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Documentverwijzing 

Naam document Hyperlink 

Landelijke protocol monsterontvangst en 
voorbereiding klinische monsters (versie 
2.0) 

In SharePoint beheerd 

Landelijke richtlijn cervixcytologie (2016) http://www.oncoline.nl/cervixcytologie 

Landelijke bijlage bedieningsinstructie 
T5000 (in Hologicprotocol) 

http://www.thinprep.com/pdfs/MAN-04008-001.pdf 

Europese richtlijn [IARC 2008] http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf 

Protocol kwaliteitsaudit 
screeningslaboratoria BMHK (versie 1.0) 

In SharePoint beheerd 

 

De (praktische) afspraken in de afgesloten overeenkomst tussen het screeningslaboratorium en FSB 

gelden boven de informatie uit de NVVP cervixcytologie richtlijn. De verwijzingen naar lokale 

protocollen (in blauw) bevatten geen link, maar zijn alleen per laboratorium gedocumenteerd en 

worden op locatie tijdens de audits geverifieerd. 

 

Versiebeheer 
Nieuwe versies dienen voorgelegd te worden aan de LCR cytologie en FSB. FSB legt deze voor aan 

het RIVM. Pas na akkoord van FSB is de nieuwere versie van kracht. 

Wijziging bij 2.0 Aangebracht door Datum 

4. Relevante begrippen en afkortingen:  definities 
toegevoegd (concordantie, discordantie, RS+, 
SharePoint).  
5.2 Cytologische beoordeling: werkwijze bij 
discrepanties toegevoegd. 
5.4 Gegevensvastlegging: aanvullingen bij punt 1, 3 en 
6. 
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1. Inleiding  

Het screeningsonderzoek van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt uitgevoerd 

door vijf screeningslaboratoria. De screeningslaboratoria zijn CCKL of gelijkwaardig geaccrediteerd 

en verrichten de werkzaamheden in kader van het bevolkingsonderzoek conform de kwaliteitseisen 

die vanuit CCKL (dan wel ISO15189) worden gesteld. Jaarlijks voert het laboratorium een interne 

proces audit uit op de werkplekken waar het primaire proces van het bevolkingsonderzoek wordt 

uitgevoerd. 

De werkzaamheden in het kader van het bevolkingsonderzoek worden binnen het laboratorium 

verricht op drie afdelingen: de afdeling monsterontvangst, het HPV-laboratorium en het Cytologie-

laboratorium. De HPV-analyse is ingebed binnen de medische microbiologie of binnen de pathologie. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen in de overeenkomst en de SLA, Beleids- en 

Uitvoeringskader en de van toepassing zijnde richtlijnen. Conform CCKL (dan wel ISO15189) moeten 

alle bij het bevolkingsonderzoek betrokken medewerkers deelnemen aan na- en bijscholing. 

Het primaire proces van het bevolkingsonderzoek wordt ondersteund door het informatiesysteem 

ScreenIT. De laboratoriummedewerkers die met ScreenIT werken hebben daarvoor een UZI-

medewerkerspas op naam of een UZI-zorgverlenerspas. Het laboratorium voert jaarlijks een interne 

proces audit (NEN 7510) uit op de voor het bevolkingsonderzoek relevante werkprocessen om de 

beveiliging van omgang met privacygevoelige gegevens te waarborgen. 

De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vijf screeningslaboratoria voor de kwaliteitsborging 

van het screeningsonderzoek is belegd in het kwaliteitsplatform. Medewerkers worden in de 

gelegenheid gesteld deel te nemen aan periodieke afstemmingsoverleg en conformeren zich aan de 

werkzaamheden die vanuit het kwaliteitsplatform worden uitgevoerd.  

Inzake het beheersen van de mogelijke risico’s verbonden aan werkzaamheden die in het kader van 

het bevolkingsonderzoek worden uitgevoerd, stelt het laboratorium jaarlijks een proces-FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis) op. Het laboratorium signaleert knelpunten in een zo vroeg 

mogelijk stadium waarin deze nog ongedaan gemaakt of de gevolgen ervan zoveel mogelijk 

ingeperkt kunnen worden. Conform CCKL (dan wel ISO15189) worden afwijkingen van de werkwijze, 

zoals vastgelegd in landelijke protocollen, door het laboratorium geregistreerd.  
 

