
Veldhuizen cursus long en mediastinum cytologie 

 

Donderdag 3 en vrijdag 4 november hebben ruim 80 deelnemers genoten van de volgeboekte 

Veldhuizen cursus over long en mediastinum cytologie.  

Hans Blaauwgeers en Shoko Vos hebben de deelnemers een zeer duidelijk overzicht gegeven van hoe de 

beoordeling van cytologische materiaal uit dit gebied moet worden aangepakt. Matthijs van Oosterhout 

heeft laten zien dat de nieuwe WHO classificatie voor long tumoren ook een speciaal hoofdstuk heeft 

gewijd aan de diagnostiek met cytologie of zeer kleine biopten, zowel wat de classificatie betreft als de 

bewerking. Dat deze bewerking belangrijk is was al naar voren gekomen in de cursus in 2018. Sindsdien 

zijn hierover zowel nationaal als internationaal studies verricht. Deze werden zeer helder besproken door 

Lia van Zuylen. De meer specifieke toepassing voor de PDL-1, die via ons cytologie netwerk werd 

onderzocht, werd getoond door Mirthe de Boer. De conclusie is dat er helaas nog niet 1 bewerking is die 

voor alle toepassingen (immuno en moleculair) optimaal is. Maar dat validatie en aandacht hiervoor 

daarom essentieel zijn.  

Marc van de Vijver toonde hoe cytologie een cruciale rol kan spelen bij de diagnostiek van 

mesotheliomen en dat het voorkomen van deze dodelijke, aan asbest gerelateerde, ziekte (bij 80% van 

de patienten) voorlopig nog niet af zal nemen (nu 4000-5000 gevallen per jaar in Nederland). Jan von der 

Thüsen besprak, de soms vergeten, rol van cytologie bij de diagnostiek van niet neoplastische 

aandoeningen. De lettersoep (NSIP, IPF, DIP, PAP, LCH, etc.) was wel wat moeilijk verteerbaar maar het 

belang van de cytologie daarom niet minder duidelijk. Roel Verhoeven liet zien dat wij nog veel meer 

puncties van kleine longlaesies en peribronchiale lymfklieren kunnen verwachten als meer ziekenhuizen 

gebruik gaan maken van navigatie bronchoscopie; een combinatie van bronchoscopie, echografie en 

doorlichting.  

Iets minder dan de helft van de tijd werd besteed aan het zelf beoordelen van preparaten in digitale 

workshops. Na het overwinnen van een aantal digitale barrières lijkt dit een positieve en duurzame 

ontwikkeling met veel mogelijkheden. 

De donderdagavond werd gebruikt voor het presenteren van een aantal bijzondere casus door Daniëlle 

Paffen, Rob Hoogvorst en Marcia Nederstigt. Hierna werd in het sportcafé nog tot in de kleine uurtjes 

alles besproken dat gedurende de dag, de lunch en de koffiepauzes niet aan bod was gekomen. Kortom 

ideale omstandigheden om op verschillende vlakken weer “op adem te komen” voor een heel jaar. 


