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Samenvatting
Het pathologisch onderzoek staat voor veel patiënten centraal in het zorgtraject als basis voor de diagnose en het behandeltraject.

Het pathologieverslag is traditioneel gericht aan de behandelaar en niet aan de patiënt. Hoewel de patiënt het verslag tegenwoordig

wel kan inzien is de complexe inhoud meestal niet te begrijpen. In een tijdperk van gezamenlijke besluitvorming waarin de patiënt

maximaal geïnformeerd moet zijn, kan directe communicatie tussen patiënt en patholoog van toegevoegde waarde zijn. In het

buitenland zijn al enkele succesvolle initiatieven bekend. In dit artikel geven wij een pleidooi voor een patiëntgerichte benadering

van het pathologieverslag en kijken wij hoe de communicatie over de inhoud in goede afstemming met de behandelaar

geoptimaliseerd kan worden. We bespreken de mogelijkheden voor praktische invulling, potentiële voordelen en knelpunten. Het

artikel kan een startpunt zijn voor een discussie tussen behandelaars, pathologen en patiënten in Nederland.

Meer dan 10 jaar geleden werd de noodzaak van directe communicatie tussen patholoog en patiënt voor het eerst officieel

voorgesteld.1 Sindsdien zijn er enkele initiatieven in de Verenigde Staten ontplooid en komt er langzamerhand meer aandacht voor

de begrijpelijkheid van het pathologierapport (PA-rapport) voor de patiënt. Poliklinische ‘Pathology Explanation Clinics’ en het

toevoegen van patiëntgerichte samenvattingen aan het PA-rapport moeten het begrip van de patiënt nog verder versterken.1-3

In Nederland is er alleen bij hoge uitzondering sprake van contact tussen patiënt en patholoog over het pathologisch onderzoek. In

de obductiepathologie komen familiegesprekken naar aanleiding van een sectie wel vaker voor, wat een bijdrage levert aan de

informatieoverdracht en het verwerkingsproces.

In dit artikel belichten wij de voordelen van rechtstreekse communicatie tussen patiënt en patholoog, de knelpunten hierbij en hoe

dit praktisch in ons zorgsysteem ingevuld kan worden.

Pathologierapport gericht aan de behandelaar

Traditioneel is het PA-rapport gericht aan de behandelaar.4 Het is een essentieel diagnostisch hulpmiddel waarin pathologen hun

macroscopische en microscopische bevindingen van het weefsel in een verslag beschrijven. In het rapport worden hieraan conclusies

verbonden over de diagnose, de prognose en het klinisch beleid. Dit maakt het verslag een belangrijk document, dat centraal staat in

het zorgtraject van de patiënt.

Tegenwoordig wordt de PA-uitslag uitsluitend in de vorm van het rapport gecommuniceerd met de behandelaar. Soms volgt er nog

een mondeling overleg als de complexiteit van het verslag of de ernst van de diagnose dit vereist, als het een onderdeel is van een

multidisciplinair overleg (MDO), of als de uitslag onverwacht is. De behandelaar bespreekt de uitslag vervolgens met de patiënt. De

communicatie met de patiënt is zodoende indirect en de informatie wordt gegeven via de behandelaar. die optreedt als

tussenpersoon.

Het is onvermijdelijk dat in de vertaling van het vaak ingewikkelde verslag informatie verloren gaat. Bovendien komt door de

toenemende complexiteit van de verslagen, misinterpretatie door de behandelaar regelmatig voor. Zo liet een Amerikaans

onderzoek zien dat 30% van de PA-rapporten niet volledig door de behandelaars werd begrepen.5 Het verbeteren van het PA-

rapport is al veelvuldig onderwerp van onderzoek geweest. Dit betrof onder andere standaardisatie van de inhoud (zoals ‘synoptic

 reporting’), het vermijden van variatie in terminologie en de discrepanties hierin tussen pathologie-afdelingen, en het stimuleren van

heldere communicatie. In dat kader worden in Nederland vanuit kwaliteitsoogpunt gestandaardiseerde verslagen vanuit PALGA

gegenereerd, met name bij biopten en oncologische resectiepreparaten. Dit moet ervoor zorgen dat alle relevante informatie ook

daadwerkelijk aan de behandelaar wordt gemeld. Deze initiatieven zijn tot nu toe alleen genomen met betrekking tot de

communicatie richting de behandelaar.6 Het wordt tijd om het PA-rapport vanuit patiëntenperspectief te bekijken.

