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borstkas met de ribben ter weers-
zijden van de holte leek op een 
scheepswrak”. 
Daar keek ik een beetje van op. 
Het uitstekende humeur van de 
patholoog? Scheepswrak? Het 
eerste is niet iets wat mij zozeer 
opvalt als er een obductie gedaan 
wordt. Het tweede is een analogie 
die mij nog nooit was opgevallen, 
maar er zit wat in. Had de patholoog 
‘slecht gehumeurd’ moeten zijn en 
had bijvoorbeeld, het lichaam wat 
netter afgedekt moeten zijn? Wat 
impliceerde de schrijver? Moet de 
patholoog een zekere waardigheid 
of serieusheid ‘uitstralen’ indien een 
obductie wordt verricht? Was de mis-
plaatste vrolijkheid (pathologische 
euforie) toch een beetje een steen 
des aanstoots? Een affectvorm die 
juist het tegendeel overdekt? 
Natuurlijk zijn dit soort stukjes zo 
oud als er obducties (en  pathologen) 
bestaan, maar ze raken toch een wat 
gevoelige zenuw. Gepast gedrag in 
een obductiezaal bestaat natuurlijk. 
Gepast gedrag zal in de toekomst 
meer dan noodzakelijk zijn. Steeds 
vaker wensen TV  ploegen toegang 
tot de obductieruimte, maar tot 
nu toe (voor zover ik weet) heeft 
de  pathologie dat (terecht) wat op 
 afstand gehouden. 
Het is de vraag hoe lang dat nog 
doorgaat. Vroeg of laat komt de 
discussie in een ‘Hebben jullie dan 
wat te verbergen? stramien’ terecht. 
Of zal een patiënt(e) tijdens zijn of 
haar leven expliciet laten vast leggen 
dat hij of zij een ‘openbaar’  laatste 
consult wenst. Als de  ‘filmische 
 beschrijving’ zich dan nog zou 
beperken tot een ‘uitstekend humeur 
bij scheepswrak’, valt de schade 
misschien nog te be heer sen, maar 
ik houd mijn hart vast.

Geachte collegae, beste 
mensen

Voor u ligt het tweede bulletin 
nieuwe stijl. Met een aantal vaste 
en semivaste rubrieken. Er is een 
nieuwe casus verbalis en het Lab 
van de Afdeling is ditmaal het     
la boratorium voor de volksgezond-
heid in Friesland, gevestigd te 
 Leeuwarden (Dank, Joris!). 

Mag ik u allemaal verzoeken om het 
een geplaagd “hoofdredacteur” niet 
al te moeilijk te maken en zo nu en 
dan eens te reageren op wat hier 
ten berde wordt gebracht? “Voor u 
en door u”  was het achterliggende 
idee.

Er is een stuk in voorbereiding over 
de obductiepathologie, door Jan 
van den Tweel, maar dat komt in de 
 volgende aflevering. In deze editie 
een prikkelend stuk van mijn hand 
over de noodzaak (al dan niet) om 
eisen te stellen aan de aantallen 
 verrichtingen, die een patholoog 
moet doen om vaardig genoeg 
geacht te worden om die verrichting 
überhaupt te mogen doen.
Ik ben benieuwd naar ieders 
 reactie.

Het volgende nummer zal na de 
zomervakantie zijn. Mag ik iedereen 
nog attenderen op de Joint  Meeting 
van de NVVP en de Pathological 
Society of Great Britain and  Ireland, 
die van 1 tot 4 juli in Leeds wordt 
 gehouden. Het programma ziet er 
heel goed uit (website) en we hopen 
op veel deelnemers uit Ne derland

Rest mij en de overige redactieleden 
(…!…) nog u allen een relaxte zomer 
toe te wensen.
Veel plezier en tot ziens en horens 
(keep the e-mails coming, please)

Paul van der Valk

In dit bulletin o.a.

Het Lab van de Afdeling • 
het LVF
In memoriam Albert Ver-• 
hofstad
Terugblikken op de • 
pathologendagen

Ter introductie...

In het korte stukje feuilleton uit 
het Nederlands Tijdschrift voor 
 Geneeskunde schrijft de verpleeg-
huisarts B. Kooistra, meer literair 
dan medisch, de laatste dagen van 
een patiënt met een ernstig vena 
cava superior syndroom. De patiënt 
kreeg chemotherapie, palliatief, ten 
einde de stuwing enigszins te doen 
verminderen. Het tegendeel leek te 
gebeuren: de zwelling werd alleen 
maar erger. 
Het onvermogen van dokters om iets 
effectiefs te doen tegen  uitgezaaide 
longkanker klonk in de  beschrijving 
door. De man zou sterven en de be-
handelende arts zou een obductie 
aanvragen. De verteller  beschrijft 
dan: “Ik wist hoe een obductie ging. 
De weeë bloedgeur, de kille tegels, 
het uitstekende humeur van de 
patholoog, alles klopt. De geopende 

Gesignaleerd
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Van de bestuurstafel

Zo zit je jaren te wachten op een 
 volgend bulletin en zo vliegen ze je 
om de oren.

