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Beste lezer,
Voor u ligt de zesde editie van het NVVP magazine. Deze editie zal verschijnen rond de 

Pathologie najaarsdagen. In dit nummer staat de veterinaire pathologie centraal. Klaas 

Peperkamp beschrijft de monitoring en diagnostiek om aangifteplichtige ziekten zo 

snel mogelijk op te sporen, wereldwijd is  SARS-CoV-2 bij nertsen in Nederland voor het 

eerst vastgesteld. Lucien van Keulen toont het belang van het veiligheidsniveau of “Bio 

Safety Level” van een laboratorium of dierfacilieit waar /dierexperimenteel onderzoek 

wordt gedaan voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Proefdierpatholoog 

Sjoerd Klarenbeek opereert op het sneevlak van humane en veterinaire geneeskunde. 

Hij combineert het comparatieve en translationele aspect van pathologie binnen zijn 

werkveld, aangezien de meeste dierproeven ten behoeve van de mens worden gedaan.

Tevens gaan we in dit nummer de landsgrenzen over. In een interview met Nina Kooij, 

werkzaam op Curacao, wordt de combinatie pathologie en Health Informatics binnen 

het werkveld geïntroduceerd; een toepasselijk stuk in het tijdperk van digitalisering van 

de klinische pathologie. 

Sanne Vermorgen, een Belgische AIOS klinische pathologie in Nederland vertelt over de 

voor- en nadelen van het wonen en het volgen van een opleiding binnen Nederland.

Daarnaast vanuit de klinische pathologie, een interessant stuk over pathologie data en 

beschrijft Robby Kibbelaar de ontwikkeling naar expertisegroepen binnen de pathologie. 

Een interessant stuk, aangezien het wel of niet subspecialiseren ook in de diergenees-

kunde een discussie thema is.

Kim Monkhorst en Ed Schuuring, vanuit de moleculaire pathologie, over de vorming van 

de cieBOD. Een commissie beoordeling diagnostiek in oprichting vanuit de NVVP die 

onafhankelijk advies geeft over de biomarker diagnostiek behorende bij nieuwe doelge-

richte therapie. 

Uit het Land is een boeiend stuk over de fusie OLVG en Tergooi. Hans Blauwgeers 

en Joost Oudejans beschrijven hoe een kostenpost wordt getransformeerd naar een 

verdienmodel.

De redactie heeft er met de standaard items als nieuwsflits, pathologie puzzel 

en van de bestuurstafel weer een gevarieerd nummer van gemaakt. 

Veel leesplezier en we zien u graag bij de, helaas toch weer digitale, 

Pathologendagen 2021!

Margreet Ploeg

Voorwoord
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Lttrvreters | Judith Nieken

Ik zie je, ik heb je
het liefst analoog
geen snapshot of appje
gewoon oog in oog.

COVER
Morfologie en tumor-micro-omgeving 
van invasief lobulair carcinoom (ILC) bij 
de mens en een genetisch muismodel 
van ILC. Referentie: PMID: 2752462.
Proefdierpathologie, Sjoerd Klarenbeek

Nieuwsflits

Kort

< Lttrvreters
Judith Nieken,  
klinisch patholoog 
Pathologie Friesland

Organisatie molecu-
laire diagnostiek

In 2020 is het Zorginstituut 

Nederland (ZIN) in opdracht van 

het ministerie van VWS gestart 

met het opstellen van een advies-

rapport over de inrichting van 

de moleculaire diagnostiek in 

Nederland. Dit traject is mede 

geïnitieerd door maatschappe-

lijke druk waaronder de Tweede 

Kamer (initiatiefnota Sazias, Van 

den Berg en Veldman) en de 

noodzaak tot het reguleren van 

predictieve diagnostiek in het 

kader van personalised medicine. 

In dit adviestraject, ZIN organisatie 

moleculaire diagnostiek tranche 

1, hebben alle betrokken medisch 

specialismen en stakeholders 

geparticipeerd met een promi-

nente rol voor de NVVP. 

Recent is de volgende stap gezet, 

ZIN organisatie moleculaire 

Pathologie In Beeld

Nieuwe test kan 

darmkankerscreening 

verbeteren 

TELEGRAAF | 19-07-2021  

Onderzoekers van het Antoni van 

Leeuwenhoek, het Amsterdam UMC 

en Erasmus MC publiceerden over 

de nieuwe test (mtFIT) die naast 

hemoglobine ook twee andere 

eiwitten detecteert. Daardoor 

kunnen hoog-risico poliepen beter 

worden opgespoord.

Digitale pathologie voor 

borging pathologiediagnostiek 

in Friesland 

LEEUWARDER COURANT | 14-10-21 

„Dat moeten we maar even 

laten onderzoeken.” Klinisch 

patholoog Timco Koopman en 

laboratoriummanager Ramona 

Scheenstra-Baas van Pathologie 

Friesland in Leeuwarden leggen 

uit wat ze doen.

Tussen leven en dood

AD | 02-11-2021  

Het lijkt een zwart-

witte tegenstelling, 

maar eigenlijk is de 

overgang van leven naar dood 

een grijs gebied. Patholoog 

Bela Kubat, forensisch arts en 

celbioloog nemen ons in het 

AD mee langs de reis van het 

sterven, van uur tot uur.

diagnostiek tranche 2, dat moet 

leiden tot concrete implemen-

tatie van de adviezen uit tranche 

1. Het ZIN heeft aangegeven dat 

het zorgveld in the lead is, de 

NVVP zal hierin actief optrekken 

met de NVMO, NVALT en VKGN. 

De cieBOD i.o. is een belangrijk 

onderdeel van tranche 2 en 

dit wordt ook door de minister 

onderkend “Ik ga dan ook 

graag hierover met de NVVP in 

gesprek om mogelijk de opzet 

van de cieBOD te ondersteunen 

en daarmee te versnellen.” 

(Beleidsreactie Advies ZIN over 

moleculaire diagnostiek in de 

oncologie 19 mei 2021). 
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Netwerk en Samenwerking

De pathologie is een overkoepelende weten-

schap met een brugfunctie tussen basale en 

toegepaste (klinische) wetenschap van mens 

en dier. Het maakt niet uit in welk werkveld 

we ons als patholoog bevinden, onze 

gezamenlijke passie is anderen verder helpen 

met ons werk. Daarmee hebben we onze 

eigen identiteit opgebouwd. Waar we echter 

niet altijd bij stil staan, is dat we met onze 

identiteit elkaar en onze beroepsgroep kunnen 

versterken.

ONE HEALTH

De COVID pandemie heeft inmiddels de 

influenza pandemie uit de vorige eeuw 

overschreden, wat heeft geleid tot het 

indring ende besef dat pandemische situaties 

met zoönotische achtergrond reële gevaren 

voor de volksgezondheid vormen. Pathologie 

houdt zich bezig met het ontstaan en verloop 

van ziekten en is derhalve bij uitstek geschikt 

voor de One Health benadering omdat 

reactie- en ziektepatronen in het lichaam van 

alle dierlijke organismen, rekening houdend 

met de species specifieke nuances, een 

grote mate van overlap hebben. Dit betekent 

dat in zowel diagnostiek als in onderzoek 

klinisch pathologen, moleculair pathologen 

en veterinair pathologen sterk verbonden zijn 

en een essentiële rol spelen in het onderzoek 

naar pathogenese en ontwikkeling van vacci-

natie en therapie. Hier kunnen we met recht 

trots op zijn. 

VERBINDING

De noodzaak en het nut van de bestaande 

humane en veterinaire onderzoeksconsortia 

met betrekking tot ziekte, pathogenese, 

therapie en preventie hebben zich inmiddels 

bewezen. Een goede afstemming hierin kan 

leiden tot efficiënt onderzoek door kennis 

vanuit patiënten, onderzoek met diermo-

dellen en de natuurlijke ziekte in dieren te 

combineren. Naast noodzakelijk en nuttig is 

het vooral ook ontzettend leuk en inspirerend 

om samen te werken. Vakinhoudelijk, maar 

ook persoonlijk. Omdat we elkaar, gezien ons 

vakgebied, gewoon goed aanvoelen.

In de toekomst kunnen we deze verbinding 

versterken in opleiding, nascholing en 

projecten. Door in de opleiding interactie 

te creëren tussen de humane en veterinaire 

pathologie ontstaat een intrinsiek proces van 

kennis delen op het gebied van de zoöno-

tische pathologie. Voor de infectieuze patho-

logie is een gedeelde basiskennis van belang 

en is een netwerk waarin humane en veteri-

naire collega’s elkaar kunnen consulteren van 

grote meerwaarde.

Het One Health concept heeft als 

uitgangspunt om de gezondheid van mens, 

dier en ecosysteem in interactie met elkaar 

te zien en die onderlinge samenhang zo 

optimaal mogelijk te maken. Door het 

bundelen van humane en veterinaire patho-

logie kunnen we de societal impact van de 

pathologie vormgeven. Wanneer we onze 

samenwerking actief opzoeken en ons 

netwerk uitbreiden, dan vormen we met elkaar 

het gezicht van Pathologie Nederland. Voor 

de gezondheid van mens en dier.

Naomi de Bruijn

Veterinair Patholoog Dipl. ECVP

Van de bestuurstafel
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a haar opleiding geneeskunde 

en specialisatie tot patholoog 

ging Nina Kooij in 2011 aan de 

slag bij het Laboratorium Pathologie 

Oost-Nederland (LabPON) in Hengelo, 

waar ze al snel vakgroepvoorzitter werd. 

Daarnaast werkte ze meerdere keren een 

korte periode als waarnemer voor het 

Analytisch Diagnostisch Centrum Curaçao. 

