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De onschatbare waarde van Palga 

 

Alle pathologen en pathologen in opleiding 
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PALGA systeem is. Buitenlandse pathologen 

staan perplex als we hen laten zien dat van elke 
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tot ongeveer 1983 niet alleen op lokaal maar op 

landelijk niveau bekend is.  
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Editoriaal 

 

Geachte lezers, 

 

Het najaarsbulletin ligt weer voor u, juist op het moment dat het weer besloten heeft de Indian Summer naar 

huis te sturen en de herfst op vochtige wijze in te luiden. Gelukkig wel na een mooie zomer. Ook een zomer 

met relatief weinig groot nieuws en veel komkommernieuws (waar zou die intrigerende term toch vandaan 

komen?). Of nieuws dat als groots werd gebracht, maar bij nader inzien iets minder groots bleek te zijn. Wat 

bv. te denken van de Mexicaanse griep. Zou de grote mortaliteitsgolf nog komen of gaat dit een soort 

seizoensgriep blijken te zijn? Wie van u heeft al een Mexicaanse griepslachtoffer geobduceerd? U heeft 

daarna toch wel gedoucht in een chlooroplossing en nagespoeld met alcohol? Het is misschien niet geheel 

gepast zo te spotten, maar de indruk dat hier ernstig overspannen op is gereageerd, dringt zich wel erg op. 

Laten we hopen dat dat ook in de toekomst zo zal blijken en de Mexicaanse griep een “onschuldige” H1N1 zal 

zijn.  

 

Het bulletin bevat weer een aantal bijdragen van collegae, een verheugende ontwikkeling. En het zijn ook wel 

heel diverse bijdragen. Heel leuk dat de veterinaire pathologen iets hebben ingestuurd, want wij kunnen best 

het een en ander leren uit hun praktijk. Verder een verslag van de apoptose van de NVKC en enkele in 

memoriams van oudere, maar zeer gewaardeerde collegae, die het aardse hebben verlaten. En een 

prikkelende bijdrage van Raymond Giard over de kwaliteitsindicatoren en wel één in het bijzonder, de 

lymfklieren bij de colon- en rectumresecties. Hoewel hij een aantal valide punten maakt, moet hij wel een 

beetje uitkijken het kind niet met het badwater weg te gooien, maar goed, leest u het zelf en vorm uw 

oordeel. Ik ben er van overtuigd dat hier een gezonde polymiek over zal ontstaan en als hoofdredacteur lijkt 

me dat een goede zaak voor mijn en uw blaadje!!!! 

Voorts een reactie op de laatste casus verbalis, afkomstig uit Maastricht, tegelijk met een nieuwe casus! 

Hulde aan het lokale team en hopelijk een voorbeeld voor u allen. 

Ook goed dat collega Kluin zich de moeite getroost heeft ons nog eens te herinneren aan de zegeningen die 

PALGA ons brengt. PALGA is een waarlijk uniek systeem, dat vele buitenlandse pathologen die er kennis mee 

maken heftige jaloezie-aanvallen en speekselvloed bezorgt. Zo nu en dan moeten we onszelf ook wel eens 

een compliment maken; dit hebben we toch echt wel goed geregeld. Laten we ook zorgen dat we die schat 

aan gegevens nog beter (standaardprotocollen, betere data-mining om maar eens wat te noemen) en meer 

gaan gebruiken. 

Denkt u verder aan de nascholingsavond die er weer aankomt? We hebben een avondje gehad over het PR-

beleid van de vereniging (ook een verslagje van in deze aflevering!), dus de vereniging is echt actief voor de 

leden. Profiteer ervan, zou ik zeggen! 

 

Welnu, genoeg geschreven. Het vervolg is aan u, neem kennis van de inhoud 

en reageer als u dat wil. Ik wens u een tijd vol prachtige herfstkleuren, weinig 

regen en warme chocolademelk, al dan niet met een scheut rum. 

 

Redactionele groeten, 

 

Paul van der Valk 
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Uw bestuur: nieuwe commissievoorzitters, nieuwe naam en meer. 

 

Een kleine vereniging is als een kleine fractie: riskant voor continuïteit en expertise. Vakinhoudelijke 

vragen en richtlijnontwikkelingen schuift het bestuur door naar de CBU (commissie BeroepsUitoefening). 

De CBU beoordeelt deze nieuwe richtlijnen op het pathologiedeel. Ook draagt zij zorg voor de aanvraag 

en administratie van de SKMS projecten (Stichting Kwaliteitsgelden Medische Specialisten). Er lopen nu 

vier projecten (Her2Neu reproduceerbaarheid, PALGA module gebruik coloncarcinoom, obductieprotocol 

acute hartdood en naleving CBO richtlijnen). Ook moet deze commissie de vereniging op de hoogte 

houden van de ontwikkelen uit de Orde door bijwonen van de WOK vergaderingen (WOK: Wetenschap, 

Onderwijs en Kwaliteit). Tenslotte moeten richtlijnen gegeven worden voor visitaties en moeten er 

prestatie-indicatoren komen. Het bestuur is daarom Joost Oudejans zeer 

erkentelijk voor zijn voorzitterschap van deze commissie gedurende de afgelopen 

drie jaar. Het stokje is overgenomen door Arnold Noorduyn. Per 1 oktober 2009 

is hij officieel in functie.  

Ook heeft de commissie een naamsverandering ondergaan. De CBU heet 

voortaan de Commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening (CKBU).  

Arnold gaat het druk krijgen.  

 

Een andere commissie, de commissie Nascholing (CN) kreeg tijdens de afgelopen 

Huishoudelijke Vergadering in Zeist een nieuwe voorzitter. Paul van Diest zal de 

commissie Nascholing gaan voorzitten. Hij volgt Wolter Mooi op, die deze 

commissie met verve en gezag heeft begeleid. Het bestuur sprak de afgelopen 

zomer met de nieuwe voorzitter en heeft een programma van wensen ingediend. 

Kijkt u maar in het beleidsplan dat afgelopen november op de website is gezet. De CN moet zorgen voor 

voldoende bijscholing voor pathologen, garanderen dat de pathologendagen gecontinueerd worden en 

natuurlijk de avondmeetings. Zij moet het gebruik van GAIA beter gaan faciliteren zowel ten behoeve van 

nascholingsregistratie als voor cursusaanmeldingen. Er moet nauwere samenwerking komen met de VAP 

(Vereniging voor Analisten Pathologie), de overname van de cursusclub Blaauwgeers moet geregeld 

worden en meer gebruik gaan maken van onze website voor onderwijsdoeleinden (op dat gebied is de 

VAP de NVVP trouwens ruim voor). Paul gaat het ook druk krijgen. 

 

De NVVP is een kleine vereniging en daarom kwetsbaar. Alleen door hard werken van bovengenoemde 

commissies kunnen we een vorm van continuïteit en kwaliteit handhaven. Zonder die inzet verliest het 

bestuur bestaansrecht. De bovengenoemde commissies hebben toegewijde pathologen hard nodig. Ook 

nieuwe pathologen moeten tijd kunnen vrijmaken voor dit werk. 

 

Als er in de toekomst te weinig mensen zijn voor bovengenoemd werk, zullen we naar alternatieven 

moeten zoeken. Als u bereid bent om een verdrievoudiging van contributie te verdragen, kunnen we 

overwegen professionals in te huren. Meer pathologen opleiden zou ook soelaas bieden, maar het 

CapaciteitsOrgaan plant de aantallen AIOS en over 2009 mogen er maar 25 opleidingsplaatsen worden 

ingevuld. Die 25 AIOS zullen in 2014-2015 klaar zijn. Dan hebben we NODO (Nader Onderzoek 

DoodsOorzaak minderjarigen) en het colonscreening natraject erbij. Realiseert u zich wat dit betekent 

voor bestuurswerk? Opleiders, houdt u hier rekening mee?  

 

Uw bestuur 

Van de bestuurstafel 

Arnold Noorduijn 
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Elke patholoog (in opleiding) weet dat de klinische 

gegevens die in de aanvraag door de clinicus zijn 

opgegeven, nogal eens tekort schieten en dat je daar 

vaak niet op kan vertrouwen. Er zijn in ons UMCG 

enkele clinici die op de PA aanvraag al zetten: “zie 

poliplus”, het ziekenhuis informatie systeem. 

Mogelijk geeft dat wel de meest solide informatie, 

maar continu met dat systeem werken is zeker niet 

efficiënt. En lang niet elke patholoog in Nederland 

heeft bovendien toegang tot zulke systemen. Hoewel 

PALGA goede klinische informatie zeker niet kan 

vervangen, levert het inzien van de PALGA 

patiëntenhistorie ons en de patiënt, ondanks dat het 

een handeling extra is om te “scrollen en screenen”, 

in de dagelijkse praktijk enorm veel voordeel op en 

kan het ons voor fouten behoeden. En dat wil ik met 

enkele voorbeelden graag onder uw aandacht 

brengen.  

 

Iedereen weet het uiteraard, maar toch nog even, 

waarom gebruiken we de patiëntenhistorie in PALGA? 

Ik noem u enkele situaties: 

De patiënt is reeds lang bekend met de 

aandoening die u opnieuw wilt diagnosticeren en 

waarop u zo uw best doet.   

Een collega van u is op een ander C- of T-nummer 

zonder dat u het wist ook al bezig met diagnostiek 

van dezelfde laesie (natuurlijk, u heeft een heel klein 

snippertje, uw collega een prachtig biopt).  

Een collega (of u zelf) kreeg eerder een biopt en u 

krijgt nu een nieuw biopt of de uiteindelijke resectie. 

Er zijn discrepante diagnoses mogelijk. Idem, er is 

eerdere cytologisch onderzoek gedaan en nu krijgt u 

een biopt. Een blik in PALGA zal er toe leiden dat u 

gaat vergelijken en / of eventueel aanvullend 

onderzoek gaat doen, en bovendien voorkomt dat de 

clinicus de telefoon grijpt.  

De patiënt is in uw eigen ziekenhuis of elders 

bekend met een bepaalde ziekte waardoor bepaalde 

al of niet iatrogene secundaire aandoeningen kunnen 

optreden. Daarmee kan de differentiaaldiagnose 

nogal eens beperkt en toegespitst worden.  

Hierbij enkele interne en externe praktijkgevallen die 

me zijn bijgebleven als voorbeeld (bij voorbaat 

excuses als u zich er in herkent).  

De patiënt is al lang bekend met de diagnose. U 

krijgt een op zich lastig te beoordelen klein biopt van 

de darm met de vraag of dit een maligne lymfoom 

zou kunnen zijn. U komt er niet uit en stuurt het ter 

consult op. Een korte blik in PALGA had u kunnen 

leren dat patiënt reeds 10 jaar bekend was met een 

(MALT) lymfoom. Los van het werk dat u zich kunt 

besparen: het staat wat zorgvuldiger als u 

concludeert “localisatie (of recidief) van het reeds 

bekende maligne lymfoom” dan dat u doet alsof u 

een nieuwe diagnose heeft gesteld. 