Veel nieuws van de bestuurstafel is 
er dus niet te verwachten.
De pathologendagen in Zeist. Een 
succes! Veel werk verzet door 
gaande en komende meeting-
secretaris en achterban! Een 
 duidelijke  “upgrading” waar collegae 
naar vroegen, alhoewel een enkele 
deelnemer verzuchtte dat de prijs 
verdubbeld was. Nog steeds,  denken 
wij, in vergelijk met andere bij- en 
nascholing een zeer  acceptabele 
prijs. En het diner! Slot Zeist is toch 
niet te vergelijken met Ede? Het 
programma was gevarieerd en ook 
naar onze mening was er voldoende 
aandacht voor de dagelijkse praktijk. 
Zoals altijd hoor je daar de  collegae 
over. Maar dames en heren, kijk 
toch eens  verder dan die  dagelijkse 
praktijk. Wat is er mooier om 
 gerelateerd aan uw vakgebied van 
weten schappelijke ont wikkelingen 
op de hoogte  gebracht te worden? 
 Misschien niet nuttig voor morgen, 
maar dan toch zeker voor over  enkele 

jaren. We denken hierbij vooral aan 
de ontwikkelingen  betreffende het 
bevolkings onderzoek voor baar-
moederhalskanker. 

Zoals u weet, is het advies 
 be treffende vaccinatie door de 
 minister overgenomen en het vol-
gende  advies over de uitvoering 
van het bevolkings onderzoek is al 
in de maak. Zoals geschetst zal dit 
ge volgen hebben voor onze praktijk-
voering en die van de cyto logische 
analisten. Binnen het bestuur en haar 
commissies zal dit nader onderzocht 
worden. Contacten met betreffende 
gremia zullen worden onderhouden 
c.q. gelegd.

Dit geeft een mooie brug naar de 
manpowerenquête die op een 
haar na is afgerond. De globale 
 gegevens tonen aan dat onze 
 ge tallen goed overeenkomen met 
het  capaciteitsorgaan. In overleg met 
BBC en concilium zal het bestuur een 
definitief voorstel doen  betreffende 
de opleidings capaciteit voor de 
 komende jaren. Gezien het aan-
tal advertenties dat we voorbij zien 

 komen, is dit geen over bodige luxe. 
We zitten op een  stabiel spoor waarbij 
het komende jaar een 20-tal nieuwe 
collega’s ver wacht  kunnen worden. 
Een punt van zorg ligt  echter bij het 
ver krijgen van goede  kandidaten 
voor de opleiding! In  overleg met 
het  concilium zal  gekeken worden of 
hierin actie mogelijk is. We waren we 
in  ieder geval aanwezig op de eerste  
 presentatie op een banenmarkt voor 
basisartsen.

