kunnen aantonen 

in weefsel of bloed. Die opties worden 

steeds complexer nu er ook gelukkig 

steeds meer kan worden behandeld op 

resistentiemutaties. 

Ook aanvragen vanuit klinisch genetisch 

onderzoek kunnen uitdagend zijn. Zeker 

Swip Draijer 
KMBP i.o.

In oktober 2021 ben ik begonnen aan 

de opleiding tot Klinisch Moleculair 

Bioloog in de Pathologie (KMBP) in het 

Erasmus MC. 

D bij oud materiaal kan het lastig zijn speci-

fieke mutaties te detecteren terwijl dit wel 

grote implicaties kan hebben voor een 

familie. Daarnaast nemen de technische 

mogelijkheden alleen maar toe en maken 

wij gebruik van steeds grotere panels 

om genomische afwijkingen te vinden. 

Die diversiteit maakt het uitdagend en 

interessant. Zo is er regelmatig een casus 

waar je diep in moet duiken en je echt de 

samenwerking met pathologen, analisten, 

laboratoriumspecialisten klinisch genetica 

en bioinformatici nodig hebt. 

Binnen de tweejarige opleiding is er 

veel ruimte om zelf een programma 

op te stellen, congressen te bezoeken, 

mogelijkheden stage te lopen bij andere 

afdelingen en onderzoek te doen. Ik ben 

niet alleen betrokken bij de diagnostiek, 

maar help ook mee bij de validatie 

van nieuwe panels en de dagelijkse 

problemen op het lab op te lossen. Het 

is leuk om te merken dat het vak van 

KMBP enorm in ontwikkeling is en ik 

ben erg benieuwd naar de moleculaire 

diagnostiek van de toekomst. •
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econstateerd werd dat zelfs in 

tijdschriften met hoge impact, 

de kwaliteit van de histopathologische 

analyses soms ver beneden peil was en dat 

er zelfs verkeerde conclusies getrokken 

werden. Vraag: Hoe kunnen we de kwaliteit 

van histopathologische analyses in prekli-

nisch onderzoek verbeteren?

IEDERE JOBSTUDENT KAN 

PATHOLOGIE DOEN

In een ideale wereld, heeft een onder-

zoeker voor aanvang van zijn dierexperi-

menten, contact met een patholoog. Het 

onderzoek en de mogelijke pathologie 

wordt uitgebreid besproken en in samen-

spraak met de patholoog wordt bepaald 

welke controles belangrijk zijn en op 

welk tijdstip, welke organen geïsoleerd 

moeten worden. De macroscopie wordt 

beschreven en de weefsels worden gelijk-

tijdig opgewerkt door een ervaren histo-

technicus. De histopathologische analyse 

wordt vervolgens uitgevoerd door een 

ervaren patholoog. De praktijk is helaas wat 

weerbarstiger. 

In de meeste gevallen wordt de patholoog 

pas na afloop van een studie geconsulteerd 

en soms helemaal niet. Veel onderzoekers 

doen al het werk zelf. Soms uit finan-

ciële overwegingen maar vaak ook door 

Gebrekkige 
Histopathologie
Vanuit de Society of Toxicological Pathology (STP) werd 

onlangs de zorg geuit over de gebrekkige kwaliteit van de 

histopathologische analyses in gepubliceerde artikelen. 

onervarenheid en onderschatting van de 

benodigde expertise. Hoe moeilijk kan het 

zijn, nietwaar?! In sommige gevallen wordt 

het werk zelfs uitbesteed aan goedwil-

lende, doch zeer onervaren stagiaires. Dat 

dit tot fouten leidt is niet verwonderlijk. 

Ik denk dat iedereen wel gevallen kent 

waarbij het goed mis ging. Zelf ken ik 

een studie waarbij aan het eind van een 

experiment de verkeerde weefsels waren 

geïsoleerd. In een ander experiment 

werden controleweefsels van 2 maanden 

oude mannetjes muizen vergeleken met 

weefsels van 9 maanden oude vrouwtjes 

muizen. De zelfwerkzaamheid gaat vaak 

ook ten koste van de kwaliteit van de 

coupes. Ik heb genoeg experimenten van 

derden voorbij zien komen waarbij ik om 

de artefacten heen moest analyseren. In 

veel gevallen is de patholoog helemaal 

niet betrokken bij het onderzoek en doen 

de onderzoekers alles zelf, inclusief de 

histopathologische analyse. Soms gaat dit 

redelijk maar vaak gaat dit ook helemaal 

verkeerd door gebrekkige anatomische 

- en histologische kennis. Zo zag ik 

een manuscript waarin de pineal gland 

gekarakteriseerd werd als een neoplasm. 

