Een lab dat levens redt
De afdeling pathologie van het UMCG
ontvangt jaarlijks ruim 50.000 inzendingen
voor weefselonderzoek. De patholoog
beoordeelt het weefsel en stelt diagnoses
waarmee de specialisten hun patiënten de
beste behandeling kunnen geven.
Rondleiding door een lab dat levens redt.
MICHEL BRANDSMA, ANDRÉ BROERE

50.000 inzendingen
per jaar

Afdeling pathologie

75% weefselonderzoek
25% uitstrijkjes en
celonderzoek*

●
●

●

*komen op deze pagina niet aan bod

Ziektes
60% kanker
40% andere
aandoeningen

●
●

19 pathologen
17 artsen in opleiding
tot patholoog
●
7 wetenschappelijke
stafleden
● 25 promovendi
● 170 medewerkers
●

Kanker: pathologie vooraf en achteraf
●
●

Vooraf: om welke kanker gaat het?
Achteraf: is de tumor geheel verwijderd?

Moleculaire diagnostiek

Op basis van DNA-onderzoek kan de patholoog bepalen
voor welke therapie de kanker van een patiënt gevoelig is.

Obductie (sectie)
Het lab onderzoekt circa 350 keer per jaar organen van
overledenen om de doodsoorzaak vast te stellen of de
effecten van een behandeling te beoordelen. Het lab
doet geen strafrechtelijk onderzoek. Dat gebeurt
in het Nederlands Forensisch Instituut.

Afname van weefsel
●
●
●

Biopsie: Met een dikke naald wordt een klein
beetje weefsel (een biopt) afgenomen
Operatie: De chirurg snijdt een groter stuk
weefsel weg voor onderzoek
Sneldiagnostiek: Weefselonderzoek tijdens een operatie

Procedure
●
●
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Biopten arriveren
in potjes formaline
Deze vloeistof
desinfecteert en
maakt het weefsel stijf

●

●

●

Grotere weefsels
worden eerst in plakjes
gesneden en op het
oog beoordeeld (zie
grote foto)
Het weefsel wordt
ontvet, gedroogd en
in blokjes paraffine
gegoten

●

Een kleurbad maakt
de weefselstructuren
zichtbaar
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●

De glasplaatjes
krijgen een
beschermend
folielaagje en gaan
naar de patholoog
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Vriescoupe

De blokjes
worden in
plakjes
(coupes)
geschaafd
van 0,003
millimeter

●
●
●

De chirurg wil tijdens de operatie weten of hij de
tumor geheel heeft weggesneden of dat een onverwacht aangetroffen plekje een uitzaaiing is. In het lab
wordt het weefsel direct ingevroren in vloeibare
stikstof (< -80 °C) en in dunne plakjes (vriescoupes)
geschaafd voor onderzoek onder de microscoop. De
patholoog stelt binnen het uur een diagnose waarna
de chirurg verder kan met de operatie.
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De patholoog onderzoekt het weefsel onder
de microscoop en stelt een diagnose
Dat doet hij op basis van de samenstelling,
vorm en ligging van de cellen
De totale procedure duurt meestal 2 tot 5 dagen
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Immuun diagnose

2
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Inbeeld Dvhn

De coupes worden op
glasplaatjes gelegd en
gladgestreken in een
waterbad

●

Met medewerking van patholoog Arjan Diepstra

Elk type kanker produceert zijn eigen soort eiwitten
De patholoog beschikt over bijna tweehonderd soorten
kunstmatig gekleurde antilichamen* waarmee hij het
te onderzoeken weefsel kan impregneren
Specifieke antilichamen binden zich aan specifieke
kanker-eiwitten en onthullen zo de aard van de
kankercellen
Op deze manier kan de patholoog onder meer de
herkomst van uitzaaiingen vaststellen

*antilichamen zijn afweerstoffen die ons immuunsysteem
produceert. De antilichamen die de patholoog gebruikt zijn
speciaal voor weefselonderzoek gefabriceerd.
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