Afsluitend.
De mobiele telefoon is niet meer 
weg te denken. Het maakt de  
diensten makkelijker, want men is 
overal  bereikbaar. Ook zitten er vele 
nieuwe functies op die vooral voor 
de jeugd belangrijker zijn dan het 
kunnen bellen. Zoals u ziet, hebben 
wij geprobeerd van deze techniek 
gebruik te maken. U ziet een aan-
tal foto’s van het sprekersdiner dat 
 traditie getrouw de avond voor de 
“dagen” plaats vindt met de leden 
van het bestuur, de onderwijscom-
missie en de gastsprekers. 
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Het Laboratorium voor de Volks-
gezondheid in Friesland (LVF) 
is geografisch gezien het meest 
noordelijke laboratorium van Ned-
erland (Groningana is een gebied 
binnen Frisia en in dit opzicht dus 
ondergeschikt). Even na de boom-
grens gel egen, nog anderhalf uur 
gaans met de hondenslede, ge-
wapende  patrouilles ervoor zorgen 
dat  ijsberen zich niet te goed doen 
aan de paraffineblokjes, de zon 
zou er maar drie maanden per jaar 
 schijnen en “O ja, en het waait er al-
tijd!” 
Inderdaad, denkt u dan, de 
 Romeinen hadden toch gelijk met 
hun uit drukking   “Frisia non  cantat”. 
 Realiseert u zich dan, geachte lezer, 
dat die karakterisering  betrekking 
had op Frisia, een gebied van 
Vlaardingen tot Aurich  waarin velen 
van u ook zullen werken en wonen.  
Bovenstaand is het beeld, licht 
gechargeerd, dat heerst bij veel 
 collegae en vrienden als je ze  bekent 
in Friesland te werken. Het besef 
dat dit laboratorium in de  mooiste 
 provincie van Nederland staat, 
 bekend van wadden, watersport en 
Elf Steden, dringt pas later door als 
u hier eens uw vakantie doorbrengt 
en weest gerust, de laatste ijsbeer 
werd omstreeks 1963 bij Dokkum 
vermoord. 
Het LVF bedient alle ziekenhuizen 
van de provincie  Fryslan  (Medisch 
Centrum  Leeuwarde,   Antonius 
 Ziekenhuis Sneek, Nij  Smellinghe 
Drachten, Sionsberg Dokkum, 
Tjongerschans Heerenveen ), de 
Friese verpleeghuizen en alle huis-
artsen in onze provincie. 
Er zijn 10 pathologen werkzaam en 
we zien jaar lijks ongeveer 45000 
histo logienummers, 7000 cytologie 
onderzoeken en 27000 cervixuit-
strijken (waaronder het bevolkings-
onderzoek baar moederhalskanker 
in onze regio). Het aantal obducties 
loopt ook hier terug. Af en toe is er 
een “opl e ving” als er weer eens een 
nieu we actieve AIOS chirurgie of 
interne aantreedt, maar de trend is 
gezet. Het aantal ligt nu zo rond de 
200. 

Zoals in zovele andere steden werd 
na de oorlog ook in Leeuwarden 

het toen nog “Provinciaal” Laborato-
rium voor de Volksgezondheid opge-
richt (in 1951) om de gezondheidszorg 
te bevorderen. Begonnen met één 
patholoog en één microbioloog groeide 
het  laboratorium uit tot een instituut met 
momenteel  ongeveer 160 mede werkers 
en een afdeling Medische Micro-
biologie en  Pathologie (en in vroegere 
tijden ook nog een afdeling Klinische 
Chemie, nu een zelfstandige stich ting). 
Wij zijn in Nederland waarschijnlijk het 
enige streeklaboratorium waarin een 
 dergelijke constructie nog bestaat. 
 Momenteel wordt onderzocht of dit in 
deze tijden nog doelmatig is. Er liggen 
dus  interessante tijden in het verschiet!
 
Het LVF is apart behuisd in een rustieke 
omgeving.

Voor het doen van vriescoupes, 
 obducties en de vele besprekingen 
moeten we dus de deur uit en  genieten 

dan al toerend door onze provincie elke 
dag van land, vergezichten en woeste 
luchten. De telepathologie heeft bij 
 enkele besprekingen zijn intrede gedaan 
hetgeen weliswaar tijd  bespaart, maar 
communicatief minder goed vol doet. 
We zullen hierin een goede balans 
 moeten vinden. Elke dag  lijfelijk binnen 

Het Lab van de Afdeling: Friese Pathologie

de muren van de ziekenhuizen zijn heeft 
naast de  directe service ook het voordeel 
dicht bij het vuur te  blijven zitten zodat 
men niet om ons heen kan (“vitamine 
relatie”  blijft belangrijk) . 
Wij beoefenen het vak “in de volle 
breedte”, maar elke patholoog heeft 
zo zijn liefhebberijen en bij ons is dat 
niet anders. Ten  be hoeve van protocol-
ontwikkeling en interne consultatie is 
het vak binnen onze groep opgedeeld 
in de volgende aandachts gebieden: 
cytopathologie, dermato pathologie, 
maagdarm- en  leverpathologie, gy-
necopathologie, hematopathologie, 
hoofd-halspatho logie, uropathologie, 
weke delen- en bot pathologie, perina-
tale pathologie en nefropathologie. De 
 organisatie van de afdeling kenmerkt zich 
door korte lijnen en een laag drempelige 
wijze van samenwerken.
Recent is de Moleculair Diagnostische 
Unit Friesland opgezet, een samen-
werkingsverband tussen de disciplines 
Klinische Chemie, Klinische Farmacie, 
Medische Microbiologie en Pathologie. 
Daarnaast zijn we ge affilieerd met het 
 Universitair Medisch Centrum  Groningen), 
ons  referentie ziekenhuis. Sinds 1988 
nemen we deel in de opleiding en een 
deel van de Groningse AIOS komt ook bij 
ons in de leer. Sinds kort is het mogelijk 
voor de co- assistenten om een keuze co-
schap pathologie bij ons te volgen. Zo’n 
stage wordt zeer positief beoordeeld en 
zou een antidotum kunnen zijn tegen 
de uitermate zorgelijke  ontwikkeling van 
het  verdwijnen van de pathologie uit 
het  curriculum geneeskunde (van één 
 bekering naar de  pathologie lijkt nu al 
sprake).

