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Wat let ons nog? Het Bethesda voorstel voor rapportage schildkliercytologie op 
basis van risico op maligniteit. 

 

Introductie. 
De commissie cytologie heeft in een steekproef naar ‘conclusies in de schildkliercytologie’ 
een bloemlezing gezien van beschrijvende conclusies. Het was niet altijd helder wat het 
cytologisch onderzoek door een dergelijke beschrijvende conclusie toevoegde aan het 
klinische management. Het is mogelijk dat op basis van afspraken ‘in huis’, de conclusies 
mogelijk voor aanvragers wel informatief waren. Eén laboratorium gebruikte een standaard 
‘vertaling’ van de conclusie (de Engelse Thy classificatie met vijf categorieën, in ernst 
oplopend). Landelijk worden in Nederland naar schatting rond de 5000 schildklierpuncties 
verricht. 
Er is overigens een aanbeveling, van uit de richtlijn goed gedifferentieerd 
schildkliercarcinoom, om uniforme, beschrijvende conclusie-categoriën te gebruiken. De 
richtlijn vermeldt dat bij voorkeur in vijf categorieën (maligne, verdacht, folliculaire 
proliferatie, benigne, resp. onbeoordeelbaar) moet worden gerapporteerd. Ook valt er te lezen 
dat “de cytologische criteria bij papillair carcinoom en benigne afwijkingen reproduceerbaar 
zijn en nauwelijks onderhevig aan interobserver variatie”1. De steekproef bij de commissie 
cytologie geeft de indruk dat dit wat optimistisch is. 
 
 
Een nieuwe classificatie: Bethesda 

Internationaal is er een 
veelheid aan 
classificatiesystemen voor 
schildkliercytologie. Dat 
gegeven alleen al relativeert 
de bevindingen van onze 
steekproef, namelijk dat er 
zoveel soorten rapportages 
in de praktijk worden 
gebruikt. Standaardisering 
van verslaglegging maakt 
vergelijkingen tussen 

laboratoria mogelijk. Ook kan zo gecontroleerd worden of de bovenvermelde 
reproduceerbaarheid inderdaad van toepassing is. Bovendien appreciëren aanvragers 
standaardisering boven laboratorium- en/of patholoog gebonden tekst: het is gewoon 
duidelijker. Juist met aanvragers is het Bethesda voorstel voor classificatie en rapportage van 
schildkliercytologie tot standgekomen2. Het voorstel omvat ordening van uitslagen en zgn. 
management suggesties waaraan klinische consequenties verbonden kunnen worden (zie 

Bethesda schildkliercytologie rapportage met risico schatting 
en management suggesties4 

Categorie Risico 
maligniteit  

Management 
suggesties 

1.Niet diagnostisch 1-4% Herhalen met of 
zonder echo 

2. Benigne 0-3% Klinische FU 

3. Atypie of folliculair laesie; 
onzekere betekenis (‘aus-flus’) 

5-15% Herhalen FNA 

4. Folliculaire neoplasie- verdacht 
voor folliculaire neoplasie 

15-30% Diagnostische 
Hemithyreodectomie 

5. Verdacht voor maligniteit 60-75% Subtotale 
hemithyreodectomie 

6. Maligne 97-99% Idem 
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tabel). Om dit waar te kunnen maken, moet de classificaties op relatief risico voor maligniteit 
zijn gebaseerd. Dat is precies wat de Bethesda classificatie voorstelt. 
De cytologie commissie heeft het voorstel beoordeeld en dit naast de aanbeveling van de 
Nederlandse richtlijn gelegd. Ook de European Federation of Cytological Societies heeft het 
voorstel besproken3. Samengevat: de EFCS-cytologen moesten wennen aan zes rangen 
(‘tiers’) in één classificatie. De nieuwste tier ‘atypie’ (aus-flus of ‘atypia of uncertain 
significance or folliculair lesion of uncertain significance’) trok de meeste aandacht (nr 3 in 
de tabel). In de praktijk zullen de meeste pathologen niettemin erkennen, dat zich nu eenmaal 
situaties voordoen waarin de ‘aus-flus’-categorie geschikt is. Ook in de steekproef van de 
commissie cytologie zagen we dergelijke conclusies zoals “voorkeur voor folliculaire 
hyperplasie. Folliculaire neoplasie kan echter niet geheel worden uitgesloten” of “folliculaire 
hyperplasie dan wel folliculaire tumor. Geen zeker onderscheid te maken”. Alleen al om in 
deze twee voorbeelden de klinische situaties zinniger te sturen, is afstemming en 
standaardisering van pathologie uitslagen gewenst.  
 
 
Meer patiënt gericht 
Chirurgen en endocrinologen kunnen consequenties aan de management suggesties 
verbinden, maar kunnen er natuurlijk ook van afwijken. De inclusie van 
managementsuggesties zal de vraag kunnen opwerpen of dit wel nodig is, omdat alles toch 
immers wordt besproken in multidisciplinair overleg. Het Bethesda voorstel is echter een 
combinatie van classificatie, rapportage én management aanbeveling op basis van risico. De 
classificatie kan worden toegepast ongeacht echogeleide punctaten of klassieke FNA en 
behoudt ook zonder multidisciplinaire bespreking de geldigheid. Voor aanvragers is dit 
duidelijk: hij of zij weet welk risico er aan verbonden moet worden en kan de uitslag 
meewegen in het te bepalen beleid. Een pathologie laboratorium dient op basis van periodieke 
kwaliteitscontrole zo nodig haar criteria voor een categorie aan te passen, indien bijvoorbeeld 
het gevonden risico buiten de marge blijkt te vallen (bv folliculaire proliferatie geeft in meer 
dan 30% van de gevallen een maligniteit). Aangezien de meeste cytologie uitslagen zich in 
het lage risico gebied bevinden, is dit voorstel, begrijpelijk, juist wat fijnmaziger op dit 

gebied. De Nederlandse richtlijn voor goed 
gedifferentieerd schildkliercarcinoom, boven al 
genoemd, is vooral gericht op diagnostiek van 
carcinoom en minder op management van nodi. De 
Commissie cytologie realiseert zich dat bij veel 
patiënten de behandeling zich buiten deze richtlijn 
afspeelt en dat juist management van patiënten die 
gerustgesteld kunnen worden, onderbouwd moet 
zijn met betrouwbare, reproduceerbare cytologie. 
De tekst standaardisering (tot op de letter) stelt de 
aanvrager in staat die betrouwbare cytologie ‘te 
herkennen’. De aanvrager weet dan de uitslag 
onderbouwd is voor wat betreft het percentage kans 

op maligniteit. Daar heeft de patiënt wat aan. De introductie van managementsuggesties in 
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pathologieverslagen vergt wel afstemming de aanvragers. Ook moet duidelijk zijn dat de 
suggesties alleen is gebaseerd op het cytologisch beeld. De klinische context kan nopen tot 
andere beslissingen.  
 
 
Samenvatting en aanbeveling 
De commissie cytologie stelt voor dit Bethesda voorstel voor pathologie rapportage in 
Nederland te gaan gebruiken. Het is verstandig deze wijze van rapporteren op te nemen in de 
nieuwe versie van de richtlijn goed gedifferentieerd schildkliercarcinoom. Los hiervan kan 
een laboratorium bijvoorbeeld dit per 1 januari 2012 in gaan voeren. U kunt dan al valideren 
in het komend half jaar en een en ander afstemmen met uw aanvragers. Hopelijk komt er een 
verslag-protocol module: met enige kanalisering is dit pathologie product gebaat. 
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