2. Doel van het protocol 
 

Dit landelijk protocol geeft de kaders van de verwerking van monsters van het bevolkingsonderzoek 

die cytologisch beoordeeld moeten worden. Het betreft de stappen opwerking tot preparaat, 

cytologische beoordeling en verslaglegging. Met dit landelijke protocol wordt bewerkstelligd dat de 

cytologie in het kader van het bevolkingsonderzoek binnen de vijf screeningslaboratoria uniform 

wordt uitgevoerd.  

 

De inhoud van dit protocol dient door de vijf screeningslaboratoria gebruikt te worden bij het 

opstellen van de lokale protocollen van de individuele screeningslaboratoria.  
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3. Doelgroep en/of toepassingsgebied  
 

Dit protocol is relevant voor medewerkers van het screeningslaboratorium die betrokken zijn bij het 

opwerken en beoordelen van de cytologische preparaten. Het protocol is van toepassing op de 

monsters die in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn afgenomen en 

cytologisch moeten worden beoordeeld. Deze monsters komen in aanmerking voor cytologie in de 

volgende situaties: 

• Cytologie bij klinische afname waar het uitstrijkje hrHPV+ was; 

• Cytologie bij klinische afname naar aanleiding van een hrHPV+ ZAS; 

• Cytologie bij klinische afname bij het controle-onderzoek op 6 maanden. 

4. Relevante begrippen en afkortingen  
 

BMHK Baarmoederhalskanker 

BSN Burger Servicenummer 

BVO Bevolkingsonderzoek 

Concordantie Als bij revisie de PAP-klasse gelijk is aan of één PAP-klasse verschilt 

van de eerste beoordeling 

COS Computer ondersteund screenen 

CRIS4 Centraal Registratie Informatie Systeem (PALGA protocol module) 

Discordantie Als bij revisie de PAP-klasse meer dan één PAP-klasse verschilt van de 

eerste beoordeling 
DLC Dunne laag cytologie 

FSB Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis 

hrHPV Hoog-risicotypen van het Humaan Papillomavirus 

ISO International Organisation for Standardization 

KOPAC Kwaliteit, Ontsteking, Plaveiselepitheel, Andere afwijkingen en 

Cylinderepitheel 

LCR Landelijk Coördinerend Referentiefunctionaris 

LBO Landelijke Beheerorganisatie 

LMS Laboratorium Management Systeem 

NVVP Nederlandse Vereniging Voor Pathologie 

PALGA Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief 

PPM PALGA Protocol Module  

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RGS Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 

RS+ Reviewscoop + (Hologic) 

ScreenIT Systeem voor elektronische uitwisseling binnen 

bevolkingsonderzoeken 

SharePoint Landelijk documentbeheer en communicatie BVO BMHK met beveiligde 

toegang en bevoegdheden stakeholders 

UDPS Universeel Decentraal PALGA Systeem waarin alle diagnosen worden 

geregistreerd. 

SLA Service Level Agreement 

ZAS Zelfafnameset 
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5. Werkwijze 

5.1 Opwerken tot preparaat 

Monsters worden vanaf het HPV-laboratorium of de ruimte voor monsterontvangst naar het 

cytologielaboratorium gebracht. Hierbij is het laboratorium specifieke protocol logistiek binnen een 

laboratorium van toepassing. Het monster wordt bij de cytologie aangeboden zonder papieren 

laboratoriumformulier. De (gecontroleerde) informatie, ook in het bijzonder de medisch 

inhoudelijke, van het formulier is via een order al beschikbaar bij analyse. 

 

Bij hrHPV+ monsters is ook gecontroleerd of de medische informatie goed is gescand. ScreenIT 

maakt op basis van deze gecontroleerde gegevens van het laboratoriumformulier een order aan en 

stuurt deze elektronisch naar UPDS. In deze order zijn de herkende (en gecontroleerde) gegevens 

van het laboratoriumformulier vooraf ingevuld.  

 

Het voorbewerken van cytologisch materiaal met een schudmachine is niet toegestaan. 

Lyseren kan zonodig worden toegepast. Dit is alleen toegestaan als blijkt dat het DLC-preparaat in 

eerste instantie niet te beoordelen was door bloedbijmenging. 