Nog gevaarlijker is, wanneer een onder-

zoeker door een combinatie van bias en 

gebrekkige kennis de resultaten interpre-

teert. Regelmatig moet ik manuscripten 

Aswin Menke,  
research 

pathologist, TNO 
Metabolic Health 
Research Leiden

G

 PREKLINISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

32 NVVP MAGAZINE
2-2022



afwijzen omdat de histopathologische 

plaatjes niet laten zien wat er in de tekst 

wordt beweerd. 

PATHOLOGEN WETEN ALLES

Zou de kwaliteit van de histopathologie 

verbeteren als een tijdschrift de onder-

zoeker verplicht om de pathologische 

analyse door een gecertificeerd patholoog 

te laten uitvoeren? Wij weten alles, toch? 

“Jullie denken dat jullie God zijn”, zei een 

studie director een keer tegen mij, toen hij 

zich beklaagde over de interpretatie van de 

histopathologische analyse. Tja, dat zette 

mij wel even aan het denken. 

Als ik terugkijk op mijn opleiding en mijn 

ervaring dusverre, heb ik dan het idee dat 

ik bij elk diermodel, met grote zekerheid 

een goede histopathologische analyse kan 

doen? Ken ik van elk diermodel de verschil-

lende ontwikkelingsfasen, de anatomie, 

de histologie, de fysiologie en de achter-

grondpathologie? Bij veel diersoorten zijn 

er ook nog verschillende stammen met 

allemaal hun eigen karakteristieken.  Als 

ik wat van de zebravis afweet, kan ik mij 

dan een vispatholoog noemen als ik weet 

dat er meer dan 22.000 vissoorten zijn? 

Persoonlijk denk ik dat de kwaliteit van de 

histopathologie zeker zal verbeteren als 

een patholoog de analyse uitvoert, en nog 

meer als de patholoog vanaf het begin bij 

het experiment betrokken is. De kwaliteit 

van de histopathologische analyse zou 

echter nog verder verbeteren als we als 

patholoog ook kritisch naar onszelf blijven 

kijken. 

Sommige publicaties met gebrekkige 

pathologie, zijn gedaan met medewerking 

van pathologen. Of je nu toxicologisch 

patholoog bent, veterinair patholoog of 

humaan patholoog, het blijft belangrijk om 

je onderzoeksmodel goed te kennen en dat 

je je bewust bent van je eigen beperkingen. 

Weet ik voldoende van dit diermodel? Heb 

ik de kennis en expertise om deze analyse 

te doen? Als ik afwijkingen zie, kom dit 

door de behandeling? Is het achtergrond 

pathologie? Is het überhaupt pathologie of 

kijk ik naar een normale ontwikkelingsfase? 

Blijf kritisch, ook naar jezelf toe. 

TIJDSCHRIFTEN, DRAAI DE 

BANKSCHROEVEN AAN…

Om de histopathologie kwaliteit van 

publicaties te verbeteren zou ik als 

tijdschrift verplicht stellen dat een gecer-

tificeerd patholoog de analyse doet. De 

onderzoekswereld zou hierdoor meteen 

getriggerd worden om de histopatho-

logie serieuzer te nemen. Een slechte 

histopathologische analyse is een enorme 

verspilling van tijd, energie, geld en proef-

dieren. Ik verbaas mij er vaak over dat er 

kostbare dierexperimenten worden uitge-

voerd maar dat er geen budget is voor een 

goede histopathologische analyse. Dat kan 

gewoon niet. Als tijdschrift, zou ik ook de 

patholoog laten aangeven dat hij/zij achter 

de conclusies staat die getrokken zijn op 

basis van de histopathologische data.  Dit 

maakt de patholoog meer verantwoordelijk 

en zal beslist leiden tot betere histopatho-

logische analyses. •

“Blijf kritisch 
ook naar  
jezelf toe”
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Door de fusie in 1990 met het Rijnoord 

Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn was het 

Rijnland Ziekenhuis geboren, met een mooi 

laboratorium op locatie Leiderdorp. Met de 

afdeling pathologie in het Diaconessenhuis 

Leiden was al langere tijd een nauwe 

samenwerking ten aanzien van gedeelde 

diensten. 

