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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de vijfde editie van het NVVP magazine. Een extra dikke uitgave vanwege het
jubileum gedeelte.
In dit nummer staat de moleculaire pathologie centraal. U kunt lezen hoe we ten tijde
van de huidige Corona pandemie een update van de richtlijn ”verslaglegging moleculaire diagnostiek in de pathologie” hebben gemaakt. Een update waar ik met alle plezier
aan heb meegewerkt en wat dankzij de goede voorbereiding van Astrid Eijkelenboom
en Leon van Kempen zeer efficiënt is verlopen. De revisie in concept wordt nu aan de
leden voorgelegd. In het artikel over de BRCA analyse leest u over de samenwerking
tussen de moleculaire diagnostiek van de pathologie en de klinische genetica. Meer
over moleculaire zaken vindt u in onze vast rubrieken “Van de bestuurstafel” en het
“AIOS hoekje”.
Natuurlijk in dit nummer ook niet moleculaire onderwerpen. Zo kunt u lezen over
DNTP (Dutch National Tissue Archive Portal), over digitalisatie binnen de pathologie
vanuit het perspectief van de veterinaire pathologie en de klinische pathologie, en over
de Dutch GE audit. In onze vaste rubriek “onder de microscoop” een interview met
Jos Meijer en in “uit het land” meer over pathologie DNA. Nieuw in dit nummer is de
“Pathologiepuzzel” waarvan u het antwoord ergens in dit magazine terug kunt vinden
(natuurlijk pas nadat u de puzzel zelf hebt opgelost).
Dit magazine bevat tevens een jubileum gedeelte. Niet omdat dit ons vijfde nummer
is maar wel omdat er afgelopen jaar enkele mooie mijlpalen zijn geweest. Zo bestaat
de NVVP 100 en PALGA dit jaar 50 jaar. Vanwege Corona konden we dit helaas niet
samen vieren maar wel konden we genieten van het mooie jubileumboek “Honderd
Jaar Nederlands Pathologie” en een heerlijke fles champagne van PALGA. Als ik in het
jubileumboek lees dat de taakgroep “moleculaire diagnostiek” van de NVVP in 1996
is opgericht realiseer ik me dat we anno 2021 ook dat 25 jarig jubileum aan dit lijstje
kunnen toevoegen. In dit extra jubileum gedeelte vindt u een interview met de redactie
van het jubileumboek en kunt u lezen over de uitreiking ervan. Verder meer over 25 jaar
moleculaire diagnostiek in de pathologie, de veterinaire pathologie, de toekomst van de
klinische pathologie en over PALGA.
Volgens mij hebben we er weer een zeer gevarieerd nummer van kunnen
maken en we hopen dat er voor iedereen iets te vinden is dat aanspreekt.
Judith Jeuken, KMBP, Vakgroep Pathologie, st PAMM (Eindhoven)
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Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 1920-2020

HONDERD JAAR NEDERLANDSE PATHOLOGIE

Honderd Jaar Nederlandse Pathologie

Colofon
Jaargang 3, mei 2021
Het NVVP Bulletin verschijnt halfjaarlijks in april
en november. Het Magazine is een aanvulling
op het 2-wekelijks bulletin en geeft ruimte voor
verdieping, discussie en opinievorming. Het
Magazine verschijnt digitaal en in beperkte oplage
als gedrukte versie.
Aan deze editie werken mee Jos Bart, Elisabeth
Bloemena, Judith van den Brand, Aletta Debernardi,

Honderd jaar Nederlandse
pathologie
Een eeuw pathologie
In 2020 vierde de Nederlandse

Jaap van Dijk, Winand Dinjens, Astrid Eijkelenboom,
Paul Fockens, Judith Jeuken, Léon van Kempen,
Marleen Kets, Robby Kibbelaar, Robert Kornegoor,
Leonie Kroeze, Miangela Laclé, Michiel Ledeboer,
Wendy de Leng, Marjolijn Ligtenberg, Jos Meijer,
Femke Meijer, Aswin Menke, Iris Nagtegaal,

Vereniging voor Pathologie (NVVP)

Karlijn Nass, Margreet Ploeg, Reini Rodenburg,

haar eeuwfeest. Aanleiding voor

Ed Schuuring, Ernst-Jan Speel, Sophie van Tilburg

een fraai uitgegeven jubileumboek:

– van Hedel, Robin Verjans, Bibi Vierdag – Makken,
Shoko Vos, Edmar Weitenberg, Stefan Willems.

Honderd Jaar Nederlandse Pathologie.
Met daarin veel deskundige aandacht
voor de ontwikkeling van het beroep
van patholoog, de wetenschappelijke fundering daarvan, voor
bestuur, beleid en opleiding, voor
de verschillende deel gebieden van
de pathologie en – verrassend – een
reeks aardige portretten van families
waarin pathologie bij de beroepskeuze

Redactieraad
• Judith Jeuken, KMBP
• Robby Kibbelaar, secretaris NVVP
• Robert Kornegoor,
klinisch patholoog
• Margreet Ploeg,
veterinair patholoog
• Sophie van Tilburg-van Hedel,
bureaumanager NVVP
Redactiesecretariaat
secretariaat@pathology.nl

een constante factorbleek.
Honderd Jaar Nederlandse Pathologie
is uitsluitend verkrijgbaar bij het bureau

Vormgeving
halfjuni.nl • webwerk &
grafische vormgeving

van de NVVP voor 40 euro,
maar: op =op. Mail naar:
secretariaat@pathology.nl
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Kort

COVER
Ondanks de grote vlucht die de moleculaire diagnostiek de afgelopen 25 jaar
genomen heeft komt er nog steeds veel
handwerk kijken bij de uitvoering van de
verschillende moleculaire testen

Nieuwsflits
Expertisegroepen
Pathologie

Pathologie In Beeld

Expertisegroepen die het gehele
terrein van de pathologie

KNAW kiest 23 nieuwe leden

bestrijken is één van de speer-

PERSBERICHT | 28-04-2021

punten van het NVVP beleid.

De KNAW heeft drieëntwintig

In mei 2020 is de Handreiking

nieuwe leden gekozen. Zij worden
gekozen op grond van hun

Expertisegroepen gepubliceerd

wetenschappelijke prestaties.

en is de introductietekst op de

Een van deze 23 nieuwe leden is

website geactualiseerd

genomen voor het oprichten van

(pathology.nl/expertise-groepen).

een post mortem en een weke

Pancras C.W.

Op diverse deelgebieden zijn

delen expertisegroep.

Hogendoorn

inmiddels expertisegroepen

Het bestuur stimuleert de exper-

(1960)

erkend door de NVVP: cytologie,

tisegroepen met raad en daad.

Hoogleraar patho-

gynaeco-, hemato-, hoofd hals-,

Per 1 april is Sonja Wouters als

kinder-, long-, moleculaire-, en

bureaumedewerker met de

neuro- en hoofdhals pathologie.

portefeuille expertisegroepen

Interview met Marijke van Dijk -

Expertisegroepen voor de GE,

aangenomen.

voorzitter Concilium

mamma- en uropathologie zijn

Sonja en alle expertisegroepen

FSM | 07-01-2021

in oprichting en recent heeft een

zijn bereikbaar op

Samen beslissen, leefstijl

aantal pathologen het initiatief

expertisegroepen@pathology.nl.

interventies en technologische

NVVP-lid:

logie, Universiteit
Leiden/LUMC

innovaties. Actuele onderwerpen die voor vrijwel elke
dokter belangrijk zijn. Hoe

LICHTPUNTJE

integreer je deze vakover
stijgende onderwerpen in de

We kunnen in fysieke zin
Elkaar al lang niet meer bereiken
Maar schatten, houd de moed erin
Door collectief vooruit te kijken

vaak al overvolle curricula?

Tot na de winter en de lente
Tot na de zomer als het moet
We houden (inclusief de rente)
Een hoop genegenheid tegoed
Pathan ontvangt 100% digitaal

Wat nu niet kan in deze bubbel
Dat doen we later lekker dubbel

award

< Lttrvreters
Lttrvreters | Judith Nieken
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Judith Nieken,
klinisch patholoog
Pathologie Friesland

PHILIPS | 03-12-2020

Rotterdamse Pathologen werken
steeds vaker virtueel met elkaar
samen Pathan ontvangt 100%
digitaal award1 van Philips als
erkenning voor digitale werkwijze.

Van de bestuurstafel
‘Moleculaire diagnostiek: aan tafel bij…
Afgelopen periode heeft in het teken gestaan

dat de inbreng van de NVVP hierin zeer

van het beleidsplan voor de komende jaren.

wordt gewaardeerd en ook ter harte wordt

In augustus 2020 zijn tijdens de bestuurs-

genomen. Dit traject resulteert in een advies

retraite verschillende thema’s binnen de

aan de minister met daarbij een plan van

pathologie geïdentificeerd die in de periode

aanpak om de gesignaleerde punten in een

2020-2024 aandacht behoeven. Deze

tweede stadium verder uit te gaan werken tot

thema’s zijn ondertussen uitgewerkt in een

concrete acties.

standpuntnota, waarvan op het moment
van schrijven de raadpleging van de leden

ZORGPAD PTO

gaande is. Een van de onderwerpen die

Verder zijn er afgelopen maanden

in de standpuntnota aan bod komt, is de

gesprekken gevoerd tussen Hartwig Medical

organisatie van moleculaire diagnostiek.

Foundation, de Nederlandse Vereniging

Binnen de NVVP wordt de moleculaire

voor Medische Oncologie en de NVVP

diagnostiek vertegenwoordigd doordat in

over het zorgpad voor patiënten met een

alle commissies een KMBP-er deelneemt.

tumor met onbekende origine (PTO/CUP).

Daarnaast is ook de expertisegroep molecu-

De insteek is of dit zorgpad verbeterd kan

laire pathologie opgericht waar onder

worden, zodat alle patiënten de meest

andere de NVVP commissies terecht kunnen

optimale toegang hebben tot onder andere

met inhoudelijke moleculair georiënteerde

moleculaire diagnostiek. Uit de gesprekken

vragen.

bleek voornamelijk dat haast geboden is. Een
snelle diagnose en start van de behandeling

TRAJECT ZIN

is essentieel voor deze patiënten. Dit zorgpad

Ook buiten de eigen vereniging is de

zal komende periode verder uitgewerkt

moleculaire diagnostiek onderwerp van

worden.

gesprek. Naar aanleiding van kamervragen

Dit is slechts een greep uit de zaken die

over toegankelijkheid van moleculaire

afgelopen periode zijn opgepakt en het laat

diagnostiek voor alle patiënten, heeft de

zien dat de NVVP aan tafel zit om samen

minister het Zorginstituut gevraagd om

met andere disciplines en partijen de patiën-

in kaart te brengen wat momenteel de

tenzorg waar we bij betrokken zijn

knelpunten zijn. Dat heeft geresulteerd

steeds verder te verbeteren.

in gesprekken tussen onder andere het
Zorginstituut Nederland, patiënten, zorgverzekeraars en de NVVP.

Dr. ir. Wendy de Leng
Voorzitter KMEP

Een flinke delegatie pathologen en KMBP-ers

KMBP, hoofd unit moleculaire pathologie,

heeft gesprekken gevoerd over de inrichting,

UMC Utrecht

logistiek en bekostiging van de moleculaire
diagnostiek. Het is fantastisch om te zien
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De snelweg tussen
pathologie en
biomedisch onderzoek
Pathologieverslagen en weefsels zijn
essentieel voor de diagnostiek en
behandeling van patiënten, maar ook
voor biomedisch onderzoek.

T
Edmar
Weitenberg,
project
communications
manager Lygature

Robin Verjans,
programma
manager Lygature
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BBMRI.nl in 2015 de middelen had om
de DNTP te ontwikkelen. In een samenwerking met BBMRI.nl en de Nederlandse
Vereniging Voor Pathologie (NVVP),
verbindt PALGA nu onderzoekers met
de verschillende pathologie afdelingen.

al van onderzoekers maakt

Het helpt onderzoekers bij het vinden,

gebruik van de pathologiever-

aanvragen, en uitgeven van pathologie

slagen en weefsels die de patho-

weefsels. En dat het helpt, blijkt uit de

logieafdelingen in Nederland bezitten.

cijfers. De implementatie van de DNTP in

Daar is een uitgebreide infrastructuur

2016 leidde tot meer aanvragen die sneller

voor nodig. De bouw daarvan begon in

afgehandeld werden (zie figuur 1A en B).

1971 met PALGA. De komst van de Dutch

Daarnaast heeft de DNTP het mogelijk

National Tissue Archive Portal (DNTP)

gemaakt om iedere aanvraag te volgen

gaf een nieuwe impuls aan het gebruik

en het aantal aanvragen met en zonder

van pathologieweefsels voor biomedisch

HUB-ondersteuning exact te bepalen.

onderzoek.

DE DNTPNATIONAAL PATHOLOGIE ARCHIEF

ONDERZOEKINFRASTRUCTUUR

Van bijna alle patiënten in Nederland zijn

De DNTP is opgezet als een HUB and

tegenwoordig pathologieverslagen en

spoke-model met medewerkers bij

weefsels te vinden. Het maakt niet uit in

pathologie afdelingen in alle universitaire

welk ziekenhuis een patiënt is opgenomen.

medisch centra. Deze HUB-medewerkers

Stichting PALGA heeft hiervoor een

behandelen de verzoeken die onder-

netwerk opgezet dat alle pathologie

zoekers via de DNTP indienen en

afdelingen in Nederland verbindt. De opzet

verzorgen de bijbehorende administratie.

van dit gefedereerde nationaal pathologie

De HUB-medewerkers verzorgen de

archief was een grote vooruitgang voor

hele logistiek inclusief het lokaliseren en

onderzoekers. Het bleef desondanks lastig

versturen van het pathologiemateriaal. Ze

om toegang te krijgen tot de weefsels die

maken het efficiënt, consistent en trans-

de lokale pathologie labs archiveren en

parant, zowel voor de onderzoeker als voor

beheren. Dat moest makkelijker kunnen.

de pathologie laboratoria.