Nina vertelt dat daar problemen waren met 

de continuïteit. “Een groot deel van het werk 

werd vervuld door waarnemers, door deze 

continue wisselingen was het onmogelijk 

om structurele veranderingen aan te 

brengen”. Het werken op Curaçao beviel 

haar erg goed; ook omdat ze er dankzij het 

klimaat weinig merkte van de gewrichts-

klachten waar ze in de Nederlandse winters 

altijd last van had. Daarom besloot ze om 

begin 2017 te verhuizen naar het eiland.

INTERESSE IN ICT

Al voor haar vertrek, rond 2015, begon Nina 

zich te verdiepen in de rol van ICT binnen 

de pathologie. “Bij LabPON waren we bezig 

om met verschillende partijen een nieuw 

Health informatics en 
pathologie op Curaçao

Binnen de pathologie is ICT een 

steeds grotere rol gaan spelen. 

Klinisch patholoog Nina Kooij wilde 

daar meer over weten en besloot een 

masteropleiding Health Informatics te 

volgen. De opgedane kennis blijkt haar 

uitstekend van pas te komen in haar 

werk op Curaçao.

N labmanagementsysteem te ontwikkelen en 

om digitale pathologie te implementeren. 

Als vakgroepvoorzitter was ik daar nauw 

bij betrokken en wilde ik graag begrijpen 

hoe zulke processen in elkaar steken. Ik 

begon daarom wat lessen in de program-

meertaal Python te volgen en ook deed 

ik de onlinecursus ‘CS50: Introduction to 

Computer Science’ van Harvard University, 

een introductiecursus in informatica en 

programmeren. Dat vond ik zo interessant 

dat ik op zoek ging naar mogelijkheden 

voor formele opleidingen”, vertelt Nina.

Zo kwam ze terecht bij de post-initiële 

masteropleiding Health Informatics voor 

zorgprofessionals aan de Universiteit van 

Amsterdam die in 2016 voor het eerst van 

start ging. Deze deeltijdopleiding bestaat 

uit tien losse modules, onder andere over 

informatiebeveiliging, e-Health, eenmalige 

registratie voor meervoudig data gebruik, 

elektronische beslissingsondersteuning, 

kwaliteitsregistraties en -indicatoren 

en Big data en een afstudeeropdracht. 

Juist doordat de modules volledig online 

INTERVIEW MET NINA KOOIJ

Auteur:
Marlies 

Noordzij
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gevolgd kunnen worden, vormde de 

afstand tussen Amsterdam en Curaçao 

geen obstakel. “Bij uitzondering mocht 

ik zelfs de tentamens op afstand maken, 

waarbij ik via Skype in de gaten werd 

gehouden”, aldus Nina. 

TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

Nina vertelt dat veel van wat ze heeft 

geleerd in de opleiding goed van pas 

komt in haar werk. “Voor mij is het vooral 

belangrijk dat ik nu beter begrijp wat er aan 

de ‘achterkant’ van verschillende systemen 

speelt, dat communiceert veel makkelijker 

met degenen die de systemen ontwerpen 

en onderhouden. Verder vond ik de stof over 

strategisch informatiemanagement en IT 

governance heel waardevol, juist omdat hier 

in de praktijk vaak weinig aandacht voor is.” 

Ook leerde Nina dat het belangrijk is om 

je systeem zo te organiseren dat kwali-

teitsparameters en statistische gegevens 

er makkelijk uitgehaald kunnen worden. 

“Wanneer gegevens gestructureerd 

verzameld worden met synoptic reporting 

kan je op grote schaal data extraheren en 

verwerken. Het nadeel daarvan ten opzichte 

van traditionele, spraakgestuurde rapportage 

is dat er minder ruimte is voor details. In de 

pathologie is veel grijs gebied, maar met 

synoptic reporting worden we gedwongen 

om dit zwart-wit te maken en daarmee gaat 

informatie verloren. Als pathologen moeten 

we opletten waar dat wel en niet kan en 

bedenken wat zwaarder weegt: herbruikbare 

data over de hele groep of ongestructu-

reerde data over een individuele patiënt.” 

Volgens Nina zijn er qua diagnostiek geen 

grote verschillen tussen Nederland en 

Curaçao. “Hier zijn alleen minder middelen 

beschikbaar; een investering in digitale 

pathologie is nu bijvoorbeeld nog niet op 

te brengen. Ook de mogelijkheden voor 

moleculaire diagnostiek zijn beperkt op 

het eiland. Wanneer we technieken of 

bijvoorbeeld een bepaalde kleuring niet 

beschikbaar hebben, dan sturen we het 

materiaal op naar het UMCG in Groningen 

of een ander centrum in Nederland, waar 

het dan geanalyseerd wordt. Zo kunnen we 

ons werk toch goed uitvoeren.” 

DE TOEKOMST

Ondertussen heeft Nina alle Health 

Informatics modules afgerond en werkt 

ze aan haar afstudeerproject over infor-

matie-uitwisseling en strategisch infor-

matiemanagement op Curaçao. Het werk 

aan haar scriptie moest ze de afgelopen 

maanden tijdelijk stopzetten door de 

coronapandemie. “We zijn een kleine 

afdeling en in de coronapiek in maart heeft 

iedereen op de prikposten meegeholpen. 

Nu alles weer een beetje aan het norma-

liseren is, hoop ik het afronden van mijn 

scriptie binnenkort weer op te pakken.” 

De eerste vijf jaar op Curaçao zitten er 

bijna op en voorlopig heeft Nina nog 

geen plannen om het eiland te verlaten. 

“Ik heb het nog steeds ontzettend naar 

mijn zin hier. Er is al heel veel bereikt in de 

afgelopen jaren -we hebben bijvoorbeeld 

voor het vierde jaar onze ISO-certificering 

voor het lab behaald- maar er liggen nog 

genoeg uitdagingen voor de toekomst.” •

Health Informatics is 

een interdisciplinair 

werkveld met het 

doel om wetenschap-

pelijke kennis ten 

aanzien van informa-

tiekundige methoden 

te vergroten, 

problemen in de 

zorg op te lossen 

en beslissingen 

te nemen om de 

gezondheidszorg 

te verbeteren. Het 

belangrijkste middel 

hiervoor is het 

effectief gebruik van 

biomedische gege-

vens, informatie en 

kennis met behulp 

van ICT.
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ierbij moet uitgegaan worden 

van een zo klein mogelijke 

dataset ook wel minimale dataset 

genoemd. Het gaat daarbij om alleen data 

die nodig zijn voor het doel en bij elk type 

gegevens hoort een grondslag.

DE CASUS VAN PALGA

Van organisaties uit de gezondheidszorg 

die al langere tijd van data via PALGA 

gebruik maken, hoort PALGA dat de 

interpretatie van de AVG verandert. 

Deze organisaties merken dat ze minder 

makkelijk aan uitbreiding van datasets 

kunnen komen. Dit komt met name 

door recente onderzoeken naar gover-

nance van kwaliteitsregistraties zoals 

rapport van commissie van der Zande 

(Advies commissie governance van 

kwaliteits registraties, André van der 

Zande et al., 29 maart 2019, Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport https://www.rijksoverheid.nl/

documenten/rapporten/2019/07/05/

advies-commissie- governance-van-

kwaliteitsregistraties).  De discussies met 

deze organisaties en o.a. de PALGA-Raad 

levert nieuwe inzichten op voor deze 

organisaties. Vanuit PALGA vragen we ons 

af: “Verandert de interpretatie van de AVG 

of leren we de AVG beter toepassen?” De 

AVG is er immers vanuit het oogpunt van 

de patiënt en, bij registratie van persoons-

gegevens van de patholoog, ook voor de 

patholoog.

HOE WERKT PALGA?

Bij PALGA pakken we het als volgt op. 

De PALGA-infrastructuur zorgt voor een 

optimaal gebruik van gegevens die worden 

vastgelegd door pathologen. Vanuit de 

pathologieafdeling of laboratorium kunnen 

pathologiegegevens direct, via het PALGA-

netwerk, ter beschikking gesteld worden 

voor de Nederlandse kankerregistratie, 

de bevolkingsonderzoeken, de DICA en 

andere registraties. Voor al deze regis-

traties is wetgeving in de maak omtrent de 

posities van de diverse bovengenoemde 

instanties. 

Wie doet wat 
betreft privacy? 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

is er voor de bescherming van (herleidbare) persoons-

gegevens. De uitgangspunten voor het delen van deze 

data is geen deling TENZIJ. 

H
Dr. Aletta 

Debernardi 
Directeur PALGA

DATA VAN PATIËNTEN EN PATHOLOGEN

8 NVVP MAGAZINE
2-2021

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/05/advies-commissie-governance-van-kwaliteitsregistraties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/05/advies-commissie-governance-van-kwaliteitsregistraties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/05/advies-commissie-governance-van-kwaliteitsregistraties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/05/advies-commissie-governance-van-kwaliteitsregistraties


PALGA onderscheidt twee rollen, namelijk 

de rol van PALGA als verwerker en de rol 

van PALGA als verwerkingsverantwoorde-

lijke. Dit onderscheid zie je in het plaatje.

VERWERKER

PALGA is verwerker als zij opdracht krijgt 

om gegevens namens een ander te 

verwerken. Dit is het geval bij de gegevens-

verwerking voor DICA, IKNL en ScreenIT. 

PALGA ontvangt namelijk gegevens van 

een pathologieafdeling of laboratorium 

(deelnemer van het PALGA-netwerk) en 

voert de opdracht uit om geselecteerde 

gegevens door te sturen naar deze partijen. 