Soms is het iets lastiger: patiënt X is al jaren 

bekend met mycosis fungoides. Er zijn meerdere 

huidbiopten verricht. U krijgt nu zonder verwijzing 

hiernaar een biopt uit een groot lymfklierpakket in de 

lies en ziet een anaplastische, grootcellige tumor. U 

gaat aan de slag met een hele batterij markers om 

carcinoom, melanoom etc uit te sluiten. Uiteindelijk 

bent u heel voldaan en stelt u de diagnose grootcellig 

anaplastisch T cel lymfoom, ALK negatief. Als u de 

PALGA geschiedenis had gezien was u waarschijnlijk 

eerder met een paar T cel markers en CD30 begonnen 

en had u bovendien de clinicus de diagnose 

disseminatie van mycosis fungoides (uiteraard in een 

gevorderd, waarschijnlijk tumorvormend stadium; in 

de helft van de gevallen ontstaat er in het 

tumorvormend stadium van MF een CD30+ 

anaplastische component die vrijwel niet te 

onderscheiden is van een primair anaplastisch 

grootcellig lymfoom, waarbij lymfklieruitbreiding kan 

voorkomen) in overweging gegeven.  

Twee pathologen zijn zonder dat ze het van elkaar 

weten, bezig met hetzelfde probleem. Stelt patholoog 

A de diagnose nodulaire vorm van de lymfocyten-

predominante vorm van Hodkin lymfoom (NLPHL; 

nodulair paragranuloom, of zo u wilt het “Poppema 

lymfoom”), stelt patholoog B in hetzelfde 

laboratorium vrijwel tegelijkertijd op een klein bioptje  

 

Beste collegae, 

 

Hierbij een misschien wat betuttelend verhaal. Alle pathologen en pathologen in opleiding weten uit dagelijkse 

ervaring hoe fantastisch het PALGA systeem is. Buitenlandse pathologen staan perplex als we hen laten zien dat 

van elke patiënt in Nederland de hele PA geschiedenis tot ongeveer 1983 niet alleen op lokaal maar op landelijk 

niveau bekend is. Wat dat betreft mogen we trots zijn op pathologen zoals wijlen professor Hoedemaeker die al 

zo lang geleden visionaire gedachten hadden en deze ook ten uitvoer hebben gebracht. Toch heb ik een pro-

bleem en dat heeft niets met PALGA maar alles met onszelf te maken, en dat is dat de patiëntenhistorie in de 

dagelijkse praktijk naar mijn mening soms verwaarloosd wordt, of erger, door de toenemende tijdsdruk mis-

schien wel steeds minder vaak gebruikt wordt. 

De onschatbare waarde van PALGA 
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vervolg: de onmisbare waarde van PALGA 

 

van dezelfde patiënt de diagnose T-cel en histiocyt-

rijk B-cel lymfoom. Als één van de twee pathologen in 

PALGA had gekeken, waren de diagnoses zeker op 

elkaar afgestemd geweest. Hoe u het went of keert, 

een dergelijke discrepantie kan grote klinische 

consequenties hebben. 

Bovendien kan het langs elkaar heen werken soms 

leiden tot verkeerde conclusies ten aanzien van 

stadium en therapie: patholoog A vindt in een (cervix) 

conisatie een plaveiselcelcarcinoom met een 

invasiediepte van 3 mm en patholoog B in hetzelfde 

lab even later in een reconisatie een plaveisel-

celcarcinoom met 4 mm diepte. De patiënt wordt 

behandeld als hebbende een carcinoom met 

invasiediepte van <5 mm. Dit is onjuist: 3+4=7 en er 

had een radicale uterusextirpatie en pelviene 

lymfadenectomie moeten volgen.  

Er is een discrepantie met eerdere diagnostiek. Op 

dit thema zijn uiteraard heel veel variaties mogelijk 

en iedereen kent zulke discrepanties. Ook intern in 

ons onvolprezen UMCG doen we het dus niet altijd 

goed: een huidbiopt wordt door collega X afgegeven 

als een niet radicaal verwijderd plaveiselcarcinoom 

terwijl in de uiteindelijke excisie collega Y geen 

restcarcinoom maar uitsluitend actinische keratose 

aantreft. Kan gebeuren, maar slordig is dat er 

helemaal niet naar het vorige biopt gerefereerd 

wordt (en de coupes even uit het archief gelicht 

worden, cq de excisie niet even wordt verder- of 

opgesneden). Dat maakt intern een wat weinig 

collegiale, en extern een wat weinig professionele 

indruk. Belt de dermatoloog uiteraard vervolgens op: 

“was het in het eerste biopt ook niet een actinische 

keratose?”. U wilt de uitkomst weten: in de excisie zit 

bij doorsnijden toch een rest carcinoom.  

Patiënt is bekend met een ziekte die u bij de 

huidige aandoening op het goede spoor kan zetten. 

Patiënt X heeft een morfologisch opmerkelijk 

polymorf diffuus grootcellig B cel lymfoom in de darm 

en ik krijg het biopt ter consultatie. Raadpleging van 

de PALGA historie: de patiënt is bekend met colitis 

ulcerosa. U raadt het al: het huidige proces blijkt EBV 

positief te zijn en de patiënt blijkt bij navraag 

jarenlang met immuunsuppressiva zoals azathioprine 

en meer recent ook nog eens met infliximab 

behandeld te zijn. Enigszins terzijde, bizar genoeg zag 

ik recentelijk een vervolgbiopt omdat de patiënt nu in 

het UMCG behandeld wordt. Er was geen 

lymfoomrest meer aanwezig maar er was fibrose met 

zeer atypische bipolaire stromacellen. De clinicus 

vroeg naar een rest PTLD (NB er was nooit sprake  

geweest van een post tranplantatie lymfoproliferatief  
 

 

 

proces) en belangrijker, verzuimde te vermelden dat 

patiënt recentelijk op de tumor bestraald was omdat 

hij geen chemotherapie aankon. Met dank aan het 

eerder genoemde poliplus programma kon ik dat in 

de klinische brieven lezen en daarmee de atypie 

verklaren.   

 

Regelmatig vraag ik aan de AIOS: heb je in PALGA 

gekeken wat de voorgeschiedenis is? Dit is inmiddels 

wel een van mijn stokpaardjes geworden en 

uiteraard, het geeft me nog steeds voldoening als ….  

Uw tegenargument kan zijn dat je altijd eerst blind 

moet kijken en toch breed aanvullende markers moet 

blijven aanvragen om “niet gebiased” te zijn. Ik zou 

zeggen: geef uzelf inderdaad even 10 seconden of iets 

langer de tijd om dat te doen en ga dan verder met 

de orde van dag (goed geïnformeerd verder werken).  

 

Waarom gebruiken we de PALGA geschiedenis niet 

altijd? Een inhoudelijk argument zou kunnen zijn dat 

er inmiddels te veel “administratieve tweelingen” zijn 

en dat het systeem niet betrouwbaar genoeg is, en 

inderdaad kan ik me nog heel goed een patiënt 

herinneren die ik via de PALGA geschiedenis beticht 

heb van allerhande vreselijke aandoeningen (inclusief 

HIV) en waarbij ik de clinicus op een behoorlijk 

dwaalspoor heb gezet.  

Een ander technisch argument kan zijn dat de tijdens 

het onderzoek nog niet beschikbaar is, maar dat is 

eigenlijk alleen een (inderdaad hinderlijk) probleem 

bij snelcoupe diagnostiek.  

Het meest gehoorde argument dat we allemaal zo nu 

en dan graag gebruiken is dat het teveel tijd kost om 

de PALGA patiëntenhistorie routinematig te 

raadplegen en dat “we er niet voor betaald worden”.  

 

Dat is dus misschien wel de belangrijkste reden dat ik 

dit stukje schrijf: pathologen, alsjeblieft zorg ervoor 

dat bij het volgende onderzoek waarin we de “tijd per 

stukje” voor de pathologie gaan meten (als we ooit 

nog de kans krijgen), we bij elke casus deze handeling 

meenemen, en ook het regelmatig inzien van 

ondermeer klinisch-chemische uitslagen, klinische 

brieven, CT-scans in de ziekenhuisinformatiesystemen 

erin verdisconteren. Een beetje “voor detective 

spelen” hoort ook bij ons vak!  

 

Philip Kluin 
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Het kaderbesluit betreffende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme pathologie is 

formeel nog niet goedgekeurd, maar het ziet er naar uit dat de CCMS het verlossende woord gaat geven. 

Hieraan is een lang traject voorafgegaan waarbij leden van het Concilium veel werk hebben verzet. Echter in de 

laatste versie van dit kaderbesluit en de daarbij horende bijlage “specialisme gebonden competenties” is iets 

veranderd waarbij de Commissie Cytologie haar bedenkingen heeft. De verandering kan veel consequenties 

hebben voor de toekomst en het imago van het vak. 

 

In de laatste versie (d.d. 23 juni 2009) is de eis voor AIOS/toekomstig pathologen om zelf te kunnen puncteren in 

palpabele laesies vervallen. De AIOS/toekomstig patholoog hoeft alleen nog maar “de (technische) procedures 

van een cytologische punctie te kennen” in plaats van “een cytologische punctie kunnen verrichten (aanpassing 

in bijlage bij het Besluit pathologie, bedoeld in art. B2)”. In het curriculum opleiding tot patholoog (vigerende 

versie, zoals ook op de website van de NVVP in te zien) zal onder thema 1, Cytologie, het zelfstandig verrichten 

van een cytologische punctie, het vereiste kennisniveau dienovereenkomstig worden veranderd van A naar C (A: 

heeft ruime kennis en ervaring; C: heeft basiskennis).  

 

Voor het vak is deze beslissing geen handige zet. Met de komst van snellere diagnostiek, met steeds meer op 

steeds minder, met moleculair-gebaseerde therapiesturing en personalized medicine, is de mogelijkheid om zelf 

voldoende materiaal van patiënten te verkrijgen, één van de sleutels voor de diagnostiek van de toekomst. 

Hiernaast is het stellen van een snelle en adequate diagnose een service voor de patiënt.  

Pathologen die puncteren, zien en spreken patiënten. Dit geeft belangrijke aanvullende informatie over de aard 

van de afwijking, maar draagt ook in positieve zin bij aan de beeldvorming over het vak van patholoog van 

studenten en basisartsen (de toekomstige AIOS) én ook van patiënten en het publiek in het algemeen.  

De motieven van het Concilium om deze eis te laten vervallen zijn begrijpelijk: op diverse opleidingslaboratoria 

in Nederland heeft men moeite AIOS deze vaardigheid te leren omdat daar niet voldoende cytologische puncties 

door pathologen worden verricht. De vraag is echter of we ons daar zomaar bij neer moeten leggen. Vinden we 

dit een gewenste ontwikkeling? Met het afschaffen van de eis om zelf te puncteren, wordt het verdwijnen van 

puncteren op de pathologie een self fullfilling prophecy.  