De infrastructuur die dit proces voor

De HUB-medewerkers worden aange-

onderzoekers vereenvoudigde, kwam toen

stuurd door Annette Gijsbers. Zij onder-

Figuur 1
A Het aantal ingediende aanvragen
voor pathologisch weefsel voor en
na de implementatie van de DNTP
in 2016.
B De uren van HUB-gemedieerde
ondersteuning per jaar (staven) en
de gemiddelde duur van het uitgifte
proces per aanvraag in dagen (rode
lijn) na implementatie van de DNTP.

houdt voor de DNTP het contact met

Door de DNTP duurt het verzamelen

de pathologie afdelingen en adviseert

minder lang. Als HUB-medewerker neem je

onderzoekers hoe ze de DNTP moeten

veel werk over van de pathologielabs.”

gebruiken. Gijsbers: “Voor onderzoekers
is het erg waardevol dat alle beschikbare

De introductie van de DNTP in het door

data en weefsels geregistreerd staan

PALGA opgezette netwerk van patho-

in één systeem. Ze kunnen het gehele

logie laboratoria in Nederland maakt het

aanvraag en uitgifte proces volgen. Het

voor onderzoekers mogelijk om efficiënt,

bespaart de afdelingen veel adminis-

consistent en transparant gebruik te maken

tratief werk en ze krijgen de zekerheid

van pathologie weefsels en verslagen. De

dat materialen langdurig vindbaar blijven.

verwachting is dat infrastructuren zoals

Zonder de DNTP is het bijna onmogelijk

de DNTP steeds belangrijker worden in de

om te controleren of de weefsels gebruikt

data-gedreven gezondheidszorg. •

Annette Gijsbers,
HUB-medewerker

Dianne
Moerenhout,
HUB-medewerker

worden volgens ethische normen en de
privacywet.”
Het gemak van de DNTP wordt bevestigd

De PALGA Portal maakt het leven
makkelijker voor onderzoekers

door Anselma Doomen, secretaresse van

Daphne de Jong, hoogleraar Amsterdam UMC, werkt al

het afdelingen van klinisch pathologie

vele jaren samen met PALGA. Deze samenwerking heeft

in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

o.a. geresulteerd in een omvangrijk cohort wat haar

(ETZ) in Tilburg. “We werken veel met de

onderzoek mogelijk maakt. Zij en Nathalie Hijmering,

Portal en onze lokale HUB medewerker.

coördinator van de HOVON Pathologie Faciliteit,

Het scheelt ons veel tijd en energie, zeker

vertellen op de website van BBMRI (https://www.bbmri.

als het om een verzoek gaat om veel

nl/newsroom/stories/how-palga-portal-made-life-lot-

monsters.”

easier) hoe de DNTP-portal hun werk heeft veranderd
over de jaren.

DE HUB-MEDEWERKER
Dianne Moerenhout begon drie jaar
geleden als HUB-employee bij het LUMC.
Dianne: “Kleinere ziekenhuizen leggen

Links Nathalie
Hijmering en
rechts Daphne
de Jong

meer prioriteit bij diagnostiek dan bij het
aanleveren van pathologie materiaal aan
onderzoekers. Daarom duurde het vaak
lang voordat onderzoekers de aangevraagde samples en verslagen ontvingen.
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Samenwerking tussen
pathologie en genetica
steeds belangrijker
Binnen de moleculaire tumordiagnostiek wordt er steeds meer
gebruik gemaakt van grote sequentie panels waardoor de
kans op het vinden van een kiembaanafwijking toeneemt. Ook
zijn er inmiddels doelgerichte therapieën beschikbaar voor
tumoren met BRCA1/2 afwijkingen.
Leonie Kroeze
Klinisch moleculair
bioloog in de
pathologie (KMBP),
Radboudumc

Marjolijn
Ligtenberg
Klinisch moleculair
bioloog in de
pathologie (KMBP)
en laboratoriumspecialist klinische
genetica (LSKG),
Radboudumc

Marleen Kets
Klinisch geneticus,
Radboudumc
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ij de screening van deze tumoren

het KWF-gefinancierd landelijk project

kunnen ook kiembaan BRCA1/2

(www.tumorfirst.nl) gericht op de imple-

afwijkingen aan het licht komen.

mentatie van de ‘tumor-first’ strategie. Bij

Deze ontwikkelingen vereisen een nauwe

deze benadering wordt BRCA1/2 analyse

samenwerking tussen klinisch moleculair

verricht op tumorweefsel van alle nieuw

biologen in de pathologie (KMBPers),

gediagnosticeerde ovariumcarcinomen.

laboratoriumspecialisten klinische genetica

Bij een negatief resultaat is doorsturen

(LSKG) en klinisch genetici.

naar de klinisch geneticus niet nodig,
tenzij de familieanamnese daar aanleiding

BRCA DIAGNOSTIEK BIJ TUMOREN

toe geeft. Bij een positief resultaat kan

Sinds lange tijd is het bekend dat

de therapie hierop worden afgestemd

pathogene BRCA1/2 varianten geasso-

en zal de patiënt verwezen worden naar

cieerd zijn met een verhoogde kans op

een klinisch geneticus. Vervolgens kan

het ontwikkelen van tumoren, met name

BRCA1/2 analyse worden verricht op bloed

borst- en ovariumkanker, maar ook

om te bepalen of het een kiembaan of

pancreas- en, in het geval van BRCA2,

somatische variant betreft. Dit vergt een

prostaatkanker. Screening voor pathogene

goede afstemming tussen de afdelingen

BRCA1/2 varianten in bloed valt onder de

genetica en pathologie om te borgen dat

Wet Bijzondere Medische Verrichtingen en

alle varianten die met een kiembaantest

kan worden verricht in klinisch genetische

worden gedetecteerd ook in tumorma-

laboratoria om te kijken of het een erfelijke

teriaal kunnen worden gevonden en dat

vorm van kanker betreft. Aangezien

de interpretatie van de varianten gebeurt

BRCA1/2-gemuteerde tumoren doorgaans

conform de landelijke afspraken van de

goed reageren op PARP remmers is

LSKGers. Dit laatste om te voorkomen dat

BRCA1/2 mutatieanalyse sinds kort ook

er binnen families verwarring ontstaat over

belangrijk voor de therapiekeuze.

de klinische consequenties van varianten.

Voor ovariumtumoren loopt een door

Sinds begin dit jaar is ook voor gemeta-

Casus: prostaatkankerpatiënt met pathogene
kiembaanvariant in
BRCA2
Een 61-jarige patiënt wordt
behandeld in verband met gemetastaseerd castratie-resistent prostaatkanker. Bij tumorDNA-onderzoek
wordt een pathogene variant in
BRCA2 aangetoond, waardoor hij
in aanmerking komt voor behandeling met een PARP-remmer. De
patiënt heeft een dochter, een zoon
staseerd castratieresistent prostaatkanker

en drie kleindochters. In het belang

met een BRCA1 of BRCA2 afwijking

van zijn familieleden wordt hij

een PARP-remmer beschikbaar. Het a

verwezen naar het klinisch genetisch

priori risico op een pathogene BRCA1/2

spreekuur. Bloedonderzoek toont

kiembaanvariant is in deze groep lager dan

aan dat de pathogene variant in

bij ovariumkanker. De inactivatie betreft,

BRCA2 een kiembaanvariant betreft.

in tegenstelling tot ovariumtumoren,

Familieonderzoek is nu mogelijk

vaker bi-allelisch somatisch verlies van het

bij zijn nageslacht en ook bij zijn 5

BRCA2 gen. Hierop moeten de testspeci-

broers en zussen. Zijn vrouwelijke

ficaties zijn aangepast. Ook hier geldt dat

familieleden die draagster zijn van

nauwe afstemming tussen LSKG, KMBP

de erfelijke aanleg komen vanaf

en klinisch genetici noodzakelijk is voor

25-jarige leeftijd in aanmerking voor

correcte variant interpretatie en adequate

preventieve maatregelen in verband

verwijzing naar de klinisch geneticus.

met het verhoogde risico op borsten ovariumkanker en zijn mannelijke

Bij borst- en pancreaskanker zijn

familieleden die drager zijn komen

PARP-remmers geregistreerd voor

vanaf 45-jarige leeftijd in aanmerking

subgroepen van patiënten met een

voor PSA-controles in verband met

pathogene kiembaanvariant in BRCA1/2.

het verhoogde risico op prostaat-

Voor deze patiënten is goede afstemming

kanker. Zo leidt het herkennen van

tussen medisch oncologen, klinisch

de erfelijke aanleg bij 1 patiënt tot de

genetici en LSKG over de inrichting van de

mogelijkheid voor veel familieleden

zorgtrajecten belangrijk.

om preventieve maatregelen te

In andere tumortypes is er meestal

nemen.

geen causaal verband tussen een
pathogene kiembaanvariant in BRCA1/2
en de tumor-ontwikkeling. Vaak is het

>
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tweede allel niet aangedaan, waardoor

en ATM zijn opgenomen, is de kans op

deze tumoren niet zullen reageren op

het vinden van een kiembaanafwijking

PARP-remmers. Het is belangrijk hier

groter. Binnen het Radboudumc worden

rekening mee te houden bij het inrichten

patiënten met een sterke verdenking op

van teststrategieën en de communicatie

een kiembaanafwijking naar aanleiding van

naar behandelaar en patiënt.

sequentie-analyse op tumormateriaal eerst
besproken in de moleculaire tumorboard,

DETECTIE VAN MOGELIJKE KIEM-

een multidisciplinair overleg waar zowel

BAANVARIANTEN IN TUMOREN

KMBPers, pathologen, medisch oncologen

In de reguliere kleine genenpanels die

als klinisch genetici aanwezig zijn, alvorens

gebruikt worden voor sequentie-analyse

een patiënt te verwijzen naar de klinisch

van tumoren zijn vaak genen opgenomen

geneticus.

waarin ook pathogene kiembaanvarianten
kunnen voorkomen, zoals TP53 en PTEN.

In de multidisciplinaire projectgroep

De grote meerderheid van de afwijkingen

tumor- en erfelijkheidsadvisering die is

in deze genen is somatisch, echter kan

ingesteld door de NVVP, VKGL en VKGN

er heel af en toe sprake zijn van een

worden adviezen geformuleerd voor

pathogene kiembaanvariant. Met name de

optimalisatie van activiteiten op het

familieanamnese is erg belangrijk bij het

grensvlak van de verschillende disciplines.

eventueel verwijzen van deze patiënten

Denk hierbij aan inrichting van zorgpro-

naar een klinisch geneticus.

cessen, kwaliteitsborging en adviezen op

Met de opkomst van grotere genenpanels,

het gebied van opleiding. •

waarin ook genen als BRCA1, BRCA2

12
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Patho-logisch!
Een puzzel voor pathologen die het logische
denkvermogen
aanspreekt!
1.
2.
3.
1.

KG

1000

B

BIE

2.

KG

3.

IE

1000

4.

4.

-h

-h

5.

6.

5.

7.

6.

8.

7.

8.

+

E

E

i=ys, -h, t=i

+ =

=

i=ys, -h, t=i

G

4
4G

Elke tegel in deze puzzel

3.

beeldt op cryptische wijze een

-i

-i

v=k

1.

1.

5.

5.

pathologieverslag beschreven6.

6.

kunnen zijn. Bij juiste invulling7.

7.

van de kenmerken in het
8.

8.

schema, kan de diagnose
van boven naar beneden

9.

gelezen worden.

11.

v=k

2.

-

4.

4.

2.

o=i

o=i

S

b=s

S

b=s

-

-

-

9.
10.

in de donkergrijze balk

H=T

H=T

12.

12.

3.

kenmerk uit van een bepaalde
diagnose, zoals deze in een

11.

11.

L

10.

10.

L

9.

9.

10.
11.

12.

Tip: Let vooral ook op hoe
letters, tekens en plaatjes ten
opzichte van elkaar staan!

OPLOSSING: ZIE PAGINA 29

12.

Gemaakt door
Arjan Diepstra,
patholoog, UMC
Groningen

NVVP MAGAZINE
1-2021

13

DIGITALISERING IN DE PATHOLOGIE

Uniek ethisch
onderzoek
Digitalisering en artificial intelligence (AI) veranderen de
medische praktijk, bij uitstek ook de pathologie. Steeds
meer pathologieafdelingen werken (deels) digitaal
en onderzoek naar automatische beeldherkennings
technieken door middel van artificial intelligence is hot.

D
Shoko Vos
patholoog,
Radboudumc

e ethische reflectie over hoe

(postdoc en cultuurhistoricus, Universiteit

digitalisering en AI de medische

Maastricht), dr. Shoko Vos (postdoc en

praktijk veranderen, en hoe AI

patholoog, Radboudumc) en drs. Jojanneke

verantwoord ontwikkeld en gebruikt kan

Drogt (promovendus, UMC Utrecht). Het

worden, ontbreekt alleen nog.

doel van het RAIDIO project is om een

Het RAIDIO (Responsible Artificial

innovatief en empirisch gegrond ethisch

Intelligence in clinical DeciIOn-making)

kader te ontwikkelen voor de digitalisering

onderzoeksproject is opgezet om precies

en het gebruik van AI toepassingen in de

hier onderzoek naar te doen gedurende

beeldvormende medisch specialismen

de komende 4 jaar. Het project wordt

(naast pathologie ook de radiologie).

uitgevoerd door een uniek multidisciplinair

Hoewel digitalisering z’n intrede al heeft

onderzoeksteam, bestaande uit prof. dr.

gedaan in de pathologie, is AI imple-

Annelien Bredenoord (hoogleraar Ethiek

mentatie in de routine diagnostiek nog

van biomedische innovatie, UMC Utrecht),

niet echt aan de orde. Dit komt enerzijds

prof. dr. Sally Wyatt (hoogleraar Technology

omdat de technologie nog geoptima-

and society studies, Universiteit Maastricht),

liseerd en gevalideerd moet worden.

dr. Karin Jongsma (assistant professor en

Anderzijds spelen er ook bredere en meer

bio-ethicus, UMC Utrecht), dr. Megan Milota

complexe, sociologische, filosofische en

(assistant professor en literatuurweten-

ethische kwesties een rol, denk aan vragen

schapper, UMC Utrecht), dr. Flora Lysen

over verantwoordelijkheid, autonomie
en expertise. Besluitvormingsprocessen

ANNELIEN BREDENOORD:

(hoe kom je tot een diagnose?) kunnen

“RAIDIO is een vorm van ethisch-parallel onderzoek. Dit

minder inzichtelijk worden bij gebruik van

is een vrij nieuwe manier van ethiekonderzoek, waarbij

‘een black box’ aan AI tools. Medische

de ethische aspecten van nieuwe technologieën parallel

professionals moeten in interactie met

aan de ontwikkeling ervan worden geïdentificeerd en

digitale technieken hun positie en expertise

geëvalueerd. Tijdens het ontwikkelingsproces worden

opnieuw ontdekken: welke taken kunnen

niet alleen technische, maar ook morele keuzes gemaakt.

worden overgedragen aan AI, welke

Met ethisch-parallel onderzoek vergroot je de kans op

competenties kunnen (vooralsnog) alleen

verantwoorde implementatie.”

nog door mensen worden verricht?
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De timing van het RAIDIO onderzoek komt
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dus op een goed moment.

Bijeenkomst RAIDIO onderzoeksteam
in coronatijd. Van links naar rechts:
Annelien Bredenoord, Jojanneke Drogt,
ShokoVos (virtueel aanwezig), Sally Wyatt,
KarinJongsma, Megan Milota, Flora Lysen.