 

Bij het opwerken van het preparaat, geldt dat er dient te worden gewerkt volgens Protocols for 

General Cytology with ThinPrep® Method. 

  

Instructie voor het werken met biologische materialen ( zie lokaal Protocol screeningslaboratorium) 

en met milieugevaarlijke afvalstoffen (zie lokaal Protocol screeningslaboratorium) is van toepassing.  

De bediening van de Hologic T5000, inclusief veiligheidsinstructies staat beschreven in de 

leveranciers handleiding (zie landelijke bijlage leveranciershandleiding en / of lokaal protocol 

Bedieningsinstructie T5000 processor) 

De chemicaliën die gebruikt worden bij de T5000 dienen beschreven te staan in de lokale 

protocollen van het screeningslaboratorium (zie lokaal protocol leveranciers Bedieningsinstructie 

T5000 processor).  

 

A. Ontvangst van geselecteerde Thinprep potjes met  monsters 

(Zie lokaal protocol T5000 van het screeningslaboratorium) 

 

B. Thinprep potjes gereed maken voor de T5000  

(Zie lokaal protocol T5000 van het screeningslaboratorium) 

 

C.  T5000 inzetten (maken van de dunnelaag preparaten)  

(Zie lokaal bedieningsinstructie protocol T5000 van het screeningslaboratorium) 

 

D.  T5000 uithalen  

(Zie lokaal bedieningsinstructie protocol T5000 van het screeningslaboratorium) 

 

E.  Kleuren van de DLC preparaten m.b.v. kleurmachine  

(Zie Hologic protocol) 

 

F.  Afdekken van de gekleurde preparaten  
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(Zie instructie lokaal protocol gebaseerd op leveranciers voorschriften behorende bij 

afdekmachine) 

 

5.2 Cytologische beoordeling 

1. De beoordeling van de preparaten gebeurt met behulp van de Hologic Reviewscoop+ of een 

lichtmicroscoop. Dit gebeurt handmatig zonder gebruik van computer ondersteunend 

screenen (COS) of digitale cytologie. De RS+ kan in dit geval hetzelfde bediend worden als een 

normale lichtmicroscoop. ( Zie lokaal protocol screeningslaboratorium bediening microscoop).  

2. Scan de barcode op het preparaat. Op het beeldscherm komen de juiste cliëntgegevens en 

gegevens van het laboratoriumformulier te staan. Deze staan in de PPM en kunnen niet 

gewijzigd worden. Handgeschreven tekst van het laboratoriumformulier kan met een 

ordernummer uit PALGA worden opgezocht in ScreenIT waarna de handgeschreven informatie 

via het scherm gelezen kan worden. 

3. Klinische gegevens en voorgeschiedenis in het CRIS4 protocol dienen als informatie te worden 

meegenomen voor de start van het screenen door de cytologisch analist om deze informatie 

mee te laten wegen in de uiteindelijke beoordeling.   

4. Voor het screenen dient een beoordeling van de kwaliteit plaats te vinden op technische 

uitvoering (luchtbellen, veel kapotte cellen en cytoplasmafragmenten), kwaliteit en de 

kwantiteit van beoordeelbare cellen. Meer dan 25% van de cellen moet beoordeelbaar zijn en 

meer dan 5000 plaveiselcellen moeten aanwezig zijn. Zie verder onder ‘Criteria voor het 

afwijzen van preparaten (B3)’. 

5. Voor de beoordeling van het preparaat dient te worden gewerkt volgens de vigerende versie 

van de Europese richtlijn [IARC 2008] en de op het BVO van toepassing verklaarde onderdelen 

van de landelijke richtlijn cervixcytologie. Bij de beoordeling en het komen tot een advies 

gelden de volgende aandachtspunten; 

a. Klinische informatie betreffende leeftijd (atrofie, te hoge uitrijping) en hormonale status 

(zwangerschap, pilgebruik, hormoongebruik anders) en menstruatie (bloederige uitstrijk, 

aanwezigheid van endometriumcellen) kan het microscopisch beeld mede bepalen en 

van invloed zijn op de cytologische classificatie.  

b. HPV-status is een gegeven, maar koilocytose zonder nucleaire afwijkingen zoals 

vastgesteld voor PAP-2 is onvoldoende basis om deze te classificeren als PAP-2. 