 

Wij zijn van mening dat dit tij gekeerd moet worden. Voor de korte termijn is het een optie om punctiecytologie 

als verdiepingsmodule aan te bieden in de laatste opleidingsjaren. Dit heeft als voordeel dat gemotiveerde AIOS 

zich onder supervisie van ervaren pathologen in deze vaardigheid kunnen bekwamen en dat de kwaliteit van de 

cytologische puncties over de gehele linie zal toenemen. Diverse laboratoria, 

waar veel zelf gepuncteerd wordt, willen hieraan graag hun medewerking 

verlenen. Op de lange termijn neemt wellicht dan ook het aantal aanvragen voor 

cytologische puncties vanuit de kliniek verder toe en kan straks toch weer op elk 

PA laboratorium in Nederland door voldoende daarin geschoolde pathologen 

deze ingreep worden verricht (en onderwezen aan geïnteresseerde AIOS). Op 

deze wijze geschoolde collega’s zijn ook beter in staat andere puncterende 

collega’s (radiologen, endoscopisten) te adviseren hoe hun techniek te 

optimaliseren. Door kwalitatief (en kwantitief..) goede puncties, neemt de 

diagnostische opbrengst van deze ingreep toe en dit is voor patiëntenzorg een 

goede zaak. In dit toekomst scenario blijft de zelf puncterende patholoog een spil in het diagnostisch proces, 

waarbij hij of zij snel en goedkoop op weinig belastende wijze voor de patiënt een diagnose kan stellen of 

bevestigen. 

De bal ligt bij ons Concilium. Wij doen een oproep om de bovengenoemde beslissing spoedig te (her)overwegen. 

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…  

 

 

 

Cie Cytologie 

“Pathologen, let op uw zaak…”  

Pleimorf adenoom 
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Naar de academische kliniek van de faculteit 

Diergeneeskunde, Departement Gezondheidszorg 

voor Gezelschapsdieren worden jaarlijks 8000 

huisdieren (15000 consulten, vnl. honden en katten) 

doorverwezen. Van deze populatie heeft 1-2% 

hepatitis. Bovenstaand voorbeeld van een vijf jaar 

oude Labrador retriever (een veel voorkomend 

hondenras in Nederland) geeft de moeilijkheden (o.a. 

indirecte anamnese, net als bij erg jonge kinderen) en 

mogelijkheden (grote families/stamboeken; het 

eenvoudig verkrijgen van sequentiële en familie 

gerelateerd materiaal) weer. 

 

Naar aanleiding van de Pathologen Dagen-presentatie 

van Prof Cullen die in 2006 (met o.a. Utrechtse 

dierenartsen) het standaardwerk over lever 

pathologie in honden en katten heeft geschreven, 

volgt hieronder een beschrijving van het pathologie/

hepatologie onderzoek aan de enige Nederlandse 

Veterinaire faculteit, de Faculteit Diergeneeskunde in 

Utrecht. Doel van dit overzicht van wetenschappelijk 

onderzoek in de veterinaire pathologie/hepatologie, 

is het schetsen van de (on)mogelijkheden van 

vergelijkend onderzoek ten behoeve van de humane 

pathologie/hepatologie. In BOX 2 worden de 

voordelen van een relatief groot (proef)dier als de 

hond geschetst. 

 

Recent heeft de Faculteit der Diergeneeskunde haar 

onderzoeksstrategie herijkt en al het onderzoek 

geconcentreerd in vijf grote, multidisciplinaire 

programma’s. Eén van de grootste is “Tissue Repair” 

waarin leverregeneratie een hoofdlijn is. Het 

onderzoek van de kliniek, de pathologie, de 

biochemie en celbiologie is hierin samengebundeld 

tot één coherent programma. Dit facultaire 

programma is onderdeel van het universitaire 

programma Groei & Differentiatie (Prof R Medema, 

Prof J Rothuizen). 

 

BOX 2. Voordelen van wetenschappelijk onderzoek 

aan privé gehouden honden. 

Het honden (Boxer) genoom is 7 keer volledig 

gesequenced, bovendien zijn tientallen rassen 

gedeeltelijk gesequenced wat een enorme 

hoeveelheid aan informatie opgeleverd heeft over 

Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) (Parker et al, 

2004; Sutter and Ostrander, 2004; Lindblad-Toh et al, 

2005). Een database met meer dan 2,5 miljoen 

honden SNPs is openbaar.  

Beschikbaarheid van hond-specifieke micro-arrays en 

goed gevalideerde sets van referentiegenen voor Q-

RT-PCR (Brinkhof et al, 2006). 

Nauwkeurige stambomen zijn bekend, relatief snelle 

reproductie (geslachtrijp op 12 maanden) sterke 

inteelt, dus gelimiteerde genetische variatie binnen 

een ras hetgeen het zoeken naar genetische oorzaken 

vergemakkelijkt. 

Identieke leefomgeving van eigenaar en hond, dus 

een vergelijkbare blootstelling aan omgevings-

factoren. 

Longitudinale studies mogelijk, met (relatief) 

frequente biopsie afname, uiteraard na toestemming 

eigenaar. 

Omdat de hond zowel doel-dier als proef-dier is, is 

een snelle vertaling van onderzoeksresultaten naar 

klinische toepassing mogelijk. De privé gehouden 

hond is een klinisch relevant en ethisch acceptabel 

model om nieuwe therapieën gebaseerd op 

fundamenteel (muis/rat) onderzoek te 

implementeren 

De maatschappelijke vraag heeft een sterk 

gespecialiseerde veterinaire gezondheidszorg 

opgeleverd, met eerstelijns en gespecialiseerde 

HEPATOLOGIE ONDERZOEK  Hepatologie onderzoek aan de faculteit diergeneeskunde (FVMU),  

departement gezondheidzorg voor gezelschapsdieren 

BOX 1. Een mannelijke patiënt van middelbare leeftijd wordt vanuit de eerste lijn doorgestuurd vanwege 

chronische vermoeidheidsklachten, die drie maanden geleden zijn begonnen. De patiënt spreekt geen 

Nederlands, de anamnese verloopt wat moeizaam via een tolk. Daarbij wordt toenemende vermoeidheid, 

regelmatig misselijkheid, wisselende eetlust en geleidelijk vermageren gemeld. In de eerste lijn is bij 

bloedonderzoek tweemaal een verhoogde ALT en matig verhoogde AP activiteit gevonden. Ook de nuchtere 

galzuurconcentratie was driemaal de hoogste referentiewaarde. De oudere broer van de patiënt is recent 

opgenomen vanwege geelzucht, ascites, ataxie en persoonlijkheidsstoornissen, waarbij gedecompenseerde 

levercirrhose is vastgesteld. Lichamelijk onderzoek levert bij onze patiënt geen afwijkingen op, maar bij 

echografie is de lever wat verkleind en diffuus licht onregelmatig van structuur. De ammoniak tolerantietest 

vertoont geen stijging. Leverbiopten, genomen met een 14G true cut naald, tonen een chronische, matig actieve 

hepatitis met vrij veel fibrosering maar een normale lobulaire structuur. De koperconcentratie is 1850 µg/g 

(referentie < 300 µg/g). Een herkenbare situatie?  
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diergeneeskunde. Er zijn oogartsen, dermatologen, 

chirurgen, orthopeden, oncologen, internisten en 

pathologen. In de academische kliniek in Utrecht treft 

u o.a. ook hepatologen aan.  

Utrecht staat daarbij samen met enkele Amerikaanse 

universiteiten aan de top. Ziektebeelden kunnen dus 

ook op specialistisch niveau worden gekarakteriseerd 

en met humane ziekten worden vergeleken. 

 

Moleculaire pathologie van leverziekten bij honden. 

Leverziekten komen bij de hond frequent voor; 1-2% 

van alle naar de faculteit dier-geneeskunde 

doorverwezen honden hebben een lever aandoening. 

Deze leverziekten worden in de meeste gevallen 

veroorzaakt door een chronische ontsteking door 

verschillende ziekteverwekkers en/of gifstoffen. In 

het onderzoeksprogramma ‘Tissue Repair’ van de 

faculteit diergeneeskunde (FVMU) wordt in de 

onderzoeksgroep van Prof. Dr. J. Rothuizen 

(Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren) 

veel onderzoek verricht naar de moleculaire factoren 

die een rol spelen bij de regeneratie en de fibrosering 

van de lever. Hiervoor zijn leverbiopten gebruikt van 

honden met leverziekten die door dierenartsen naar 

de faculteit zijn doorverwezen. In nauwe 

samenwerking met Prof. Dr. V. J. Desmet (Pathologie, 

Leuven) zijn in 2006 de “Standards for clinical and 

histological diagnosis of canine and feline liver 

diseases” opgesteld. Min of meer parallel hieraan 

werd het volledige honden genoom gesequenced (zie 

BOX1) en werden referentiegenen Q-RT-PCR voor 

honden levers ontwikkeld en geëvalueerd. Deze 

samenloop van omstandigheden heeft de moleculaire 

pathologie van honden lever ziekten een sterke 

impuls gegeven. 

 

HGF en TGF signalisatie 

In april 2006 heeft Bart Spee zijn proefschrift 

verdedigd met als titel “Regenerative and fibrotic 

pathways in canine liver disease”. Zes verschillende 

leveraandoeningen werden beschreven. 1) Acute 

hepatitis; 2) chronische hepatitis; 3) cirrhose, 

voorgaande 3 vergelijkbaar met humane hepatitiden; 

4) lobular dissecting hepatitis, vergelijkbaar met (N)

ASH; 5) congenitale portosystemische shunts, een 

erfelijke aandoening die niet bij mensen voorkomt; 6) 

primaire vena porta hypoplasie, een aandoening met 

vergelijkbaar met congenitale fibrose. 

De verstoorde balans tussen proliferatief en anti-

fibrinogeen HGF (hepatocyte growth factor) en 

apoptose-inducerend en pro-fibrogeen TGF-beta  

 

 

 

(transforming growth factor-b) kon veelal het 

histologische beeld verklaren. In gefibroseerd weefsel  

werd een verhoogde TGF-beta signalisatie 

waargenomen. Omdat de verschillende componenten 

van de HGF signalisatie cascade intact bleken is in een  

experimenteel en in een klinische setting gedurende 

drie weken HGF toegediend aan honden na partiële 

hepatectomie (experimenteel) en met een  

aangeboren levershunt (klinisch). Herstel na partiële 

hepatectomie werd iets versneld en een tijdelijke 

verbetering van leverfunctie en grootte werd 

geobserveerd na HGF behandeling.  

  

Stamcellen in de lever 

Uit het onderzoek naar leverziekten bij honden is 

verder gebleken dat er bij chronische of fulminante 

leverziekten een activatie plaatsvindt van een heel 

specifieke levercel; de leverstamcel. Deze activatie 

wordt ook wel ductulaire reactie genoemd en kan 

zichtbaar worden gemaakt door een immuno-

histochemische kleuring tegen Keratine 7 (K7) en K19. 

Beide markers zijn ook aanwezig op galwegen en op 

rustende leverstamcellen die zich in de fijnste 

vertakkingen van de kanalen van Hering bevinden. 

