
 

Pathologie: de wetenschap achter uw diagnose en beh andeling 
 

Pathologie is vrij te vertalen als ‘het begrijpen v an ziekten’. Pathologen zoeken naar 
oorzaken en gevolgen van ziekten, zodat behandelend e artsen de juiste therapie 
kunnen toepassen. Veelal op de achtergrond, spelen pathologen als medische 
specialisten een hoofdrol in uw diagnose en behande ling.  

Pathologie is een ondersteunend medisch specialisme dat gericht is op het vaststellen van 
ziekten door microscopisch onderzoek van cellen, weefsels en lichaamsvloeistoffen van 
patiënten. De uitslagen van deze onderzoekingen maken deel uit van de medische gegevens 
van patiënten. Bij het bepalen van de juiste diagnose en behandeling van hun patiënten 
vertrouwen behandelende artsen vanuit alle voorkomende medische disciplines op de 
kennis, diagnostische vaardigheden en adviezen van pathologen. 
 
Pathologen spelen niet alleen een belangrijke rol in het stellen van diagnoses. Pathologisch 
onderzoek vindt ook plaats in het kader van het monitoren van de effecten van 
behandelingen, alsmede ten behoeve van bevolkingsonderzoek (o.a. naar 
baarmoederhalskanker). Pathologen zijn merendeels werkzaam in pathologie laboratoria die 
verbonden zijn aan ziekenhuizen. In Nederland zijn ca 350 pathologen actief binnen 61 
pathologie laboratoria. 

In het specialisme pathologie staat de zorg voor patiënten centraal. Op verzoek van zijn of 
haar collega-artsen streeft de patholoog er doorlopend naar om accurate en betrouwbare 
diagnoses te stellen, het liefst binnen een zo kort mogelijke tijd. Door de beschikbaarheid 
van hoogwaardige technische faciliteiten en door de gecoördineerde inzet van uiteenlopende 
professionals binnen de pathologie laboratoria, worden patiënten en hun behandelaars de 
best mogelijke ondersteuning geboden.  

Cel- en weefselmateriaal dat gebruikt is voor pathologisch onderzoek wordt binnen de 
pathologie laboratoria tenminste gedurende 30 jaar bewaard conform richtlijnen van de 
beroepsgroep en volgens wettelijke bepalingen. Op basis van gearchiveerd materiaal is het 
mogelijk om ook in een later stadium pathologische diagnoses te stellen, diverse 
onderzoeken te doen en nieuwe therapieën te ontwikkelen. Het beheer van het gezamenlijke 
archief van de pathologie laboratoria in Nederland is in handen van PALGA (Pathologisch 
Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief). 
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