JOJANNEKE DROGT:
“Direct bij de start van het onderzoek zijn we
begonnen met het interviewen van pathologen
(in opleiding) en andere betrokkenen in het UMC
Utrecht en Radboudumc. Het is interessant om te
zien hoeveel theoretische en ethische overwegingen
SHOKO VOS:

een rol spelen bij de ontwikkeling van AI algoritmes

“Ik ben heel blij dat we voor dit unieke

in de medische praktijk. Het geeft aan dat AI een

interdisciplinaire onderzoeksproject NWO

complexe puzzel vormt voor de pathologie, waarbij

financiering hebben kunnen krijgen. Het is voor

zowel huidige als toekomstgerichte perspectieven

mij een mooie voortzetting van het ethische

een belangrijke rol spelen.’’

onderzoek in mijn proefschrift. We zijn als team dit
jaar met veel enthousiasme begonnen. Voor mij

De bevindingen uit het theoretische, histo-

persoonlijk voelt het zinvol om naast de dagelijkse

rische en empirische deel worden gebruikt

diagnostiek te kunnen nadenken en bijdragen

voor het vierde, normatieve onderdeel.

aan bredere, reflectieve vraagstukken over de

Hierin zullen ethische standaarden worden

innovaties in ons vakgebied. Ik ben dan ook heel

ontwikkeld om de transitie van digitalisering

benieuwd naar onze uiteindelijke bevindingen en

en AI te optimaliseren. Er zullen aanbe-

aanbevelingen voor de praktijk.”

velingen worden geformuleerd hoe AI in
de diagnostiek/medische besluitvorming

Het RAIDIO project bestaat uit verschil-

wenselijk en verantwoord toegepast kan

lende onderdelen. Ten eerste is er een

worden. Het is de bedoeling om een breed

ethisch theoretisch onderdeel waarbij

publiek van zorgprofessionals, maar ook

conceptuele vragen onder de loep

patiënten en de maatschappij in bredere

worden genomen, oftewel: welke morele

zin hierover te informeren. Zo zal er onder

waarden spelen een rol bij digitalisering

andere een etnografische film ontwikkeld

en AI? Ten tweede worden deze recente

en gescreend worden. •

ethische dilemma’s ook in een historisch
perspectief geplaatst. Wat kunnen we leren

MEGAN MILOTA:

van eerdere momenten in de twintigste

“Met de etnografische film—die gebaseerd zal zijn

eeuw waarop nieuwe technologie in de

op de interviews en het veldwerk bij verschillende

radiologie en pathologie radicale verande-

case sites—gaan we proberen om discussies en

ringen aankondigde? Ten derde is er een

reflecties op ethische aspecten van medische

empirisch onderdeel waarbij, door middel

digitalisering te stimuleren bij een divers publiek.”

van interviews en werkplekobservaties, de
opvattingen en ervaringen van zorgprofessionals met digitalisering en AI worden
onderzocht: hoe verloopt het proces van
ontwikkeling, implementatie en reflectie
op digitalisering en AI? En, welke kennis

Voor meer informatie over dit project kan contact worden
opgenomen met dr. Shoko Vos, patholoog in het Radboudumc
(shoko.vos@radboudumc.nl).
Zie verder: https://www.nwo.nl/nieuws/negen-multidisciplinaireonderzoeksprojecten-over-digitalisering-van-start.

is er nodig om te kunnen werken met AI
algoritmes?

NVVP MAGAZINE
1-2021

15

Uit het land
Reini Rodenburg, Manager Pathologie-DNA B.V.

Pathologie-DNA
Het is alweer een jaar geleden dat

Dat alles gebeurde onder verantwoordelijkheid

Pathologie-DNA haar eerste lustrum

van het bestuur en het intussen benoemde

vierde op een koude winterse dag

duaal management voor de ziekenhuislabora-

in de Efteling. Wat is er in die eerste

toria voor pathologie.

vijf jaar veel gebeurd. In december
2014 werden de eerste stappen gezet

UITBREIDING VAN DE

naar de samenwerking tussen drie labora-

SAMENWERKING

toria voor pathologie van drie verschillende

Als we terugkijken hebben we afgelopen jaren,

ziekenhuizen.

binnen een complexe governance structuur,

Initiatiefnemers van de samenwerking waren

veel bereikt op het gebied van kwaliteits-

verschillende pathologen van het eerste uur

verbeteringen, ISO-certificering en unifor-

waaronder Peter de Bruin en Kees Seldenrijk

mering van protocollen in een gezamenlijke

van St. Antonius Ziekenhuis, Hans van der

beheersapplicatie. In 2018 is een uitbreiding

Linden van Jeroen Bosch Ziekenhuis en

van het samenwerkingsverband gereali-

Jos Meijer van Rijnstate. Het idee tot inten-

seerd toen de pathologie-afdeling van het

sievere samenwerking is ontstaan tijdens de

Diakonessenhuis in Utrecht is ondergebracht

maandelijkse kookcursussen die betrokkenen

in Pathologie-DNA op onze locatie in het St.

volgden. De eerste stap die werd gezet was

Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. De twee

dat de drie maatschappen pathologie zich

laboratoria fuseerden volledig en het samen-

verenigd hebben in een rechtsvorm. Dat werd

werkingsverband kreeg er vier pathologen en

een besloten vennootschap. Iedereen werd

een 40-tal laboratoriummedewerkers bij.

vooral enthousiast van de mogelijkheden
om te subspecialiseren. Ook was daar de

Intussen is de vennootschap uitgegroeid

uitdrukkelijke wens om te kunnen investeren

naar 28 pathologen, bedienen we zo’n 8

in innovatie.

ziekenhuizen en leveren we service aan
verschillende huisartsenlaboratoria en enkele

Maar daar moesten de nodige hobbels voor

zelfstandige behandelcentra. We werken in

worden genomen. In de samenwerking die

de laboratoria samen met zo’n 250 laborato-

daarna geformaliseerd is tussen de vennoot-

riummedewerkers en we hebben een staf van

schap van pathologen en de afdelingen

ongeveer 10 mensen (bestuur, management

pathologie onder verantwoordelijkheid van

en stafadviseurs).

de raden van bestuur is een businesscase

16

uitgewerkt en zijn piketpaaltjes geslagen.

MISSIE

Laboratoriumsystemen moesten worden

Waar wij voor staan, geven we aan in onze

geüniformeerd en een gezamenlijk project

missie. Nabijheid, tijdigheid en kwaliteit zijn

digitalisering werd opgetuigd en uitgevoerd.

daarbij de kernwoorden. We willen actief

NVVP MAGAZINE
1-2021

bijdragen aan het opstellen van het beste
behandelplan voor iedere patiënt, door
het aanbieden van tijdige, hoogwaardige
diagnostiek en adviezen aan medisch professionals. Zo hebben we verschillende panels,
waaronder een door IKNL erkend melanoompanel, een lymfoom/beenmergpanel en een
panel voor interstitiële longziekten.
Binnen het samenwerkingsverband werken
we nauw samen om optimale zorg en participatie op locatie te garanderen voor onze
samenwerkingspartners. De pathologen en de
KMBP‘ers participeren in MDO’s, ondersteunen
en adviseren daar waar nodig is. Samen wordt
er actief gewerkt aan verdere verbetering van
de zorg, geven we invulling aan opleiding,
bevorderen we een onderzoeksklimaat en
geven richting aan strategie en innovatie. Ook
zijn er diverse etalageprojecten voor AIOS
mogelijk.

UITDAGING
Een van de grote uitdagingen waar wij
momenteel voor staan, is een proces van
volledige digitalisering en daarmee de
mogelijkheid te creëren om diagnostiek
zoveel mogelijk door subspecialisten te laten
beoordelen. Artificial intelligence zal daarbij

TOT SLOT

een belangrijke rol gaan spelen.

Voor eenieder die zich afvraagt hoe we aan
de naam Pathologie-DNA komen, zal ik dat

De grootte en het innovatieve karakter van

toelichten. De eerste letters van de steden

onze organisatie biedt een interessante

waar de ziekenhuislocaties van het samen-

werk- en opleidingsplek voor pathologen,

werkingsverband Pathologie-DNA zich

analisten en ondersteunende medewerkers.

bevinden, vormen gezamenlijk de naam

Er zijn veel kansen en mogelijkheden voor

DNA, Den Bosch, Nieuwegein en Arnhem,

verdere ontwikkeling in de diverse functies op

maar DNA geeft ook de diepte aan van het

één van de 3 locaties of in functies voor het

wezen van onze samenwerking, pathologie

samenwerkingsverband.

zit in ons DNA. •

NVVP BULLETIN
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L ANDELIJKE KWALITEITSREGISTRATIE VOOR COLOSCOPIE

Dutch Gastrointestinal
Endoscopy Audit
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Maag-,
Darm- en Leverartsen is in 2016 de Dutch Gastrointestinal
Endoscopy Audit (DGEA) opgericht.

D
Karlijn Nass,
arts-onderzoeker
MDL, DICA en
Amsterdam UMC

e DGEA richt zich op de kwaliteit

verslagleggingssysteem (Figuur 1). Hierdoor

van coloscopieën en is uniek door

is er geen sprake van extra registratielast.

de directe koppeling met het

endoscopieverslagleggingssysteem. Een

Een van de belangrijkste kwaliteitspara-

van de belangrijkste kwaliteitsparameters

meters voor coloscopieën is momenteel

voor coloscopieën is momenteel de

de adenoom detectiegraad (ADR), dat

adenoom detectiegraad (ADR), waarvoor

wil zeggen het percentage coloscopieën

een koppeling met PALGA en gestandaar-

waarbij tenminste één adenoom wordt

diseerde verslaglegging van darmpoliepen

gediagnosticeerd. Een stijging in de ADR

onmisbaar zijn.

houdt omgekeerd evenredig verband met
aan darmkanker-gerelateerde morta-

Michiel Ledeboer,
voorzitter DGEA,
MDL-arts Deventer
ziekenhuis

Paul Fockens,
voorzitter
DRCE, MDL-arts
Amsterdam UMC

Miangela Laclé, lid
Wetenschappelijke
Commissie DGEA,
patholoog UMCU
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DICA

liteit1. Deze kwaliteitsparameter kan per

De DGEA is ondergebracht bij het Dutch

endoscopist of per endoscopiecentrum

Institute for Clinical Auditing (DICA). DICA

teruggekoppeld worden. Een koppeling

faciliteert meerdere kwaliteitsregistraties

met PALGA is vereist om deze kwaliteit-

voor verschillende specialismen, met als

sparameter betrouwbaar terug te kunnen

doel de kwaliteit van zorg inzichtelijk te

koppelen, immers niet alle poliepen zijn

maken en te verbeteren. Voor de maag-,

adenomen. Wanneer deze koppeling

darm en leverziekten is er naast een

per endoscopiecentrum is gerealiseerd,

kwaliteitsregistratie voor coloscopieën

is uniformiteit in de verslaglegging van

ook een landelijke complicatieregistratie

PA-bevindingen, conform het protocol

opgericht voor alle typen endoscopieën

Colonbiopt-TEM dat gebruikt wordt voor

(Dutch Registration of Complications in

het bevolkingsonderzoek voor darmkanker,

Endoscopy, DRCE).

essentieel.

REGISTRATIE AAN DE BRON

Coloscopieën in het kader van het bevol-

De DGEA bevat momenteel data van ruim

kingsonderzoek darmkanker worden

490.000 coloscopieën, geregistreerd door

standaard geprotocolleerd verslagen. De

58 endoscopiecentra. De DGEA is een

toepassing van de gestandaardiseerde

unieke registratie in Nederland doordat

verslaglegging voor andere indicaties, dus

registratie aan de bron plaats vindt.

de routine-zorg coloscopieën, is echter

Essentiële gegevens over een coloscopie

ook noodzakelijk om een koppeling met

worden automatisch geregistreerd door

de endoscopieën in de DGEA mogelijk

een directe koppeling met het endoscopie-

te maken. Op deze manier kan de juiste

feedback gegeven worden aan deelnemende endoscopiecentra, waardoor we

PA-lab

de endoscopiezorg in Nederland verder

Endoscopie
verslagleggingssysteem

hopen te optimaliseren.

SPIEGELDATA
Uitkomsten en inzichten gebaseerd op
de geregistreerde data, zogenoemde
spiegeldata, worden teruggekoppeld per
zorginstelling via het Codman Dashboard.
Het dashboard is vernoemd naar Ernest
Amory Codman, een Amerikaanse chirurg

Wetenschappelijke
commissie

(December 30, 1869 – November 23,
1940) die gezien wordt als de grondlegger

Analyses, rapportages & benchmark

van het concept van Clinical Auditing. Het
Codman Dashboard bestaat uit verschillende onderdelen. Zo worden beschrijvende data per indicatie voor de DGEA

Figuur 1. Schematische weergave van het proces van registreren
in de Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit (DGEA)

en per type endoscopie voor de DRCE
teruggekoppeld. Daarnaast kan specifieke
informatie over resultaten inzichtelijk

beeld waarop gericht verbeterprojecten

worden gemaakt door het toepassen van

geïnitieerd kunnen worden.

filters met patiënt- en endoscopiefactoren.
Op deze manier kunnen patiëntengroepen

In nauwe samenwerking met de NVMDL

geselecteerd worden en vergeleken met

worden de DGEA en DRCE de komende

de landelijke benchmark; het gemiddelde

jaren verder ontwikkeld, waarbij we hopen

van de uitkomst voor de andere deelne-

op korte termijn de ADR daadwerkelijk te

mende zorginstellingen in Nederland.

kunnen terugkoppelen aan de zorginstel-

Voor coloscopieën is de data uit de DGEA

lingen. Uniformiteit en standaardisatie in

gekoppeld met de DRCE op het niveau van

pathologie verslaglegging van darmpo-

de zorginstelling, waardoor complicatie-

liepen (conform protocol Colonbiopt-TEM)

percentages weergeven worden. Ten slotte

is hierbij essentieel. •

geeft het dashboard inzicht in verschillende
indicatoren door middel van zogenaamde
funnel-plots, waarin uitkomsten anoniem
voor alle zorginstellingen grafisch
weergeven worden, samen met de landelijke benchmark. Het Codman Dashboard
brengt potentiële aandachtsgebieden in

Referenties
Kaminski MF, Wieszczy P, Rupinski M, et al. Increased
rate of adenoma detection associates with reduced
risk of colorectal cancer and death. Gastroenterology.
2017;153:98-105. doi:10.1053/j.gastro.2017.04.006.
Medline
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RICHTLIJN UPDATE

Verslaglegging
Moleculaire
Diagnostiek
De ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek gaan
razendsnel. Sinds 2012 bestaat er een landelijke richtlijn voor
verslaglegging van de moleculaire diagnostiek in de pathologie,
maar deze is door alle ontwikkelingen achterhaald.

W

aar in 2012 sequentie analyse

en feedback, waarmee een breed

nog voornamelijk middels

gedragen veldnorm tot stand is gekomen.