(Figuur 1A). Een voorbeeld van een leverziekte 

waarbij veel stamcellen worden geactiveerd is lobular 

dissecting hepatitis (LDH, Figuur 1B). Door de cellen 

rondom de geactiveerde stamcellen uit te snijden 

(laser micro dissectie) en de genexpressies en 

eiwitten in deze gebieden te meten wordt onderzocht 

welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze 

activatie.  

De rol van activering van de Notch en Wnt pathways 

(bekend als activatoren bij andere orgaanspecifiek 

stam cellen en in de embryonale ontwikkeling van de 

lever) wordt momenteel onderzocht in samenwerking 

met Prof. Roskams (Pathologie, Leuven), Prof. Clevers 

(Hubrecht Laboratorium), Dr. Vooijs (Pathologie, 

UMCU), en Prof. de Bruin (Pathobiologie, FVMU). 

Verder is mogelijk gebleken om leverstamcellen uit 

gezonde levers te isoleren en deze op te kweken. De 

levercellen die door middel van deze methode zijn 

geïsoleerd en gekweekt beschikken over 

morfologische en moleculaire eigenschappen van 

leverstamcellen. Met deze cellen kan de werking van 

de gevonden signalen onderzocht worden waarna 

deze signalen of de cellen zelf gebruikt kunnen 

worden in klinische trials. Bovendien zijn deze cellen 

mogelijk toepasbaar in de Bio-Artificial-Liver van Prof 

Chamuleau en Prof Oude-Elferink (Experimentele 

Hepatologie, AMC). 
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Koper geassocieerde hepatitis 

In 2002 werd in samenwerking met Medische 

Genetica (Prof Pearson en Prof Wijmenga) het 

genetische defect ontdekt dat bij Bedlington terriërs 

koper stapeling in honden veroorzaakt. Tot nu toe is 

de mutatie in het COMMD-1 gen niet gevonden in 

enige humane koper stapelingziekte. Een roedel van 

vijf honden met deze autosomaal recessief 

overervende aandoening heeft ons de mogelijkheid 

geboden om longitudinale moleculaire studies te  

 

 

 

doen naar de initiële factoren en progressie tot 

cirrose van (koper-veroorzaakte) chronische hepatitis. 

Elk half jaar zijn lever biopten genomen voor 

pathologie/ histologie en moleculaire analyses. Dit 

type studies is gezien de grootte en de leeftijd van het 

proefdier onmogelijk in muizen. Grootte zal niet het 

probleem zijn in een humane populatie, maar erg 

gemakkelijk zal het niet zijn om seriële biopten te 

nemen, te beginnen bij een gezonde uitgangsituatie. 

Figuur 1:  

Keratine 7 immunohistochemie van een gezonde lever. Naast een aankleuring van galwegen is een 

enkele niet-geactiveerder leverstamcel te zien (A). Keratine 7 immunohistochemie van een lever 

met LDH (lobular dissecting hepatitis). Naast het aankleuren van galwegen is een duidelijke 

ductulaire reactie te zien (B).  

Conclusie 

 

De afgelopen jaren zijn leverziekten bij de hond onderzocht en vergeleken met leverziekten bij de mens. Op 

basis van deze resultaten is het gebruik van leverspecifieke groeifactoren voorgesteld. Deze groeifactoren 

kunnen functionele lever-cellen of leverstamcellen stimuleren om te delen en beschadigde levercellen te 

vervangen. Deze resultaten hebben geleid tot de productie en zuivering van biologisch actief HGF. Tevens is een 

start gemaakt met de eerste klinische trial waarbij honden met CPSS worden behandeld met HGF. Ten slotte is 

een basis gelegd voor nieuwe therapeutische strategieën, zoals het isoleren, kweken en karakteriseren van 

leverstamcellen. Doordat het verloop en de moleculaire achtergrond van leverziekten bij de hond sterk 

overeenkomt met leverziekten bij de mens kunnen nieuwe therapieën (zoals de behandeling van zieke levers 

met groeifactoren) vertaald worden naar de mens.  
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Geschiedenis 

 

Het doel van de Nederlandse Vereniging voor 

Klinische Cytologie waarvan de statuten in 1960 

werden vastgesteld was aanvankelijk het bevorderen 

van de klinische cytologie in de meest uitgebreide zin 

des woords, alsmede het bevorderen van de actieve 

beoefening van de klinische cytologie door 

geïnteresseerden uit alle klinische specialismen en 

door morfologisch gespecialiseerde 

laboratoriumartsen, waaronder inbegrepen 

patholoog-anatomen. 

 In de eerste fase waren internisten en ook 

gynaecologen actief in dit vak. De NVKC is dan ook 

opgericht door de internist Lopez-Cardozo; samen 

met zijn collega internist Blonk gaf hij de NVKC 

gestalte. In de recentere geschiedenis heeft 

halverwege de 80-er jaren van Heerde (AvL) er voor 

gezorgd dat de vereniging zich profileerde, samen 

met een selecte groep pathologen waaronder Sie-Go, 

v/d Griend, v Pel, Peterse, Veldhuizen en Vooys. 

 De statuten werden gewijzigd in 1992. De 

vereniging had nu ten doel, het bevorderen van de 

klinische cytologie in de meest uitgebreide zin des 

woords, alsmede de actieve beoefening van -en 

scholing casu quo nascholing in -de klinische cytologie 

door respectievelijk voor pathologen, assistent 

pathologen en cytologische medewerkers. Hierbij 

werd onder klinische cytologie verstaan: 

cytodiagnostisch onderzoek, alsmede technische 

aspecten en research aspecten. 

 Er kwamen cursussen en nascholingen, ook 

met buitenlandse sprekers en in 1994 werd het 22
e
 

Europese cytologie congres in Amsterdam, 

Krasnapolski  met succes georganiseerd. In een 

gezamenlijke actie van de NVKC met de OCM, werden 

30 microscopen aangeschaft voor het gebruik bij 

cursussen, waaraan een grote behoefte bestond 

 In 1996 werd, voor een periode van 4 jaar, het 

volgende bestuur van de vereniging (her)benoemd: 

Van Heerde,voorzitter; Laddé, penningmeester; 

Veldhuizen, secretaris; als leden: van Pel, de Grauw, 

Cornelisse en van de Vijver. Na het vertrek van Van 

Heerde in 1997 trad Veldhuizen aan als 

interimvoorzitter.  

 

 

 

In deze tijd heeft de NVKC getracht zich in te spannen 

om de opleidingseisen ten aanzien van de cytologie in 

het opleidingsschema van assistenten pathologie 

meer structuur te geven. Helaas heeft overleg met de 

NVVP hierover nooit veel opgeleverd. Wel werd door 

de kwaliteitscommissie cytologie (KCN) de eerste 

rondzending georganiseerd van mammapuncties, met 

daaraan gekoppeld een centrale verwerking van de 

gegevens en een terugkoppeling op districts-

bijeenkomsten en publicatie in de VHN-OCM-visie. 

Deze rondzendingen zijn in een later stadium 

overgenomen door de SKKP (nu SKML). Verder lag het 

in de bedoeling om via de NVVP de cursussen voor 

arts assistenten verplicht te stellen als BOB cursus, 

basisopleiding Cytologie. 

De bestuurssamenstelling is na 1997 nooit meer 

veranderd. De structuur van de vereniging is in de 

jaren erna verwaterd. Er werden geen bestuurs-

vergaderingen en algemene leden vergaderingen 

meer gehouden en er was tenslotte geen 

handelingsbekwaam bestuur meer, omdat geen 

herbenoeming, statutair na 4 jaar lidmaatschap meer 

had plaats gevonden. 

 

Dit neemt niet weg dat in naam van de NVKC 

jarenlang de zeer populaire twee daagse 

Noordwijkerhoutcursussen en meerdere thematische 

eendaagse cursussen zijn georganiseerd in 

samenwerking met de voorloper van de VAP(de OCM) 

 Inmiddels had de penningmeester, in 1999 tien 

jaar in functie, in verband met de hierboven 

genoemde bestuurlijke indolentie en bij gebrek aan 

een opvolger, en bij uitblijvende officiële NVKC 

activiteiten, aangekondigd te stoppen met zijn 

functie, dus ook met het innen van de 

contributiegelden en alleen nog op te treden als 

schatbewaarder van het batig saldo dat voorlopig 

meer dan toereikend was om aan de buitenlandse 

verplichtingen te voldoen (EFCS contributie). 

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Cytologie.  

Einde van een tijdperk. 

Op 9 juni 2009 heeft een gezamenlijk overleg van afgevaardigden van de besturen van de NVKC,VAP en NVVP te 

Leiden, Engelberthahoeve plaatsgevonden met als belangrijkste onderwerp de continuïteit van de NVKC. De 

deelnemers aan het overleg waren Blauwgeers en van Kemenade, beiden namens de NVVP; Laddé en Veldhuizen, 

beiden namens de NVKC; en Joosten namens de VAP. 
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Terug naar het heden 

 

Omdat er duidelijkheid moet komen over de officiële 

status van de vereniging en, omdat inmiddels vele 

jaren zijn verstreken sinds de laatste officiële NVKC 

bijeenkomsten plaatsvonden, hebben de deelnemers 

aan de in de eerste alinea vermelde vergadering 

besloten de NVKC in zijn huidige vorm te ontbinden. 

Er komt geen nieuwe vereniging voor in de plaats. 

Analisten kunnen lid zijn/worden van de VAP en 

pathologen van de NVVP.  

 Voor een deel wordt de kwaliteit van de 

cytologie in een pathologiepraktijk bepaald door de 

cytodiagnostische medewerkers. Vandaar dat de 

NVKC, aanvankelijk samen met de OCM, nu met de 

VAP, veel aandacht heeft besteed aan de opleiding 

van deze leergierige groep medewerkers. Het zal 

duidelijk zijn dat dit ook in de toekomst moet worden 

gecontinueerd.  

De NVVP heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, 

de opleiders geven vooralsnog voldoende waarborg 

voor de aandacht die de cytologie in het opleidings-

curriculum verdient. De cytologie hoort thuis bij de 

pathologie net zoals de histologie, ze dienen 

geïntegreerd samen te gaan.  De cytologie neemt als 

integraal onderdeel van de pathologie praktijk tussen 

de 20-40 % van de praktijkomzet in beslag. 

 

Inmiddels is notariële ondersteuning gevonden om 

het ontbinden van de NVKC op een juridisch juiste 

manier te begeleiden: 

 

 

 
 

 

Het komt er op neer dat er eerst een 

ledenvergadering dient plaats te vinden waarin 

tenminste drie bestuursleden worden (her)benoemd. 

Pas daarna kan het bestuur een nieuwe algemene 

vergadering bijeenroepen met het voorstel tot 

ontbinding van de vereniging. In deze vergadering zal 

worden voorgesteld om het batig saldo na 

vereffening over te maken naar de NVVP en te 

bestemmen voor de organisatie van cursussen 

cytologie voor AIOS, pathologen en analisten, in 

overleg met de VAP. De algemene oproepen voor 

deze vergaderingen, die om praktische redenen 

vrijwel aansluitend zullen worden belegd, worden 

geplaatst in het NVVP-bulletin en in de VAP-visie. 