Per partij verschilt deze dataset. De patho-

logieafdelingen en laboratoria (deelnemers) 

zijn de verwerkingsverantwoordelijken en 

zijn vertegenwoordigd in de PALGA-Raad. 

PALGA heeft de verantwoordelijkheid 

dat de deelnemers (via de PALGA-Raad) 

geïnformeerd zijn over de dataset, de 

doelbinding en wat er met de data gebeurt. 

PALGA structureert deze gegevens door 

middel van het ontwikkelen en onder-

houden van koppelingen, alsmede de 

inrichting van de infrastructuur, die het 

mogelijk maken om de data te leveren aan 

de datagebruikers maar PALGA verandert 

deze gegevens niet.

VERWERKERS-

VERANTWOORDELIJKE

PALGA is verwerkingsverantwoordelijke 

voor de verstrekking van wetenschap-

pelijk onderzoek uit haar openbare en 

onderzoeksdatabank. Door gegevens 

te combineren, creëert PALGA nieuwe 

waarden. PALGA beslist wie de gegevens 

krijgt. Hiermee bepaalt PALGA doel en 

middelen van de verwerking en is hierdoor 

verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast 

laat PALGA de gegevens bewerken voor 

pseudonimisatie door ZorgTTP, en dienen 

de labs de onderzoeksmaterialen ook 

anoniem te delen met de onderzoekers. •

Het onderscheid 

tussen de rollen 

van PALGA als 

verwerker en als 

verwerkersver-

antwoordelijke.
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Patho-logisch!
Een puzzel voor pathologen die het logische 

denkvermogen aanspreekt!

Elke tegel in deze puzzel 

beeldt op cryptische wijze een 

kenmerk uit van een bepaalde 

diagnose, zoals deze in een 

pathologieverslag beschreven 

kunnen zijn. Bij juiste invulling 

van de kenmerken in het 

schema, kan de diagnose in de 

eerste regel en van boven naar 

beneden in de donkergrijze balk 

gelezen worden. 

Tip: Let vooral ook op hoe 

letters, tekens en plaatjes ten 

opzichte van elkaar staan!

O
P
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A
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1

Gemaakt door 
Arjan Diepstra, 
patholoog,  
UMC Groningen
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it geldt vooral voor de van 

oudsher generalistische disciplines 

als pathologie, heelkunde, interne- 

en huisartsgeneeskunde. Maar speelt ook 

in specialistische disciplines als cardiologie, 

gynaecologie of MDL. 

VAN AANDACHTSGEBIEDEN NAAR 

EXPERTISEGROEPEN

Los van de vraag of het mogelijk is binnen 

een medische discipline een balans of 

combinatie van generalist en (deel)specialist 

te vinden, kunnen we vaststellen dat voor 

het verlenen van zorg naar de stand van 

wetenschap en praktijk deel- of subspeci-

alisatie onvermijdelijk is. De discussie in de 

NVVP is een aantal jaren geleden gestart 

met Philip Kluin als voormalig voorzitter 

van de CKBU en één  van de kartrekkers 

op dit gebied. Onder leiding van Jan von 

der Thüsen is door de CKBU gewerkt aan 

de “Appendix normendocument NVVP: 

Aandachtsgebieden”.  In de ALV van 

november 2016 is het document door 

de leden aangenomen en dit betekende 

een belangrijke mijlpaal. Een volgende 

stap was het voorstel van Philip Kluin om 

Expertisegroepen op te richten en ruimte 

te creëren voor pathologie samenwerking 

in multidisciplinair verband, structurele 

aandacht voor expertise bevordering vanuit 

een bottom up benadering en zorg te 

dragen voor aanspreekpunten op deelspe-

Expertisegroepen 
pathologie
Deel- of subspecialisatie is een actueel onderwerp in 

alle medische disciplines. Het gaat in de discussie om 

afbakening van deeldomeinen maar vooral ook over de 

impact van het verlies van de ‘specialisatie’ generalist. 

cialistisch gebied. In de visie van Philip 

Kluin is dit de route naar een NVVP ‘nieuwe 

stijl’. Deze ideeën waren een centraal deel 

van het voorstel van de taakgroep Nieuwe 

Verenigingsstructuur dat in maart 2017 

besluitvormend is besproken in de ALV.

ERKENNING EERSTE 

EXPERTISEGROEPEN

In november 2017 is de werkgroep 

Cytologie erkend als Expertisegroep en in 

november 2018 is de CMDP (commissie 

moleculaire diagnostiek pathologie) 

doorontwikkeld als Expertisegroep 

Moleculaire Pathologie (EMP). De bottom 

up beweging was niet erg krachtig en 

haperde. Het bestuur van de NVVP 

heeft dit opgepakt en startte met een 

aanvullende top down benadering. 

Het eerste tastbare resultaat was de 

Handreiking Expertisegroepen die in 

mei 2020 is uitgebracht (Handreiking 

Expertisegroepen-19-05-2020). De 

Expertisegroepen zijn een hoeksteen van 

het NVVP meerjaren strategisch beleidsplan 

2020 – 2024 (Pathologie in Beeld!) en 

hebben een prominente plaats in de NVVP 

Standpuntnota geaccordeerd in de ALV van 

april 2021.

De top down benadering met direct 

mailing naar vakgroepvoorzitters en publi-

caties in het Bulletin viel in vruchtbare 

aarde want er bleek onder de leden een 

D

Robby Kibbelaar
patholoog,  

secretaris NVVP
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Expertisegroepen
• Cytologie | Nederlands Expertise Netwerk Cytologie (NENC)

• Dermatopathologie | Expertisegroep i.o.

• Endocrinopathologie | Expertisegroep i.o.

• Gastro-Intestinale pathologie | Expertisegroep Gastro-Intestinale 

Pathologie (EGIP)

• Gynaecopathologie | Nederlandse Werkgroep voor Gynaecologische 

Pathologie (NWGP)

• Hematopathologie | Nederlandse Vereniging voor 

HematoPathologie (NVHP)

• Hoofd-Hals Pathologie | Nederlandse Hoofd Hals Pathologie (DHNP)

• Kinderpathologie | Werkgroep Kinderpathologie der Lage 

Landen(WKPLL)

• Longpathologie | Expertisegroep – Landelijke Longpathologie (NWLP)

• Mamma Pathologie | Nederlandse Werkgroep voor Mamma 

Pathologie(NWMP)

• Moleculaire Pathologie | Expertisegroep Moleculaire Pathologie (EMP)

• Neuropathologie | Nederlandse Vereniging Voor 

NeuroPathologie(NVVNP)

• Postmortaal Onderzoek | Expertisegroep i.o.

• Uropathologie | Nederlandse Expertisegroep Urologische 

Pathologie(NEUP)

• Weke Delen en Bottumoren | Expertisegroep i.o.

behoefte en vooral enthousiasme om vorm 

te geven aan gericht bundelen en delen 

van expertise. De Expertisegroepen zijn 

niet hiërarchisch gelieerd aan de NVVP en 

dit maakt het mogelijk dat ook niet-pa-

thologen of niet-KMBP’ers zoals analisten 

of clinici lid kunnen zijn. Deze multidisci-

plinariteit is één van de sterke punten in 

het Expertisegroep concept. Een tweede 

sterke punt van de Expertisegroepen is 

dat hiermee per specialisme een gezag-

hebbend aanspreekpunt is voor vakin-

houdelijke vragen op het gebied van 

multidisciplinaire (FMS) richtlijnen, voor 

ontwikkeling en onderhoud voor PALGA 

Protocol Modules en voor afvaardiging van 

pathologen en KMBP naar externe organi-

saties. Figuur 1 geeft een overzicht van de 

huidige stand van zaken. Voor de meeste 

klinicopathologisch relevante specialismen 

is er nu een Expertisegroep (i.o.).

ORGANISATIE VAN 

EXPERTISEGROEPEN

Er is geen vast organisatiemodel voor 

de Expertisegroepen, het kan in vorm 

van een vereniging, netwerkorganisatie, 

werkgroep of simpel expertisegroep. Iedere 

Expertisegroep heeft een structuur met 

een bestuur dat wordt ondersteund door 

onderliggende kerngroepen, sectiebestuur 

of werkgroepleiders. Het Expertisegroep 

bestuur is aanspreekpunt voor mandate-

ringsvragen vanuit het NVVP bestuur en de 

CKBU. Een heel belangrijke randvoorwaarde 

voor het functioneel welslagen van de 

Expertisegroepen is dat er draagvlak onder 

de leden is. Essentieel is dat de leiding van 

de Expertisegroepen een representatieve 

geografische en UMC/niet-UMC verte-

genwoordiging kent. De Expertisegroep 

voorzitters hebben 2-jaarlijks een voorzitters 

overleg om ervaringen uit te wisselen en 

gezamenlijke acties uit te zetten. 

BIJ- EN NASCHOLING

Tot slot een derde aspect van de 

Expertisegroepen als onderdeel van op 

weg naar een NVVP nieuwe stijl, de rol van 

Expertisegroepen in bij- en nascholing 

en invulling van de Pathologendagen. De 

Expertisegroepen zijn de vakinhoudelijke 

aanspreekpunten voor de CBN. Eén van 

de blijvertjes van de COVID maatre-

gelen is dat de NVVP een maandelijkse 

(hybride) webinar organiseert waarbij de 

Expertisegroepen bij toerbeurt de inhoud 

verzorgen. De Expertisegroepen worden 

de spil van de pathologendagen en krijgen 

hier een podium voor meet & greet en 

het leveren van bijdragen aan discussie en 

uitwisseling. De toekomstvisie is dat alle 

pathologen (ook veterinair!) en KMBP lid 

zijn van de Expertisegroepen op de deelge-

bieden waarin men werkzaam is.