Sanger werd uitgevoerd en

De eindstreep is in zicht: de update van

de eerste NGS apparatuur de labs in werd

de richtlijn is landelijk ter commentaar

gereden, wordt anno 2021 een steeds

voorgelegd en ligt momenteel ter

groter deel van het genoom in kaart

goedkeuring bij de CKBU van de NVVP.

gebracht en kunnen steeds meer verschil-

Astrid
Eijkelenboom
KMBP,
Radboudumc,
Nijmegen

Léon van
Kempen
KMBP, Universitair
Medisch Centrum
Groningen
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lende afwijkingen worden gedetecteerd ten

HET DOEL VAN HET VERSL AG

behoeve van diagnose en therapiekeuze. In

Een in het oog springende toevoeging in

mei 2020 heeft de sectie KMEP op verzoek

de update is een sectie over het doel van

van het PATH (Predictieve Analyse voor

het moleculaire verslag. Het verslag heeft

Therapie) consortium een representatieve

een breder doel dan alleen het informeren

groep van Klinisch Moleculair Biologen in

van de behandelend arts, waarvoor we een

de Pathologie (KMBP) de opdracht gegeven

bondige samenvatting van het resultaat

om de richtlijn te moderniseren. De nieuwe

adviseren, met een omschrijving van de

richtlijn geeft invulling aan de normen voor

afwijking in klinisch herkenbare termino-

rapportage volgens NEN-EN-ISO15189.

logie. Door de veelvoud aan technische

Door een uniforme en complete regis-

mogelijkheden, gebruikte panels en variatie

tratie van de moleculaire bevindingen blijft

in de kwantiteit, kwaliteit en opbouw

een goede interpretatie van het resultaat

(percentage tumorcellen) van het uitgangs-

mogelijk, nu en in de nabije toekomst.

materiaal, is complete doch compacte
uniforme verslaglegging van de uitge-

EEN BREED GEDRAGEN RICHTLIJN

voerde moleculaire analyses en resultaten

De nieuwe richtlijn is geschreven door

essentieel. Door dit ook in het verslag op

een vertegenwoordiging van KMBPers

te nemen blijft het mogelijk om ondanks

uit tien centra, in samenspraak met de

een continu verbeterend testlandschap

expertise groep moleculaire pathologie

goed te begrijpen wat wel en niet getest is,

(EMP) en pathologen uit verschillende

en waarom een mutatie op een bepaalde

centra. Op drie momenten in het proces

manier geannoteerd wordt.

zijn alle KMBP(io) benaderd voor inspraak

PALGA PROTOCOL MODULE
De PALGA Protocol Module (PPM)
‘Moleculaire bepalingen’ ondersteunt in
belangrijke mate de uniforme verslaglegging van het moleculaire resultaat.
Daarnaast zorgt dit voor de volledigheid
en bescherming van het verslag, borging
van de autorisatie en gestructureerde

Voor de detectie van afwijkingen in het

dataopslag. Het protocol moleculaire

aantal gen kopieën, ook wel bekend als

bepalingen is inmiddels in 9 laboratoria

‘copy number variation’ (CNV) heeft naast

in gebruik genomen voor de routine

de FISH analyse ook NGS zijn intrede

diagnostiek of is in validatiefase, met

gedaan. Het fundamentele verschil tussen

een sterk oplopend totaal van >12.000

de singleplex in situ analyse enerzijds en de

ingevulde protocollen vanaf de start in

multiplex analyse op een mix van neoplas-

2018. De module ‘Moleculaire bepalingen’

tische en normale cellen anderzijds, wordt

zal aangepast worden zodat deze conform

weerspiegeld door aparte secties in de

is met de nieuw richtlijn.

richtlijn. Voor specifieke aanbevelingen
over de interpretatie en rapportage van

WAT IS ER INHOUDELIJK

CNV analyse middels NGS wordt verwezen

VERANDERD?

naar de recente ‘best practice’ publi-

De belangrijkste wijzigingen van de

catie geschreven door KMBPers uit 12

richtlijn hebben met name betrekking op

Nederlandse centra.

Mirjam Boelens
(NKI), Astrid
Eijkelenboom
(Radboudumc),
Ingrid Vogelaar
(Pathologie-DNA/
Radboudumc),
Ruud Meijers
(UMCU),
Ernst-Jan Speel
(MUMC), Judith
Jeuken (PAMM),
Lieneke Steeghs
(Radboudumc),
Ina Geurts-Giele
(ErasmusMC),
Ronald van Eijk
(LUMC), Léon van
Kempen (UMCG)
en Saskia Cillessen
(AmsterdamUMC).

het beschrijven van de resultaten, met
een tekstuele uitbreiding van de resulta-

De detectie van fusiegenen heeft de

tensectie van 3 regels anno 2012 naar 3

afgelopen jaar ook een vlucht genomen,

pagina’s anno 2020.

reden om deze ook een specifiek plekje

Voor de classificatie van varianten in

te geven in de update van de richtlijn.

sequentie analyse hebben we de keuze

Hoewel we elders in de richtlijn gebruik

gemaakt voor het vijf klasse systeem van de

maken en verwijzen naar internationale

AMP/ASCO guidelines, waarin alle varianten

standaardnomenclatuur (HGVS), betreft

worden gecategoriseerd naar aanleiding

de fusietranscript rapportage hierin een

van de inschatting van pathogeniciteit. De

uitzondering. We kiezen voor een alter-

klasses variëren van benigne, waarschijnlijk

natief met rapportage van de fusie middels

benigne tot waarschijnlijk pathogeen en

gennaam en exon nummers van beide

pathogeen, met als tussencategorie de

fusiepartners, welke leesbaarder is en meer

klasse 3 varianten, ook bekend als VUS

gebruikt wordt in de klinische literatuur

(variant of unknown significance). Doordat

dan de annotatie op transcript nummers

we steeds breder testen, moeten er duide-

en coderende positie op het RNA uit de

lijke keuzes gemaakt worden voor welke

internationale standaard.

varianten wel en niet gerapporteerd worden.
De nieuwe richtlijn adviseert om pathogene

UNIFORME KWALITEIT

en waarschijnlijk pathogene varianten altijd

Op moment van schrijven (jan 2021) ligt de

op te nemen in het verslag, maar terug-

richtlijn ter goedkeuring bij de NVVP. Zodra

houdend te zijn met de rapportage van deze

de richtlijn definitief is, wordt dit digitaal

klasse 3 varianten, in verband met het risico

gepubliceerd in het NVVP nieuwsbulletin en

op over interpretatie.

is deze terug te vinden op NVVP website. •

Voor meer
informatie kunt u
contact opnemen
met uw KMBP-er.
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Interview met Dr. Jos Meijer

Jos Meijer is 37 jaar met heel veel genoegen

de UMC’s. De pathologie is dienstbaar en hij

patholoog en gaat eind februari met pensioen.

ziet het als een verplichting aan de patiënt

Het lijkt een opluchting dat hij toch nog

om met een zo goed mogelijke diagnose te

een tijd door kan als waarnemer. Jos is

komen. Dat kan op twee manieren: door de

een energieke man, een uiterst gedreven

eigen (samenwerkende) vakgroep zo groot

patholoog die van zijn vak houdt. Pragmatisch

mogelijk te maken, met ongeveer 20 patho-

als Jos is, stuurt hij meteen een overzicht van

logen kun je het vak totaal en tot in de diepte

feiten, handig om als kapstok te gebruiken.

goed uitoefenen. Een andere optie is een
intensieve samenwerking aan te gaan met het

Naast de pathologie, met vier deelspeciali-

aanpalende universitaire ziekenhuis. In den

saties, een promotie op Pathological aspects

lande in het algemeen kan de samenwerking

of celiac disease, in 2006, AIOS’ opleider en

tussen periferie en UMC’s beter; er zijn goede

zich bemoeien met de ICT toepassingen in de

voorbeelden. Samen met ervaren perifere

pathologie, lijkt het bestuurlijk werk op een

pathologen en de specifieke kennis van de

gedeelde eerste plaats te staan. Niet helemaal

pathologen in een UMC zouden we beter

want ook aan 146 wetenschappelijke artikelen

kunnen worden. Niet als concurrenten maar

over uiteenlopende onderwerpen (RG-score

als sterk regionaal team. De financiering zou

39,68 en H index op 37: almost outstanding!)

dit ook moeten bevorderen is zijn mening.

is voortvarend gewerkt.

OPLEIDEN
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DE BEGINJAREN

Opleiden van AIOS geeft voldoening, is inspi-

Even terug naar de beginjaren: tijdens de

rerend en motiverend tegelijkertijd. AIOS’

co-schappen psychiatrie werd snel duidelijk

houden de opleider scherp, ze vragen naar

dat Jos niet het geduld had voor de beschou-

een uitleg of verklaring en gaan een discussie

welijke kant van de geneeskunde. De directe

niet uit de weg. Juist dat stimuleert enorm om

benadering maakte de patiënten niet vrolijk.

telkens na te denken hoe tot de diagnose te

In de pathologie echter moet je uitermate

komen. Jos geeft de AIOS’ mee altijd bewust

precies zijn en vele puzzels oplossen, dat

te zijn waar je, als patholoog, in de discussie

past beter. Een oud opleider gaf mee dat je

voor de kliniek en de patiënt van meerwaarde

95% leert in redelijk korte tijd maar met die

kunt zijn. Bang dat het specialisme overbodig

overige 5% ben je de rest van je leven bezig.

wordt door de inzet van de moleculaire

Dagelijks zijn er casus die je niet eerder hebt

technieken is Jos niet. De patholoog blijft voor

gezien of nog geen oplossing voor weet te

de diagnose en patiënt zijn centrale positie

vinden. Daarom is het goed in een zo groot

behouden. Het wordt steeds belangrijker dat

mogelijk team te werken en gebruik te maken

AIOS en pathologen leren de morfologie aan

van ieders expertise, zomogelijk vind je die

de moleculaire diagnostiek te koppelen en

in het lokale netwerk of anders richt je je op

vervolgens een geïntegreerde diagnose en
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Onder de microscoop

behandeladvies af te geven. Dat moeten we

Jos is ook een groot voorstander van gepro-

blijven uitstralen naar de kliniek.

tocolleerd werken: verslaglegging via PALGA

Bij de Pathologie DNA is dat geen probleem,

Het proza blijft achterwege, de feiten staan

want ze doen zelf de moleculaire onder-

genoteerd en de clinicus kan verder. Ook hier

zoeken. Misschien dat hiermee de pathologie

speelt weer het belang van de grote groep:

de benaming van medisch ondersteunend

samen afspraken maken en samen elkaar

specialisme wel passeert.

eraan houden.

Nog even terug naar toen: de prikkel om

BESTUURLIJKE FUNCTIES

patholoog te worden komt vanuit de grote

Jos heeft eerder bestuurlijke functies bekleed

en altijd al aanwezige interesse in de exacte

en commissiewerk verricht bij de NVVP (o.a.

wetenschappen en ook de ICT. Het past ook

8 jaar secretaris) en PALGA (voorzitter). De

bij zijn karakter om vrij snel tot de kern te

vereniging is als organisatie de laatste jaren

komen, alles zeker te willen weten en snel

beter geprofessionaliseerd en, wat heel

te kunnen schakelen. Al jong zag Jos de

belangrijk is, zoekt de samenwerking met

mogelijkheden die de geneeskunde studie

de Federatie Medisch Specialisten. Dat is

biedt in alle richtingen, of het nu gaat om

echt een compliment aan het NVVP bestuur.

wel of niet medicus te zijn, er liggen ook

Een ziekenhuis is een complex en compleet

veel bestuurlijke uitdagingen binnen bereik.

geheel en vergt een goede onderlinge samen-

Heeft nooit getwijfeld of de keuze juist was.

werking tussen pathologen en clinici, zowel

Ook geen spijt van. De bevlogenheid blijft en

professioneel als organisatorisch.

Tekst: Bibi Vierdag-Makken (kwaliteitsfunctionaris/management assistent afd. Pathologie Martini Zkh Groningen)

protocolmodules en uitsnijprotocollen.

is zichtbaar. Uiteindelijk was het een keuze
tussen radioloog of patholoog, het werd

Wellicht zou het bestuur nog iets kunnen

patholoog.

betekenen in het optimaliseren van de samenwerking tussen de pathologie in de periferie

SNELLE VERANDERING

en de UMC’s, dat zou minder vrijblijvend

De pathologie verandert snel; steeds vaker

moeten zijn. Dit ligt ook op het politieke vlak. •

werken pathologen uitsluitend in de deelgebieden, het risico is dat je het algemene
overzicht gaat missen. De generalist in de
pathologie blijft dus erg belangrijk. Wat veel
voldoening geeft is dat de patholoog een
belangrijke plaats heeft in de MDO’s. Dat de
professionele alleingang nagenoeg verdwenen
is, komt de patiënt alleen maar ten goede.
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AIOS hoekje

KMBP-ER IN OPLEIDING

Aan beide kanten
van de Amstel
Medio 2018 zijn het VU Medisch Centrum (VUMC) en het
Academisch Medisch Centrum (AMC) bestuurlijk gefuseerd
en is er gestart met het vormen van één Amsterdam UMC.

B

egin dat jaar ben ik eerst parttime

kanten van de Amstel is de sfeer goed en

en later fulltime in opleiding

professioneel waarbij ik veel nieuwe fijne

gegaan tot klinisch moleculair

collega’s heb ontmoet.

bioloog in de pathologie (KMBP) op beide
locaties.

FUSIE
De fusie is een interessant en inspirerend

Saskia Cillessen,
klinisch moleculair bioloog in
de pathologie
in opleiding
(KMBPio),
AmsterdamUMC
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TWEE LOCATIES

stap-voor-stap proces. Van “zij en jullie” naar

De KMBP opleiding is opgebouwd uit

“wij en ons” als onderdeel van Amsterdam

modules, waarbij tijdens een stageperiode

UMC. Er is een reorganisatieplan gemaakt

inhoudelijke, technische en kwaliteits-

en in mei 2021 vormen we één afdeling

gerichte thema’s aan bod komen. De

Pathologie, met één unit moleculaire

meeste onderdelen zijn aanwezig op beide

diagnostiek, grotendeels op locatie AMC.

locaties. Tijdens de opleiding draai ik deze

In een gevormde werkgroep Moleculaire

blokken op zowel VUMC als AMC mee.

Pathologie is met een afvaardiging van de

Dit zijn hele leerzame periodes waarbij ik

analisten en KMBPers van beide locaties

vanuit verschillend perspectief kennis maak

gestart met de harmonisatie en integratie

met het uitgebreid scala aan moleculaire

van technieken, analyses en verslaglegging.

testen, het analyseren van de moleculaire

Hierbij is ook intensief contact met de

data en de verslaglegging en rapportage

pathologen, artsen en klinisch genetici.

naar de pathologen en kliniek. De werkpro-

Gedurende het vormgeven van de samen-

cessen zijn aan beide kanten anders

werking veranderde de focus al snel van

ingericht, waardoor ik veel ervaring opdoe,

inhoudelijke verschillen tussen de units naar

ook in kwaliteitszaken, ICT en de verschil-

het inventariseren van overeenkomsten en

lende labmanagement systemen (Help,

afstemmen van (nieuw) beleid. Gedeelde

wat is mijn wachtwoord hier ook alweer).

kennis en gedrevenheid zorgen voor

Daarnaast hebben beide moleculaire

verbinding, hoewel sommige onderwerpen

diagnostiek units nog hun eigen expertise:

gevoelig liggen en vragen om flexibiliteit

HPV diagnostiek aan de VUMC zijde en de

en loslaten (“We doen dit al jaren zo en het

Next Generation Sequencing aan de AMC

werkt toch prima”). Echter, het is vooral

zijde, welke duidelijk laten zien dat er veel

uitdagend (zeker in coronatijd!) en leerzaam

nieuwe ontwikkelingen binnen de molecu-

om het beste uit twee werelden te kiezen en

laire diagnostiek plaatsvinden. Aan beide

samen er iets moois van te maken. •
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We are leading a revolution
in Oncology to redefine
cancer care

Digitale veterinaire
pathologie
Het algemene beeld van de veterinaire pathologie bij de
Nederlandse bevolking is grotendeels beïnvloed door de
media. Hierbij wordt gedacht aan het “open snijden van een
dier” en bij enige medische achtergrond kennis komt het
woord sectie of obductie naar voren.