c. Parakeratose liggend in plaques of geïsoleerde cellen zonder nucleaire atypie is 

onderdeel van een benigne reactieve verandering en dient geclassificeerd te worden als 

een pap1. Bij cytonucleaire atypie is er sprake van tenminste PAP-2. 

d. Bij IUD gebruik kunnen ook reactieve celafwijkingen en “shedding” van 

endometriumcellen of tekenen van endometritis voorkomen. 

e. Tijdens de zwangerschap kunnen trofoblastcellen en deciduale cellen voorkomen of een 

atrofisch beeld tijdens lactatie. 

f. Het voorkomen van enkele niet goed te classificeren cellen binnen een PAP-1 beeld 

waarop een hogere afwijking niet is uit te sluiten dient geclassificeerd te worden als ASC-

H (Bethesda). Binnen de CRIS4 module moet dan gekozen worden voor atypie (PAP-1 met 

KOPAC extra code 15 = gelijkgesteld aan matige dysplasie (PAP-3A matig). 

6. Het verdient aanbeveling om bij twijfel en moeilijke gevallen (weinig cellen, dikke groepen, 

etc.) een tweede analist onafhankelijk te laten screenen. Binnen een laboratorium worden 

hierover afspraken gedocumenteerd. 
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7. Patholoog bekijkt het preparaat in ieder geval bij de volgende situaties 

a. Bij een pap-classificatie van minimaal PAP-2; 

b. Bij PAP-0 van het controle uitstrijkje op 6 maanden;.  

c. Bij verwijzing n.a.v. het controle uitstrijkje op 6 maanden dienen bij voorkeur ook het 

eerdere uitstrijkje mede beoordeeld te worden door een patholoog. 

8. Bij een controle uitstrijkje op 6 maanden is de uitslag van het eerdere uitstrijkje beschikbaar. 

Wanneer er een discrepantie is van tenminste PAP-3a2 (HSIL) in de 6 maanden uitstrijk ten 

opzichte van PAP1 (NILM) van het eerste uitstrijkje dient altijd revisie plaats te vinden van het 

eerste uitstrijkje door een analist én patholoog en dient de revisie digitaal te worden 

vastgelegd. Indien er sprake is van een gewijzigde beoordeling van de eerste uitstrijk en er dus 

sprake is van een echte discrepantie, dient deze discrepante uitstrijk te worden meegenomen 

in periodieke vakinhoudelijke besprekingen (zie Protocol periodieke audit 

screeningslaboratoria BMHK versie 1.0, auditeis D.1.4. ) 

9. De patholoog bekijkt tenminste de gestipte velden. 

 

5.3 Criteria voor afwijzen preparaten 

In overeenstemming met de Landelijke richtlijn cervixcytologie en Protocols for General Cytology 

with ThinPrep® Method wordt een preparaat afgekeurd indien: 

a. er geen afwijkingen zijn gevonden en er minder dan 5000 plaveiselcellen aanwezig zijn, 

volgens de telmethode waarbij er op twee denkbeeldige lijnen binnen het preparaat (12-

6u en 3-9u) gemiddeld minder dan 4 cellen per beeld worden geteld bij de vergroting 40 x 

10.  

NB bij te weinig cellen dus volledig screenen om afwijkende cellen te detecteren; bij 

aanwezigheid van afwijkende cellen mag geen PAP 0 classificatie worden afgegeven.  

NB. Het is niet meer mogelijk om een preparaat af te keuren op basis van het ontbreken van 

endocervicale cellen. 

b. er sprake is van een versluiering van meer dan 75% van de plaveiselcellen door bloed 

en/of ontstekingscellen of andere artefacten (bijv. gel). 

 

5.4 Gegevensvastlegging 

De cytologische beoordeling wordt ingevuld in de PALGA Protocol Module CRIS4 (zie Landelijk 

PALGA protocol CRIS4) en weergegeven als het KOPAC-B-systeem; hierin wordt ook de 

beoordeelbaarheid (B) van het preparaat geclassificeerd. Het KOPAC-B systeem wordt herleid tot 

een Pap-classificatie en een Nederlandse vertaling van de Bethesda classificatie waarop het advies is 

gebaseerd.  

