
Nascholing gynaecopathologie d.d. 19 november 2015 

 

T.L. Boerman 

 

In een zijgewelf van Fort Landmark, achter het geweld van de DNA-pathologie, werd 

onder stimulerende leiding van professor Hollema een kort overzicht gegeven van de 

endometriumpathologie.  

 

Tjalling Bosse opende enthousiast met zijn ervaringen, opgedaan tijdens de revisie voor 

de PORTEC 2 studie. Het aangekondigde pijnpuntje bleek de gradering en deels daarmee 

samenhangende tumortypering te zijn. Ook zijn wij met z’n allen verslaafd aan graad 2 

tumoren. Die scoren wij vaak te hoog. Een lastige boodschap voor de klinisch patholoog.  

Uiteindelijk gaat het om de prognose voor de patienten en die lijkt duidelijk beter te 

correleren met de diagnose van de review patholoog in het academisch centrum. Naast 

meer aandacht voor deze punten, is de prognostische correlatie ook te verbeteren door 

aanvullende immuo- en moleculaire markers. De integratie van betere morfologische 

classificatie en  aanvullende markers  geeft de beste correlatie met de overleving.  

Koen van de Vijver volgde met een gedegen uitleg over de endometrium stromasarcoom 

en het ongedifferentieerd uterien sarcoom. Macro- en microfoto’s volgde elkaar in rap 

tempo op. Praktisch differentiaaldiagnosen en de relatieve betekenis van aanvullend 

immunohistochemisch onderzoek werden helder uitgelegd. Het advies om bij twijfel terug 

te gaan naar de macroscopie en meer coupe’s uit te nemen klinkt simpel maar wordt 

toch soms vergeten. Met name in deze eeuw van explosief toegenomen genetische 

kennis. 

 

De afsluitende voordracht van professor Harry Hollema sloot hierbij goed aan. Ook hierbij 

aandacht voor de praktisch praktijk problemen.   Hij stelde o.a. kritische vragen over de 

beoordeling van lymfangio-invasie. Daarnaast kwamen de nieuwe indeling voor de 

atypische hyperplasie van het endometrium aanbod en de problemen met betrekking tot 

de classificatie van gemengde endometriumcarcinomen. 

 

Samenvattend een leerzame nascholing met puntjes op de i voor oude zaken en 

aanvullende informatie over de veranderingen van de WHO classificatie 2013 en nieuwe 

markers.  

 

De opzet en uitvoering is zeker voor herhaling vatbaar.  Ook voor de andere 

“aandachtsgebieden” of “subspecialisaties” binnen ons breed vakgebied. 

 

 