De NVVP ondersteunt de Expertisegroepen 

met het beschikbaar stellen van een 

Clouddienst (Dropbox) en een bureau-

medewerker Sonja Wouters (expertise-

groepen@pathology.nl) •

Figuur 1. 

Overzicht 

Expertise-

groepen  

sept. 2021. 
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Lekker eten in goed gezelschap blijkt niet altijd 

te leiden tot samenwerking op korte termijn. 

Dat laat de historie van onze huidige fusie wel 

zien.

EEN LANGE AANLOOP 

Die historie begint in feite bij de oprichting 

van het Flevoziekenhuis in Almere. We 

hebben het dan over 1991 en ‘de nieuwe 

stad’ Almere krijgt zijn eigen ziekenhuis. De 

oorsprong ervan is het Burgerziekenhuis, 

gelegen aan de Linnaeusstraat in Amsterdam, 

op een steenworp afstand van het OLVG, 

aan de andere kant van het Oosterpark. Dat 

ziekenhuis wordt opgeheven en verhuist met 

vrijwel al z’n specialisten naar Almere. 

Interessant genoeg werd de pathologie 

diagnostiek voor een beperkte polikliniek en 

voor huisartsen verricht door de drie patho-

logen van toen nog ziekenhuis Gooi-Noord, 

nu Tergooi.

De pathologie diagnostiek van het 

Burgerziekenhuis werd al enige tijd verzorgd 

door ook drie pathologen, namelijk die van het 

OLVG. Formeel volgde er nog wel een officiële 

‘aanbesteding’, waaraan ook de Gooise 

collega’s meededen, maar de Flevoziekenhuis 

specialisten besloten bij hun vertrouwde 

collega’s te blijven.

Enige vorm van Almeerse samenwerking 

lag ook toen al voor de hand, gezien de 

complementaire praktijken van vrijwel alleen 

huisartsen diagnostiek van Almere door 

Tergooi en de Flevoziekenhuisdiagnostiek 

door het OLVG. Er bestond toen echter nog 

Uit het land

Pathologie OLVG en Tergooi samen 
naar nieuwbouw 

niet iets als aandachtsgebieden en kleinere 

praktijken (<4 pathologen) waren in die tijd 

nog vrij gebruikelijk, met in Nederland toen 

meer dan 70 pathologie afdelingen. Ondanks 

een enkel gesprek tussen de collega’s 

onder het genot van een eenvoudige doch 

voedzame maaltijd, kwam het niet tot een 

vorm van samenwerking.

Ook in latere jaren, toen het OLVG inmiddels 

was gegroeid tot een praktijk met 5 patho-

logen en nog later tot 8 stafleden en Tergooi 

tot 4 pathologen, beide met opleiding, samen 

met het AMC, waren er diverse momenten dat 

er een vorm van toenadering was, gelardeerd 

met smaakvolle maaltijden. Het belangrijkste 

breekpunt waarop een fusie toen stuk liep was 

de wens van de Gooise pathologen om in het 

ziekenhuis te blijven werken en niet op afstand 

materiaal van dat ziekenhuis te ontvangen.

En toen besloot de directie van de Tergooi 

ziekenhuizen dat een ziekenhuis op twee 

locaties (Hilversum en Blaricum) niet wenselijk 

was en stond er nieuwbouw in Hilversum 

op stapel. Een nieuw pathologielab is hierbij 

nooit in de tekeningen opgenomen, vanuit de 

gedachte “een kleine praktijk is niet meer van 

deze tijd”. En daarmee had de vakgroep de 

opdracht om in de regio een samenwerkings-

partner te zoeken. 

OLVG PATHOLOGEN 

De Tergooi pathologen hebben met 

begeleiding van een externe partij (Roche 

Healthcare Consultancy) de handschoen 

voortvarend opgepakt en werden de verschil-
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lende toekomstopties gewikt en gewogen. 

Om vele redenen bleek een samengaan 

met “de OLVG pathologen” verreweg de 

beste optie.  Een goede maaltijd leek op z’n 

plaats!

FUSIETRAJECT 

De “OLVG pathologen” hadden inmiddels 

het OLVG als werkgever verlaten en waren 

sinds 1 januari 2018 net als de medisch 

microbiologen en klinisch chemici, in 

dienst van de verzelfstandigde labora-

torium organisatie OLVG LAB BV. Met als 

ziekenhuisklanten het OLVG (Oost en 

West), het Flevoziekenhuis Almere en het 

BovenIJ Ziekenhuis en daarnaast diverse 

ZBC’s en huisartsen.

De toenadering van Tergooi kwam 

daarmee op een goed moment. OLVG LAB 

BV wil zich profileren als dé diagnostiek 

organisatie voor de regio, inclusief het 

Gooi, en beide pathologie afdelingen 

kregen door de samenwerking kansen 

op het gebied van verdere uitwerking van 

aandachtsgebieden, modernisering van het 

lab en digitalisering.

En de goede maaltijd kwam er, meerdere 

malen. Welke plek kon daarvoor geschikter 

zijn dan de tuinzaal van het Manor Hotel, 

naar het schijnt een van de voormalige 

operatiekamers van het Burgerziekenhuis.

Samengaan van 2 afdelingen van verschil- >
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lende ziekenhuizen stuit vaak op wie doet 

hoeveel en wat verdien ik er dan mee. Uit 

getalsmatige analyses bleek al snel dat in 

vrijwel alles de pathologie van OLVG LAB BV 

2x zo groot was als die van Tergooi; aantal 

pathologen, hoeveelheid personeel en 

hoeveelheid diagnostiek. Per saldo betekende 

dit dat er per analist, patholoog enz. op beide 

praktijken nagenoeg evenveel werk werd 

verzet. En dat leverde voor de pathologen ook 

nog eens een vergelijkbaar honorarium op, 

ondanks de vrije vestiging in Tergooi en een 

loondienstverband van OLVG LAB BV (maar 

vast-variabel).

De vergadertijd kon daarmee besteed worden 

aan de organisatiestructuur van de vakgroep, 

met als uitkomst een Dagelijks Bestuur, het 

opstellen van een vakgroepsreglement, met 

als belangrijk item ‘de besluitvorming’ (in 

principe op basis van consensus) en hoe we 

de logistiek regelen met het vooralsnog de 

komende tijd werken op 2 locaties (Blaricum 

en OLVG).

Naast de vakgroepen moesten natuurlijk ook 

de rest van afdelingen gefuseerd worden. Een 

belangrijk onderwerp daarbij was voor veel 

Tergooi medewerkers het vooruitzicht van 

een significante toename in reistijd op het 

moment dat de beoogde nieuwbouw voor 

OLVG LAB BV op locatie OLVG West klaar is. 

Enig verloop bleek helaas onvermijdelijk.

Maar voor ieder die besloot zich volledig 

achter de fusie te scharen, gloort er ook iets 

moois. 

TOEKOMST 

Eindelijk kunnen beide afdelingen een moder-

niseringsslag maken, na jaren van ‘achterstallig 

onderhoud’, omdat er op beide afdelingen 

gezien de toekomstplannen (nieuwbouw 

Uit het land

Tergooi, nieuwbouw OLVG LAB BV) weinig 

meer geïnvesteerd werd.

OLVG-lab BV is weliswaar 100% eigendom 

van het OLVG, maar wel een zelfstandige 

entiteit die tot op zekere hoogte haar 

eigen beleid kan bepalen. Waar patholo-

gie-afdelingen in een ziekenhuissetting 

vaak als kostenpost worden gezien, zijn de 

laboratoria binnen OLVG-lab BV degenen 

die het geld voor de OLVG Lab BV moeten 

verdienen. Dit maakt de positie in de 

organisatie anders en het daarmee makke-

lijker om sneller te innoveren en efficiënter 

te kunnen werken. Dit laatste is belangrijk 

om de te verwachten toenemende concur-

rentie van onafhankelijk laboratoria ook in 

de toekomst goed aan te kunnen. 

Kortom, in 2023 hopen wij de deuren 

van onze nieuwe gezamenlijke afdeling 

te kunnen openen, waarmee we dan een 

stap gezet hebben naar een toekomstbe-

stendige, up-to-date afdeling pathologie. 

En dan is de weg open voor wie weet met 

welke collega’s we daarna aan tafel zitten, 

om te beginnen voor een aangename 

maaltijd. •

Hans 
Blaauwgeers

patholoog

Joost Oudejans
patholoog
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Proefdierpathologie

r is humane pathologie (dieren-

artsen zetten het woord 

“humane” er vaak voor als het 

over Homo sapiens gaat) en veterinaire 

pathologie (alle andere dieren). Veterinaire 

pathologie gaat in de praktijk voornamelijk 

over vertebraten, maar het gros van het 

leven op aarde is ongewerveld en zelfs niet 

dierlijk (1).

PROEFDIEREN

We vinden ziekte ongewenst, maar er 

is een categorie dieren met (door de 

mens) gewenste afwijkingen en dat zijn 

de proefdieren. Maar pas op, ook proef-

dieren ontwikkelen spontane ziekten. 

Proefdierpathologen onderscheiden 

daarom deze “achtergrondpathologie” van 

afwijkingen die daadwerkelijk het resultaat 

zijn van een experiment. Dierproeven 

leveren soms klassieke herkenbare 

diagnoses op, maar ook vaak interessante 

veranderingen die nog niet in de boeken 

en classificatiestandaarden staan. Voor het 

ontdekken van pathogenetische mecha-

nismen worden experimenten gedaan met 

controlegroepen (bijvoorbeeld wildtype 

dieren versus genetisch gemodificeerde 

dieren) en worden er allerlei analyses 

uitgevoerd (zoals moleculaire patho-

logie, flowcytometrie, etc.) als aanvulling 

op histopathologie. Er wordt dus diep 

gegraven, want we willen weten hoe alles 

werkt.

