
Terugblik Casuïstiek 2010-2014



Overzicht casuïstiek  2010 – 2014

• 44 deskundigen-onderzoeken 
waarvan 42 met herbeoordelingsprocedure
waarvan 39 op verzoek van schadeverzekeraar en/of 
belangenbehartiger patient

3 op verzoek klachtencommissie zkhs

• 3 (getuige-deskundigen) adviezen t.b.v. (Centraal) Medisch 
Tuchtcollege

• Verschillende telefonische of schriftelijke adviezen aan 
pathologen/klachtencommissies



• 42  deskundigen-onderzoeken met herbeoordelingsprocedure

waarvan

• 25  “verwijtbaar onzorgvuldig” 

en waarvan

• 5 unaniem conform de oorspronkelijke diagnose, niet 
verwijtbaar onzorgvuldig.

• 29 unaniem niet conform de oorspronkelijke diagnose, 
waarvan  4 niet verwijtbaar onzorgvuldig.

• 8 niet unanieme herbeoordeling, niet verwijtbaar 
onzorgvuldig

Samenvatting herbeoordelingen 1



• 11 cervix (? FP?), 0 cf, 7  niet-cf, 4 niet unaniem
7 verwijtbaar onzorgvuldig.

• 6 mamma (5 FP), 0 cf, 4 niet-cf, 2 niet unaniem
2 verwijtbaar onzorgvuldig . 4 niet

• 5 gepigm.huidjes ( 2 FP), 0 cf, 4 niet-cf, 1 niet unaniem
4 verwijtbaar onzorgvuldig.

• 6 hoofd/hals, 1 cf, 4 niet-cf, 2 niet unaniem
3 verwijtbaar onzorgvuldig.

• 3 prostaat (2 FP), 1 cf, 2 niet-cf
2 verwijtbaar onzorgvuldig.

Samenvatting herbeoordelingen 2



• 3 lymfeklieren ( 2 SNB, FP),0 cf, 2 niet-cf, 1 niet 
unaniem
2 verwijtbaar onzorgvuldig.

• 2 maag (1 FP, 1 carc/ly),0 cf, 2 niet-cf
2 verwijtbaar onzorgvuldig.

• 2 blaas ( 2 FP) , 0 cf, 1 niet-cf, 1 niet unaniem
1 verwijtbaar onzorgvuldig.

• 4 overig, 1 cf, 3 niet-cf
2 verwijtbaar onzorgvuldig.

Samenvatting herbeoordelingen 3



Casus 1: vrouw 33 jaar

• Knobbel in linker borst

• Mammografie, echo, MRI: Birads V tumor 6 cm met 

spiculae

• Naaldbiopt, cytologische punctie, adenocarcinioom

• SNB, pre-op chemo en radio

• MRI vrijwel geen tumorregressie: ablatio links



• PA Radial scar en floride epitheelhyperplasie

• Revisie intern biopten en cytologie: conform PA 

ablatio

• Consult extern (n.a.v. revisie) biopten, punctie, 

ablatio: conform PA ablatio

Casus 1: vrouw 33 jaar



Casus 1: vrouw 33 jaar

• Herbeoordeling procedure op verzoek van verzekeraar 

patholoog / ziekenhuis en belangenbehartiger patiënte.

• Bij oorspronkelijke beoordeling waarschijnlijk geen 

myoepitheel marker gebruikt, wel CK 5/6.

• Herbeoordeling coupes in set van 6 naaldbiopten 

(afzonderlijk met en zonder P63).

• Zonder P63: 0/5 pathologen adeno / ductaal carcinoom.

• 5/5 pathologen: voorlopige diagnose, voorkeur 

goedaardig, myoepitheel marker aanvragen.



Casus 1: vrouw 33 jaar

• Met p63: 5/5 pathologen: goedaardig, complex. 

scleroserende leasie, radial scar, ductale hyperplasie.

• Herbeoordeling punctie uitstrijken in set van 6.

• 0/5 analisten en pathologen adenocarcinoom.

• 5/5 analisten en pathologen : verdacht voor 

maligniteit of onzeker maligne, histologisch 

onderzoek gewenst.



Casus 1: vrouw 33 jaar

De betreffende patholoog heeft bij het beoordelen 

van deze casus niet gehandeld zoals van een “redelijk 

bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in gelijke 

omstandigheden” had  mogen worden verwacht.

Klacht gegrond verklaard en aansprakelijkheid voor de 

schade erkend.



Casus 2, mamma, vrouw, 49 jaar

• Mammanaaldbiopten links: invasief ductaal carcinoom, IHC 
met Cam5.2, p63, actine en calponine bevestigt het invasieve 
karakter van de tumor en het volledig ontbreken van myo-
epitheel

• Lumpectomie: atypische epitheliale proliferatie met moeilijk 
te interpreteren IHC, waarbij maligniteit niet zeker is en een 
papilloom wordt overwogen.

