
19 november 2016, pag. 6

INGEBLOKT EN UITGEPLOZEN
K

Acht jaar geleden werd het
voormalige Laboratorium
voor de Volksgezondheid in
Friesland opgesplitst in
twee afzonderlijke organi-
saties. Izore, het centrum
voor infectieziekten, is er
voor de medische microbio-
logie, dat wil zeggen het
voorkomen en bestrijden
van ziekten die ontstaan
door virussen en bacte-
rieën.
Pathologie Friesland, de
buurman aan de Jelsumer-
straat, is gespecialiseerd in
cel- en weefselonderzoek
waarmee de oorzaken en
mechanismen van aandoe-
ningen worden onderzocht.
Voor facilitaire zaken wordt
er samengewerkt, bijvoor-
beeld in het vervoer van en
naar de ziekenhuizen.

Laboratorium
voor de
Volksgezondheid
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INGEBLOKT
Ze komen naar eigen
zeggen ,,uit de kelder
van het ziekenhuis’’ en
timmerden tot voor kort
te weinig aan de weg.
Toch vormen patholo-
gen een onmisbare scha-
kel in de geneeskunde.
Hoog tijd voor een nade-
re kennismaking.

T EN UITGEPLOZE
K ijken, puzzelen en vergelijken.

Pathologen worden vaak weggezet
als studeerkamergeleerden. Ze gaan

in anonimiteit schuil achter vrijwel elke medi-
sche beslissing van enige importantie.

Robby Kibbelaar vertelt graag over zijn vak.
Hij is voorzitter van de vakgroep die hij en zijn
elf collega’s van Pathologie Friesland vormen.
Samen met de veertig analisten en andere
medewerkers van de organisatie zijn de patho-
logen verantwoordelijk voor het cel- en weef-
selonderzoek voor alle huisartsen en de vier
ziekenhuizen in Friesland.

Er heerst een serene rust in het pand aan de
Jelsumerstraat in Leeuwarden. Levend materi-
aal gaat hier door vele handen en wellicht
stemt dat tot omzichtigheid en eerbied. De
patiënt die morgen een goede of slechte uit-
slag krijgt heeft er nauwelijks weet van, maar
hier in het lab vallen belangrijke beslissingen.

,,Veel mensen denken bij pathologie aan de
patholoog-anatoom die onderzoek doet naar
doodsoorzaken. Zo is ons vak ooit begonnen,
maar nu is dat nog maar een heel klein deel
van wat we doen’’, zegt Kibbelaar (58). ,,Twintig
jaar geleden deden we nog vierhonderd obduc-
ties per jaar, nu zijn dat er nog maar iets meer
dan honderd. Onze hoofdtaak is de klinische
pathologie.’’

DOKTERS
Pathologie behoort tot de medische functies

UITGEPLOZEN
die ondersteunend zijn, net als radiologie,
microbiologie en nucleaire geneeskunde. ,,We
onderzoeken weefsels en cellen die iets kun-
nen zeggen over de ziekte waaraan mensen
lijden en het verloop daarvan.’’ Kibbelaar
onderstreept dat pathologen in de eerste
plaats dokters zijn.

,,Dat vergeet men wel eens. We werken
weliswaar ten dienste van de huisartsen en de
ziekenhuizen, maar we staan ook naast hen.
Dat we in een eigen gebouw zitten, is eigenlijk
niet zo logisch, we zouden in de buurt van de
patiënt moeten werken, maar dat levert prakti-
sche problemen op.’’

In het verleden hadden de pathologen elk
een eigen nauwe relatie met een van de Friese
ziekenhuizen, tegenwoordig wordt er meer
taakgericht gewerkt. ,,Iedere patholoog heeft
enkele specialismen, bijvoorbeeld borstkanker,
hematologie, longziekten of maag-darmklach-
ten.’’

Kibbelaar en zijn collega’s bezoeken dan ook
geregeld de ziekenhuizen. ,,Voor multidiscipli-
nair overleg, maar ook om te assisteren bij
operaties. Bij sommige chirurgische ingrepen
is het namelijk noodzakelijk dat weefsel ter
plekke wordt onderzocht.’’