Een andere interessante kant aan proef-

dierpathologie is het comparatieve en 

translationele aspect, want in de meeste 

gevallen doen we dierproeven voor de 

mens. Een moeilijk behandelbare kanker-

soort bijvoorbeeld kunnen we in goede 

diermodellen nader bestuderen, beter 

begrijpen en we kunnen proberen nieuwe 

therapieën te ontdekken. Wat zonder 

dieren bestudeerd kán worden, moeten en 

willen we zonder dieren bestuderen. Maar 

voor bijvoorbeeld het onderzoeken van de 

effecten van immuuntherapie op metasta-

sering, en dan ook nog de veiligheid 

ervan, heb je uiteindelijk een model nodig 

met een functioneel immuunsysteem én 

alle componenten van de metastatische 

cascade én alle weefsels en organen 

waarin we schade door eventuele bijwer-

kingen kunnen detecteren.

ONE HEALTH, ONE MEDICINE

Het belang van samenwerking tussen 

artsen en onderzoekers is evident. 

Pathologie is een breed specialisme. Het gaat 

over alle soorten ziekte in alle orgaansystemen. 

Maar het is nog breder dan dat. 

Sjoerd 
Klarenbeek

Veterinair 
patholoog, DVM 
Dipl ECVP PhD

>

E

Morfologie en tumor-micro-omgeving 

van invasief lobulair carcinoom (ILC) bij de 

mens en een genetisch muismodel van ILC. 

Referentie: PMID: 2752462.

Proefdierpathologie, Sjoerd Klarenbeek
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et bestaat uit testen die enerzijds 

onze diagnostiek kunnen onder-

steunen en anderzijds kunnen 

voorspellen wat de respons zal zijn op 

(doelgerichte) geneesmiddelen, de predic-

tieve diagnostiek. Dit dynamische karakter 

vraagt om een andere organisatie van 

implementatie waarbij er een leidende rol is 

weggelegd voor pathologen en KMBP.

Voor de meeste geregistreerde (en dus 

vergoede) doelgerichte geneesmiddelen, 

wordt de moleculaire diagnostiek die nodig 

is om te bepalen welke patiënten wel of 

niet voor deze behandeling in aanmerking 

komen, ook vergoed. Immers, op het 

moment dat er een nieuw geneesmiddel 

beschikbaar komt met een biomarker 

(ook wel target genoemd), waartegen het 

betreffende geneesmiddel effectief is, zal 

deze diagnostiek ook tot de standaard 

vergoede zorg moeten behoren. Maar wie 

bepaalt met welke technieken/ test(en) 

de target moet worden aangetoond en 

welke specifieke moleculaire afwijkingen in 

de verschillende targets moeten eigenlijk 

worden bepaald ? 

ADVIES NOODZAKELIJKE 

DIAGNOSTIEK

Met betrekking tot de aanspraak voor 

geneesmiddelen is een zorgvuldige syste-

matiek die begint met een registratie bij 

de European Medicines Agency (EMA) en 

waarbij een advies van NVMO (cieBOM) 

volgt na beoordeling volgens de Paskwil 

criteria. Een positief oordeel wordt vrijwel 

altijd overgenomen door Zorgverzekeraar 

H

Niemand zal ontkennen 

dat moleculaire diagnostiek 

dynamisch is. Het is een 

zich snel ontwikkelend veld 

binnen de pathologie.

Onderzoekers worden gestuurd door 

klinische informatie, en onderzoeksre-

sultaten leiden tot verbeteringen in de 

klinische praktijk. De interactie tussen 

menspathologen en dierpathologen, of 

eigenlijk tussen artsen en dierenartsen, is 

net zo cruciaal. De biomedische overeen-

komsten tussen diersoorten zijn groot, en 

kennis van de verschillen is informatief. Dit 

geldt voor bijvoorbeeld kanker, metabole 

ziekten en ontwikkelingsstoornissen, maar 

zeker ook voor infectieziekten. Meer dan 

de helft van de infectieziekten van de mens 

zijn zoönosen en komen dus van andere 

diersoorten (huisdieren, vee, maar ook 

wilde dieren). Veterinaire volksgezondheid 

is een belangrijk onderdeel van de dierge-

neeskunde. Denk bijvoorbeeld aan onze 

voedselveiligheid. Ik denk dat we als artsen 

en dierenartsen elkaar nog veel meer 

zouden kunnen opzoeken. Pathogenen 

kunnen speciesbarrières makkelijker 

doorbreken dan menig medicus en daar 

moeten we wat aan doen door elkaars vak 

beter te leren kennen en meer samen te 

werken. One health, one medicine.

Sjoerd Klarenbeek proefdierpatholoog bij 

het Nederlands Kanker Instituut. •

Referenties 

1. The biomass distribution on Earth, Proc Natl 

Acad Sci USA, 2018 Jun 19;115(25):6506-6511.
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Commissie Beoordeling 
Diagnostiek

Ed Schuuring 
klinisch 

moleculair 
bioloog in de 
Pathologie, 

UMCG

Kim Monkhorst 
patholoog, 
Antoni van 

Leeuwenhoek

startpunt van cieBOD. De daarop volgende 

beoordeling zal enerzijds de effectiviteit 

van verschillende testen omvatten om 

deze target aan te tonen, anderzijds wordt 

ook gekeken naar de plaats van de nieuwe 

test in het al bestaande testlandschap, de 

zogenaamde plaatsbepaling. Daarbij zal 

zoveel mogelijk worden gewerkt volgens 

vaste beoordelingscriteria. Het cieBOD 

advies zal in de toekomst in aanvulling op 

het cieBOM advies een belangrijke rol met 

betrekking tot de aanspraak van molecu-

laire diagnostiek kunnen spelen. 

Vooralsnog kunnen verzoeken voor advies 

aan cieBOD alleen worden ingediend 

door de wetenschappelijke verenigingen. 

Het advies zal worden gepubliceerd op 

onder andere de website van de NVVP. De 

huidige stand van zaken is dat het concept 

huishoudelijk reglement ter consultatie 

voorligt bij de NVVP-leden, de betrokken 

wetenschappelijke verenigingen en andere 

stakeholders.

DE MAATSTAF

Voor onze beroepsgroep zullen de 

adviezen van cieBOD helderheid scheppen 

met welke technieken specifieke molecu-

laire afwijkingen in de verschillende 

targets kunnen worden aangetoond. Een 

belangrijk doel is minder heterogeniteit in 

het Nederlandse diagnostische landschap. 

De stip op de horizon is dat uitspraken van 

cieBOD de maatstaf worden voor zorgver-

leners, het Zorginstituut en verzekeraars 

en dat deze de basisvormen voor besluit-

vorming. •

Nederland (ZN) en het Zorginstituut 

Nederland (ZIN). Momenteel bestaat 

er geen instantie in Nederland die een 

onafhankelijk advies geeft met betrekking 

tot gebruik van de bijbehorende noodzake-

lijke diagnostiek. Daarom is op dit moment 

vanuit de NVVP een nieuwe commissie, 

de Commissie BeOordeling Diagnostiek 

(cieBOD) in oprichting. 

De leden van cieBOD zullen naast leden van 

de NVVP ook bestaan uit gemandateerden 

vanuit verschillende relevante wetenschap-

pelijke verenigingen. Dus naast pathologen 

en KMBP zullen ook de klinische chemie, 

de klinische genetica, de longartsen en 

natuurlijk oncologen vertegenwoordigd zijn. 

De cieBOD heeft korte lijnen naar de NVVP 

maar heeft mandaat om onafhankelijk van 

de NVVP en de andere wetenschappelijke 

verenigingen advies te geven. Belangrijk is 

dat de cieBOD-leden transparant zijn over 

hun nevenactiviteiten om elke vorm van 

belangenverstrengeling te voorkomen. 

EFFECTIVITEIT EN 

PLAATSBEPALING

Voortdurend komen nieuwe genees-

middelen beschikbaar met daaraan 

geassocieerde testen. Vanuit de beroeps-

groep internist-oncologen wordt nu een 

‘Lijst Minimaal Klinisch Noodzakelijke 

Moleculaire Targets’ opgesteld. Dit is 

een lijst beschikbare geneesmiddelen en 

geassocieerde targets waarvan de behan-

delaren willen weten of de specifieke 

moleculaire afwijkingen in de verschillende 

targets aanwezig is of niet. Dit vormt het 
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n Lelystad staat aan de rand van het 

IJsselmeer een speciaal gebouw, dat 

als een soort 21e eeuw versie van 

een middeleeuws kasteel omringd wordt 

door een slotgracht met een speciale 

betonnen muur waar zelfs ratten niet 

overheen kunnen komen. In 1970 werd 

hier de High Containment Unit (HCU) van 

het Centraal Diergeneeskundig Instituut 

gevestigd, nu als onderdeel van de 

Wageningen Universiteit bekend onder de 

naam Wageningen Bioveterinary Research 

(WBVR). 

Het gebouw staat, bekeken vanuit veeteelt-

kundig opzicht, in “the middle of nowhere” 

aangezien in een straal van 3 km rond het 

gebouw geen boerderijen zijn toegestaan 

waar varkens, schapen, geiten of runderen 

worden gehouden. In de HCU wordt 

diagnostiek en onderzoek uitgevoerd naar 

dierziekten die zeer besmettelijk zijn voor 

landbouwhuisdieren (zoals bijvoorbeeld 

mond- en klauwzeer en varkenspest) 

en daarom onder het hoogste veilig-

heidsniveau BSL4 vallen. Maar omdat 

deze ziekten over het algemeen niet 

gevaarlijk zijn voor de mens, spreken we 

hier over veterinair BSL4 (vBSL4) niveau. 