D

e veterinaire pathologie heeft,

1 of 2 grote laboratoria waar bijvoor-

niet alleen op het gebied van

beeld inzendingen vanuit heel Europa

onderzoek (zowel weten-

worden verwerkt. Pathologen verbonden

schappelijk als toxicologisch als dierex-

aan dergelijke bedrijven verrichten hun

perimenteel) maar ook op gebied van

diensten op afstand.

diagnostiek, grote stappen maakt. De grote

Margreet
Ploeg, veterinair
patholoog
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diversiteit aan diersoorten en daardoor

VAN VRAAGSTELLING TOT

de verschillen in reactiepatronen bij soms

DIAGNOSE

vergelijkbare etiologie maakt de veterinaire

Het grootste deel van het veterinair histo-

pathologie ingewikkeld en zeer boeiend.

logisch onderzoek is afkomstig vanuit de

In de humane pathologie is de transitie

dierenartspraktijken voor gezelschapsdieren

van analoge lichtmicroscopie naar digitale

(voornamelijk honden en katten, maar soms

microscopie en digitale workflow actueel.

ook paarden, vogels, reptielen of andere

In de veterinaire pathologie hebben we hier

minder vaak voorkomende dieren zoals

al ruime ervaring mee!

zeehonden of bijvoorbeeld een stinkdier). Er

Bij verschillende bedrijven en universi-

zijn veel dermatologische en oncologische

teiten wordt al jaren gebruik gemaakt van

vraagstellingen, biopten van lever, maag-

het scannen van preparaten omdat er

en darmkanaal, genitaal apparaat, waarbij

gemakkelijk gestandaardiseerd gemeten

bijna alle orgaansytemen aan bod komen.

kan worden door een computer en er

Na overleg over de kosten (tegenwoordig

geen verschil in meting of interpretatie is

frequent vergoed door de verzekering van

vanwege verschil in mentale fitheid of een

het dier) en mogelijke uitkomsten met

vermoeide patholoog.

de cliënt en tevens eigenaar van het dier

Binnen de diergeneeskunde zijn enkele

worden de biopten als formaline gefixeerd

commerciële bedrijven die zich alleen

materiaal gelabeld. Het nummer wordt

richten op de diagnostiek van voornamelijk

gekoppeld aan het specifieke dier (met

gezelschapsdieren, maar ook op paarden

anamnese, klinische diagnose, uitkomsten

of landbouwhuisdieren. Dit betreft vooral

aanvullende onderzoeken en specifieke

klinisch chemische diagnostiek en histopa-

vraagstellingen) en ingevoerd in een digitaal

thologisch onderzoek naast aanvullende

systeem waaraan de dierenarts, labora-

(immuunhistochemische, PCR en bioche-

torium als ook pathologen zijn gelinkt. De

mische) testen. Deze bedrijven hebben

monsters worden dagelijks opgehaald en

naar het lab gebracht. Daar worden de
weefsels macroscopisch beoordeeld en de
bevindingen gedocumenteerd ter informatie voor de patholoog en verwerkt tot
preparaten. De glaasjes worden gescand
en tegelijk met de benodigde informatie
(zoals klinische gegevens en macroscopisch
verslag) in het systeem gezet. Per direct
kan een willekeurige patholoog vanaf elke
locatie ( laboratorium binnen Europa) maar
ook vanuit je “home-office” de weefsels

preteerd en niet altijd door een specialist

beoordelen en een verslag maken. Het

veterinaire beeldvorming. Mogelijk dat dit

rapport wordt in het systeem gezet en de

in de toekomst gaat verschuiven aangezien

dierenarts krijgt hiervan een melding. Het

het klinisch beeld of de uitslag van radio-

fysieke intercollegiale overleg is anders,

logische beelden vaak van belang zijn

maar inhoudelijk zeker niet minder omdat

voor de interpretatie van histologische

je elk moment “sparring” partners binnen

veranderingen.

Nederland of Europa kunt toevoegen

Het digitale systeem wordt beheerd en

voor mening, interpretatie of bijvoor-

onderhouden door de bedrijven zelf waarbij

beeld “second opinion”. Tevens kan de

de verslagen in het systeem blijven en de

histologische beoordeling bij afwezigheid

paraffine blokjes voor jaren worden bewaard.

van collega pathologen snel worden

Binnen de Veterinaire pathologie is er

opgevangen omdat het niet nodig is glaasjes

volop aandacht en tevens veel discussie

te versturen.

over de digitale beoordeling van histologie.

Histologische
beoordeling
via digitaal
aangeleverde
beelden

De tijd zal het leren. Het romantische

DIGITALE TOEKOMST

dokter Vlimmen (film 1978) gevoel van de

De uitslag van het histologisch onderzoek

dierenarts of beter veearts met een eigen

wordt door de dierenarts besproken

praktijk die ook een beetje pathologie

met de eigenaar van het dier. Indien

doet maakt plaats voor grootschalige

er aanvullende informatie nodig is of

praktijken voor o.a. gezelschapsdieren of

overleg over de patiënt of uitslag wordt

paarden. Volledige beoordeling via een

er contact opgenomen met de betref-

beeldscherm in plaats van een micro-

fende patholoog. De patholoog heeft

scoop (en het delen van beelden in plaats

voornamelijk overleg met de inzendende

van preparaten), dat hadden we ons jaren

dierenarts of collega specialisten, maar niet

geleden niet kunnen voorstellen. Indien

met de eigenaar van het dier. Een verschil

je het eenmaal gewend bent voelt het

met de humane pathologie is dat bijvoor-

vreemd om weer aan de “knoppen” te

beeld radiologische beelden veelal door de

draaien, terwijl het voorheen een soort

dierenarts zelf worden gemaakt en geïnter-

van “rust” gevoel van “flow” gaf.”•
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Column
Dr. Aswin Menke, Research Pathologist,
TNO Metabolic Health Research Leiden

Arrogante Wetenschappers

In NVVP magazine nr. 1 van 2020, stond

eind van een muizenstudie zoveel informatie

een interessant verhaal van Prof. Dr. Paul

kon halen uit een weefselcoupe. Dat kunstje

van der Valk over superspecialisatie. Na het

wilde ik ook leren. En dus ging ik op zoek naar

lezen hiervan moest ik denken aan de eerste

een avondcursus, waarmee ik de kennis en de

‘pathologen’ die het allemaal nog moesten

titel kon verkrijgen. Hoe naïef, arrogant, kan

ontdekken. Hoe Erasistratos en Herophilos

men zijn. Vier jaar full time opleiding waarin

(~300 BC) op basis van hun anatomische

de basiskennis anatomie, histologie, fysio-

verkenningen, concludeerden dat het hart niet

logie, celbiologie, embryologie, pathologie,

het centrum was van ons bewustzijn, maar

en in mijn geval ook toxicologie, verder werd

een pomp. Hoe Giovanni Battista Morgagni

aangescherpt. En heel veel coupes kijken. Ik

(1682 – 1771 AD) klinische ziektebeelden

herinner mij de frustraties in het begin. Zoveel

koppelde aan macroscopische afwijkingen en

kennis en naar mijn gevoel nooit genoeg tijd

dit opschreef in zijn opus magnus “De Sedibus

om het me allemaal eigen te maken. Het is

et Causis Morborum”. En hoe Rudolf Virchow

duidelijk waarom er zoveel subspecialisaties

(1821-1902) systematisch microscopische

zijn in ons vakgebied. Gelukkig had ik een

bevindingen verbond aan macroscopische

goede begeleider in Prof. Dr. Ruud Woutersen.

afwijkingen, 150 jaar naar de uitvinding van

Hij drukte mij op het hart dat pathologie

de microscoop. Wat deze ´pionier patho-

kennis een emmer is, die zich langzaam vult

logen´ met elkaar gemeen hadden, was hun

en zich blijft vullen. Het houdt nooit op. Na

brede interesse gebied. Zo was Virchow naast

je opleiding heb je je ‘rijbewijs’, maar daarna

patholoog ook arts, antropoloog, bioloog,

begint pas het echte leren.

schrijver, editor, en politicus.
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PATHOLOGIE, EEN KUNSTJE?!

Ons vakgebied staat niet stil. Nieuwe

Nu moet ik toegeven dat de hoeveelheid

modellen, zoals organ on chip, vragen van

beschikbare kennis destijds, het misschien ook

ons verdieping, om zo een goede vertaling

toeliet om zich in de breedte te verdiepen. Zelf

te kunnen maken naar de in-situ situatie.

ben ik pas laat toegetreden tot het gilde van

Met de komst van genomics, transcip-

pathologen. Ik weet nog goed dat ik, gepro-

tomics and proteomics is er een nieuwe

moveerd Medisch Bioloog, na 18 jaar weten-

moleculaire dimensie toegevoegd aan ons

schappelijk onderzoek besloot om het roer

werk. Technieken, zoals Morphology Driven

om te gooien. Ik wilde patholoog worden.

High-Plex Spatial Analysis, stellen ons zelfs in

Ik vond het fascinerend hoe iemand aan het

staat om in weefsel coupes naar de expressie
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te kijken van honderden genen en die te
linken aan de morfologie. Aan ons pathologen de taak om deze data te combineren
en te interpreteren. Dit vraagt om flexibiliteit,

NVVP
Magazine
kopij

nieuwsgierigheid en een constante drive om
steeds weer nieuwe dingen te leren.

VREEMDE EENDEN
Dit geldt niet alleen voor ons pathologen
maar ook voor de instituten die ons opleiden.
In het kader hiervan, hoop ik dat er in ons
opleidingssysteem ruimte blijft bestaan
voor vreemde eenden in de bijt. Zelfs voor
arrogante wetenschappers, zoals ik. Niet
alleen omdat ik zelf pathologie zo’n prachtig
vakgebied vind, maar ook, omdat ik denk dat
de instroom vanuit verschillende expertises
onze discipline zal verrijken met nieuwe
ideeën, kennis en kunde. VIVE LA VARIÉTÉ. •

Oplossing puzzel Patho-logisch
van pagina 13
Klin. Gegevens: Chronische cystitis door
bacterie (2), Gram-negatief (1).
Bij cystoscopie (6) ulcererende massa.
Maligniteit?
Microscopie: Meerdere biopten met
geulcereerd urotheel, waarbij plaatselijk
een paraplucel (3) herkenbaar is. In het
stroma chronisch actief en granulomateus
ontstekingsinfiltraat. In vrijwel elke histiocyt

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

(11) een insluitsel (12) die rond, basofiel (4)
en PAS-positief (7) is. Deze inclusies tonen
concentrische gelaagdheid en zijn positief
in de Von Kossa (5) kleuring. Het betreft
derhalve verkalking (10), karakteristiek voor
zogenaamde Michaelis (8}-Gutmann (9)
lichaampjes.
Conclusie: biopten blaas: malakoplakie (1-12).
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1920-2020

100

Het jaar 2020 vierden we het 100 jarig bestaan van de
NVVP. COVID-19 gooide veel roet in het eten. De NVVP
heeft gedaan wat mogelijk was om het feestgevoel vast te
houden en de trots op onze vereniging uit te dragen. Een
fraai jubileumlogo en jubileumboek met dito virtuele uitreiking
getuigen hiervan. De redactie van het NVVP Magazine wil
door deze extra dikke uitgave met alle leden nog een keer
terugkijken en herinneringen ophalen. Gezamenlijk toasten
wij ook op het 50-jarig bestaan van PALGA in 2021!
SOPHIE VAN HEDEL-VAN TILBURG, JUDITH JEUKEN, ROBBY KIBBELAAR,
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Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 1920-2020

HONDERD JAAR NEDERLANDSE PATHOLOGIE

Honderd Jaar Nederlandse Pathologie

ROBERT KORNEGOOR, MARGREET PLOEG
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‘Samenwerking is
een belangrijk thema’
In maart 2019 begonnen de
pathologen Dirk Ruiter, Philip Kluin
en Gertjan Fleuren onder aanvoering
van Jan van den Tweel op verzoek
van het bestuur van de NVVP aan de
samenstelling van een jubileumboek
ter gelegenheid van het honderdjarig
jubileum van de vereniging.
TEKST: FEMKE MEIJER

E

omdat die nu eenmaal gepland was, dat
was nog voor de begrafenis.
En toen was daar de pandemie …
Philip: dat was heel merkwaardig, we

hadden net de begrafenis van Jan gehad,
en vlak daarna stond alles stil leek het
wel. En er moest eigenlijk nog heel veel
gebeuren. Het was vooral Dirk die toen
zei: ‘We moeten door, we moeten het
afmaken’.
Dirk: toen Jan overleed waren we al een

jaar bezig dus we waren goed op dreef
maar tegelijk moesten we nog bijna alles
en kleine twee jaar later was het boek klaar

schrijven. Hij had gelukkig al veel van mijn

en kon het worden overhandigd aan de

werk, hoofdstuk 2, gelezen. We zijn toen

voorzitters van de NVVP en de LPAV. Dat

verder gegaan met ZOOM-meetings,

gebeurde onder omstandigheden die bij de aanvang

maandelijks. Ik maakte steeds een agenda

van het werk niet voorstelbaar waren. De boekpre-

en lijsten met dingen die gedaan moesten

sentatie was virtueel: alle aanwezigen zaten in hun

worden en dan werkten we die af. We

eigen huiskamers vanwege de COVID-19 pandemie

wisten van de uitgever dat de kopij voor

die begin 2020 in volle hevigheid is losgebarsten.

augustus klaar moest zijn. En dat hebben

Geheel in stijl spreken we elkaar voor dit interview

we gehaald.

via ZOOM.
Hoe hebben jullie het aangepakt?
Voor de redactiecommissie was de pandemie niet

Dirk: het bestuur van de NVVP heeft

de enige donderslag bij heldere hemel in 2020:

Jan van den Tweel gevraagd als hoofd

in februari droegen de anderen hoofdredacteur

redacteur. Dat was vanwege zijn ervaring

Jan van den Tweel ten grave waarna ze het boek

met medisch historische zaken, met

gedrieën moesten afmaken.

name de geschiedenis van de pathologie. Hij heeft er een aantal boeken over

Dat had niemand zien aankomen. Hoe ga je dan

geschreven, waaronder een prachtige

verder?

uitgave samen met een Amerikaanse en

Dirk: we hadden in februari een vergadering gepland.

een Chinese vakgenoot1. Omdat ik weet

Het werk lag al twee maanden min of meer stil

hoeveel werk daar in gaat zitten, heb ik

>

omdat Jan rustiger aan moest doen, ondertussen
hadden we wel op de achtergrond doorgewerkt en
we hebben ook die vergadering door laten gaan
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In Nederland lag de basis bij de vier oudste

hem aangeboden om mee te werken. Hij heeft
universiteiten. Dat leidde in december 1920 tot

de oprichting van de Nederlandsche Patholoog
Anatomen Vereniging, later omgedoopt tot

vervolgens Philip en Gertjan erbij gevraagd vanwege
Nederlandse Vereniging Voor Pathologie. Het

honderdjarig bestaan van deze vereniging was
aanleiding voor het bestuur om de geschiede-

hun specifieke kennis en zo kwamen wij vanaf maart
nis van de pathologie te laten vastleggen.
In een reeks van verhandelingen worden

geschiedenis, bestuur en beleid beschreven.