   

Het verheugt ons dat de cytologie niet meer op zich 

staat en dat de NVVP zijn verantwoordelijkheid 

onderkent en zich zal inzetten, samen met de VAP, 

om de kwaliteit van zowel cytodiagnostische- als 

histodiagnostische medewerkers te garanderen, zoals 

ze dat al deden voor de pathologen. 

 

 Er bestaat straks geen aparte vereniging voor 

cytologie meer in Nederland.  De vertegenwoordiging 

van deze discipline in Europees verband (EFCS) berust 

dan bij een commissie van de NVVP. 

 

B.E. Laddé en R.W. Veldhuizen 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Jan Anthonie Bruijn is door minister Ronald Plasterk 

benoemd tot lid van de commissie Macrodoelmatigheid Hoger 

Onderwijs. Deze commissie beoordeelt namens de minister alle 

nieuwe onderwijsplannen van de Nederlandse Universiteiten en 

Hogescholen. Bruijn is in het dagelijks leven hoogleraar 

Pathologie aan de Universiteit Leiden en het Leids Universitair 

Medisch Centrum. Hij bekleedt diverse toezichthoudende 

functies in het onderwijs en de gezondheidszorg. 
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Algemene oproep voor de leden van de Vereniging NVKC 
 

Nadat in de vergadering van de vereniging van NVKC van 27 oktober (zie elders in dit vakblad) de bestuursleden 

zijn (her)benoemd, wordt een tweede algemene vergadering gehouden waarin het voorstel tot ontbinding van 

de vereniging en de vaststelling van een bestemming van het batig saldo na de vereffening wordt behandeld. 

Deze algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 27 oktober om 15.00  uur te Zwolle. Locatie 

Laboratorium voor Pathologie, Isala klinieken, Stilobadstraat 3, 8021 AB Zwolle. 

 

De volgende onderwerpen zullen ter vergadering worden behandeld: 

1. het voorstel tot ontbinding van de vereniging NVKC; 

2. het voorstel om het batig saldo van de vereniging over te hevelen naar de NVVP te bestemmen voor 

cursussen cytologie voor analisten / AIOS en pathologen. 
 

 

Algemene oproep voor de leden van de Vereniging NVKC 
 

Het bestuur van de vereniging NVKC kondigt een algemene vergadering aan waarin de bestuursleden zullen 

worden (her)benoemd. Deze algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 27 oktober om 14.00  uur te 

Zwolle. Locatie Laboratorium voor Pathologie, Isala klinieken, Stilobadstraat 3, 8021 AB Zwolle. 

 

De laatste jaren zijn er geen vergaderingen meer gehouden, omdat de vereniging in die jaren geen enkele 

activiteit heeft ontplooid. Volgens de huidige statuten van de vereniging waren de bestuursleden benoemd voor 

de duur van vier jaren. Deze termijn is inmiddels voor alle bestuursleden verstreken. In verband daarmee wordt 

voorgesteld de na te noemen personen met ingang van de datum van de vergadering te (her)benoemen. 

 

Het volgende zal ter vergadering worden behandeld: 

het voorstel tot (her)benoeming van de bestuursleden; 

- de heer R.W. Veldhuizen, als voorzitter; 

- de heer B.E. Laddé, als secretaris/penningmeester; 

- de heer R. Hamoen, als vertegenwoordiger OCM. 

 

Uitnodiging Huishoudelijke vergadering NVVP  
 

Aan de leden van de sectie Klinische Pathologie  van de NVVP, 

 

Het bestuur van de NVVP wil u uitnodigen voor de Huishoudelijke vergadering van de sectie Klinische 

Pathologie . Deze zal plaatsvinden op vrijdag 13 november 2009 in aansluiting op de nascholing en 

vooruitlopend op de avondlezingen. 

 

Locatie: St. Antonius ziekenhuis , Koekoekslaan 1 te Nieuwegein 

Tijdstip: 17.30 – 18.30 uur 

 

Binnenkort zult u per post de agenda en eventuele extra stukken voor deze vergadering ontvangen.  

Ook via de website www.pathology.nl zullen wij u over deze bijeenkomst nader berichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Folkert van Kemenade, secretaris NVVP 
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Onlangs werden wij in onze maatschap verblijd met het bericht dat er nu eindelijk een landelijke TME-register 

is en dat laboratoria voortaan 'afgerekend' gaan worden op hun aantallen onderzochte lymfklieren per 

preparaat. Ook bij IK-visitaties wordt steeds kritischer gekeken naar het gemiddeld aantal lymfklieren dat 

werd onderzocht bij colorectale maligne tumoren. We worden dus in toenemende mate beoordeeld op onze 

uitkomsten. Zij we daarmee nu beland in het tijdperk van verantwoordingspathologie of van pathologische 

verantwoording? Welke bijdrage levert e.e.a tot een betere zorg voor de patiënt? 

 Vorig jaar heb ik in een methodologisch georiënteerd commentaar kritische kanttekening geplaatst bij 

een dergelijk dwingend beleid (zie Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:599-602). Er lopen twee kwesties door 

elkaar, die – zo lijkt het tenminste – aan elkaar worden gekoppeld, maar dat is volstrekt ten onrechte. Ten 

eerste blijkt er een grote variabiliteit tussen pathologen onderling en tussen centra wat betreft de numerieke 

LK-oogst. Ten tweede is er in observationele studies uitgebreid gedocumenteerde omgekeerde relatie tussen 

het aantal lymfklieren en de ziektevrije overleving. De LK-oogst is daarmee (ongewild) een belangrijk 

prognostisch kenmerk gebleken. Sommigen postuleren dat – door gebrek aan ijver? – te weinig LK-oogst 

onderstagering betekent en dat dit de verklaring vormt voor de gesignaleerde slechtere prognose. Die nooit 

geteste hypothese veronderstelt een causale relatie tussen de gebrek aan stageringskwaliteit en de hogere 

kans op terugkeer van de ziekte. Echter, niet iedere associatie geeft daarmee ook een causale relatie weer! 

 Er is nog een andere mogelijkheid: een gemeenschappelijke factor verklaart zowel de lage LK-opbrengst 

als de slechte prognose (en is dus een 'confounder'; zie JAMA. 2007;298(18):2149-2154). Dat is mogelijk het 

immunogene vermogen van de tumor. Het kunstmatig opvoeren van de LK-oogst door pathologen af te gaan 

rekenen aan de hand van prestatie-indicatoren zou zelfs contraproductief kunnen zijn want zo verliezen we 

een prognostische indicator. En we vergeten evenzeer dat de LK-status geen doel op zich is, maar een 

prognostisch middel voor de behandelaars om hun beleid op af te stemmen. 

 Recent verzuchtte Iona Heath, redacteur van de BMJ (2009;338:b2529 ): “How many doctors, let alone 

patients, understand Alvin Feinstein’s 1985 description of the Will Rogers effect (New England Journal of 

Medicine 1985;312:1604-8)? Whenever more people are included within any disease category through stage 

migration, new diagnostic techniques, extended definitions of disease, or lowered thresholds for preventive 

interventions, the result is an illusion of improved population outcomes, while there is no difference at all in 

the outcomes in affected individuals.” Deze kritiek zou ons moeten doen realiseren dat als we het vermoeden 

hebben dat de huidige stageringstechnieken de patiënt (ernstig?) tekort doen er niets anders op zit dan aan 

de hand van gerandomiseerde trials uit te gaan zoeken wat de best mogelijke prognoseschatting bij 

colorectale tumoren is. Dat kost grote inspanning, tijd en geld. Maar als we met aan het voormalige Oostblok 

ontleende regelijver de pathologen aanspreken op hun te lage LK-oogst zijn we wetenschappelijk onjuist 

bezig: we veranderen het stageringsbeleid zonder te weten wat de consequenties daarvan zijn, want dat 

hebben we niet uitgetest. 

 De sympathisanten van de dwingend directieven over de minimale LK-oogst moeten nog eens de 

hierboven aangehaalde artikelen lezen, de studies tot zich nemen van de Amerikaanse SEER waaruit blijkt dat 

meer dan 2/3 van de PA-laboratoria in de VS niet voldoet aan de oogstnormen, zich beseffen dat anatomische 

studies hebben aangetoond dat in het distale deel van het colon gemiddeld minder dan tien klieren zijn te 

vinden bij 'normale' personen (bovendien krijgen wij vaak voorbestraalde en chemotherapeutisch 

voorbehandelde darmdelen) en dat het hoogste level van evidence-based medicine gebaseerd is op de 

uitkomsten van meerdere goed uitgevoerde gerandomiseerde onderzoeken. 

 Tenslotte is het goed om nog eens te reflecteren over hoever onze prognostische gaven kunnen rijken. 

We kunnen onomstotelijk aantonen dat er verschillen in ziektevrije overleving bestaan wanneer bepaalde 

tumorkenmerken aan- of afwezig zijn, bijvoorbeeld met kenmerk A 40% 5-jaars overleving en zonder 60%. 

Een goede indicator van de prognostische kracht is het relatieve risico en dat blijft bij de meeste kenmerken 

vrij laag (in het genoemde voorbeeld 1,5 en dat wijkt niet af van de meeste situaties). De klinische gevolgen 

van prognostische uitspraken zijn het meest bepalend voor het nut van prognostische uitspraken maar bij een 

dergelijk laag relatief risico is het geven van adjuvante chemotherapie beperkt effectief want een relatief 

groot deel van de populatie heeft er geen baat bij. Vanouds is ons vak toch iets meer denkerig dan doenerig. 

Laat dat vooral zo blijven. Voorlopig tot er echt goed onderzoek is gedaan: weg met die prestatie-indicatoren. 

 

Raimond Giard 

Prestatie indicatoren, pathologen en lymfklieren 
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Op 15 september 2009 jl vond de informatieavond 

‘NVVP: pers en publiciteit’ plaats, georganiseerd door 

uw bestuur (iedereen ontving een mail in juni en een 

reminder in september) en bezocht door een vijftigtal 

NVVP leden. De avond begon met de nieuwe DVD van 

de afdeling Pathologie van het Radboud UMC. Een 

uitstekend initiatief van onze Nijmeegse collega’s (het 

bestuur heeft voor alle laboratoria een kopie 

aangeschaft). Daarna hield Folkert van Kemenade 

(VUmc) een korte introductie over de aanleiding van 

deze informatieavond: de wijze waarop ons vak in het 

nieuws was geweest in de afgelopen tijd (pathologie 

als onnodige kostenpost, salaris pathologen, te kort 

aan lijken, pathologen worstelen met imago en het 

Rathenau rapport). Publiciteit over deze 

onderwerpen leek het imago van de patholoog geen 

goed te doen. Maar hoe moet het beter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het probleem (én oplossing) is niet nieuw. In 1992 is 

door de toenmalige werkgroep Pers en Publiciteit een 

advies opgesteld. Herbert Stel (Tergooiziekenhuizen) 

lichtte toe wat de werkgroep toen had uitgedokterd: 

meer nadruk op ons klinisch werk en meer 

patiëntgerichtheid. Ook gaf hij wat voorbeelden over 

ons imago toen (en nu). Eén voorbeeld viel op: de 

voormalige inspecteur geneeskunde Lens had in de 

Gooi en Eemlander een interview gehouden over 

fouten die medici maakten en daarbij gezegd: 

 “Zulke botteriken hadden nooit arts mogen worden. 