Pathologie Friesland is opgezet door de
Friese ziekenhuizen en heeft een stichtings-
vorm. ,,We hoeven dus geen winst te maken’’,
zegt bestuurder Eric Weernink. ,,Toch zijn we
ook ondernemers, want onderaan de streep

moeten de cijfers wel kloppen in een zorgwe-
reld die voortdurend verandert. De samenwer-
king met huisartsen en medisch specialisten is
intensief. We maken deel uit van behandel-
teams en voeren veel overleg.’’

Vaak verloopt dat overleg via teleconferen-
tie. Pathologie Friesland heeft daarvoor een
aparte kamer ingericht. Met digitale hulpmid-
delen kan dan in gezamenlijkheid worden
gekeken naar de analyses die zijn gemaakt.

OOGST
De dag begint vroeg aan de Jelsumerstraat. Om
zeven uur gaan de eerste assistenten al aan de
slag met een deel van de ‘oogst’ van de vorige
dag: lichaamsweefsel dat na een voorbewer-
king is ontleed, ontwaterd en ingeblokt. Kort

daarna komt ook de eerste nieuwe zending
van de dag al binnen: potjes en zakjes die zijn
aangeleverd door huisartsen en verpleeghuis-
artsen, spoedig gevolgd door overige van de
ongeveer zeven dagelijkse zendingen vanuit
de ziekenhuizen en de grotere huisartsenprak-
tijken.

Op piekdagen kunnen er wel 350 pakketjes
met patiëntenmateriaal binnenkomen. Elke
inzending krijgt een nummer en barcode die
het verdere proces begeleidt. Bij de ontvangst
wordt ook direct al een scheiding aangebracht
tussen materiaal dat met spoed moet worden

onderzocht en zendingen die de normale
procedure volgen. Spoed betekent een afhan-
deling in twee of drie dagen, de rest kent een
doorlooptijd van ongeveer een week.

In het eerste deel van de keten spelen ont-
vangstmedewerkers, administratief personeel
en patholoog-assistenten de hoofdrol. Zij
zorgen voor een zorgvuldige registratie en
labeling, rapporteren terug naar de afzender
wat er is ontvangen, prepareren het materiaal

ALLES VOOR DE
DIAGNOSE, IS HET MOTTO

en leveren de stalen aan die uiteindelijk door
de pathologen worden beoordeeld. De inzen-
dingen omvatten weefsels of cellen. Bij kleine
weefselstukjes, zogenaamde biopten, gaat het
veelal om een eerste diagnose. Bij grote opera-
tiepreparaten, zogeheten excisies, gaat het om
de definitieve diagnose en om het resultaat te
meten van chemotherapie, bestralingen en
medicatie.

Excisies, bijvoorbeeld van de huid, borst of
darm, worden door patholoog-assistenten
uitgesneden tot kleine porties, geschikt voor
verdere verwerking en microscopisch onder-
zoek, waarbij alle noodzakelijke gegevens
worden ingesproken in de computer. Com-
plexe inzendingen worden door een patholoog
uitgesneden en verslagen. In een zogeheten
tissueprocessor wordt het weefselvocht ont-
trokken waarna het materiaal klaar is om
‘ingeblokt’ te worden in paraffine.

KLEURING
Van die blokjes worden met een microtoom in
een volgend station uiterst dunne plakjes
gesneden die op een glaasje worden geplakt en
gefixeerd. Die plakjes zijn vierduizendste
millimeter dun. Om dit materiaal zo goed
mogelijk te kunnen bestuderen wordt tot slot
een kleuring aangebracht, eerst met hema-
toxyline en eosine en daarna soms nog met
andere kleuren om de structuur goed zicht-
baar te maken. Tot slot controleert een mede-
werker of de glaasjes bij het juiste materiaal
zijn gevoegd en is het materiaal klaar voor de
patholoog.

Anders dan bij weefsel wordt bij het onder-
zoek naar lichaamsvocht alleen een moment-
opname gemaakt. Door de aard van het mate-
riaal kan vocht niet bewaard blijven. Urine,
speeksel, wondvocht, puncties en dergelijke
moeten dus snel worden geanalyseerd. Dan is
er ook nog het immunolab, waar onder meer
wordt geanalyseerd welke types kanker zijn
aangetroffen.