2019 maandelijks bij elkaar.
De rol van de vereniging bij de ontwikkeling

van onderwijs en opleiding in de pathologie
komt uitgebreid aan de orde. De moderne

beroepsuitoefening wordt belicht, net als het
wetenschappelijk onderzoek van de laatste
jaren. Korte bijdragen over pathologenfa-

Er kwam een plan van aanpak waarbij ieder het
milies, pathologie overzee, de opleiding en
hoogstandjes in de moderne diagnostiek

maken het boek compleet. Het is daarmee ook

onderdeel voor zijn rekening zou nemen dat
voor belangstellenden buiten de kring van de
vereniging uitermate boeiend.

hem het beste paste: Jan van den Tweel zou de
historie doen (hoofdstuk 1), Dirk ging aan de slag
9 789082 936162

Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 1920-2020

twintigste eeuw als zelfstandige discipline.

Honderd Jaar Nederlandse Pathologie

negentiende eeuw en ontwikkelde zich in de

HONDERD JAAR NEDERLANDSE PATHOLOGIE

De pathologie ontstond in de achttiende en

met oud-NVVP-voorzitter Paul Blok over bestuur
en beleid binnen de vereniging (hoofdstuk 2),

en soms hun persoonlijke archieven.

Gertjan nam onderwijs en opleiding voor zijn

Dat kostte veel tijd want we moesten ze

rekening (hoofdstuk 3) en Philip hield zich bezig

benaderen en interviewen maar we hebben

met beroepsuitoefening en wetenschap (hoofdstuk

er dan ook bijna twee jaar voor uitge-

4). Miek Havenith is er halverwege bij gevraagd

trokken en het heeft heel veel opgeleverd.

om alle teksten kritisch door te nemen. Hij heeft

Ook de verhalen over onze ‘pathologenfa-

daarmee een enorm waardevolle bijdrage geleverd.

milies’ die in de eerste twee hoofdstukken

NVVP-voorzitter Jos Bart was in het laatste jaar

zijn opgenomen, bieden een kijkje in de

steeds aanwezig bij het overleg, om waar nodig

geschiedenis van het vak.

zaken af te stemmen.

Philip: hoofdstuk 2 is een geweldig

hoofdstuk geworden waarvoor we een

32

Philip: het stuk over geschiedenis in het eerste

groot beroep hebben kunnen doen op

hoofdstuk heeft uiteindelijk wat minder ruimte

het fenomenale geheugen van Paul. Hij

gekregen. Het was echt Jan zijn expertise en het

bracht ook de visie vanuit de niet-acade-

hoofdstuk is dan ook op basis van zijn eerdere

mische pathologie in. Hiermee hebben

publicaties geschreven. Het tweede hoofdstuk

we de geschiedenis van de NVVP net op

over bestuur en beleid is daarentegen veel groter

tijd vastgelegd, dit verhaal zou anders

geworden dan gepland, dat is echt een enorm werk

ongedocumenteerd verdwenen zijn in het

geweest.

verleden.

Dirk: voor dat hoofdstuk zijn de archieven van de

Gertjan: mijn aanpak was heel anders.

NVVP helaas onvolledig. Alleen het gedeelte uit

Ik ben geen schrijver en zeker niet

de jaren twintig en dertig is nog compleet en we

van geschiedenis. Het hoofdstuk over

hebben een paar ordners met stukken uit de jaren

onderwijs en opleiding bood bij uitstek de

tachtig en negentig. Verder zagen we vooral heel

kans om mensen die nou niet zo veel met

veel gaten. Toen hebben we besloten dat we zouden

de historie ophebben iets te laten vertellen

gaan zoeken naar een aantal doorlopende verhalen

over de huidige stand van de pathologie

met verschillende aspecten en aan de hand daarvan

of over zichzelf. Een lustrumboek gaat

konden we de geschiedenis van de NVVP als het

voor een deel over het verleden maar

ware blootleggen. De lacunes die we tegenkwamen,

toch ook over ‘wat gebeurt er nu in deze

konden we opvullen met gegevens uit oraties

wereld’. Daarom heb ik anderen die er op

van hoogleraren pathologie uit de jaren vijftig en

dit moment toe doen om een bijdrage

zestig en met bijdragen van collega’s die er zelf bij

gevraagd.

betrokken zijn geweest, op basis van hun geheugen

Philip: het hoofdstuk over beroepsuitoe-

fening en wetenschap moest ook gaan over
NVVP MAGAZINE
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toekomstvisies en aanpak. Daarin zit dus
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heel erg verweven hoe mensen ergens naar kijken.

acties zijn grotendeels tijdloos.

Binnen de deelgebieden van de pathologie werken

Gertjan: ik denk ook dat het goed is dat wanneer

experts op hun vakgebied en die heb ik gevraagd:

iemand interesse heeft in iets uit het verleden,

‘Hoe denk je nou dat dit gebied zich ontwikkelt’.

je ergens kan vinden hoe het zat. Het is niet

Dat zijn die tekstboxen. En daar omheen zitten de

verdwenen, je kan antwoord op je vraag krijgen. Hoe

algemene hoofdstukken over onderwerpen als digita-

de wetenschap zich ontwikkelt, hoe de opleiding. Ik

lisering en zo.

denk niet dat je daarvoor het boek van kop tot staart

Dirk: ook een belangrijk thema in dit hoofdstuk

hoeft te lezen maar dat er momenten zijn dat je

is samenwerking. Vroeger zaten pathologen in

denkt ‘hoe zat dat’ en dat je daarvoor het boek uit de

heel kleine praktijken, in het buitenland is dat vaak

kast haalt.

nog steeds zo. In Nederland is de samenwerking
tussen academische en algemene ziekenhuizen

Jullie zijn er twee jaar mee bezig geweest, wat

ontzettend belangrijk en dat levert ook heel veel op.

hebben jullie er voor moeten laten?

Verschillende laboratoria hebben allemaal hun eigen

Dirk: we zijn met emeritaat dus je bent daardoor een

sterke punt. Samen is dat dus heel veel expertise.

stuk flexibeler. Je hebt hobby’s, nou die kunnen dan

Philip: vroeger was dat onmogelijk. Je had een

wel even opzij als je met een boek bezig bent. En ik

microscoop en een dictafoon en daar moest je het

ben weer met een nieuw boek begonnen, ik vind het

mee doen. Tegenwoordig kan je digitale beelden

ook gewoon leuk om te doen.

maken en die heel makkelijk versturen waardoor

Philip: ik houd wel van een klus waar een einddatum

je informatie kan delen en de mening van iemand

aan zit. Zo’n boek is een keer klaar en dan kan je

buiten je eigen lab kan vragen. Het maakt ook grote

daar tevreden op terugkijken, heel prettig. Ook het

aanschaffen haalbaar. Een klein lab kan zich geen

contact met de uitgever en het kiezen voor een

grote dure apparatuur veroorloven maar als je het

mooie lay out, dat waren allemaal leuke, interessante

samen kan gebruiken, wordt die investering een heel

onderdelen om aan te werken.

ander verhaal.

Gertjan: tijd was niet mijn probleem. Omdat ik

veel collega’s heb gevraagd een artikel voor mijn
Hoe belangrijk is die oude kennis in je opleiding

hoofdstuk te schrijven had ik daar niet heel veel werk

als patholoog?

aan. Het mooie aan onze samenwerking was dat

Dirk: je moet natuurlijk vooral je eigen fouten maken

we het ieder op onze eigen manier konden doen.

maar het is toch wel heel makkelijk als je kan lezen

Dat leverde het beste boek op. De combinatie van

wat anderen vóór jou fout hebben gedaan. Je wordt

mensen in de redactiecommissie maakte het vooral

beter in je vak als je de geschiedenis van je vak kent.

heel leuk. Wij met z’n vieren, dat ging erg goed, dat

Maar jonge mensen en dus ook jonge pathologen

was een goede samenwerking, met Jan die alles

leven meer in deze tijd en hechten minder aan de

precies bijhield. ‘Moet dat nou’ dacht ik wel eens

geschiedenis. Nou waren wij net zo hoor, maar met

maar ja, dat moest zeker, anders waren we nu nog

dit boek kan je dus dingen opzoeken, dat voordeel

bezig geweest met dingen bij elkaar zoeken. •

hebben ze dan nu. Daarom is dit boek ook nadrukkelijk aan de jongerenvereniging aangeboden: het is
er echt voor hen.
Philip: het is interessant om te zien hoe mensen

bijvoorbeeld in de opleiding met elkaar omgaan en
van elkaar leren, wat voor effect dat heeft. Het is
goed om over te lezen, daar leer je iets van: hoe ga
je met je Raad van Bestuur om, hoe ga je met andere
gremia om, met mensen in je werk, dat soort inter-

1 Jan G. van den Tweel, Jiang Gu and
Clive R. Taylor, From Magic to Molecules.
An illustrated history of disease (Peking
University Medical Press 2016)
Jan G. van den Tweel, Pioneers in
Pathology (Springer 2017)
Jan G. van den Tweel, De geschiedenis
van de Utrechtse Pathologie ca 18002020 (Verloren 2019)

NVVP MAGAZINE
1-2021

33

Professor Spronck
met zijn assistenten. Staand
rechts bevindt zich
Dr. E.C. van Rijssel,
in het midden
Freule Dr. E. de
Negri, één van de
weinige vrouwelijke assistenten in
die tijd (archieffoto, Pathologie
Utrecht).

Jubileumboek NVVP honderd
jaar 1920 -2020
Het is misschien in het licht van de vreselijke maatschappelijke gevolgen van de COVID pandemie in Nederland een
klein detail. De NVVP bestond 4 december 2020 honderd
jaar en dit had groots gevierd moeten worden.

E
Elisabeth
Bloemena,
oud-voorzitter
Commissie Bij- en
Nascholing

r was een minutieus uitgedacht

Kort tevoren leek een kleinschalige bijeen-

draaiboek met activiteiten en

komst nog mogelijk ten “huize” (een groot

festiviteiten tijdens de week van de

kerkgebouw) van de uitgever waarbij

Pathologie in het voorjaar en de dag van

alleen de leden van de redactieraad, met

de Pathologie in het najaar. Ook diverse

Marijke van den Tweel, dagelijks bestuur

Europese zusterverenigingen waren

en voorzitter CBN en LPAV bijeen zouden

uitgenodigd.

komen om de uitreiking te filmen voor

Eén van de hoogtepunten zou de uitreiking

uitzending op het webinar van 1 december

van het jubileum boek moeten zijn. In

dat gewijd was aan het jubileum van NVVP.

een grote feestelijke zaal met honderden

Maar helaas, kort tevoren werden nog

gasten zou het jubileumboek door de

strengere lock down maatregelen

redacteuren Jan van den Tweel, Dirk Ruiter,

afgekondigd waardoor ook dit scenario

Gertjan Fleuren en Philip Kluin worden

niet meer mogelijk bleek. Uiteindelijk is

overhandigd aan de voorzitter Jos Bart.

in korte tijd een volledig digitaal scenario
op poten gezet waarbij alle deelnemers

Robby Kibbelaar,
secretaris NVVP
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op 18 november vanuit hun eigen huis-

Het mocht allemaal niet zo zijn … Diverse

en werkkamers werden verbonden door

scenario’s werden opgesteld en aangepast

Zoom met een strakke regie onder leiding

op geleide van de COVID ontwikkelingen,

van met name Dirk Ruiter en Philip Kluin. Er

lock downs, afschaling en opschaling.

was een professioneel filmer ingehuurd om

1920-2020
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de bijeenkomst vast te leggen, te redigeren
en te integreren in een documentaire
over 100 jaar NVVP. De documentaire

De pathologie ontstond in de achttiende en

overhandiging van het boek door Dirk
negentiende eeuw en ontwikkelde zich in de
twintigste eeuw als zelfstandige discipline.

In Nederland lag de basis bij de vier oudste

Ruiter aan Jos Bart voorzitter van de NVVP,
universiteiten. Dat leidde in december 1920 tot

de oprichting van de Nederlandsche Patholoog
Anatomen Vereniging, later omgedoopt tot

Nederlandse Vereniging Voor Pathologie. Het

Marijke van der Tweel echtgenote van
honderdjarig bestaan van deze vereniging was
aanleiding voor het bestuur om de geschiedenis van de pathologie te laten vastleggen.

Jan en Gwen Dackus voorzitter LPAV. Op
In een reeks van verhandelingen worden

geschiedenis, bestuur en beleid beschreven.
De rol van de vereniging bij de ontwikkeling

van onderwijs en opleiding in de pathologie

onnavolgbare wijze is het boek door de
komt uitgebreid aan de orde. De moderne

beroepsuitoefening wordt belicht, net als het
wetenschappelijk onderzoek van de laatste
jaren. Korte bijdragen over pathologenfa-

monitor van Dirk digitaal getransformeerd
milies, pathologie overzee, de opleiding en
hoogstandjes in de moderne diagnostiek

maken het boek compleet. Het is daarmee ook

het Wereld Wijde Web in en vervolgens via
voor belangstellenden buiten de kring van de
vereniging uitermate boeiend.

de monitor van Jos terug getransformeerd
9 789082 936162

Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 1920-2020

Nelemans. Hoogtepunt was de actuele

HONDERD JAAR NEDERLANDSE PATHOLOGIE

over ingesproken door Hanneke Kluin-

Honderd Jaar Nederlandse Pathologie

werd begeleid met een schitterende voice

naar een boek met kaft en papier.

Boekomslag
Jubileumboek
door Jacoline Bart.
Metamorfose:
microscopie van
de eileider in een
kunstzinnige
verbeelding van HE
naar immuno naar
moleculair naar AI.

PANIEK
Het interview van Elisabeth met Dirk,
tevoren zorgvuldig voorbereid door Dirk
leek zowaar een zeer spontaan ontstane
dialoog over de inhoud en totstandkoming

bereid om meteen de volgende zondag er

van het boek. En… het lukte om bijna

de hele sessie nog eens een keer over te

alles in een enkele take op te nemen, een

doen. Tot daar, als reddende engel, Esther

prestatie waar menig regisseur een puntje

Brandt van het secretariaat meldde dat de

aan kan zuigen!

sessie in the cloud van het secretariaat was

Groot was de ontzetting toen ‘s avonds

opgeslagen. Ook alle deelnemers waren

een berichtje kwam van Philip dat de Zoom

toen in de wolken! •

meeting niet was opgenomen! Slechts de
eerste 5 minuten waren vastgelegd. Na
de eerste shock was de hele crew echter
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25 jaar Moleculaire
Diagnostiek binnen de
Pathologie in Nederland

Winand N.M.
Dinjens,
KMBP, afdeling
Pathologie,
Erasmus MC
kanker Instituut

Marjolijn
Ligtenberg,
KMBP, afdeling
Pathologie,
Radboudumc

Ed Schuuring,
KMBP, afdeling
Pathologie,
UMCGroningen

Ernst-Jan Speel,
KMBP, afdeling
Pathologie,
Maastricht UMC+
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Zo rond 1995 is een aantal pathologie laboratoria in
Nederland begonnen met Moleculaire Diagnostiek,
moleculaire bepalingen uitvoeren ter ondersteuning
van de routine pathologie diagnostiek. Wat onder de
term moleculaire diagnostiek valt is echter niet echt
eenduidig.

