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Cytopathologie als aandachtsgebied in de pathologie 
 
 
Opleiding tot cytopatholoog. 
De opleiding tot patholoog geeft de AIOS op basaal niveau competentie voor cytologische 
beoordelingen (‘cytopathologie’). De wijze van verkrijgen van materiaal verschuift van de ‘zelf 
puncterende patholoog’ steeds meer naar de klinicus die al dan niet echografisch of radiologisch 
(CT geleid) ondersteund zelf materiaal verkrijgt. De competentie om ‘zelf te puncteren’ is sinds 
2010 niet meer vereist voor pathologen. Dit kan, door deze trend, ook niet overal meer gedoceerd 
worden. De commissie cytologie van de NVVP (‘Cie Cyt’) beveelt daarom AIOS, met 
belangstelling voor deze techniek, aan, om tijdens hun opleiding een verdiepingsstage 
cytopathologie te volgen. Gedurende deze stage kan men zich bekwamen in het zelf puncteren en 
het ‘on site’ beoordelen. Dit kan gecombineerd worden met verdieping in de 
immunocytochemische- en moleculaire mogelijkheden van de cytopathologie. 
 
Verdere is continue bij- en nascholing nodig om deze competentie op peil te houden. De Cie Cyt 
beveelt aan om geregeld nationale en internationale cursussen te volgen om de bekwaamheid te 
onderhouden. Er zijn verschillende studies, die laten zien dat onervaren cytopathologen mindere 
sensitiviteit hebben dan ervaren cytopathologen. Hieronder volgt een beschrijving van dit 
aandachtgebied. 
 
 
Cytopathologie: medisch handelen. 
Cytopathologie kan een snelle, diagnostische methode vormen in de diagnostische ‘workup’ of in 
de surveillance na behandeling. In geval van puncties kan microscopisch onderzoek van losse 
cellen een zeer snelle (en goedkope) voorspelling geven over de te verwachten histologische aard 
van een (meestal tumoreuze) aandoening. Al worden puncties in toenemende mate echogeleid 
verkregen, de beoordeling van de preparaten is voorbehouden aan competente pathologen met 
ervaring in cytologie. Zowel d.m.v. puncties (‘punctiecytologie’) als door het verkrijgen van 
vloeistoffen en exfoliaten (exfoliatieve cytologie) kunnen gemakkelijk cellen bemonsterd worden. 
Dit gebeurt vrijwel altijd door klinici of patiënten (bv urineonderzoek) zelf. Inblokken van beide 
type materiaal (punctie, exfoliatief) leent zich uitstekend voor immunocytochemie of aanvullende 
moleculaire technieken, maar ook preparaten die m.b.v. dunnelaagcytologie zijn verkregen 
worden hiervoor steeds vaker gebruikt. KRAS en EGFR mutaties analyses op bv pleuravochten 
of punctaten verkregen via EBUS (endobronchiaal echografisch geleide puncties) of EUS 
(endoscopisch echografisch geleide puncties) zijn in toenemende mate gangbaar. Samenvattend 
heeft cytopathologie voor patiënten vooral nut door de mogelijkheid ernstige verdenkingen uit te 
sluiten, zodat (duurdere) chirurgische of invasieve ingrepen achterwege kunnen blijven1. 
Daarnaast is cytopathologie nuttig tijdens surveillance (na behandeling) en in toenemende mate 
voor ‘therapiesturing’ door moleculaire technieken op cytologisch materiaal.  
 
 
Cytopathologie: professionaliteit 
Professionaliteit van cytopathologen valt samen met de professionele competentie van 
pathologen. Deze pathologen dienen zich rekenschap te geven van de mogelijkheden en 
beperkingen van cytologie. Een goed inzicht in alle mogelijkheden van het materiaal en de 
klinische context is essentieel. Verder is evaluatie en kwaliteit van zorg belangrijker bij 
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cytopathologie dan bij histopathologie. Kwaliteitscontroles dienen met regelmaat uitgevoerd te 
worden, omdat de voorspellende waarde van cytologische diagnostiek daar waar mogelijk 
gecontroleerd en geverifieerd moet worden. Correlatie met klinische follow-up en histologische 
follow-up is daarom sterk aan te bevelen voor de kwaliteit van de cytopathologische diagnostiek. 
Ook dienen puncteurs gespiegeld te worden over de opbrengst en effectiviteit van hun puncties. 
Dit geldt ook voor uitstrijkjes.  
 
 
Cytopathologie: kennis en wetenschap 
Enkele journals houden zich vrij exclusief bezig met cytopathologie, zoals ‘Cytopathology’, 
‘Cytology’, ‘Cytopathology and Cancer’, ‘Acta Cytologica’, ‘Cytology’, ‘Journal Clin 
Pathology’ en ‘Cellular Oncology’. De impactfactor van deze bladen is wetenschappelijk gezien 
laag, maar voor de uitoefening van de dagelijkse cytopathologie zijn deze bladen een goede 
aanvulling op de praktijk. In Europa is er een jaarlijks congres van de federatie van cytologische 
societies (EFCS). De American Society for Clinical Cytology heeft ook nascholingscursussen en 
congressen. Verder vormt cytopathology een working group in de European Society of Pathology 
(ESP) en zijn er bij ESP congressen altijd workshops cytopathology. Ook bij de USCAP zijn er 
dergelijke bijeenkomsten.  
 