De microscoop is het belangrijkste hulpmid-
del in de pathologie. Met dat instrument kan
op microscopisch niveau gezocht worden naar
afwijkingen en kenmerken van ziekteproces-
sen. Eigen kennis, dikke handboeken, internet
en desgewenst overleg met collega’s elders op
de afdeling of bij andere labs moet vervolgens
leiden tot de juiste diagnose.

Sinds een aantal jaren speelt ook de molecu-
laire biologie een rol. Daarbij wordt met be-
hulp van dure apparaten de DNA-structuur
van menselijke cellen geanalyseerd op afwij-
kingen. De techniek stelt de pathologen in
staat om veel breder en dieper te kijken naar
ziektebeelden. En daarmee stellen zij collega-
artsen weer in staat behandeling op maat te
bieden.

KERN
Het is de jongste tak van de pathologie die
zeker nog grote ontwikkelingen zal doorma-
ken. ,,Je dringt als het ware door tot de kern
van het leven’’, zegt Eric Weernink. Pathologie
Friesland werkt daarin trouwens samen met
het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Net als elders in de zorg rukt de digitalise-
ring snel op. Vrijwel alles in het werkproces
wordt direct vastgelegd en de communicatie
met artsen en instellingen verloopt groten-
deels digitaal. In de naaste toekomst zal de
microscopie ook gedigitaliseerd worden waar-
door de diagnostiek sneller en efficiënter kan
plaatsvinden en het makkelijker wordt colle-
ga’s te raadplegen.

Daarnaast is het echter ook van groot be-
lang om al het behandelde materiaal fysiek te
bewaren. ,,Het kan voor een patiënt of de
familie later belangrijk zijn om archiefweefsel
in paraffineblokjes te kunnen analyseren op
specifieke afwijkingen met behulp van immu-
no- of DNA-technieken.’’

Nieuwe technologie vergt
van Pathologie Friesland
grote investeringen in
apparatuur. Mede daarom,
maar ook omdat de patho-
loog nooit uitgestudeerd
raakt, werkt het Friese lab
nauw samen met het
UMCG en het Martini Zie-
kenhuis in Groningen en de
Treantgroep in Drenthe.
Samen vormen zij het
Pathologie Netwerk Noord-
Nederland.
,,We zijn een middelgroot
instituut, maar ook weer
niet groot genoeg om het
alleen te redden’’, zegt
bestuurder Eric Weernink.
,,Strategische samenwer-
king is belangrijk. Dat heeft
te maken met kwaliteit en
met kosten. Pathologie is
zowel kapitaal- als arbeids-
intensief werk. Samen
weten we meer dan alleen,
zonder dat je overigens
direct aan fuseren moet
denken.’’
Het netwerk moet de pa-
thologen ook helpen om
meer naar buiten te treden.
,,Communicatie was nooit
het sterkste punt van deze
beroepsgroep. Gelukkig
verandert dat snel. De
nieuwe generatie patholo-
gen zoekt al veel meer het
contact met de buitenwe-
reld. We hebben geen
klanten, maar we zijn
partners, zeggen we tegen
huisartsen en specialis-
ten.’’
Ook commerciële bedrijven
betreden het veld van de
pathologie. Mammaprint is
daar een voorbeeld van,
een commerciële test waar-
mee in een vroegtijdig
stadium van borstkanker
het karakter en de eigen-
schappen van een tumor
kan worden vastgesteld.
Echt last van dat soort
bedrijven heeft Pathologie
Friesland nog niet, zegt
Weernink. ,,Door aan de
ene kant de vergrijzing en
de andere kant de toegeno-
men medische kennis,
neemt het werk nog altijd
geleidelijk toe, vooral in de
oncologie. We kunnen
steeds verfijnder en gerich-
ter zoeken en analyseren.’’

Netwerk
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Achter de schermen bij
Pathologie Friesland.

Grote foto: met een micro-
toom worden van li-

chaamsweefsel uiterst
dunne plakjes gesneden.

Kleine foto’s: weefsel
wordt in paraffine inge-

blokt, een uitvergroot
beeld van weefselcellen en

bakjes met kleuren.

Robby Kibbelaar achter de microscoop.