• Consult extern:  scleroserend papilloom/adenoom, biopten 
achteraf ook papilloom/adenoom, de negatieve p63 en 
calponine hebben kennelijk geleid tot de diagnose maligniteit.



Casus 2, mamma, vrouw, 49 jaar

Letterlijke teksten herbeoordeling

• P63 enkele kernen positief, herhalen! DD: 
microglandulaire adenose, adenocarcinoom
(voorkeur!).Na herhaling p63 consult intern.

• Geringe polymorfie epitheel, calcificatie. Myo-epitheel
markers moeilijk te beoordelen. Niet eenduidig benigne, 
excisie pro diagnosi.

• Niet eenduidig benigne, voorkeur adenose, mede gezien 
actine en calponine pos, p63 mogelijk niet optimaal, 
herhalen.



Casus 2, mamma, vrouw, 49 jaar

Letterlijke teksten herbeoordeling

• Lastig beeld. Geen p63 en calponine omspinning bij pos 
actine. DD: adenosetumor of toch tubulair carcinoom. 
Herhalen p63 met controle en dan bespreken.

• Voorkeur voorlopig: papilloom/papillaire laesie dd
adenosistumor of scleroserende adenose. Onvoldoende 
argumenten voor maligniteit, maar ook “niet eenduidig 
benigne”. P63 herhalen en dan bespreken.

• Infiltrerend ductaal carcinoom, mogelijk tubulair
carcinoom.



Casus 2, mamma, vrouw, 49 jaar

Conclusie: 

Hoewel de oorspronkelijke beoordeling niet heeft geleid tot 
herhalen van het markeronderzoek of interne consultatie, 
zoals de meerderheid van de herbeoordelende pathologen wel 
adviseert, menen wij dat er onvoldoende redenen zijn om te 
spreken van verwijtbare onzorgvuldigheid bij de 
oorspronkelijke beoordeling van de biopten T xx-xxxx
aangezien ook de herbeoordeling door 6 “redelijk handelende 
en redelijk bekwame” beroepsgenoten aangeeft dat 
verschillende interpretaties, waaronder ook de oorspronkelijke 
diagnose, mogelijk zijn.



Casus 3: prostaat, man 62 jaar

• Feb.2007:  PSA bij 2 metingen 7.3 en 8.8

Biopten li en re: geen aanwijzingen voor maligniteit

Advies van uroloog: PSA vervolgen

• Sept.2007: PSA 8.5 en elders 8.8

Biopten: tekenen van atrofie, chronische focaal 

actieve ontsteking.

Advies uroloog: PSA na een jaar herhalen



Casus 3: prostaat, man 62 jaar

• Aug.2008: PSA 10.8

Biopten: li en re en transitzone: atrofie en geringe 

ontsteking en een tweetal gebiedjes met atypische buisjes, 

waarbij de basale laag slechts gedeeltelijk aanwezig is. 

Het beeld is onvoldoende voor de diagnose maligniteit.

(myo-epitheel markers p63 en 34beta E12 verricht: deels 

buizen met positief aankleurende cellen, deels ontbreekt 

deze kleuring. Vermeld in verslag. Door 2 pathologen 

beoordeeld)

Advies uroloog : PSA controle over 2 jaar



Casus 3: prostaat, man 62 jaar

• Feb.2009: wegens klachten botscan en echo: vergrote 
lymfklier re lies en verdenking op botmeta’s. PSA 96.
Biopten li en re: glandulaire hyperplasie en geringe 
ontsteking, links locaal een achttal atypische buisjes, 
waarbij de basale cellaag overwegend ontbreekt. 
Geen nucleoli.
Al met al in deze biopten onvoldoende aanwijzingen 
voor maligniteit.
(my-epitheel marker p63 aanwezig, door tenminste 2 
pathologen beoordeeld)



Casus 3: prostaat, man 62 jaar

• Maart 2009: PSA 104. Lymklierbiopsie re supraclav: 

metastase van een slecht gedifferentieerd 

adenocarcinoom met overtuigend positieve PSA-

kleuring.

(beoordeeld en geautoriseerd door 3 pathologen)

• Interne revisies : ongewijzigd, achteraf biopten 2009 

misschien toch wel verdacht.



