
Onderzoek naar de landelijke variatie in gradering van (pre-)maligne mamma laesies 

Hierbij willen we u graag informeren over een SKMS-onderzoeksproject naar de landelijke 

variatie in gradering van (pre-)maligne mamma laesies dat per 15 april  van dit jaar is gestart. De 

hoofdaanvrager is prof. dr. Paul van Diest. Mede-aanvrager is de NVVP. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd in samenwerking met Stichting PALGA. 

Histologische gradering van (pre-)maligne laesies is een belangrijke prognostische parameter. 

Ondanks grote klinische consequenties blijkt de gradering niet altijd even eenduidig. Dit is voor 

(pre-)maligne colon laesies reeds aangetoond in een grote nationale studie naar variatie in 

gradering (Kuijpers et al, 2015, 2016). In het huidige onderzoek, wat als een vervolg op 

bovengenoemd onderzoek kan worden gezien, zal de landelijke variatie in histologische 

gradering van (pre-)maligne mamma laesies in kaart worden gebracht.  

Hiervoor is een landelijke zoekvraag ingediend bij Stichting PALGA. Met behulp van deze data 

zal de landelijke variatie tussen laboratoria in kaart worden gebracht. Daarnaast zal in enkele 

labs, die hiervoor toestemming hebben gegeven, de variatie tussen pathologen worden 

bepaald. Naast het bepalen van de mate van variatie op inter-laboratorium en inter-patholoog 

niveau, zullen wij een analyse doen naar factoren die mogelijk bijdragen aan de variatie in 

gradering. Tenslotte zal er een e-module worden ontwikkeld met als uiteindelijk doel 

standaardisatie van gradering en daarmee verbetering van de mammazorg. 

Als vervolg op de landelijke zoekvraag hebben wij een enquête voor pathologen ontwikkeld om 

meer inzicht te krijgen in de variatie in gradering. We hebben hier al enkele reacties op 

ontvangen, maar wij zouden graag van nog meer pathologen weten hoe zij graderen. Daarom 

verzoeken wij pathologen die mammadiagnostiek doen deze enquête in te vullen en deze ook 

te verspreiden onder collega’s. De enquête bestaat uit 16 korte (meerkeuze) vragen en neemt 

weinig tijd in beslag (maximaal 5 minuten). Het invullen van de enquête is uiteraard anoniem. De 

link naar de enquête vindt u hier.  

Indien gewenst is het voor labs mogelijk terugkoppeling van de lab-specifieke onderzoekdata te 

ontvangen. Omdat PALGA normaliter geen labnaam levert bij de excerpten is hiervoor 

toestemming aan de labs gevraagd. Veel labs hebben deze toestemming (voor deze 

wederkerende zoekvraag) reeds in het kader van het onderzoek van Chantal Kuijpers gegeven. 

De labs waarvan eerder geen toestemming is verkregen, zijn enkele weken geleden opnieuw 

benaderd. Uiteraard worden de namen van de pathologielaboratoria nooit gebruikt in 

publicaties en voordrachten. 

Wij hopen dat alle pathologielaboratoria willen meewerken aan dit onderzoek, zodat wij de 

landelijke variatie in histologische gradering van (pre-)maligne mamma laesies optimaal in kaart 

kunnen brengen. Alvast dank voor uw medewerking. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjTc8X-FqtJqC7UNJOy2kEWWQBWDoxfwFD6ej5Z5MUtxx5lw/viewform?usp=sf_link


Contactgegevens: 

E-mail: c.vandooijeweert-3@umcutrecht.nl (Carmen van Dooijeweert) of 

p.j.vandiest@umcutrecht.nl (Paul van Diest). 
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