N

aast bepalingen op uit weefsel

liteit solide tumoren en microsatelliet

geïsoleerd DNA en RNA, wordt

instabiliteit.

door de meeste laboratoria DNA

en RNA in situ hybridisatie (ISH) terecht ook

25 JAAR IN VOGELVLUCHT

onder de noemer moleculaire diagnostiek

In die 25 jaar heeft de Pathologie

geschaard. Zelfs sommige immunohis-

moleculaire diagnostiek een grote vlucht

tochemische (IHC) bepalingen, die een

genomen, zowel wat betreft technologie,

indicatie vormen voor een onderlig-

indicatie, aantallen aanvragen en belang in

gende moleculaire aberratie, zouden met

de patiëntenzorg. Als voorbeeld, het aantal

recht kunnen vallen onder moleculaire

aanvragen voor moleculaire diagnostiek

diagnostiek. Voorbeelden van dit laatste

bij de afdeling Pathologie van het

zijn IHC van de eiwitten HER2, mismatch

Erasmus MC is toegenomen van 80 (100

repair (MMR: MLH1, PMS2, MSH2, MSH6),

bepalingen) in 1996 tot meer dan 3500

ALK, BRAF V600E, IDH1 R132H, P53

(>5000 bepalingen) in 2020. Bovenop deze

en SDHA en SDHB. Verder is er vaak

45voudige toenames komt nog dat de

geen scherpe grens tussen Pathologie

complexiteit van de analyses per aanvraag

moleculaire diagnostiek en Virologie

meer dan 100voudig is toegenomen.

en Microbiologie, met als voorbeelden

In het begin werden de moleculaire

bepalingen van HPV, EBV en HHV8.

analyses vaak overgenomen van of

Bovenstaande illustreert dat de Pathologie

ontwikkeld vanuit een onderzoekssetting.

moleculaire diagnostiek niet gezien en

Gestart is met enkelvoudige DNA aberratie

gebruikt moet worden als “stand-alone”

detectie met (radio-actieve) fragment

diagnostische bepaling, maar dat integratie

(fig1) en Sanger sequentie analyses (fig2),

met de routine pathologie en het klinisch

Single Strand Conformation Polymorphism

beeld zowel bij aanvraag, analyse als

(SSCP) (Fig3) en High Resolution Melting

rapportage van het grootste belang is.

(HRM) analyses. Scheiding van de DNA

Pathologie moleculaire diagnostiek

fragmenten vond plaats in slab gels (Fig4)

bepalingen van het eerste uur zijn

waarvoor analytische expertise, ervaring

ondermeer: HPV, T- en B-cel klonaliteit,

en handigheid onontbeerlijk waren. Vrij

allelotypering, HER2 IHC en ISH, klona-

snel daarna werd overgegaan op capillaire

1920-2020
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electroforese (veelal ABI sequencing-apparatuur) (Fig5) waarbij fluorochroom
gelabelde DNA fragmenten worden
geanalyseerd (fig6). Met behulp van deze
apparatuur is het humane genoom in kaart
gebracht. Vanaf 2013 heeft de zogenaamde
Next Generation Sequencing (NGS) (fig7) in
de Pathologie moleculaire diagnostiek zijn
intrede gedaan. Cruciaal in deze technologie is de term “massive parallel” waarmee
wordt bedoeld dat van miljoenen (single)
DNA moleculen (massive) tegelijkertijd
(parallel) de sequentievolgorde wordt
bepaald (fig8). Met deze technologie kan
Figuur 1 Fragment
analyse (radioactief)

gevoelig (in de procent range) en in één
en dezelfde bepaling informatie worden

Figuur 2 Sanger
sequentie analyse
(radioactief)

verkregen over aanwezigheid van mutaties,

Figuur 3 Single
Strand Conformation
Polymorphism (SSCP,
radioactief)

DNA copy number variations (CNVs),
microsatelliet instabiliteit (MSI), tumor
mutational burden (TMB) en mutational
signatures. Met de intrede van de NGS en
de min of meer gelijktijdige introductie
van de doelgerichte therapieën bij een
aantal tumortypen heeft de Pathologie
moleculaire diagnostiek een grote vlucht
genomen en is onontbeerlijk gebleken voor
de diagnostiek en behandeling van oncologiepatiënten. Als sprekende voorbeelden
de B- en T-cel klonaliteitsanalyses voor

Figuur 4 Laden van slab gel

de differentiaal diagnose van lymfoide
proliferaties, mutatie en CNV analyses voor
de diagnostische classificatie van hersen
tumoren, en voor solide tumor klonaliteitsbepaling. Verder is moleculaire diagnostiek
richtlijn-diagnostiek voor doelgerichte
therapieën van o.a. niet-kleincellig
longcarcinoom, colorectaalcarcinoom,
melanoom, GIST en ovariumcarcinoom.

VISIE EN ONTWIKKELINGEN
Terugkijkend zijn er een aantal belangrijke
factoren geweest die ten grondslag liggen
Figuur 5 ABI sequencer

aan het succes van de Pathologie moleculaire diagnostiek in Nederland.
Als eerste de visie en het initiatief van

>
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een aantal vooraanstaande pathologen

het nemen zijn: de behandeling van een

aan het eind van de vorige eeuw om

individuele tumor gebaseerd op de aan- of

personeel en middelen te verkrijgen voor

afwezigheid van specifieke moleculaire

het opzetten van laboratoria voor molecu-

afwijkingen. Helaas treedt bij doelge-

laire diagnostiek. Verder de betrokkenheid

richte therapieën vrijwel altijd na kortere

van moleculair biologen en analisten die

of langere tijd resistentie op, maar soms

met een open oog voor nieuwe ontwik-

kan de moleculaire diagnostiek het resis-

kelingen en met zeer coöperatieve lande-

tentie mechanisme achterhalen waar dan

lijke samenwerkingen de moleculaire

ook weer een doelgerichte therapie voor

diagnostiek hebben uitgebouwd. Tevens

beschikbaar kan zijn.

werd het onderwijzen en uitdragen van de
moleculaire diagnostiek vanaf het begin

LIQUID BIOPSIES EN WGS

belangrijk gevonden en als voorbeeld

Van oudsher houdt de Pathologie

hiervan is dit jaar voor de

15e

keer een

moleculaire diagnostiek zich vooral bezig

landelijke moleculaire diagnostiek dag

met weefsel-gebaseerde moleculaire

georganiseerd. Het erkennen door de

bepalingen. De laatste jaren echter worden

NVVP van de benodigde inhoudelijke

gevoelige moleculaire analyses van

specifieke expertise van de bij de molecu-

zogenaamde liquid biopsies (bloed, liquor,

laire diagnostiek betrokken biologen

urine, etc) bij patiënten met kanker steeds

heeft geleid tot het instellen van de disci-

vaker uitgevoerd, zowel voor tumormo-

pline Klinisch Moleculair Bioloog in de

nitoring, detectie van resistentie mecha-

Pathologie (KMBP), waarvoor een 2-jarig

nismen en naar verwachting in de nabije

postdoctoraal opleidingsprogramma is

toekomst ook steeds meer voor primaire

gemaakt. Naast KMBP is, zeker sinds de

diagnostiek.

invoering van NGS, betrokkenheid van

In studieverband heeft whole genome

bio-informatici bij de data analyse en inter-

sequencing (WGS) (Fig 12) recent zijn

pretatie onontbeerlijk gebleken.

intrede gedaan in de Pathologie moleculaire diagnostiek. Met WGS kunnen vrijwel
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alle voor de behandeling relevante DNA

Belangrijk is ook geweest dat de molecu-

aberraties worden gedetecteerd in één

laire analyses zodanig opgezet werden

analyse. Het is de verwachting dat in

dat van routine pathologie (archief)

de nabije toekomst WGS meer en meer

materialen (FFPE weefsels, kleine biopten,

als routine moleculaire diagnostiek zal

cytologie) moleculaire resultaten kunnen

worden uitgevoerd, met name als bij a

worden verkregen. Vanaf het begin was

priori weefselafname al rekening wordt

er prominente aandacht voor kwaliteit en

gehouden met gewenste WGS.

vanuit de eigen groep werden bijvoor-

Ook bij deze laatste twee ontwikkelingen,

beeld landelijke kwaliteitsrondzendingen

analyse van liquid biopsies en WGS, is het

georganiseerd en classificatie van DNA

belangrijk dat de pathologen en KMBP

varianten afgestemd (Fig 9 en 10). Tevens

in “the lead” blijven bij weefselbeoor-

werd relatief vroeg internationaal erkende

deling, data analyse en data interpretatie

accreditatie (ISO 15189) door vrijwel alle

en duiding binnen de tumorgenetische

laboratoria verworven (Fig 11). Een externe

concepten. Deze ontwikkelingen samen

factor die bijdraagt aan het succes van

(en gecombineerd!) met o.a. beeldanalyse

de moleculaire diagnostiek is de grote

zijn fantastische uitdagingen voor de

vlucht die de doelgerichte therapieën aan

Pathologie in de nabije toekomst. •

1920-2020
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Figuur 6 ABI
sequencing
resultaat

Figuur 7 NGS apparatuur

Figuur 8 NGS
resultaat

Figuur 9 Publicatie uit 2004 van Pathologie NL betreffende
moleculaire QC

Figuur 10 Publicatie uit 2019 van Pathologie NL betreffende
CNV rapportage

Figuur 12 Apparaat
voor WGS

Figuur 11 Pathologie moleculaire diagnostiek lab vóór
(boven) en ná (onder) accreditatie
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INTERVIEW MET JOS BART (VOORZIT TER NVVP)
EN ROBBY KIBBEL AAR (SECRETARIS NVVP)

Met het oog op
de patiënt…
Welke ontwikkelingen voorzien jullie in de

Welke consequenties hebben deze ontwikke-

komende jaren op het gebied van de directe

lingen voor de organisatie van pathologie in

patiëntenzorg?

Nederland?

Pathologen hebben een fantastisch vak. De

In het zorglandschap is ‘netwerk’ een buzz woord

patholoog heeft een centrale rol in het stellen van

geworden. Visie- en beleidsdocumenten staan vol

een geïntegreerde diagnose inclusief prognos-

met plannen voor het ontwikkelen van zorgnet-

tische en predictieve factoren. Meer dan ooit kan

werken. We moeten nagaan hoe de pathologie

de patholoog een cruciale rol spelen om voor

hierin kan passen. Effectieve vakinhoudelijke specia-

iedere patiënt in Nederland de beste diagnose

lisatie kan niet zonder landelijke en regionale exper-

te stellen – Zorg op Maat. Per patiënt zal meer

tisegroepen en digitale microscopie. Moleculaire

diagnostiek gevraagd worden vanwege de toename

diagnostiek kan niet effectief en efficiënt zonder

van nauwkeurigheid van classificerende diagnostiek,

schaalvergroting. De pathologie was al een kennisin-

vraag naar prognostische factoren en informatie

tensieve discipline en wordt nu ook een kapitaalin-

over predictieve kenmerken. Dat betekent dat de rol

tensieve discipline. We staan voor de uitdaging om

van de klinisch patholoog in de patiëntenzorg eerder

werkprocessen, doorlooptijden en kosten binnen

toe dan af zal nemen.

acceptabele grenzen te houden.

Welke ontwikkelingen van buiten de pathologie

De onvermijdelijke vraag: welke lessen trekt de

komen er op ons af?

NVVP uit de COVID19 pandemie?

De trend van wetenschappelijke en technologische

Het jaar 2020 heeft onverwacht het focus op de

ontwikkelingen zal zich krachtig doorzetten. Zo

pathologie gericht en ons laten zien wat van ons

heeft de pathologie veel te bieden op het gebied

wordt verwacht, wanneer zich een nieuwe ziekte

van de moleculaire pathologie. Maar bijvoorbeeld

aandient, zeker wanneer deze een nationale en globale

ook op het gebied van data voor zorgevaluatie en

impact heeft. De pathologie data lieten zien wat

wetenschap. De digitale microscopie opent met

de achtergebleven zorg inhield. Eerdere zoönosen

computational pathology een nieuw terrein van

als Q-koorts en SARS hebben relatief beperkte

toegepaste en fundamentele wetenschap.

maatschappelijke aandacht en urgentie gekregen.

Maar ook andere ontwikkelingen vragen om een

Bovendien illustreren de gebeurtenissen rond

antwoord. Uit contacten met patiënten organisaties

COVID-19 hoe pathologie een bijdrage kan leveren

en aanvragers van pathologie-onderzoek horen

aan One Health en daarmee aan de volksgezondheid.

we duidelijk het geluid dat patiënten en aanvragers

De organisatie van de NVVP als koepelvereniging

zo snel mogelijk de meest specialistische diagnose

biedt daarvoor uitgelezen kansen. Met 3 secties, de

willen krijgen. Deelspecialisatie in de pathologie is

klinisch humane pathologie, de veterinaire patho-

onontkoombaar.

logie en de klinisch moleculaire en experimentele
pathologie kunnen we brede samenwerkings
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BeroepsBelangen
CBB

Wetenschap
& Innovatie,
Opleiding en
Nascholing
CWI
CBN
Concillum

Kwaliteit
en
richtlijnen
CKBU
LVC

De beste
diagnose voor
de patiënt

CKBU
LVC
ISO

Integraal KwaliteitsBeleid - Expertisegroepen
Kwaliteitsvisitatie vakgroep
Laboratoriumvisitatie

Nu we het toch over de bestuurlijke organi-

CBN
Concilium
CWI

Organisatie bij- en nascholing | Expertisegroepen
Opleiding pathologen
Kennisagenda

satie hebben, welke rol speelt het lidmaatschap

CBB

Organisatie van zorg

van de Federatie Medisch Specialisten in het
bestuursbeleid?
Het lidmaatschap van de Federatie biedt, in
samenhang met de 32 zusterverenigingen,

deze hiërarchie sprake van is van synergie. Dit

autonomie op de inrichting van de zorg, invloed

wordt gesymboliseerd in ‘de plasmacel’ (zie figuur).

op de regulering van de zorg en een eenduidige

Centraal staat de maatschappelijke opdracht dat de

stem naar buiten. De ambitie van de NVVP in

kwaliteit van diagnostiek voor de patiënt leidend is.

navolging van het document Medisch Specialist

De commissies hebben ieder een eigen opdracht

2025, is dat de Nederlandse Pathologie in 2025

om dit te realiseren (zie tabel).

aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige
en kwalitatief beste zorg ter wereld behoort). De

Hebben jullie nog een slotopmerking?

toegang tot zorg hebben wij hoog in het vaandel:

2020 was het jubileumjaar. Als je de geschiedenis

alle patiënten in Nederland moeten toegang

van de NVVP op je in laat werken en nagaat hoe

hebben tot deze hoog kwalitatieve zorg. De

we alle voorbereidingen om moesten zetten naar

zorg wordt verleend dicht bij huis als het kan en

een virtueel event rondom ons 100 jarig bestaan,

verder van huis als het moet, de Juiste Zorg Op

beseffen we, meer dan ooit, dat we de omstan-

de Juiste Plaats (JOZJP). De zorg moet zoveel

digheden maar zeer ten dele naar onze hand

mogelijk evidence based zijn en keuzes worden

kunnen zetten. We hebben een prachtig vak, een

onderbouwd met kosten/baten overwegingen. De

krachtige vereniging en een rijke schakering aan

NVVP werkt mee aan zorg evaluatief onderzoek

mogelijkheden. We zien een fraaie toekomst voor de

en gepast gebruik (ZE&GG). Het opstellen van de

Nederlandse Pathologie om patiëntenzorg, opleiding

recent gepubliceerde Kennisagenda Pathologie

en wetenschap naar een hoger plan te tillen. •

past precies in dit beleid en biedt kansen tot
innovatie van ons vak en toegang tot omvangrijke
subsidies.