 

1. De cytologisch analist autoriseert de eigen verslagen of elkaars verslagen conform eigen 

vastgelegde werkwijze lokaal waarvoor hij/zij bevoegd is verklaard waarbij een korte verificatie 

plaatsvindt van patiëntidentificatie, KOPAC classificatie, advies en PALGAcode zoals vastgelegd 

moet zijn in het lokaal protocol van het screeningslaboratorium. 

2. De patholoog autoriseert de overige verslagen die hij/zij zelf beoordeeld heeft. Indien een 

verslag geautoriseerd moet worden door een andere patholoog omdat de beoordelaar op dat 
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moment niet in staat is dat te doen, moet éénduidig en digitaal zijn vastgelegd in het 

kwaliteitssysteem en voor de inzender aantoonbaar zijn wie de beoordelaar was en wie 

geautoriseerd heeft. 

3. Uitslagen dienen binnen de termijn van 10 werkdagen te worden geautoriseerd volgens het 

auditprotocol of binnen de termijn die in de contracten is overeengekomen. 

4. De werkwijze omtrent telefonische uitleg met betrekking tot uitslagen dient gedocumenteerd 

en vastgesteld te zijn binnen het screeningslaboratorium . 

5. De werkwijze omtrent herziening van uitslagen dient gedocumenteerd en vastgesteld te zijn 

binnen het screeningslaboratorium en te zijn ingevuld conform de CRIS4 module en de 

landelijke Richtlijn cervixcytologie met toevoeging van de PALGA codes. De inzender moet 

zorgdragen dat de digitale gegevensvastlegging van de herziening  duidelijke identificaties 

bevatten van de datum van herziening, de reden en de beoordelaar  en met versiebeheer altijd 

te herleiden is.  

6. Er gaat geen nieuwe uitslag naar de cliënt en huisarts indien de revisie geen consequenties 

heeft voor het verwijsadvies. Mocht er sprake zijn van een  wijziging van het advies dan 

ontvangt de huisarts wel een herzien verslag via PALGA en informeert het laboratorium de 

huisarts ook  telefonisch om te vragen of de huisarts de cliënt wil informeren. Binnen ScreenIT 

is er namelijk geen mogelijkheid op dit moment om de cliënt schriftelijk automatisch te 

informeren over een ander advies. NB deze werkwijze is dus alleen van toepassing indien er 

sprake is van een ander advies.  

 

6. Afwijkingen 
Afwijkingen op de standaard werkwijze cervix cytologie worden door het screeningslaboratorium 

geregistreerd en periodiek geëvalueerd. Conform CCKL (dan wel ISO15189) heeft het laboratorium 

signaleringscodes gedocumenteerd waaronder mogelijke afwijkingen geregistreerd kunnen worden. 

(lokaal protocol signaleringscodes). 

 

7. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Het screeningslaboratorium legt voor de cervix cytologie de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden voor de uitvoerende medewerker(s), betrokken leidinggevende(n) en 

eindverantwoordelijke(n) in het kader van het bevolkingsonderzoek vast. De volgende aspecten 

worden hierin minimaal opgenomen: 

1. de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid voor de cervix cytologie (inclusief de ontvangst en 

beoordeling van monsters en de autorisatie en verslaglegging van uitslagen); 

2. de medische eindverantwoordelijkheid voor de cervix cytologie (inclusief de ontvangst en 

beoordeling van monsters en de autorisatie en verslaglegging van uitslagen); 

3. de vakinhoudelijke medewerker die voor de cervix cytologie die fungeert als Single Point of 

Contact voor FSB en de LRC cytologie inzake de uitvoering van de werkzaamheden. Deze 

medewerker is in dienst van het laboratorium en fysiek aanwezig op het laboratorium; 

4. de deelname aan landelijke nascholingen; 

5. het op verzoek van de LRC cytologie samenstellen van monsterpanels met afnamemateriaal 

en/of cytologische preparaten ten behoeve van de kwaliteitsborging van de screeningstest 

(nationale rondzendingen); 
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6. het volume cervixcytologiepreparaten dat jaarlijks per analist wordt beoordeeld / per 

laboratorium wordt verwerkt; 

7. de deelname aan de training van Hologic met betrekking tot het screenen van DLC-

cytologische preparaten; 

8. de deelname aan de deskundigheidsbevordering cytologie in het kader van de 

implementatie van het vernieuwde BVOBMHK. 