Om veilig te kunnen werken met virussen 

“De pest in  
  de spotlight”

Het veiligheidsniveau van een laboratorium of dierfaciliteit 

wordt aangeduid met de term “Bio Safety Level” (BSL) en 

onderverdeeld in de niveau’s 1 tot en met 4. In Nederland 

hebben wij geen laboratoria of dierfaciliteiten op het 

hoogste niveau 4.... of toch wel ?

I die ook voor mensen gevaarlijk zijn, bevat 

de HCU ook enkele laboratoria met het 

veiligheidsniveau humaan BSL3. De HCU 

is dus speciaal ontworpen om geen risico 

te lopen dat virussen zouden kunnen 

ontsnappen. 

NOODZAKELIJKE MAATREGELEN

Daarbij worden alle nood  zakelijke maatre-

gelen genomen om gevaarlijke virussen 

binnen te houden. Zo heerst in het gehele 

gebouw een onderdruk, waardoor de 

luchtstroom altijd naar binnen gericht 

is. Lucht die het gebouw verlaat wordt 

door dubbel uitgevoerde HEPA filters 

afgevoerd (in het hele gebouw bijna 600 

filters!). Al het afvalwater en het vaste afval 

(inclusief dierlijke kadavers) wordt geste-

riliseerd. Medewerkers dragen specifieke 

werkkleding die elke dag na het werk 

gesteriliseerd en gewassen wordt. Iedere 

persoon die het gebouw verlaat moet 

minimaal vijf minuten douchen en mag 

gedurende 72 uur geen pluimveebedrijf 

bezoeken of locaties met zogenaamde 

“evenhoevigen”: dieren die gevoelig zijn 

voor het mond- en klauwzeer virus zoals 

varkens, schapen, geiten of runderen maar 

ook olifanten en giraffes. Geen bezoekjes 
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aan kinderboerderijen en dierentuinen in 

het weekend dus.

PEST

Zeer besmettelijke dierziekten worden 

in de volksmond vaak aangeduid met de 

“pest”. Het is daarom niet verwonderlijk 

dat veel van de ziekten waar in de HCU 

aan gewerkt wordt, eindigen op het woord 

“pest”. Maar in tegenstelling tot de humane 

pest, veroorzaakt door de Yersinia pestis 

bacterie, is bij dierziekten niet af te leiden 

door welke micro-organisme deze pest 

veroorzaakt wordt: zo is er bv. de Afrikaanse 

paardenpest (orbivirus), runderpest (morbil-

livirus), Afrikaanse varkenspest (asfivirus), 

klassieke varkenspest (pestivirus), vogelpest 

(influenzavirus), eendenpest (herpes-

virus) en zelfs de hazenpest (Francisella 

tularensis bacterie). De runderpest was, na 

de pokken in 1980, de tweede virusziekte 

die wereldwijd uitgeroeid werd door een 

succesvolle vaccinatiecampagne. Een aan 

het runderpest verwant morbillivirus, de 

“peste des petit ruminants” (PPR) ofwel de 

pest van kleine herkauwers, komt echter 

nog steeds voor in Afrika, op het Arabische 

schiereiland, in het Midden-Oosten en 

in India met grote sociaaleconomische >

Figuur 2. De verschillende biosafety levels waaronder bij Wageningen 

Bioveterinary Research gewerkt wordt. Micro-organismen die gevaarlijk 

zijn voor dieren vallen onder het veterinair biosafety regime (vBSL). Micro-

organismen die een gevaar vormen voor de gezondheid van de mens 

onder het humaan biosafety regime (hBSL).

Figuur 1. Het gebouw van Wageningen Bioveterinary Research in 

Lelystad aan de rand van het IJsselmeer. Het grootste gedeelte van het 

gebouw bestaat uit de High Containment Unit (HCU) en valt onder vBSL4 

veiligheids niveau. In 2015 zijn hier, deels door verbouw en deels door 

nieuwbouw, ook laboratoria en dierfacilteiten voor dierexperimenteel 

onderzoek op hBSL3 niveau bijgekomen.
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gevolgen voor lokale boeren en gemeen-

schappen. De OIE en de FAO hebben, in een 

gezamenlijke strategie voor de bestrijding 

van PPR, als doel gesteld om ook deze 

ziekte in 2030 uit te roeien.

EEN FELGROENE TL-BUIS

Onlangs is bij WBVR, in samenwerking 

met het Erasmus Medisch Centrum te 

Rotterdam, ook onderzoek van start 

gegaan naar PPR. De aftrap werd gegeven 

met onderzoek naar de pathogenese 

van PPR bij geiten met zoals (gelukkig) 

zo vaak het geval is een multi-discipli-

naire aanpak met inbreng van onder de 

moleculair biologie, de virologie en de 

pathologie. Dit keer hadden de virologen 

echter een opvallende verrassing in 

petto: aan het genoom van het PPR-virus 

was de genetische informatie voor de 

expressie van green fluorescent protein 

(GFP) toegevoegd waardoor door het virus 

geïnfecteerde cellen GFP aanmaken en 

onder speciale belichting groen fluores-

cerend oplichten. Een ideale tool voor 

pathogenese onderzoek zoals snel zou 

blijken. Zeven dagen nadat de geiten waren 

geïnfecteerd met het PPR-virus middels 

een intratracheale inoculatie, werden de 

eerste 2 geiten ter sectie gebracht. Toen 

bij een eerste inspectie van de tong en 

trachea geen macroscopische afwijkingen 

werden gevonden, was de teleurstelling 

enigszins voelbaar.... Totdat het licht uit 

ging en de speciale ”spotlight” aan: tot 

ieders verbazing verschenen ineens talloze 

fel groen fluorescerende spots op de tong 

en pharynx. De trachea, waar eerder nog 

niets aan te zien was geweest, lichtte in 

het speciale licht fel op en had ineens iets 

weg van een felgroene tl-buis! Letterlijk 

en figuurlijk het virus in de spotlight gezet 

en de patholoog in het donker. Terug met 

beide benen op de grond, 1-0 voor de 

virologie....... •

Figuur 3. Tong en pharynx (links) en trachea (rechts) van een met PPR-virus 

geïnfecteerde geit, 7 dagen na infectie. Hoewel er macroscopisch geen 

laesies aanwezig zijn, is het epitheel wel massaal geïnfecteerd door het 

virus getuige de uitgebreide groene fluorescentie.
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Werkt u met immuuntherapie
en/of wilt u er meer over weten?

Immuuntherapie is een vaste waarde geworden bij de behandeling 

van verschillende vormen van kanker. Het I-O Instituut biedt 

geaccrediteerde, online nascholingsprogramma’s, 

waarin ervaringsdeskundigen hun klinische ervaringen 

met immuuntherapie met u delen.

Voor ons nascholingsaanbod over basale immunologie 

en soorten immunotherapie verwijzen wij u 

graag naar onderstaande webpagina.

io-instituut.nl/library

O
N

C-
N

L-
21

00
00

3

© Bristol Myers Squibb Company. Alle rechten voorbehouden.

Het I-O Instituut is een initiatief van Bristol Myers Squibb

BMS.0746 21.03.11_I-O Instituut_Werkt u met immuuntherapie?_Advertentie_1.1_A4.indd   1BMS.0746 21.03.11_I-O Instituut_Werkt u met immuuntherapie?_Advertentie_1.1_A4.indd   1 11-03-21   10:4711-03-21   10:47



Onder de microscoop

om in 1997, na afronding van mijn opleiding, te 

worden geconfronteerd met een heuse epidemie 

in Noord-Brabant. De macroscopische laesies 

varieerden van schoolvoorbeeld tot zeer subtiel, 

afhankelijk van de virulentie en dosis van het virus 

en de chroniciteit van de infectie. De positie van de 

patholoog werd mij duidelijk: in de frontlinie van de 

dierziektebestrijding. 

Sinds 2001 werkt Royal GD vanuit één vestiging in 

Deventer, voorzien van een ruimschoots geoutil-

leerd laboratorium. De pathologie diagnostiek bij 

landbouwhuisdieren wordt uitgevoerd in het kader 

van dierziektemonitoring, waarbij aangifteplichtige 

ziekten zo snel mogelijk worden gedetecteerd, 

het vóórkomen van infectieuze en niet-infectieuze 

aandoeningen wordt gemonitord en nieuwe 

fenomenen worden onderkend. Hierbij is een 

laagdrempelige communicatie met dierhouders 

en dierenartsen essentieel. De eerste gevallen 

van aviaire influenza (2003), Q-koorts bij geiten 

(2005), blauwtong bij schapen en rundvee (2006) 

en het tot dan toe onbekende Schmallenbergvirus 

(2011) zijn door pathologie onderzoek vastge-

steld. In april 2020 werd wereldwijd het eerste 

geval van SARS-CoV-2 bij nertsen door middel 

van postmortaal onderzoek in ons laboratorium 

gediagnosticeerd. Behalve infectieziekten worden 

ook metabole en genetische afwijkingen in wisse-

lende mate bij de diverse diersoorten aangetroffen.

Naast postmortaal onderzoek bij landbouwhuis-

dieren wordt ook de cytologische en histopa-

thologische diagnostiek bij gezelschapsdieren 

en paarden bedreven, waarbij het accent ligt op 

de dermatologische en oncologische casuïstiek. 