Kortom, doe uzelf niet tekort en kom eens 
kijken in het Noorden. Het is er goed 
 toeven en ons vak is hier zeker even af-
wisselend en interessant als bij u. 

Met vriendelijke groeten,
René Boorsma en Joris Grond
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Casus Verbalis Advertentie

Hmmmm… het eerste geval was 
geen aanleiding tot reacties… Mag 
ik nog even duidelijk maken dat 
het wel aardig zou zijn als iemand 
mij smalend of triomfantelijk had 
verteld wat de oplossing was. Of 
heeft  pathologisch Nederland de 
taal kundige vaardigheid geheel 
 verloren? Kan toch niet waar zijn. 
Dus nu een volgende test met het 
volgende geval:

“ … Het betreft een (zeer) klein weef-
selstukje dat, met enige verbeelding 
wel wat gelijkenis vertoont met een 
wat zuidelijker handwerkje. De gra-
cieuze structuur wordt echter ver-
stoord door knobbelige verdikkingen 
die, in de 4 mu snede, een samen-
komst van roze onderdelen lijken te 
zijn, omkranst door een  serie kleine, 
donkerblauwe spikkels, die op hun 
beurt weer omgeven zijn door dunne 
strepen. In het roze een opvallende 
presentatie van een lichtpaarse 
structuur met een serie klontjes 
gerangschikt als de hoofdtooi van 
een Romeinse keizer/veldheer…”

Orgaan en (meest waarschijnlijke) 
diagnose graag!

Oplossing vorige keer

Kreeg niemand een idee bij 
de beschrijving? Enfin, het 
 betrof een  huidafwijking, met 
ghost cells,  basaloide cellen en 
 grillige  ver kalkingen,  kortom een 
 pilomatricoom.  Abstraheren, dames 
en heren!



5

Op 31 maart 2008 is dr. Albert A.J. 
Verhofstad overleden. Met hem 
verliest de afdeling Pathologie 
van het UMC St.Radboud een ge-
dreven  docent en onderzoeker, die 
vele generaties studenten en pro-
movendi heeft onderwezen in de 
 beginselen van microscopie, histolo-
gie,  pathologie en het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek. 

Albert Verhofstad leefde voor zijn 
werk. Hij was altijd beschikbaar 
om onderwijs te verzorgen en te 
 organiseren. Of het nu om analisten, 
geneeskunde studenten, studenten 
biomedische wetenschappen of 
 medische biologie ging, allemaal 
wist hij ze te overtuigen van de 
schoonheid van het microscopische 
beeld en van het grote belang van 
kennis van cellen en weefsels voor 
een goed begrip van gezondheid 
en ziekte. Hij stelde hoge eisen aan 
zijn studenten en het bijzondere was 
dat studenten voor hem graag hard 
werkten.

Hij studeerde van 1956 tot 1964 
geneeskunde te Nijmegen. Nadat 
de liefde voor macro- en micro-
scopie was ontstaan tijdens een 
vakantiebaantje in het pathologisch-
anatomische laboratorium van het 
toenmalige St. Joseph ziekenhuis 
te Venlo, legde hij zich toe op de 
 anatomie, daartoe ge stimuleerd 
door prof. dr. H.J. Lammers, bij 
wie hij een student-assistent-
schap deed. Als weten schappelijk 
mede werker van de afdeling Ana-
tomie  ontwikkelde hij immuno-
histochemische  detectiemethoden 
voor  peptide  hormonen in humane 
weefsels  waarop hij later ook pro-
moveerde. In 1985 maakte hij een 
overstap naar de afdeling Patholo-
gie. 

Zijn brede interesse in de  biologie 
en pathobiologie van de mens 
 resulteerde in de loop der jaren in 
wetenschappelijk onderzoek op 
veel verschillende deelgebieden en 
in samenwerking met vele klinische 
afdelingen (o.a. prof. dr. A. Hermus, 
endocrinologie; prof. dr. J.  Lenders, 
interne geneeskunde; prof. dr J. 
Schalken, urologie; dr. T. Hendriks, 

heelkunde; prof. dr. A. Heer schap, 
radiologie; prof. dr. B. van der 
 Kogel, radiotherapie). Die duurzame 
samenwerkingsverbanden leverden 
vele tientallen publicaties op. In zijn 
onderzoek vond Albert Verhofstad 
vaak bijzondere onderwerpen en 
door nauwgezet en kritisch te werken 
was hij in staat nieuwe inzichten te 
genereren.