 
Cytopathologie: maatschappij en samenleving 
Via screenen heeft cytologie een maatschappelijk raakvlak. Vanaf de jaren zestig ontstond in NL 
cervixcytologie als screenonderzoek in het kader van het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker. Vrouwen tussen de 30 en de 60 kregen, sinds 1996, elke vijf jaar een 
uitnodiging voor een uitstrijkje (jaarlijkse circa 500.000 uitstrijkjes). Hiernaast waren er circa 
250.000 zgn opportune of spontane uitstrijkjes. Dit heeft een grote bijdrage geleverd aan de 
preventieve volksgezondheid. De toepassing van een diagnostische test voor 
screeningsdoeleinden vereist voortdurend expliciete uitleg aan publiek, patiënt en aanvrager. Het 
achterwege blijven hiervan droeg mede bij aan rechtszaken, indien een patiënt gerustgesteld was 
op grond van inadequaat cytopathologisch onderzoek (waarbij ten onrechte een uitslag was 
afgegeven) of onderschatting van de klinische context waarin het uitstrijkje was afgenomen. Dit 
ondermijnde het vertrouwen in de cytologie. Cytologisch onderzoek geeft optimale klinische 
utiliteit in ‘de zorg’ met name voor patiënten in de diagnostische ‘workup’ zodat duurder- of 
invasiever onderzoek uitgespaard kan worden. Toevoeging van moleculaire testen kan dit 
rendement optimaliseren.2  
 
 
Cytopathologie: communicatie 
Cytopathologen functioneren in een klinische context en zijn in contact met hun aanvragers. Een 
goede communicatie met klinici, die zelf materiaal verkrijgen, is essentieel. Hiernaast zijn er 
situaties waarin een cytopatholoog expliciet dient aan te geven dat cytodiagnostiek beperkingen 
kent en op grond daarvan niet altijd voldoende zekerheid biedt voor het instellen van therapie. 
Klinici dienen op de hoogte te zijn van deze eigenschappen door een goede kwaliteitscontrole. 
Tenslotte zijn cytopathologen die zelf puncturen, ook in contact met patiënten. In dat geval is het 
geven van uitleg en goede instructies aan de patiënt vanzelfsprekend.  
 
 



 

 3

Cytopathologie: samenwerken 
Vrijwel alle cytopathologische onderzoekingen worden voorgescreend door cytologische 
analisten of medewerkers. Dit vereist goede afstemming tussen patholoog en cytologisch analist. 
Met name in mamma, schildklier en KNO cytologie is deelname aan multidisciplinair overleg 
(MDO’s) een must, juist omdat de cytologie vaak onderdeel is van de pre-diagnostische workup. 
Ook ligt er meer nadruk op uniforme rapportage bij cytologie, gezien het meer voorspellende, 
screenende aspect.  
 
 
Is cytopathologie een (sub)specialisatie?  
In de dagelijkse praktijk vormt de cytodiagnostiek een beperkt deel van de werkzaamheden van 
een patholoog. Cytodiagnostiek vereist iets andere bekwaamheden dan histodiagnostiek (bv het 
herkennen van losse cellen versus het herkennen van weefsels) maar behoort onlosmakelijk tot 
de medisch specialistische opleiding tot patholoog. Pathologie geeft als enige specialisatie de 
juiste achtergrond van basale medische en diagnostische kennis, inclusief inzicht in klinische 
dilemma’s, om cytodiagnostiek optimaal uit te oefenen. Na het verkrijgen van de 
basiscompetenties voor patholoog, is het natuurlijk zeer gewenst voor cytopathologen om zich 
extra te bekwamen door verdieping in de cytopathologie maar cytopathologie is een onderdeel 
van de pathologie. Het is een aandachtsgebied en het vereist, vooralsnog, geen speciale 
erkenning of opleiding anders dan die van een patholoog. Wel geldt de vereiste van een ‘life-long 
habit of reading and competence for critical evaluation of the literature’, zoals in de UEMS 
criteria staat.3 
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Gebruikte afkortingen 
AIOS  Arts Assistant in Opleiding tot medisch specialist 
EBUS  Endobronchial Ultrasound guided cytology 
EFCS  Eurepean Federation of cytological societies 
ESP  European Society of Pathology 
EUS  Endoscopic Ultrasound guided cytology 
MDO  Multidisciplinair overleg 
NVVP  Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 
UEMS  European Union of Medical Specialists (UEMS). 
USCAP United States and Canadian academy of Pathology 
 
Noten 
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