Het team van 8 veterinair pathologen ontvangt 

dagelijks een verrassend en uitdagend portie 

pathologie en levert daarmee een bijdrage aan 

dier- en volksgezondheid, passend in het concept 

van “One Health”. •

Pathologie bij landbouwhuisdieren 
en gezelschapsdieren
Inmiddels ruim 30 jaar werkzaam in de veteri-

naire pathologie bij de Gezondheidsdienst voor 

Dieren, sinds het eeuwfeest in 2019 “Royal GD” 

genaamd, deel ik graag enkele ervaringen. 

De Gezondheidsdienst voor Dieren werd 

opgericht in Friesland om rundertuberculose 

te bestrijden. De aanpak van deze dierziekte én 

zoönose vond na WO II navolging in overige 

provincies. Na deze, door de provinciale 

Gezondheidsdiensten gecoördineerde, succes-

volle bestrijding werd mond-en-klauwzeer 

aangepakt. Door massale vaccinatie werd deze 

zeer besmettelijke ziekte bedwongen. In 2001 

veroorzaakte import van besmette vleeskal-

veren nog wel een kortstondige uitbraak, die 

met de ruiming van alle evenhoevigen in het 

beschermings- en toezichtsgebied een halt werd 

toegeroepen.  

Ook de bestrijding van abortus Bang werd 

door de Gezondheidsdiensten uitgevoerd, 

waarbij bedrijven werden gescreend met een 

antilichaamtest in melk. Begin jaren 90 heb ik 

een laatste verworpen kalf met necrotiserende 

placentitis gezien, waaruit Brucella abortus werd 

gekweekt. Seropositieve koeien werden geruimd 

en sinds 1999 is Nederland officieel vrij. Met 

verplichte en vrijwillige dierziektebestrijdingspro-

gramma’s werden ook andere infectieziekten bij 

rundvee bestreden, en werden de werkzaam-

heden uitgebreid naar de varkens-, schapen-en 

geiten-, en pluimveesector.   

Medio jaren 80 transformeerden de provinciale 

Gezondheidsdiensten, die alle beschikten over 

eigen laboratoriumfaciliteiten, inclusief sectiezaal, 

naar 4 regionale diensten. In Zuid-Holland was 

ik als patholoog-in-opleiding betrokken bij een 

beperkte uitbraak van Klassieke Varkenspest, 

Klaas Peperkamp, DVM, veterinair patholoog, Royal GD 
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Kijk verder dan de huid
Herkennen van verschillende chronische huidaandoeningen

Nu on demand beschikbaar

Psoriasis, eczeem en huidlymfoon. Ze zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. 
Heeft u een patiënt met een chronische huidaandoening, waar u twijfelt over de diagnose? 
In deze nascholing bediscussiëren experts de differentiële diagnose van verschillende 
casussen. Door bespreking van de klinische symptomen en de diagnostische mogelijkheden 
krijgt u een beter begrip van de overeenkomsten en verschillen. Evenals praktische 
benaderingen over hoe te differentiëren.

Beoordeeld 

met een 

8,1! 

SHC_210x297 adv._OD-02_kijk verder dan de huid.indd   1SHC_210x297 adv._OD-02_kijk verder dan de huid.indd   1 08-10-2021   09:0908-10-2021   09:09



oe meer beelden cytologen onder 
ogen krijgen, hoe groter de 

expertise wordt. Hoe groter de expertise, hoe 
groter het aanbod van materiaal. Delen van 
materiaal is veel eenvoudiger als het digitaal 
is, dat heeft een vijftal jaren digitale histo-
logie en gebruik van digitale cytologie voor 
opslag van beelden wel duidelijk gemaakt. 
Primaire digitale diagnostiek voor cytologie 
is voor mij de ideale wereld.”

Alleen maar voordelen
Mirthe de Boer toont enthousiast wat 
primair digitale diagnostiek binnen de 
histologie haar heeft opgeleverd: een schone 
en opgeruimde werkkamer met drie beeld-
schermen. Wat nog rest aan plankjes met 
glaasjes, de microscoop: het is allemaal 

voor cytologie. Want op dit moment wordt 
digitale cytologie nog niet voor de primaire 
diagnostiek ingezet bij het UMC Utrecht. 
Maar de belofte van digitale diagnostiek, 
ook gebaseerd op de ruim vijf jaar ervaring 
ermee binnen de histologie, is groot. De 
Boer: “Ik ervaar alleen maar voordelen. Voor 
histologie zijn we verlost van de glaasjes 
op het bureau, alles is schoon, de beelden 
komen goed gelinkt met de patiëntgegevens 
binnen, glaasjes kunnen niet kwijtraken, je 
kan het werk goed verdelen en overdragen, 
met mdo’s sneller je coupes weer inkijken, 
en interne en externe consultering is veel 
gemakkelijker.” Ook voor onderwijsdoel-
einden is digitaal niet meer weg te denken. 
Zowel voor de AIOS via vrij doorkijkbare 
mappen met beelden, als in de Boers functie 

De toekomst van 
cytologie is digitaal

Voor Mirthe de Boer, patholoog, unithoofd cytologie bij het 
UMC Utrecht en lid van het landelijk netwerk cytologie, kan 
de digitalisering van de cytologie niet snel genoeg gaan. Het 
maakt het vakgebied aantrekkelijker en beter. 

-- advertorial i.s.m. Hologic --
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als docent bij geneeskunde en biomedische 
wetenschap. “Digitaal maakt onderwijs 
geven en voorbereiden veel gemakkelijker.” 

Opwaartse spiraal
De waarde van digitalisering kan voor 
cytologie nog wel groter zijn. De Boer: 
“Cytologie is lastig en de aanvrager verwacht 
binnen een dag of twee de uitslag. Bij twijfel 
over de diagnose op de cytologie kan vaak 
aanvullend histologisch onderzoek worden 
verricht. Hierdoor is consultatie, met name 
buiten de eigen praktijk, minder gebruikelijk. 
Er zijn ook steeds minder pathologen die 
zich er veilig bij voelen. Hierdoor neemt 
de hoeveelheid cytologische diagnostiek 
af, waardoor de expertise minder wordt, 
het is een vicieuze cirkel. En dat is jammer 
want ik denk dat als je cytologie in de juiste 
setting met de juiste verwachting gebruikt, 
met een patholoog die juist kan aangeven 
welke onzekerheidsmarge hij of zij heeft, je 
een ontzettend waardevol onderzoek hebt, 
omdat het snel, vrij goedkoop, en met weinig 
complicaties is. Digitalisering kan het tij 
keren. Expertise opbouwen wordt gemak-
kelijker omdat beelden eenvoudig en snel te 
delen zijn. Ben je onzeker, dan consulteer je 
gemakkelijk een collega. Hierdoor gaat de 
kwaliteit en het vertrouwen – ook in eigen 
kunnen - omhoog, de klinieken merken dat 
het werkt en vragen meer aan, waardoor het 
aanbod verder groeit en de expertise weer 
toeneemt. Digitalisering kan zorgen voor een 
opwaartse spiraal.”

Diagnostiek delen
Waar het naartoe moet? De Boer: “De ideale 
route is primaire digitale diagnostiek. Met, 
wat mij betreft, algoritmes die eventuele 
afwijkende cellen al kunnen selecteren. 
Materiaal gaat digitaal naar analisten die het 
geannoteerd terugsturen. De patholoog kan 
autoriseren, maar ook via een chat-functie 

een collega oproepen om even mee te kijken, 
zoals we dat nu ook bij histologie kunnen. 
Er wordt onderschat wat een ander kan 
bijdragen. Mijn wens is dan ook om voor 
digitale cytologie een landelijk panel op te 
zetten voor het delen van diagnostiek, zodat 
je die casus waar het heel belangrijk is, die 
casus waar twijfel over is, met elkaar kan 
delen, elkaar kan helpen en van elkaar kan 
leren.”

Materiaal optimaal benutten
Zo ver is het nog niet. De Boer past digitale 
cytologie momenteel alleen toe voor het 
opslaan van het materiaal, maar is ook 
hierover uitgesproken over de voordelen. 
De Boer: “Digitalisering maakt optimaal 
gebruik van het materiaal mogelijk. Waar 
men nu vaak stopt met onderzoek, kan er 
zoveel meer als je een digitaal beeld hebt 
van het materiaal. Haal het dekglaasje er 
af, pas FISH toe, schraap cellen af voor 
moleculair onderzoek, wees creatief en 
kijk hoever je komt. Niet iedereen doet dat, 
daar zit echt nog ruimte. Digitalisering is 
daarvoor wel een voorwaarde.” De Boer 
sluit af met haar verwachting over de 
transitie naar primaire digitale cytologie: 
“We moeten nog wel een paar hobbels 
nemen. Het voordeel van digitaal werken zit 
vooral in een aantal kleine dingen, terwijl je 
tegen een aanzienlijk investering aankijkt. 
Maar als je eenmaal de stap genomen hebt, 
wil je niet meer terug.” •

-- advertorial i.s.m. Hologic --
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“Je opleiding staat  
  op de eerste plaats.”

AIOS hoekje

et aanbod van opleidingsplekken 

is in België variabel en afhankelijk 

van hoeveel AIOS de opleiding 

dat jaar afronden. Daarbij kwam nog het 

feit dat er, in mijn afstudeerjaar, nog 8 

andere kandidaten voor deze schaarse 

plekken vochten. Omdat ik mijn kansen op 

een opleidingsplek zo groot mogelijk wilde 

maken, zocht ik naar opleidingsplekken 

in Nederland. Ik kreeg de kans om twee 

maanden coschap te lopen in het Radboud 

UMC. Dit is me toen zo goed bevallen 

dat ik, toen ze me een opleidingsplek 

aanboden, me terugtrok uit de sollicitatie-

procedures in België en ik toezegde voor 

de AIOS positie in Nijmegen.” 