Die hadden maar patholoog-anatoom moeten 

worden”.  

Tot ieders verrassing voegde Herbert er aan toe dat 

hij Lens had gedaagd in verband met smaad. De 

voorzitter van de tuchtrechtcommissie achtte de 

klacht gegrond en begreep dat pathologen artsen 

specialisten zijn en dat de voormalige inspecteur 

onzin sprak. “Nu,” sprak Stel, “de rest van Nederland 

nog overtuigen geen onzin uit te slaan. NVVP, maak 

een PR plan en voer een PR beleid!” 

 

Uw bestuur kwam vijf minuten later met een eerste 

aanzet voor een PR beleid: zie kader!  

Toen de invullling van het plan.  

Voorzitter Mat Daemen (UMC Maastricht) leidde de 

discussie. Wie is onze belangrijkste doelgroep? 

Patiënten en medische studenten? Publiek en 

analisten? Collega’s? Andere AIOS specialismen? Hoe 

geven we de boodschap? Moeten PA verslagen direct 

naar patiënten? Moeten we co-assistenten meer 

aanspreken via bv de KNMG carrière dag, co-

assistentschappen of in NTVG-studenten edities? 

Welke vorm kiezen we? Een pathologieweek, een 

boek, radio, TV, Podcast, Twitter, YouTube? Wat 

wordt onze slogan (zie plaatje)? Moeten we 

‘obducties’ als onderwerp vermijden? (Daar gaan we 

over stemmen!)? Er werd meer overhoop gehaald 

dan geordend, maar daar was de discussie voor 

bedoeld. Het bestuur zal een en ander pogen  te 

ordenen! U krijgt a) een normaal verslag van de 

avond en b) een persplan, waarbij we ons zullen laten 

bijstaan door professionals op dat gebied.  

Ook zullen we u verder raadplegen voor de accenten. 

Het PR beleid is ingegaan op 20.00 uur op  

15 september 2009. Lees deze drie regels nog eens. 

Houdt u zich eraan? Deze zaak, over ons imago, willen 

we  immers ook winnen.  
   Motto van Royal College of Pathology 

 

PR beleid NVVP vanaf 15 september 2009  

 

De verantwoordelijkheid  voor 

perscontact ligt bij het NVVP bestuur. 

 

Alle perscontacten lopen via het NVVP 

bestuur. 

 

Leden treden niet in contact met de pers 

zonder medeweten van het bestuur 

(vooraf).  

Patholoog worstelt met imago en won rechtszaak. 
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‘De patholoog, Neuromarketing en zelfgebakken appeltaart 
 

Neuromarketing is de wetenschap die onderzoekt wat de relatie is tussen subliminale ‘kennis’ en gedrag. 

Nomen est omen: het verband tussen hersenactiviteit en ‘koopimpulsen’. De marketing van Coca Cola is een 

geslaagd voorbeeld. Je kunt je afvragen wat ‘Pathologie’ met Neuromarketing te maken heeft.  

 

Dat werd mij duidelijk op de discussieavond van de NVVP in Domus Medica, het nieuwe artsenpaleis in 

Utrecht, op 15 september jongsleden, met als onderwerp:  “Pathologie, Publiciteit & Imago”.  

 

Een collega hield ons pathologen voor dat hij zich, met ‘een goed glas witte wijn’ in de hand, aan Gooise 

vrouwen voorstelde als ‘arts’, of - nog mooier - als ‘medisch specialist’ en onder géén omstandigheid als 

‘patholoog’. Stel je voor! Pathologie heeft kennelijk een te negatieve associatie in die kringen. 

 

Vervolgens presenteerde onze collega-patholoog het legendarische hoofd van Dick van Velzen, na dokter 

Zeldenrust de meest beroemde patholoog van Nederland, beiden geassocieerd met lijken en menselijk verval. 

Zulks valt uiteraard niet goed bij Gooise vrouwen. 

 

Tenslotte projecteerde hij niemand anders dan mijzelve, de onder plattelandsvrouwen befaamde patholoog 

“Dr. Mathilde E. Boon”, in een witte jas, trots staande in mijn eigen Leids Cytologisch en Pathologisch 

Laboratorium. 

Het volgende beeld in de, van het internet geplukte, powerpoint presentatie was een tekst waarin de 

verzamelde pathologen konden lezen dat Dr. Boon voor haar lezing over uitstrijken een zelfgebakken 

appeltaart had gekregen. “Een Zelfgebakken Appeltaart!”. 

Het betrof een lezing op 7 november 2002 in het dorpshuis van het Friese St. Annaparochie, met de titel: 

“Tuinieren in de Vagina”. Het enthousiaste publiek was de lokale afdeling van “De Bond van 

Plattelandsvrouwen” (“Vrouwen van Nu”).  

 

Een zelfgebakken appeltaart voor een lezing! Stel je voor! 

 

Ik heb de afgelopen tien jaar zevenentachtig interactieve voorlichtingsavonden gehouden voor “De Bond van 

Plattelandsvrouwen” (“Vrouwen van Nu”) en heb, zoals afgesproken, even zoveel zelfgebakken appeltaarten 

mogen ontvangen. Zevenentachtig zelfgebakken appeltaarten. Hierdoor zijn om-en-nabij 10.000 

plattelandsvrouwen voorgelicht over “Het Uitstrijkje”, hun eigen lichaam en het belang van de patholoog in 

hun leven. 

 

Tijdens die interactieve lezingen “Tuinieren in de Vagina” ontstaan positieve associaties met het begrip 

‘pathologie’. Pathologie die ruikt naar smakelijke zelfgebakken appeltaart, creativiteit en betrokkenheid. En 

niet naar formaline, enge doktoren en beschimmelde, vochtige ziekenhuiskelders, vol vergeten potten 

menselijk weefsel. 

 

Als dat geen geslaagd staaltje Neuromarketing is!  

 

De lezing “Tuinieren in de Vagina” moet dus hoognodig aan de vrouwelijke Gooise associés van de 

presenterende ‘medisch specialist’ worden gehouden. Het zal mij vanzelfsprekend een eer zijn daarvoor een 

zelfgebakken appeltaart als honorarium te mogen ontvangen.  

Dat wordt een onvergetelijke avond!   

 

Mathilda E. Boon 

Ingezonden brief 
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Dat folliculaire lymfoom van de vorige editie was voor ons minder moeilijk dan deze casus. Jammer dat er 

geen reactie kwam en voor ons dus een uitdaging nu wel te komen met een oplossing. Voor de huidige casus 

verbalis hebben we de hulp van onze Maastrichtse AIOS ingeschakeld. Het heeft de gemoederen ongeveer 

een week bezig gehouden en we zijn met z’n allen gekomen tot een differentiaal diagnose van drie diagnosen, 

waarbij ons de eerste diagnose het meest waarschijnlijk lijkt: 

 

 1. Lobulair mamma carcinoom 

 

De aandoening wordt op een plaats in het lichaam aangetroffen (Mamma) , althans meestal. Helaas kan 

dat wel anders zijn (METASTASE). Het is een afwijking van de normale kleverigheid (Verlies van E-

cadherine expressie (hechtingseiwit --> kleefstof tussen de cellen)) en heeft zowel sportieve als 

culturele connotaties. De sportieve kant verwijst naar een rangschikking die associaties oproept aan b.v. 

barsport alsook aan een sport met meer middeleeuwse origines (Targetoide groei). De culturele kant 

verwijst naar beroemde boeken die in het wilde westen spelen en terugslaan op een tactische manier 

van een bepaalde groep om tegenstanders te benaderen (Indian file patroon). In de boeken staat dat 

deze 2 klassieke verschijningsvormen heeft: de targetoide en het indian file patroon, wat perfect 

overeenkomt met resp. 'de sportieve connotatie' en 'culturele connotatie'.De naam van de aandoening 

is een verwijzing naar de plaats van ontstaan (lobulus).  

 

Over welke afwijking gaat het?  

LOBULAIR MAMMACARCINOOM  

 

2. Lyme’s disease 

 

De aandoening wordt op een plaats in het lichaam aangetroffen (Huid), althans meestal. Helaas kan dat 

wel anders zijn (gewrichten / hersenen / hart / …) . Het is een afwijking van de normale kleverigheid 

(Lijm?) en heeft zowel sportieve als culturele connotaties. De sportieve kant verwijst naar een 

rangschikking die associaties oproept aan b.v. barsport alsook aan een sport met meer middeleeuwse 

origines (Erythema chronicum migrans). De culturele kant verwijst naar beroemde boeken die in het 

wilde westen spelen en terugslaan op een tactische manier van een bepaalde groep om tegenstanders 

te benaderen (Omsingelen indianen? Omsingelen van roodhuid-en? Western Blot?). De naam van de 

aandoening is een verwijzing naar de plaats van ontstaan (Stadje Lyme). 

 

Over welke afwijking gaat het?  

LYME'S DISEASE 

 

 3. Dermatitis herpetiformis 

 

De aandoening wordt op een plaats in het lichaam aangetroffen (Duodenum), althans meestal. Helaas 

kan dat wel anders zijn (huidmanifestaties) . Het is een afwijking van de normale kleverigheid 

(kleverigheid=gluten) en heeft zowel sportieve als culturele connotaties. De sportieve kant verwijst 

naar een rangschikking die associaties oproept aan b.v. barsport alsook aan een sport met meer 

middeleeuwse origines (herpetiformis=gegroepeerd=rangschikking). De culturele kant verwijst naar 

beroemde boeken die in het wilde westen spelen en terugslaan op een tactische manier van een 

bepaalde groep om tegenstanders te benaderen (Herpein=kruipen=sluipende indianen). De naam van 

de aandoening is een verwijzing naar de plaats van ontstaan (coeliak=buik, plaats van ontstaan).  

 

Over welke afwijking gaat het?  

DERMATITIS HERPETIFORMIS 

 
 
 
 

Reactie op de Casus Verbalis Bulletin juni 2009 
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Vriendelijke groet voor u allen  

namens het Maastricht Casus Verbalis team, 

 

Alle AIOS Maastricht 

Robert-Jan van Suylen 

Ariënne van Marion 

 

Het Casus Verbalis team van Maastricht heeft de volgende Casus ingestuurd. 

 

Hoewel vrouwen enige voorsprong hebben, lijkt deze substantie voornamelijk geassocieerd te zijn met het or-

gaan van de liefde. Hierbij lijkt geen sprake te zijn van virale of overdraagbare inductie door deze stroperi-

ge brij. De afmeting kan ademloos groot zijn en zelfs aanleiding geven tot verstandsverbijstering. Na langdurig 

aritmisch bewegen kan zelfs sprake zijn van syncopale climax, waarbij de lengte van de steel een belangrijke rol 

speelt.  