Naast zijn reguliere werkzaam-
heden zette Albert Verhofstad zich 
ook in voor algemene belangen 
 betreffende wetenschap en onder-
wijs. Hij heeft als secretaris van de 
Federa, de  federatie van Medisch 
Weten schappelijke Verenigingen, 
vele jaren deze organisatie mee 
vorm gegeven. 

Hij was ook oprichter en eerste 
hoofdredacteur van het bulletin 
 ‘Mediator’, hetgeen tegenwoordig 
een professioneel, door ZonMw uit-
gegeven medisch weten schappelijk 
opiniërend en informatief tijd-
schrift is geworden. Daarvoor is 
hij in 1998 geridderd. Ook heeft 
hij vele  nationale en internationale 
 congressen mede georganiseerd. 
Voor het Academisch Oncologisch 
Centrum Nijmegen was hij de  laatste 
jaren actief als organisator van de 
thema-avonden, samen met prof. dr. 
A. Geurts van Kessel.

Ondanks toenemende fysieke 
beperkingen bleef Albert Verhofstad 
betrokken bij zijn onderzoek en 
 studenten; zelfs in de laatste fase 
van zijn ziekbed had hij hiervoor 
nog aandacht. Zijn activiteiten 
 zullen voor nog vele toekomstige 
 generaties studenten en onder-
zoekers van nut zijn: hij bouwde 
een zeer waardevolle collectie van 
teratologische preparaten op, een 
collectie die blijvend beschikbaar is 
in het Anatomisch en Pathologisch 
Museum. Ook organiseerde hij een 
weefselbank van endocriene tumo-
ren, die nog voor belangrijk verder 
onderzoek geschikt is.

Bijzonder was het symposium dat in 
november 2007 werd gehouden te 
zijner eer. Hoewel het geen echt af-
scheidssymposium mocht zijn, Albert 

Verhofstad had immers nog zo veel 
plannen, is het dat toch  geworden.

Voor Albert Verhofstad was zijn gezin 
een belangrijke bron van inspiratie 
en ondanks zijn niet aflatende werk-
lust was hij voor hen eveneens een 
inspirator. Hem te moeten missen is 
voor de afdeling Pathologie, en het 
UMC St. Radboud in bredere zin 
moeilijk, maar voor zijn gezin een 
nog grotere opgave.

In memoriam Albert Verhofstad

Informatieve avond 17 juni

De voor 17 juni geplande infor-
matieve avond over richtlijnen, 
 protocolmodules, prestatie indi-
catoren en CCKL/NIAZ accreditatie 
wordt uitgesteld tot na de zomer-
vakantie. De opzet van deze infor-
matieve avond is om zoveel mogelijk 
leden te  bereiken. Dit blijkt on mogelijk 
door de door het  Nederlands elf-
tal te  spelen wedstrijd diezelfde 
avond. Mede op verzoek van enkele 
 sprekers hebben we daarom   beslo-
ten deze avond uit te stellen tot na 
de zomer. Exacte datum en tijdstip 
volgen op een later moment. 

Met vriendelijke groet,
Joost Oudejans, namens de CBU
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De contributie voor het lidmaatschap 
van de vereniging bedraagt per jaar 
voor klinisch pathologen: gewone leden 
€ 237,-; arts-assistenten/AIO/AGNIO 
€ 37,-; oud-leden € 25,-; buitengewone/
buitenlandse leden €  95,-. Voor de 
sectie experimentele pathobiologie per 
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tenten/AIO/AGNIO € 25,-; oud-leden € 
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Agenda:

11-13 juni
European Nephropathology Course, Amsterdam

12 juni 
Cursus behandeling van patiënten met HIV/aids, 
Utrecht

18 juni
7e NKI-AVL mammacarcinoom symposium Beter 
Sparen te Amsterdam

19 juni
Congres Patiëntveiligheid in de Eerste lijn, Rot-
terdam

1 – 4 juli
Joint Meeting van de NVVP en de Pathological 
Society of Great Britain and Ireland, Leeds

7-10 september
47th Annual Scientific Meeting, Ireland, Dublin

20-25 september
Society for hematopathology and EAHP, France, 
Bordeaux

10 oktober 
Wetenschappelijke dag van de landelijke werk-
groep Neuro-Oncologie (LWNO)

12-17 oktober
27th Internationale Congres IAP, Griekenland, 
Athene

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren voor 23 september