Voordelen van directe communicatie met de patiënt

Door meer patiëntgerichte communicatie kan de informatievoorziening naar de patiënt verbeterd worden. Voor gezamenlijke
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besluitvorming en een gepersonaliseerde behandeling – belangrijke pijlers van de kwaliteit van moderne gezondheidszorg – is het

essentieel dat de patiënt goed geïnformeerd is. De hedendaagse patiënt, en diens familie, wil en moet dus ook steeds meer weten.

Het paternalistische model, waarin de behandelend arts de patiënt slechts minimaal informeert en zelf beslissingen over de

behandeling neemt, is inmiddels verlaten. Voor de besluitvorming is goed begrip van de diagnose en prognose bij de patiënt

noodzakelijk.4,7-10

Met name patiënten met kanker krijgen te maken met complexe keuzes. Zij moeten daarom correcte en duidelijke informatie krijgen

over de kankersoort en de histopathologische eigenschappen (stadium, gradering, radicaliteit, prognostische kenmerken en

predictieve testen). Op dit moment kunnen zij zich alleen baseren op de interpretatie van de behandelend arts, die in de regel

beperkte tijd heeft op de polikliniek; bovendien varieert de kennis over diagnosen van arts tot arts. Verder kunnen patiënten het

internet raadplegen, waar het voor hen moeilijk kan zijn om de verschillende bronnen op waarde te schatten.

Daarnaast zijn de digitale medische dossiers ook voor patiënten zelf toegankelijk geworden. Zo kan de patiënt het PA-rapport soms

al inzien voorafgaand aan het gesprek over de uitslag met de behandelaar. In een onderzoek onder 6495 patiënten met kanker die

toegang hadden tot hun medisch dossier bleek ruim een derde het PA-rapport te hebben gelezen.4,11 Hierin staat echter complexe

medisch-technische taal, met soms cryptische beschrijvingen. Onderzoek laat zien dat PA-rapporten in de huidige vorm voor de

gemiddelde patiënt onleesbaar zijn.12

Een beter inzicht van de patiënt in zijn eigen aandoening kan mogelijk bijdragen aan de motivatie voor een behandeling. Ook kan het

mogelijk de patiëntveiligheid verhogen als de patiënt zelf goed op de hoogte is en meer controle heeft over het zorgtraject.2

Pilotstudies naar begrijpelijkheid en patiënttevredenheid

In de Verenigde Staten zijn recent meerdere initiatieven ontplooid om pathologen patiëntgerichter te laten communiceren. In een

focusgroep met 23 patiënten die een pathologie-uitslag van mammacarcinoom, colorectaal carcinoom of poliepectomie van colon en

rectum hadden gekregen, werden ervaringen gedeeld en besproken. Hierbij werd de vraag gesteld hoe het PA-rapport – de taal en

het format ervan – het begrip bij de patiënt en de mogelijkheid om betrokken te zijn bij de besluitvorming over het vervolgtraject kan

beïnvloeden. Hieruit kwam naar voren dat het traditionele PA-rapport door de complexe medische taal verwarring en onzekerheid

bij de patiënt kan geven.4

In 2 studies waarin respectievelijk 94 en 40 patiënten werden gerandomiseerd tussen een traditioneel en een voor patiënten

aangepast PA-rapport van blaas- of prostaatbiopten, werd aangetoond dat patiënten die het aangepaste rapport hadden gelezen,

beter begrip hadden van ziektestadium, Gleason-score, aantal tumorpositieve biopten en gradering.7,10

In een peiling onder 100 patiënten met kanker was 75% geïnteresseerd in een consult met de patholoog om de details van het PA-

rapport te bespreken.9 Het viel op dat de oudere patiënt hier minder behoefte aan had dan de jongere generatie. 9

Verder werd in 2 publicaties over evaluaties van patiënten met kanker na een dergelijk consult met de patholoog gerapporteerd. 8,13

Een respondentenanalyse liet zien dat alle 67 patiënten tevreden waren. Het ging hier vooral om patiënten met mamma- of

ovariumcarcinoom of een hersentumor, waarbij niet duidelijk is hoe de deelnemers geselecteerd werden.8 Bij een andere groep werd

ook een hoge patiënttevredenheid gerapporteerd, maar wel bij een respons van slechts 18 van de 31 patiënten, en een

patiëntenselectie die willekeurig leek.13

Knelpunten

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de vraag of patiëntgerichte communicatie vanuit de patholoog tot een betere behandeling of

prognose leidt. De behoefte vanuit de patiënt lijkt er in de beperkte Amerikaanse initiatieven wel te zijn, maar het is niet zeker of dat

in Nederland ook zo is. Verder zou implementatie van directe communicatie tussen de patiënt en de patholoog tijd en geld kosten.