Wat vind je fijn aan Nederland?

“Ik was blij verrast met de directheid van 

Nederlanders. In België wordt heel veel 

niet uitgesproken. Men wil niemand op de 

tenen trappen, maar het resultaat is een 

onaangename onderhuidse spanning. In 

Nederland zeggen ze de dingen gewoon 

zoals ze zijn. En daar kan je wat mee. Daar 

hou ik wel van. 

In Nederland zijn over het algemeen de 

zaken goed geregeld. De wegen en fiets-

Ik studeerde geneeskunde in Gent en wist dat 

ik pathologie wilde gaan doen. Alleen waren er, 

toen ik afstudeerde, slechts enkele opleidings-

plekken beschikbaar.

paden zijn goed onderhouden. Het feit 

dat er slechts één overheid is, zorgt voor 

betere stroomlijning van besluiten en geeft 

duidelijkheid en transparantie. In België 

heb je te veel verschillende overheden: 

lokaal, provinciaal, gewestelijk en federaal. 

En die zijn het vaak niet met elkaar eens. 

Het gevolg is dat het land vaak beter draait 

wanneer we een tijdje zonder federale 

regering zitten.”

“Een ander goed geregeld aspect van 

het leven in Nederland zijn de werk -

omstandigheden. Nederlanders komen 

op voor hun rechten, en dat heeft 

zijn vruchten afgeworpen. Als AIOS in 

Nederland ben je goed beschermd. 

Je opleiding staat op de eerste plaats. 

Diensten draaien hoort bij de opleiding, 

maar er wordt nauw toegekeken op de 

belasting van de AIOS en er wordt tijdig 

aan de bel getrokken. Daarnaast kan je 

ervoor kiezen om parttime de opleiding te 

doen. Deze, en andere, verworven rechten 

vind je slechts heel beperkt in België. Daar 

draaien veel afdelingen vrijwel volledig op 

de werkkracht van de AIOS (in België ASO 

genoemd: arts-specialist in opleiding). 

SANNE VERMORGEN

“H
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Elke afdeling heeft zijn eigen gewoontes, 

vaak zonder overkoepelende instantie die 

toezicht houdt. Er is geen CAO voor een 

Belgische ASO. De werkdruk is vaak enorm 

hoog, waardoor de Belgen koploper zijn 

in de statistieken wat betreft burn-out, 

middelenmisbruik en zelfdoding. Het 

probleem is gekend, maar het is niet 

eenvoudig om die werkgewoonten te 

veranderen. In Nederland staat men daar 

een stuk verder in, al brengt dit echter 

wel een nadeel met zich mee: namelijk 

de administratieve last van continue 

evaluatie.”

Wat mis je uit België?

“Mijn familie en oude vrienden wonen 

natuurlijk in België, maar gelukkig is de 

afstand tussen de twee landen (in normale 

tijden) zo goed als verwaarloosbaar. 

Een nadeel van Nederland is de hoge 

kostprijs van het leven. De zorgverzekering 

in Nederland is maar liefst twaalf keer 

duurder dan deze in België, terwijl je een 

vrijwel identiek aanbod krijgt. Openbare 

diensten zijn duurder, zoals het openbaar 

vervoer en de openbare bibliotheken. Dat 

was even slikken, maar gelukkig is het loon 

als AIOS in Nederland veel hoger dan dat 

van een ASO in België. 

Een ander ding dat ik waarschijnlijk 

nooit zal begrijpen is de liefde van de 

Nederlander voor vuurwerk. In België 

wordt vuurwerk afgevuurd tussen 18 en 2u 

op Nieuwjaarsnacht. In Nederland hoort 

vuurwerk blijkbaar tot het dagelijkse leven, 

waarbij zelfs in het midden van de zomer 

wel eens een partij vuurpijlen omhoog 

geschoten wordt uit een tuin. En in de 

periode rond Kerst en Nieuw lijkt het land 

wel een oorlogszone met dag en nacht 

geknal van vuurpijlen.“

“Maar wat ik het meeste mis uit België is 

de bakkerij op zondagochtend. Een Belg 

groeit op met pistolets en koffiekoeken 

op zondagochtend. In Nederland zijn de 

bakkerijen gesloten op zondag. Die traditie 

mis ik het meeste.” •

“Als AIOS in 
Nederland ben je 
goed beschermd. ”
SANNE VERMORGEN 
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Netwerkzorgbenaderingen hebben bewezen 

dat specialisatie in een aandoening de 

kwaliteit van zorg en de ervaring daarvan 

van de patiënt verbetert, terwijl de kosten 

verminderen. Een dergelijke benadering past 

uitstekend bij een situatie waarbij de beste 

zorgverleners voor een individuele patiënt 

werkzaam kunnen zijn bij verschillende 

zorgorganisaties. Dit geldt ook voor de 

oncologie (kankerzorg). In het Citrienproject 

‘Naar regionale oncologienetwerken’ worden 

belangrijke stappen genomen om de zorg 

voor iedere kankerpatiënt trefzeker te krijgen; 

‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’. 

Ook de organisatie van de huidige Pathologie-

laboratoria/afdelingen zal zich snel moeten 

transformeren om binnen deze netwerken 

hun bijdrage te kunnen leveren. Deze 

verandering kunnen we beter zelf organiseren 

dan ons laten organiseren en dus moeten we 

aan de slag! Wat is nodig? 

VERANDERDE MINDSET

Meest belangrijk is een veranderde ‘mindset’ 

bij een flink aantal pathologen. Pathologie 

is geen laboratorium- maar een klinisch 

specialisme. Waar bij Klinische Chemie het 

vak eindigt met een waarde/getal uit het hun 

‘laboratoriumstraat’ start ons vak pas bij het 

geproduceerde beeld (lees HE-coupe). Dat er 

een laboratorium nodig is om daar te komen 

zal ik niet ontkennen maar met de komst van 

Column 
Vincent Smit

Pathologie in netwerkzorg……..
een wereld te winnen!

de digitale pathologie hoeft dat lab deels niet 

meer dichtbij de patholoog te zijn. Immers 

het fysieke glaasje is getransformeerd tot 

een digitaal beeld. Een dergelijke ‘mindset’ 

geeft veel mogelijkheden en past uitstekend 

in netwerkzorg. Zo kan er gewerkt worden 

met meerdere ‘frontoffices’ in de regionale 

ziekenhuizen (macroscopie) gecombineerd 

met een gemeenschappelijke back-office 

vanaf het ‘indozen’ tot aan alle aanvullende 

technieken inclusief moleculaire diagnostiek. 

Digitale beelden worden gedeeld in het 

regionale netwerk van pathologen, allen 

werkzaam in een gemeenschappelijk 

LIS-systeem. Aanvullende IHC-kleuringen 

en moleculaire diagnostiek worden door 

alle regionale pathologen zelf aangevraagd, 

uitgevoerd in de ‘back-office’ en indien van 

toepassing beoordeeld met de noodzakelijke 

ondersteuning van de KMBPers op de 

backoffice locatie. Kostenbesparingen in 

laboratoriumapparatuur zijn aanzienlijk, 

digitalisering wordt daarmee betaalbaar en 

eindelijk de zo gewenste uniforme HE-coupe, 

die met alle ISO-inspanningen helaas nog niet 

gerealiseerd was. 

REGIONALE DIGITALE NETWERKEN

Pathologen blijven werkzaam op locatie, 

zijn aanspreekpunt voor de kliniek en nauw 

betrokken in hun ziekenhuisorganisatie. 

Subspecialisatie en werken in teams van 
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dedicated pathologen wordt serieus mogelijk 

in regionale digitale netwerken met 35-50 

pathologen. De kwaliteit van ons vak zal 

met sprongen vooruitgaan en regionaal 

opleiden wordt een stuk eenvoudiger. 

Kortom een serieuze sprong voorwaarts 

die een impuls kan geven aan regionale 

netwerkzorg en versterkend zal werken voor 

uitstraling van ons vakgebied. Laten we die 

sprong proactief en regionaal zelf met elkaar 

nemen en niet wachten tot een ander ons 

dwingt te springen. Op weg naar regionale 

pathologienetwerken: Op ieder moment, voor 

iedere patiënt de juiste (pathologie) informatie 

en weefselblokjes beschikbaar op de juiste 

plek bij de juiste patholoog en dat alles onder 

het motto; “Samen beter…beter samen’. •

Heeft u ideeën voor 

een ingezonden stuk, 

een opinie over een 

brandende kwestie, 

een leuke foto, een 

casus? Of weet u 

iemand die dit kan 

leveren? Dan houden 

wij ons aanbevolen!!

Mail uw idee, tekst, opinie 

of foto aan  

secretariaat@pathology.nl

NVVP 
Magazine 
kopij

Oplossing puzzel Patho-logisch  

van pagina 11

Klin. Gegevens: Biopt crista (6) na 

anafylaxie bij wespensteek (3) en verhoogde 

metabolieten van histamine (2) in de urine.

Microscopie: Beenmergbiopt met normale 

hematopoëse en af en toe een cluster (4) van 

mestcellen (8), omgeven door eosinofiele (5) 

granulocyten. In deze haardjes fibrose (10). 

In de kleuringen voor tryptase (7) en c-KIT 

ook buiten de haardjes een toename van 

mestcellen, die grotendeels spoelvormig (11) 

zijn. 

Conclusie: Beenmergbiopt met zowel major 

(9) als minor criteria voor systemische (1) 

mastocytose (1-11).
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