 

Casus Verbalis  

14 oktober 2009  2e Lagerhuisdebat pathologie, Amsterdam 

 

13 november 2009 Nascholing NVVP, Nieuwegein 

 

22-23 oktober 2009 European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen 

 

3 november 2009  VIKC Werkconferentie Veilige en kwalitatieve oncologische ketenzorg, Utrecht  

 

9 november 2009  11e Papendal Symposium Baarmoederhalskankerpreventie Oost, Arnhem 

 

12 november 2009 invitational conference kwaliteit van Kankerzorg 

 

19-20 november 2009 Oncologiedagen 2009 voor Nederland en Vlaanderen  

 

19-20 november 2009 Veldhuizencursus, Noordwijkerhout 

 

10- 11 december 2009  cursus Blaarziekten, Wenckebachinstituut UMC Groningen 

 

17- 18 december 2009 13e landelijke cursus kinderpathologie, Bilthoven 

 

28-29 januari 2010 Advanced Teaching Course in Clinical Cythology, UMC Groningen 

 

28-30 maart 2010  European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress 2010, Nice, Frankrijk 

 

7-9 april 2010  Pathologendagen Zeist 

 

21-29 mei 2010   International Pathology Meeting Along the Way to Santiago, van Portugal tot Spanje 

 

Uitgebreide informatie omtrent een agendapunt kunt u vinden op de website van de vereniging: 

www.pathology.nl. 

Agenda 
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In memoriam Prof. dr. H.N. Hadders (1915-2009) 

Henk was tijdens zijn studie enthousiast lid van het 

studentencorps “Vindicat atque polit” en zat ook in 

de senaat. Evenals zijn vader was hij zeer actief in de 

Groninger Studenten Roeivereniging “Aegir”. Ook na 

zijn studie bleef hij warme belangstelling houden voor 

Vindicat en Aegir. Hij spande zich na de oorlog in voor 

de herbouw van het verwoeste botenhuis. In 1953 

werd hij tot erelid benoemd. Het zittend bestuur van 

Aegir werd tot zeer recent jaarlijks door hem 

uitgenodigd voor een etentje en nog in 2008 heeft hij 

bij de diesviering van Aegir de nieuwste door hem 

geschonken “zware 8” gedoopt, die naar zijn vader 

“Jan Hadders” werd genoemd.  

 

 Na zijn afstuderen nam hij enige tijd waar in 

een huisartsenpraktijk en was hij aansluitend van 

1942-1944 achtereenvolgens assistent pathologische 

anatomie bij Dr. Botman in het St. Elizabeth-

ziekenhuis te Tilburg en bij Dr. Van Dam bij het 

Binnengasthuis in Amsterdam. Hij besloot zijn 

opleiding bij Prof. Vos aan de Rijksuniversiteit 

Groningen, werd aldaar benoemd als staflid en 

promoveerde in 1948 op het proefschrift: “Eosinofiel 

granuloom van het skelet”.  Hij werd in 1957 

benoemd tot gewoon hoogleraar in de speciële 

pathologie en gerechtelijke geneeskunde. Bep Arends 

werd tegelijkertijd benoemd tot gewoon hoogleraar 

in de Algemene Pathologie. Samen vormden zij 

gedurende jaren een uiterst harmonieus 

functionerend duo. In 1973 volgde een benoeming 

tot persoonlijk hoogleraar orale pathologie aan de  

subfaculteit Tandheelkunde.  

Hij had grote belangstelling voor de pathologie van 

het skelet en van de mondholte en was dan ook sinds 

de oprichting in 1953 lid van de Nederlandse 

Commissie voor Beentumoren en eveneens sinds de 

oprichting (1971) van de Commissie voor 

Kaaktumoren. Hij was een van de auteurs van het 

tweedelige standaardwerk “Radiological Atlas of Bone 

tumors” dat verscheen in 1968. 

 

 Henk Hadders was ook actief op het 

bestuurlijke vlak: van 1967 -1974 was hij 

afdelingshoofd,  hij was secretaris van het bestuur- en 

van 1966 -1970 decaan van de Faculteit der 

Geneeskunde. Voorts was hij bestuurslid van het 

Groninger Universiteitsfonds en van de J.K. de 

Cockstichting. Hij was ook een actief lid van de (toen 

nog) Nederlandse Patholoog Anatomen Vereniging en 

van de Pathological Society of Great Britain and 

Ireland. Meerdere perioden vervulde hij een functie 

in het NPAV-bestuur en van 1974-1977 was hij 

voorzitter. Vanwege zijn vele verdiensten voor het 

vakgebied pathologie en de NPAV werd hij in 1986 tot 

erelid benoemd.  

 

Henk Hadders was een bescheiden, integer en 

enigszins gereserveerd iemand. Hij was samen met de 

al even bescheiden Bep Arends jarenlang het gezicht 

van de Pathologie in Groningen.  

In de tijd dat zij in grote harmonie leiding gaven 

onderging het vakgebied met de introductie van 

nieuwe technieken als enzymhistochemie, 

immunohistologie en electronenmicroscopie en het 

invoeren van de naaldbiopsietechniek, grote 

veranderingen. Hierbij kregen de veelal jonge 

stafleden en assistenten volop de gelegenheid zich te 

ontplooien en het dierexperimentele onderzoek 

floreerde.  

Hoogleraren gaven in die tijd nog vele tientallen uren 

college. Henk wist de niet altijd even interessante stof 

regelmatig met anekdotes en eigen ervaringen te 

verlevendigen, vaak met een typisch onderkoelde 

humor, die de onervaren toehoorder nog wel eens op 

het verkeerde been zette. Met name zijn colleges 

gerechtelijke geneeskunde trokken veel 

belangstelling, ook al vanwege de illustraties uit de 

eigen ervaring. Jarenlang verrichtte hij de 

gerechtelijke obducties voor het arrondissement 

Groningen. De aanwezige Rechter Commissaris en 

Officier van Justitie werden om begrijpelijke redenen 

aangemoedigd een sigaar op te steken, zodat het 

antieke amfitheater soms blauw van de rook zag.  

Henk was een consciëntieus opleider. De 

gezamenlijke microscopiesessies met de assistent, 

beiden tegenover elkaar achter het microscoop en 

gezeten op ouderwetse, krakende, houten krukjes, 

waarbij het preparaat handmatig met korte driftige 

rukjes onder het objectief werd bewogen, waren 

soms duizelingwekkend maar altijd uiterst instructief.  

Op 22 juli 2009 is, op de leeftijd van 93 jaar,  overleden prof. dr. Hendrik Nicolaas Hadders, emeritus hoogleraar 

pathologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en erelid van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. Henk 

Hadders werd in 1915 geboren te Emmen, waar hij ook zijn kindertijd doorbracht.  Na verhuizing naar Den Haag 

doorliep hij het gymnasium aldaar.  Daarna studeerde hij geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen, 

waar hij in 1941 het artsexamen aflegde.  



20 

 

 Vervolg: in memoriam prof. dr. H.N. hadders 

 

Na zijn emeritaat in 1980 bleef Henk nog geruime tijd 

werkzaam in de orale pathologie, mede ingegeven 

door het feit dat moeilijk een opvolger voor hem te 

vinden was. Het overlijden van zijn vrouw Ina kort na 

zijn emeritaat overschaduwde deze periode en 

maakte het hem moeilijk van zijn welverdiende 

pensioen ten volle te genieten. Hij probeerde de 

draad goed op te pakken en stak veel energie in het 

onderhouden van contacten met goede vrienden en 

bekenden en bleef dit doen tot aan zijn overlijden. 

Henk was zeer sportief en tot op hoge leeftijd een 

actief man die met een vaste groep goede vrienden 

veel sportieve activiteiten zoals skiën en roeien 

ondernam. Een hoogtepunt voor alle familieleden, 

vrienden, bekenden en oud-collega’s waren zijn 

regelmatige uitnodigingen, tot op hoge leeftijd, om  

 

 

samen met hem op feestelijke wijze stil te staan bij 

een memorabel “jubileum” (waarbij hij zeer inventief 

was in het verzinnen van een aanleiding), veelal 

besloten door een stamppotbuffet. De uitnodiging 

voor de festiviteit werd steevast afgesloten met  ”de 

laatste trein naar Holland vertrekt om .... uur”. 

 

Met het verscheiden van Henk Hadders is een 

karakteristiek man heengegaan, een patholoog en 

opleider van de oude stempel, openstaand voor 

verandering, die zich op bescheiden en integere wijze, 

met veel overtuiging voor het vakgebied pathologie in 

Nederland heeft ingezet. 

 

Groningen, september 2009, Job Elema, Wim Timens 

In memoriam Prof. dr. Erik Scheffer (1929-2009) 

Reeds gedurende zijn studie toonde hij belangstelling voor de morfologie en na zijn kandidaatsexamen (1951) 

was hij tot aan zijn artsexamen student-assistent aan het Laboratorium voor Cytologie en Experimentele Histolo-

gie van prof. dr. P.J. Gaillard. Dat was in die tijd de broedplaats van promovendi met morfologische belangstel-

ling, waar onder andere ook de latere hoogleraren pathologie Aart Schaberg en Jan Oort hun promotieonder-

zoek deden. 

Nadat hij in 1956 arts was geworden bleef hij in 

dienst van dit laboratorium en promoveerde hij in 

1960 bij prof. Gaillard op het proefschrift getiteld 

”Een onderzoek naar de invloed van L.E.-serum op 

levende bindweefselcellen”. Voor dit onderzoek wer-

den (destijds geavanceerde) in vitro technieken als 

weefselkweek en fluorescentie gebruikt. 

 Op voorspraak van Aart Schaberg, die hij in het 

laboratorium van Gaillard had leren kennen, kon hij 

direct na zijn promotie op het Pathologisch Laborato-

rium beginnen met zijn opleiding tot patholoog-

anatoom, onder leiding van de hoogleraren Van Rijs-

sel en Schaberg. Hij bleek een hardwerkende, gede-

gen, betrouwbare en accurate assistent. Zijn zorgvul-

digheid wordt geïllustreerd door een gebeuren in zijn 

assistententijd. Hij had een mamma uitgesneden, en 

alle coupes toonden alleen mastopathie. De chirurg, 

die opbelde, kreeg dat te horen. ’s Avonds in bed 

dacht Erik “misschien toch wat te weinig coupes uit-

gesneden”, dus dat verhielp hij de volgende ochtend. 

De dag erna toonde een van de nieuwe coupes wel 

carcinoom. De chirurg bleek ontstemd, want hij had 

de patiënte al verteld, dat er geen kanker gevonden 

was. 

 Erik Scheffer was een veelzijdig ontwikkelde en 

hoffelijke persoonlijkheid. Hij maakte nooit ruzie, 

maar wist zijn standpunt altijd rustig uiteen te zetten. 

Hij bleef altijd een heer. Erik was een warm mens die 

met iedereen goed overweg kon. Hij organiseerde 

menigmaal voor de groep arts-assistenten etentjes, 

vaak in Den Haag, waarbij speciaal een Indonesisch 

restaurant zijn voorkeur had. 