In 2013 werd die samenwerking uitgebreid 

en kwamen de pathologen uit Leiderdorp 

ook in Leiden werken. Doordat de zieken-

huizen dit goede voorbeeld zijn gaan 

volgen, is in 2015 het fusieproduct Alrijne 

Ziekenhuis opgericht, met samenvoegen 

van beide laboratoria op 1 locatie, hetgeen 

locatie Leiderdorp is geworden. Een nieuw 

pathologielaboratorium is hierbij echter 

nooit in de tekeningen opgenomen. Dat is 

sinds begin deze eeuw niet meegegroeid 

met de productie- en personeelsuitbrei-

dingen, waardoor we inmiddels behoorlijk 

krap zitten, iets wat zeker in de begintijd 

van Corona – met de anderhalve meter 

maatregelen – op z’n zachtst gezegd 

uitdagingen met zich meebrengt.

Om zo goed als mogelijk toekomstbe-

stendig te zijn en snel kwalitatief goede 

diagnostiek te blijven leveren, wordt sinds 

2015 ook in de Leidsche en Haagsche 

Uit het land

Het kleinste lab van Nederland!

regio intensief gebrainstormd over samen-

werking tussen verschillende laboratoria. 

In het Alrijne hebben we met vier patho-

logen een hele fijne, betrouwbare en ook 

gezellige vakgroep. Echter, we realiseren 

ons goed dat we hiermee ook te klein zijn 

voor de toekomst. De aandachtsgebieden 

kunnen niet voldoende doorgezet worden 

naar subspecialisaties en we ervaren dat we 

op de hoog complexe, laag volume vakge-

bieden kwetsbaar zijn, maar ook op de 

laag complexe, hoog volume vakgebieden 

in geval van vakantieperioden en ziekte. 

Daarom is onderzocht of er een samen-

werking met het LUMC en de Goudse 

collega’s mogelijk was, hetgeen helaas 

op financiële gronden niet vruchtbaar is 

gebleken. 

Gezien de goede interregionale banden 

blijft de wens tot nauwere samenwerking 

binnen de regio wel aanwezig. Deze wordt 

nu in eerste instantie gericht op gezamen-

lijke digitalisering. In de afgelopen jaren 

is immers op vele plekken in Nederland, 

maar ook wereldwijd, de digitalisering 

niet meer uit ons vak weg te denken. Dit 

wordt met name met het LUMC uitge-

werkt, maar ook andere laboratoria in de 

regio, van Gouda en Delft via Den Haag 

naar Leiden, zijn hierbij laagdrempelig en 

Waarschijnlijk…

Er was eens, lang, lang geleden, naast de mooiste stad van Nederland 

een bescheiden pathologie laboratorium in het Sint Elisabeth 

Ziekenhuis in Leiderdorp. 
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in wisselende mate betrokken. 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 we ons 

verder kunnen ontplooien en een sterke 

pathologie instelling kunnen blijven.

In het Alrijne hebben we naast vier patho-

logen met 28 analisten en secretaresses 

een hele fijne, afdeling. Door de kleinscha-

ligheid is er ook veel saamhorigheid en 

heerst een familiaire sfeer: mensen willen 

elkaar helpen en samen de best mogelijke 

zorg geven, men is op veel plekken 

inzetbaar en neemt gemakkelijk werk van 

elkaar over waar nodig. Deze sfeer en 

saamhorigheid willen we graag behouden 

in de toekomst en met de genoemde 

ontwikkelingen kan de afdeling daarbij 

tevens een moderniseringsslag maken. Ook 

kan met de toekomstplannen (nieuwbouw 

op locatie Leiden) de wens van de patho-

logen om in beide ziekenhuizen te werken 

en niet op afstand materiaal te ontvangen 

of via teleconferentie besprekingen te 

voeren, in vervulling gaan. 

In 2023/2024 hopen wij dan ook de deuren 

van onze nieuwe afdeling te kunnen 

openen, waarmee we een stap gezet 

hebben naar een toekomstbestendige, 

up-to-date afdeling pathologie. •

Wietske 
den Hartog, 
patholoog

Martin de Gast, 
patholoog
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