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Obductie: Waarom

• Veel redenen, maar belangrijkste:

– Kwaliteitstoetsing laatste levensfase!
• Diagnostiek

• Therapie, nieuw en oud

• Erfelijkheid

• Wetenschap (b.v. Atherosclerose)

• Duidelijkheid verschaffen/geruststellen nabestaanden

• Evaluatie (nieuwe) diagnostische technieken

• Bescherming volksgezondheid

• (Forensische aspecten)



Het belang van de Obductie, ook in 2015

• Belang van obducties wordt afgemeten aan de mate en 
ernst van discrepantie tussen de klinische diagnosen 
(antemortem) en de bevindingen bij obductie

• Uit te drukken met het Goldman systeem



Goldman criteria:

• Klasse I:  Majeure discrepantie die zeker tot een 
andere behandeling had geleid, met een betere kans 
op overleving of genezing. Dus impact op uitkomst!

• Klasse II: Majeure discrepantie die tot een 
aanpassing van de behandeling had kunnen/moeten 
leiden, maar geen impact op uitkomst

• Klasse III: Discrepantie met mogelijk effect op 
uiteindelijke uitkomst

• Klasse IV: Minder belangrijke discrepantie



Nut van de obductie

• Belangrijkste: De Goldman I en II discrepanties

• Variabel opgegeven, 7-50% (!) (afhankelijk van 
patientenpopulaties en ziekenhuizen)

• Gemiddelde waarden: rond de 20% (laatste studie uit 
Nederland 23,5%, eind 2014 uit Alkmaar)

• Minor discrepanties 32,6%;  concordantie 43,9% in Alkmaar



Nut van de Obductie

• Geen grote geografische verschillen (Vergelijkbare 
getallen uit Europa, VS, Japan)

• Nauwelijks een dalende trend in deze getallen over de 
jaren (vanaf begin 20e eeuw), ondanks technische 
vooruitgang en toename kennis

• Discrepanties omvatten o.a. gemiste longembolie(en), 
gemiste infecties, onvermoede maligniteit, ruptuur 
AAAA, e.d.



Reden tot zorg

• Terwijl het aantal discrepanties niet afneemt, neemt 
het aantal obducties wel af, en wel dramatisch*:

• In  de meeste West-europese landen is het 
percentage < 10% (UK 7,9%, Nederland ± 5%). Het 
Nederlandse percentage behoort tot de laagste in 
Europa (alleen Moldavie en Georgie scoren lager!)

• Landen waar de toestemmingsprocedure anders ligt (Hongarije, 
Oostenrijk) hebben veel hogere percentages

• * In Alkmaar van 13,2% in 2007, naar 6,8% in 2014



Reden tot zorg?

• Gezondheidszorg in UK en Nederland behoort altijd 
nog tot de betere in de wereld, dus hoe erg is het 
eigenlijk?

• Moeilijk zeker te zeggen, maar het feit dat een 
effectief evaluatie-tool niet meer wordt gebruikt is 
zeker zorgelijk en suggereert dat artsen minder open 
staan voor zelfevaluatie en verbetering

Of althans……

• Dat een kwaliteitsmiddel onbenut blijft (met aantoonbaar 
gevolg voor de zorg)



Waarom die dalende trend?

• Betrokkenen:
– Klinici: Angst, overconfidentie, verlegenheid

– Pathologen: Desinteresse, overbelasting, moeilijk onderdeel

– Ziekenhuizen: Kostenpost, angst klachten, financiering 
onduidelijk

– Nabestaanden: Dood is eng, al zoveel meegemaakt, gedoe

– Overheden: Kostenpost, geen kwaliteitsdenken

– Verzekeraars: Patient is geen rechtspersoon meer, dus geen 
vergoeding

• Van meerdere kanten staat het doen van obducties onder druk



En wat nu…?...

• We moeten de obductie reanimeren!



En wat nu…?...

• Opties om tot verbetering te komen:

- Transparantie (communicatief, financiering, e.a.) K, N, Z, O

– Breng obducties onder bij verzekerde zorg  V

– Maak het obductiepercentage tot een KPI  Z, O

– Beloon artsen voor aanvragen van/gaan kijken naar een 
obductie (nascholingspunten?)  K, O

– Maak van obductiepathologie een sub-/superspecialisme P



En wat nu…?... (praktisch)

• Communicatie(mogelijkheden) verbeteren
– Voorlichtingsfolders, e.d.

• Meer exposure (tijdens opleiding) met ook 
aandacht voor toestemming vragen

• Presenteren als kwaliteitsmaatregel
• Obductiepercentage monitoren (KPI)

• Vernieuwing (inbreng radiologie)



Vragen aan de Raad

• Onderschrijft u het belang : 
– voorkomen verdere daling van het percentage obducties

– stimuleren toename percentages obducties

• Mandaat aan de ad hoc werkgroep om plan van aanpak 
uit te werken en voor te leggen aan de Raad

• Graag  uitbreiding ad hoc werkgroep met meer 
“behandelende” disciplines (nu: MDL, NVVP, NVVR en 
Jonge Specialisten)