Casus 3: prostaat, man 62 jaar

• Deskundigen-onderzoek met herbeoordeling volgens 

NVVP methode verzocht door advocaat familie en 

schadeverzekeraar ziekenhuis/pathologen

• Herbeoordeling van de biopten 2007 (2 x),2008 en 2009

• 0/7 pathologen stelt op een of meer biopten maligniteit



Casus 3: prostaat, man 62 jaar

• 4/7 in 1 der biopten 2008 “atypische buisjes, 

onvoldoende voor maligniteit”

• 2/7 op biopten 2009: in 1 der biopten focus 

adenocarcinoom (0, 5 mm, 10%)

• 7/7 op de biopten 2007 en 2008 conform de 

oorspronkelijke diagnose



Casus 3: prostaat, man 62 jaar

• De conclusie van de herbeoordeling luidt dat de 
oorspronkelijk beoordelende pathologen bij het 
onderzoek van de voor de diagnose en behandeling 
relevante prostaatbiopten van dhr.XXX uit 2007 en 2008 
gehandeld en geoordeeld hebben zoals 7 andere “redelijk 
handelende en redelijk bekwame” beroepsgenoten in 
zoveel mogelijk gelijke omstandigheden ook geoordeeld 
zouden hebben en dat er geen sprake is van verwijtbaar 
onzorgvuldig handelen.



Casus 4: vrouw 33 jaar

• Behandeling voor fertiliteitsonderzoek

• Uitstrijkje afgenomen uitslag pap 1

• Geen vervolgonderzoek

• 14 maanden later pap 3b cave carcinoom

• Herbeoordeling oorspronkelijke uitstrijk pap 3a 

geringe dysplasie

• Cervixcarcinoom is vastgesteld

• Verdere beloop is mij onbekend



Casus 4: vrouw 33 jaar met 

cervixcarcinoom

• Uitstrijkje door  6 analisten herbeoordeeld in een set 

met 6 andere uitstrijkjes.

• Consensus uitslag door patholoog beoordeeld en 

uitslag afgegeven

• 6/6 analisten pap 3a matig

• Patholoog uitslag matige dysplasie 



Casus 4: vrouw 33 jaar met 

cervixcarcinoom

• Er is niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam 

… etc

• De procedures in het laboratorium zoals multiple 

screeningsprotocol, visitaties zijn allen gevolgd of 

adequaat



Casus 5: vrouw 42 jaar 

• Baarmoederhals uitstrijkje BVO : Pap 1

• 1 ½ jaar later: 

Wegens klachten gynaecologisch onderzoek.

PA–onderzoek biopten cervix: 

plaveiselcel carcinoom (baarmoederhalskanker).

• Revisie intern van uitstrijkjes: 

achteraf enkele groepjes sterk atypische cellen gezien.



Casus 5: vrouw 42 jaar 

• 2 jaar later: uitzaaiingen vastgesteld. 

• Klacht wegens vermeende gemiste diagnose van 

het uitstrijkje, waardoor mogelijk “verlies van 

kans” op genezing.



Casus 5: vrouw 42 jaar.

• Set van 5 cervixuitstrijken, mix van diagnosen, 

beoordeeld door 7 cytologisch analisten.

• 0/7  plaveiselcelcarcinoom.

• 4/7 geen abnormale cellen, Pap 1

• 3/7 afwijkende cellen gezien 

2x pap 3A, 

1x pap 3B.

Deze beoordelingen zouden geleid hebben tot 

verder onderzoek.



Casus 5: vrouw 42 jaar

Aansprakelijkheid analist / patholoog voor 

verwijtbare onzorgvuldigheid bij het beoordelen van 

de BVO-uitstrijk niet erkend.

Mogelijke “onderdiagnose” (fout-negatief) bij 

bekende kans op fout-negatieve uitkomst van BMH-

uitstrijkjes. 

(uitgebreide literatuur: FN – percentage variërend in studies van enkele tot 20 %)



Leermomenten en uitdagingen 1

• De vragen richten zich meer op de intern gevolgde procedure

– Voldoet het laboratorium aan gestelde normen (CCKL, 
NVVP)

– Worden richtlijnen en procedures gevolgd ( protocol 
modules (cris) oncoline)

• De cervix cytologie

– Klassieke methode  versus dunne laag

– De bias door de kennis achteraf

– Helft echte “misser” 

– Nieuwe praktijkrichtlijn moet “zelf inzicht” geven



Leermomenten en uitdagingen 2    

• Algemeen
=  formuleringen in Richtlijnen (bv. “expert”, “bij twijfel”)
=  verslaglegging ( mede-beoordeling, markers met interpretatie, 

data aanvullend onderzoek etc.)
=  (conclusieve) uitspraken op matig materiaal

• Mamma- en prostaatbiopten
=  toenemend belang van MDO
=  indicatie en interpretatie myo-epitheelmarkers
=  reproduceerbaarheid (semi) quantitatieve bepalingen  (MAI, 
Gleason)

• Hoofd/Hals
=   (verregaande) uitspraken op cytologie
=   aandacht voor klinische/radiologische context, overleg!



Leermomenten en aanbevelingen 

• Leg de werkwijze goed vast en handel ernaar.

• Leg afwijkingen van de normale procedure expliciet 
vast.

• Protocollen en richtlijnen worden meer maatgevend 
handel hiernaar of leg afwijkingen hiervan 
gemotiveerd vast.

• Zorg voor goede verslaglegging van afwijkingen in 
het MDO of ander overleg.