Eerst moet onderzocht worden hoe dit ingericht moet worden. De poliklinische ‘Pathology Explanation Clinics’ zijn in Nederland

praktisch waarschijnlijk niet haalbaar, aangezien ziekenhuizen lang niet altijd meer een eigen pathologielaboratorium hebben.

Bij een mondelinge toelichting door de patholoog kan men zich bovendien afvragen in hoeverre nascholing in communicatieve

vaardigheden moet plaatsvinden. Hoewel je mag verwachten dat pathologen gedurende hun coschappen voldoende ervaring met

patiëntgerichte communicatie opdoen, zou een specifieke training in patiëntcommunicatie als facultatieve module deel moeten gaan

uitmaken van de opleiding tot patholoog. ‘Dedicated’ pathologen kunnen hiermee opgeleid worden, waarbij het voeren van

patiëntgesprekken tot de basiscompetenties zou behoren.

Het grootste vraagstuk is de rolverdeling tussen de patholoog en de behandelaar. De patholoog is zelf immers geen behandelaar en

de uitleg van het PA-rapport kan dus niet autonoom gegeven worden. Goede samenspraak met de behandelaar is essentieel. De

behandelend arts zal op de hoogte moeten zijn van de inhoudelijke informatie die de patholoog heeft gegeven, welke nuances

eventueel zijn besproken, wat de toonzetting van de informatie is en wat de impact daarvan op de patiënt is geweest. Uitleg van de
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klinische implicaties van het rapport dient aan de behandelaar zelf te zijn.

Praktische invulling

In Nederland zijn er meerdere mogelijkheden voor pathologen om patiëntgerichte communicatie vorm te geven. Ten eerste zouden

zij patiëntvriendelijke samenvattingen kunnen toevoegen het PA-rapport.7 Hierdoor zou de inhoud beter te begrijpen zijn voor de

patiënt. De vraag is of het mogelijk is om de inhoud van het verslag begrijpelijk te maken zonder essentiële informatie te verliezen.

De pilots in de Verenigde Staten laten zien dat dat haalbaar is.2,6,7,10

Daarnaast zou aan het verslag toegevoegd kunnen worden dat de patholoog deel uitmaakt van het zorgteam en gespecialiseerd is in

het stellen van een diagnose door het microscopisch onderzoeken van cellen en weefsel en dat het desgewenst mogelijk is om een

gezamenlijke afspraak te maken met de behandelaar en patholoog voor aanvullende informatie. Zowel de patiënt als de behandelaar

zou bijvoorbeeld de mogelijkheid kunnen krijgen om bij het verslag aan te geven dat een gecombineerde afspraak wenselijk is om de

uitslag te bespreken. Vragen over het verslag, de diagnose en de manier waarop deze gesteld is, kunnen dan beantwoord worden. De

patholoog kan bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke afspraak met de behandelaar na resectie van een coloncarcinoom laten zien dat

er sprake is van zegelringcellen, ingroei van de tumor in de bloedvaatjes, en lymfekliermetastasen. Met die informatie is de patiënt

mogelijk beter gemotiveerd om het adjuvante behandeltraject ingaan. In eerste instantie dient daarom gedacht te worden aan

patiënten met kanker die bij een uitslag van een biopt of resectie in aanmerking zouden willen komen voor een dergelijk

gecombineerd consult.

Tot besluit

De vraag rijst of dit dan niet voor alle ondersteunende specialismen mogelijk moet zijn. Het is niet uitgesloten dat directe interactie

van de patiënt met bijvoorbeeld de radioloog of de medisch microbioloog ook toegevoegde waarde heeft. Maar door het

pathologisch onderzoek in het bijzonder wordt de aard van het ziekteproces – dat de essentie vormt van het lijden van de patiënt –

vastgesteld en de hoofdlijn van het behandeltraject bepaald. Omdat dit veel impact heeft op de patiënt, zijn of haar familie en het

vervolgtraject, lijkt de mogelijkheid van directe communicatie in oncologische zorgpaden een logische overweging en eerste stap.

Om miscommunicatie te voorkomen, moet dit altijd samen of in goede samenspraak met de hoofdbehandelaar gebeuren.
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