 Zijn speciale wat waggelende manier van lopen, 

gevolg van een enkeltrauma, was kenmerkend. Zijn 

leeftijd was moeilijk in te schatten. Hij werd van het 

begin af aan al “op leeftijd” geschat en daaraan ver-

anderde gedurende de jaren niets. Erik had meer dan 

gewone waardering voor “het oude en beproefde”. 

Zo schreef hij nog de woorden “cadeau”en 

“waschzak”. Hij bewaarde veel en al in zijn assisten-

tentijd wist hij de historische fauteuil van de hoogle-

raar Lignac, die bij een vliegtuigongeluk in Shannon 

was omgekomen, op zijn kamer te krijgen.  

 Nadat hij op 1 maart 1964 was ingeschreven in 

het specialistenregister bleef hij verbonden aan het 

Leidse Pathologisch Laboratorium als wetenschappe-

lijk ambtenaar en vanaf 1967 als hoofdambtenaar. 

Zijn interesse in de Pathologie, met name de algeme-

ne ziekteleer, was groot. Zijn gave om onderwijs te 

geven bleef niet onopgemerkt, en zodoende werd hij 

in toenemende mate met het onderwijs in de algeme-

ne pathologie belast. Het was dan ook niet verwon-

derlijk dat hem gevraagd werd mee te werken aan 

het Nederlandse leerboek op dat terrein.  
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Vervolg: in memoriam prof. dr. E.Scheffer 

 

Hele generaties geneeskunde- en later ook medische 

biologie-studenten hebben van Erik het vak 

Pathologie geleerd. Verder werkte hij als consulent 

mee aan de opleiding van arts-assistenten. Hij was 

grondig en voorzichtig in de histodiagnostiek, voor 

sommige haastige assistenten wel eens wat te 

grondig, maar wie zijn kamer uitkwam had meestal 

wel wat geleerd, of leerde alsnog dat dieper 

doorsnijden van een preparaat toch vaak extra 

informatie geeft en fouten kan voorkomen. 

 In 1973 volgde zijn benoeming tot lector aan de 

Rijksuniversiteit Leiden met als leeropdracht 

Pathologie, met name de algemene ziektekundige 

ontleedkunde. Hij aanvaarde die taak met een oratie 

getiteld ”Ut aperiantur oculi nostri”. In 1979 werd dit 

lectoraat omgezet tot hoogleraarschap A. 

 Obducties hadden niet zijn echte belangstelling 

en waarschijnlijk verklaart dit mede waarom hij zich 

specialiseerde in de dermatopathologie. Wat Erik 

aanpakte deed hij grondig. Al gauw was hij een expert 

op dat terrein. Toen  Prof. Polano (kliniek) met Aart 

Schaberg (DNA-cytofotometrie) hun 

wetenschappelijke interesse gingen richten op de 

huidlymfomen en de latere hoogleraar dermatologie 

Wim van Vloten daarop promotie-onderzoek ging 

doen, was ook bij Scheffer de belangstelling voor 

huidlymfomen gewekt en die bleek blijvend. Vanwege 

zijn deskundigheid in de dermatopathologie, met 

name op het gebied van de huidlymfomen en 

melanomen, zonden vele pathologen hem preparaten 

toe voor consult, en kregen daar ook een uitgebreid 

antwoord op. 

In 1990 werd hem gevraagd om als hoogleraar met 

als werkgebied “Pathologie, in het bijzonder de 

histodiagnostiek” naar de afdeling Pathologie van de 

VU te komen. Hij gaf daar graag gevolg aan. Ook hier 

was hij intensief betrokken bij het onderwijs. 

 Erik werd als expert in de 

dermatopathologie al gauw ook de 

huidlymfomen-patholoog van Nederland en 

was als promotor, referent of begeleider 

betrokken bij alle promoties in Nederland op 

dat gebied. Ook internationaal werd hij erkend. 

Zijn publicatie over vroege lymfklieraantasting 

door mycosis fungoides is nog steeds een 

bestseller. Ook was hij een zeer gewaardeerd 

lid van het melanomenpanel. Het spreekt 

vanzelf dat hij in 1995 naast Wim van Vloten, 

Rein Willemze en Chris Meijer ook betrokken 

was bij de oprichting van de Nederlandse 

werkgroep cutane lymfomen, waarbij zich al 

gauw Marie Louise Geerts uit Gent aansloot. Dit 

samenwerkingsverband van kliniek en 

pathologie, dat (inter)nationaal als  

 

 

schoolvoorbeeld van samenwerking wordt gezien, 

leidde tot nieuwe inzichten in de pathogenese van 

huidlymfomen en heeft in 1998 geleid tot een andere 

EORTC classificatie van huidlymfomen, die recent als 

geheel in de WHO-classificatie van haematologische 

maligniteiten is opgenomen. Ook aan de VU verzette 

hij veel werk voor het onderwijs aan studenten, arts-

assistenten en collega-pathologen.  

De door hem georganiseerde nascholingscursussen 

voor pathologen en huidartsen, waarbij de 

deelnemers ook zelf microscopische preparaten 

konden bestuderen, waren populair en altijd 

overtekend. Daarom werden ze steeds op verzoek 

herhaald. Zijn “moeilijke coupe-archief” was uniek, 

maar nam ook steeds meer ruimte in beslag in zijn 

kamer. 

 Geliefd en deskundig als hij was bleef hij ook na 

zijn emeritaat in 1994 nog 10 jaar als consulent bij de 

afdeling Pathologie betrokken en postgraduate 

cursussen organiseren, ondanks dat hij vanuit zijn 

geliefde Den Haag steeds langer  moest rijden om bij 

het VUMC te komen. 

 Erik onderhield warme contacten met oude 

kennissen, en was een geliefd collega en voor velen 

een vriend. Bij zijn uitvaart waren dan ook talloze in 

Leiden opgeleide pathologen aanwezig. Door zijn 

heengaan betreuren wij niet alleen een 

vooraanstaand deskundig dermatopatholoog, maar 

nog meer een uiterst sympathiek, innemend mens. 

 

Frits Eulderink 

Chris Meijer   
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Geachte collega,                                                                                             29 september 2009 

 

De PA laboratoria van het Westfriesgasthuis te Hoorn, het Zaans Medisch Centrum te Zaandam en het Medisch 

Centrum Alkmaar werken intensief met elkaar samen op het gebied van de moleculaire diagnostiek, de 

immunohistochemie, de gezamenlijke opleiding van pathologists’ assistants, de digitalisering van coupes, 

dunnelaag cytologie en protocollering etc. Het ligt in de bedoeling deze samenwerking in de nabije toekomst 

verder te intensiveren. 

 

De volgende vacature wil ik graag onder uw aandacht brengen: 

 

vacature voor 1,0 fte patholoog 

in het Westfriesgasthuis 
 

Gezocht wordt een all round patholoog met speciale interesse in de oncologie en met name de haemato-

pathologie. 

 

Het Westfriesgasthuis is een regionaal ziekenhuis met opleidingsfunctie en heeft als een van de speerpunten 

oncologie. De beschikbare capaciteit is ca. 377 bedden en de medische staf bestaat uit 115 leden. 

 

Inlichtingen: Tai Kwan Lim (tel. 0229-257859) of ondergetekende. 

U kunt uw sollicitatie richten aan de heer P.A.W. Edgar, voorzitter Raad van Bestuur, binnen 3 weken na 

dagtekening per brief of email. 

 

Westfriesgasthuis 

Postbus 600 

1620 AR  HOORN 

Email: sollicitatie@westfriesgasthuis.nl 

 

De arbeidsvoorwaarden zijn op basis van het AMS. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

 

Ook arts-assistenten die in het laatste jaar van hun opleiding zitten, kunnen reageren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mehdi Jiwa 

Hoofd a.i. afdeling pathologie 

Tel. 06-29561543 
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Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren uiterlijk  

 30 november 2009. 

Vacatures 

De volgende openstaande vacatures zijn bekend bij de NVVP: 

 

• Vacature cytologisch geïnteresseerde patholoog fulltime Graz, Oostenrijk 

• Vacature patholoog 0,8 fte MC groep Lelystad  

• Vacature waarnemend patholoog MC groep Lelystad  

• Vacature klinisch patholoog Meander Medisch Centrum Amersfoort  

• Vacature patholoog Stichting Samenwerking Ziekenhuizen Oost-Groningen Winschoten  

 

Voor meer informatie over deze vacature en andere vacatures kunt u terecht op de website van de NVVP, 

www.pathology.nl. Hier kunt u ook lezen hoe u zelf een vacature kunt plaatsen.  

Colofon 

 

NVVP Bulletin 

Orgaan van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 

 

Redactie Bulletin 

P. van der Valk, email: P.vandervalk@vumc.nl 

 

Correspondentie-adres/ledenadministratie 

Secretariaat NVVP 

Postbus 8003 

3503 RA UTRECHT 

secretariaat@pathology.nl 

 

Websitecommissie 

J. E. Boers, G.F.H. Diercks, N. Bulkmans 

Website: www.pathology.nl 

 

Lay out: Cantrijn 

 

Oplage 

600 exemplaren 

 

Advertenties 

Voor advertenties is overleg per telefoon of email met de redactie  

noodzakelijk. 

 

Kopij 

Insturen via correspondentie-adres. Aanleveren gebeurt via email. Elke 

auteur is verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage. Hetzelfde geldt voor 

inlichtingen door derden verstrekt. 

 

 

Koepelbestuur 

Prof. dr. M.J.A.P. Daemen, voorzitter 

Dr. J.L.G. Blaauwgeers 

Dr. F.J. van Kemenade 

Dr. R. A. Woutersen 

Prof. dr. P. van Diest 

Dr. R.M.W. de Waal 

 

 

Bestuur NVVP 

Prof. dr. M.J.A.P. Daemen, voorzitter 

Dr. F.J. van Kemenade, secretaris 

Dr. J.L.G. Blaauwgeers, penningmeester 
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Dr. T.E.G. Ruijter 
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Contributie 

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor 

2009 voor klinisch pathologen: gewone leden € 300,-; arts-assistenten/

AIO/AGNIO € 47,-; oud-leden € 25,-; buitengewone/buitenlandse leden € 

100,-.  

Voor de  sectie Experimentele pathobiologie: gewone leden € 63,-; arts-

assistenten/AIO/AGNIO € 32,-; oud-leden € 25,-; buitengewone/

buitenlandse leden € 25,-.  

Voor de sectie Dierpathologie: gewone leden € 63,-; arts-assistenten/AIO/

AGNIO € 32,-; oud-leden € 25,-; buitengewone/buitenlandse leden € 25,-.  

Nieuw binnengekomen proefschriften  
Titel Naam afgestudeerden Ziekenhuis Datum  

verdediging 

Proteinuria and function loss in native 

and transplanted kidneys 

Klaas Koop LUMC 2-sept-09 

Genetic and molecular markers of 

proteinuria and glomerulasclerosis 

Daphne Ijpelaar LUMC 15-sep-09 

Towards new therapeutic strategies in 

chondrosarcoma 

Yvonne Schrage LUMC 5-nov-09 