Interview: Sophie van Tilburg-van Hedel,
directeur NVVP

Is daarvan iets terug te zien in de inrichting van
het NVVP bestuur?
In navolging van de Federatie heeft het bestuur
destijds een ‘hiërarchie van belangen’ gedefinieerd.
De vereniging functioneert het beste als er binnen
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50 jaar PALGA: hoe bijzonder is dat?
De beste behandeling begint bij de
beste diagnose. Met PALGA worden
sinds 1971 de digitale pathologieverslagen in Nederland verzameld, en
beschikbaar gesteld voor diagnostiek,
onderzoek en kwaliteitsdoeleinden.

S
Iris Nagtegaal,
voorzitter PALGA

Stefan Willems,
vicevoorzitter
PALGA

Aletta
Debernardi,
directeur PALGA
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verslag hiervan kunt u terugvinden op
de PALGA website (https://www.palga.
nl/assets/uploads/Palga25Jaar.pdf).
De conclusie na 25 jaar in september
1996: “De organisatie is na 25 jaar nog
springlevend en uniek. Het is een niet
meer weg te denken element van de
dagelijkst praktijk van elke patholoog
in Nederlands. Sinds 1989 bestaat een
vrijwel landelijke dekking van het systeem

amen met vele pathologen en ook

en jaarlijks worden ongeveer 2 miljoen

niet-pathologen werken we al vijftig

nieuwe records aan de centrale databank

jaar aan het optimaliseren van de

in Amsterdam toegevoegd”. Dit citaat,

pathologie en de verslaglegging daarvan.

van Prof. dr. A.J. Dunning, is nog steeds

PALGA vormt hiermee de hoeksteen van de

actueel. De oudere collega’s onder ons

Nederlandse pathologie, en zet zich nog

denken wellicht met weemoed terug aan

steeds in om op landelijk niveau innovaties

de locatie aan het Muntplein in Amsterdam,

op het gebied van data-uitwisseling te

waar ze oliebollen en/of haring konden

implementeren. Optimale verslaglegging

kopen onderweg tussen het station en de

en uitwisseling tussen pathologie-labora-

vergadering.

toria, maar ook daarbuiten, hoort daarmee
tot PALGA’s kerntaken. Daarnaast staat

In de eerste periode is er hard gewerkt

de PALGA-databank aan de basis van de

aan het aansluiten van alle laboratoria

Nederlandse Kanker Registratie, is onze

op het landelijk systeem: in 1991 werd

databank onmisbaar voor de evaluatie

een landelijke dekking bereikt door het

van de bevolkingsonderzoeken en vormt

aansluiten van ca. 70 pathologielaboratoria.

een unieke bron voor real-world data

Het opzetten van een digitaal systeem was

onderzoek.

pionieren. Het coderen is destijds geïntroduceerd. Tussen 1989 en 1999 was PALGA

IN DEN BEGINNE

deel van SIG (Stichting Informatiecentrum

PALGA, uniek van karakter, kent een

Gezondheidszorg), maar omdat we 24

even unieke wordingsgeschiedenis, die

uur per dag dienstverlening in de zorg

zijn oorsprong vindt in de toevallige

leverden, paste onze organisatie niet goed

ontmoeting tussen de neurochirurg P.J.

in dit grotere geheel.

Vinken, hoofdredacteur van Excerpta
Medica, en E.P. van der Esch, destijds

DE VOLGENDE 25 JAAR

assistent van professor C.A. Wagenvoort

Veel veranderingen in de digitale wereld

te Amsterdam. Dit leidde al snel tot de

hebben grote invloed gehad op de ontwik-

eerste contacten en ideeën over automa-

kelingen bij PALGA: voortdurende updates

tische archivering van een pathologisch

en ontwikkeling van nieuwe software en

anatomisch archief, en daarmee in 1971

hardware vormden de ruggengraat van

de geboorte van PALGA. Een uitgebreid

onze organisatie. Termen als CRIS-3,

1920-2020
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UDP-II, UDPS, kern-UDPS staan voor grote
projecten die in deze periode zijn verricht.
Dit waren uitdagingen voor de organisatie,
immers: “We vervangen de rails onder een

Boekje ter ere van het 45
jarig bestaan van PALGA
waarin Arjen van de Pol,
oud-bestuurscoördinator,
terugblikt op de periode
1996 – 2016

snel rijdende trein, die moet blijven rijden.”
Voor een uitgebreide beschrijving van de
aanpassing van onze systemen verwijzen
we graag naar het verslag van Arjen van de
Pol, oud bestuurscoördinator van PALGA
(https://www.palga.nl/assets/uploads/
palga%20boekje45jaardef.pdf). Natuurlijk

gekeken, vaak met een jaloerse blik.

is er gedurende deze periode ook inhou-

Niet alleen zijn we samen in staat tot

delijk veel veranderd voor PALGA. Een van

betere patiëntenzorg, we werken mee

de belangrijkste veranderingen betreft de

aan het verhogen van de kwaliteit van de

vorm van de verslaglegging in de patho-

Nederlandse gezondheidszorg, we dragen

logie. De toenemende complexiteit van de

direct bij aan evaluatie van de effecten van

oncologische zorg vraagt veel van ons als

de huidige pandemie op de zorgverlening

professionals: een continue toenemende

en we verstrekken data voor weten-

lijst van items zijn voor de directe patiën-

schappelijk onderzoek. Daar kunnen we,

tenzorg van groot belang. Daarom hebben

als pathologen in Nederland en andere

we als organisatie, destijds onder de bezie-

betrokkenen trots op zijn. Vijftig jaar PALGA

lende leiding van Ton Tiebosch en Arjen

is een mijlpaal, en we hopen dat we dit

van de Pol, besloten om ons vol enthou-

later dit jaar samen kunnen vieren!

siasme te richten op gestandaardiseerde
verslaglegging. Nadat in de jaren ’90 het

OP NAAR DE VOLGENDE VIJFTIG

standaardverslag voor cervixcytologie al

JAAR!

ingevoerd was, is in 2009 de ontwikkeling

Hoe ziet de toekomst eruit? Digitalisering,

van de zogeheten “protocolmodules” in

het beschermen van privacy en inter-

gang gezet voor de rest van de oncolo-

nationalisering hebben een toevlucht

gische zorg. Het feit dat we wereldwijd

genomen. Als PALGA kunnen we hierin

voorop lopen in deze ontwikkeling, blijkt

voorop lopen. Dit doen we niet alleen maar

wel uit de 2 miljoen gestandaardiseerde

samen met de pathologie afdelingen en

verslagen die we sinds 2020 in de database

onze stakeholders. We zien een toekomst

hebben zitten. Een uitgebreider verslag

van innovatie in aanpak, expertise opbouw

van de ontwikkeling van dit type verslag-

binnen onze niche en vooral succes-

legging kunt u vinden in het jubileumboek

volle partnerschappen in binnen- en

van de NVVP (Honderd jaar Nederlandse

buitenland.•

Pathologie).

HOE BIJZONDER IS DAT?
Internationaal wordt veel naar Nederland,
de Nederlandse pathologie en PALGA
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De Veterinaire
Pathologie
De veterinaire pathologie omvat een breed werkveld,
waar verschillende disciplines samenkomen. Hierin
werken veterinair pathologen, toxicologisch pathologen
en proefdierpathologen.

Margreet
Ploeg, veterinair
patholoog

Met mede
werking van
Judith van den
Brand en Jaap
van Dijk

De voorzitter van de sectie veterinaire

Diergeneeskunde (KNMvD). Noch voor

pathologie, Naomi de Bruijn, omschrijft

1990 noch na 1990 waren er formele eisen

deze drie disciplines in het NVVP Magazine

aan de inhoud van de opleiding, de oplei-

van april 2019 als volgt:

dingsduur, de erkenning van opleider en

• Veterinair pathologen zijn gespe-

opleidingsinrichting, registratie en herre-

cialiseerde dierenartsen, die sinds

gistratie. In de praktijk duurde de opleiding

2002 internationaal erkend zijn door

echter 4 jaar, waarbij de opleider op enig

het European College of Veterinary

moment bepaalde dat men naar zijn

Pathologists (ECVP), opgericht in

oordeel zelfstandig en adequaat het vak

1995. Daarvoor liep de erkenning

kon uitoefenen. Deze formele eisen zijn

via het Nederlands College voor

er pas in 2002 gekomen met de European

Veterinaire Pathologie. De specialisatie

College of Veterinary Pathologists (ECVP).

omvat diagnostische pathologie van
verscheidene diersoorten, weten-

WAT ER VOORAFGING

schappelijk onderzoek, en soms Good

Al in eerdere geschriften is aandacht

Laboratory Practice (GLP);

geschonken aan de geschiedenis van de

• Toxicologisch pathologen en proef-

veterinaire pathologie*.

dierpathologen zijn gespecialiseerde

De pathologische anatomie is vanaf

dierenartsen, artsen, biologen of biome-

1860 opgenomen in het lesrooster van

dische wetenschappers die erkend

’s Rijksveeartsenijschool, sinds 1918

zijn door de Commissie Registratie

Veeartsenijkundige Hoogeschool en sinds

Proefdierpathologen/Toxicologisch

1925 Veeartsenijkundige Faculteit van de

Pathologen (CRP/TP) van de Koninklijke

Utrechtse Universiteit. Met de benoeming

Nederlandse Maatschappij voor

in 1906 van H. Markus (1906-1919) tot

Diergeneeskunde. De specialisatie omvat

leraar in de algemene pathologie, de

pathologie, voornamelijk gebaseerd op

pathologische anatomie en bacteriologie

toxicologische pathologie, diagnostische

werd de pathologie een zelfstandige

pathologie, farmacologie, Laboratory

discipline binnen de diergeneeskunde. In

Animal Science en GLP.

1908 werd daar de theoretische vleeskeuring (met groot belang voor de volks-
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Pas in 1990 is er een registratie van

gezondheid) aan toegevoegd. In 1908

veterinair pathologen gekomen bij de

werd het Pathologisch Instituut van de

Registratiecommissie van Koninklijke

Rijksveeartsenijschool aan de Biltstraat

Nederlandse Maatschappij voor

geopend met huisvesting van kleine

1920-2020
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proefdieren. Markus onderkende blijkbaar
het belang van experimenteel onderzoek
voor pathologie als wetenschap en werd
daarmee de grondlegger van de veterinaire
pathologie in Nederland.
Het veterinaire Pathologische Instituut
verwierf een goede naam onder prof.
dr. H. Schornagel (1919-1947) en werd
opgevolgd door prof. dr. J.H. ten Thije
(1948-1965).
In 1962 ging de bijzondere ziektekunde
over naar prof. S. van den Akker (19621972), waarbij Ten Thije de nieuwe leerstoel
algemene en vergelijkende pathologie
behield. Van den Akker werd opgevolgd
door prof. dr. J.M.V.M. Mouwen (19731998), waarbij aparte leerstoelen voor

Nederland momenteel een kleine dertig

algemene ziektekunde en bijzondere

veterinair pathologen, waarvan de helft de

ziektekunde werden ingesteld.

Europese erkenning bezit.

In 1979 werd dr. P. Zwart (1979-1990)
benoemd tot hoogleraar Ziektekunde

VAN NPAV NAAR NVVP

Bijzondere Dieren (veterinair jargon voor

Veterinair pathologen waren van oudsher

vogels, reptielen, amfibieën en alle andere

lid van de NPAV en door wisselende

dierentuindieren, proefdieren en wilde

samenwerking is er een aparte sectie

fauna).

dierpathologie/veterinaire pathologie
binnen de koepel NVVP gekomen. De

Momenteel zijn er bij de faculteit dierge-

Veterinaire Pathologie is vanaf het begin

neeskunde twee leerstoelen; een hiervan

van de nieuwe organisatiestructuur

is gericht op onderzoek en onderwijs in

als sectie vertegenwoordigd in het

algemene pathologie (prof. dr. Alain de

NVVP-koepelbestuur. Men heeft vanuit

Bruin) en de andere meer op diagnostiek

de sectie in heden en verleden gepro-

en pathologische anatomie (prof. dr.

beerd om gezamenlijke activiteiten met de

Andrea Gröne). In totaal werken er in

humane pathologen uit te voeren, zoals >
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1-2021

45

bestrijding van zoönosen (zoals Aviaire
Influenza).
In de Veterinaire Pathologie wordt ook
aandacht gevraagd voor getuige-deskundige verklaringen met betrekking tot
koopvernietigende gebreken en voor
precaire zaken als dierenmishandeling of
met aanzienlijke maatschappelijke impact
het participeren in gemeenschappelijke

(bijv. Q-koorts uitbraak).

coupebesprekingen en wetenschappelijke
symposia tijdens de Pathologenweek en

TOEKOMST...

-dagen.

Door intensieve samenwerking van
dierenartsen en medici vanuit diverse

KERNACTIVITEIT

specialismen zal in toenemende mate

Het wezen van de veterinaire pathologie is

gestalte worden gegeven aan het begrip

door de verschillende diersoorten verge-

‘One Health’. De Covid-19 pandemie is

lijkend van aard. De algemene pathologie

een voorbeeld waarbij zowel humaan

heeft daardoor binnen de veterinaire

als veterinair pathologen een belangrijke

pathologie veel aandacht gekregen. De

rol spelen bij diagnose, pathogenese en

aandacht was van oorsprong vooral gericht

vaccinontwikkeling en inherent hieraan de

op de nutsdieren en later ook de gezel-

volksgezondheid.

schapsdieren maar verbreedde zich toen
ook de dierentuindieren, proefdieren en
wilde (zee) fauna volop aandacht kregen.
Nu gaat de aandacht vooral uit naar de
(zee)zoogdieren, vogels, reptielen, en
amfibieën en incidenteel vissen en lagere
dieren.
Van oudsher was de veterinaire pathologie ook sterk gericht op het bijdragen
van dierenartsen aan de veiligheid van
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong
(zoals herkenning van tuberculose), aan de
diagnostiek en bestrijding van veeziekten
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met grote maatschappelijke impact (zoals
NVVP MAGAZINE
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varkenspest) en aan de diagnostiek en

*Ref. ‘Het Pathologisch Instituut’. In: Van Gildestein naar
Uithof. 150 jaar diergeneeskundig onderwijs in Utrecht; J.
M.V.M. Mouwen, Deel II, C. Offringa e.a. 1981, p. 303-316
en Jubileumboekje bij het 75-jarig bestaan van de NPAV/
NVVP; E.J. Ruitenberg.
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Heeft u ideeën voor
een ingezonden stuk,
een opinie over een
brandende kwestie,
een leuke foto, een
casus? Of weet u
iemand die dit kan
leveren? Dan houden
wij ons aanbevolen!!
Mail uw idee, tekst, opinie
of foto aan
secretariaat@pathology.nl
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