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Aanleiding

Klinische gegevens van de MDL-arts zijn voor de patholoog belangrijk voor het interpreteren 

van het microscopisch beeld, en derhalve essentieel voor een goede diagnose.

Maar ook kennis van de processen op de pathologie kunnen van nut zijn voor het 

interpreteren van de pathologie uitslag.

Om te beginnen een casus ter illustratie:



Aanleiding

73-jarige man

Coloscopie: in het rectum een grote villeus ogende poliep van 5 cm, waarvan biopten zijn 

genomen.



BVO casus van een 73-jarige man

Klinische gegevens: rectum biopten, adenomateus?

Microscopisch beeld:  

Conclusie pathologie: tubulovilleus adenoom met 

laaggradige dysplasie. Focaal is wel een 

stromarespons zichtbaar, derhalve cave ernstiger 

pathologie. Voldoende representatief?



BVO casus van een 73 jarige man

Klinische gegevens: vervolg biopten, eerdere PA 

niet conclusief. Adenocarcinoom?

Microscopisch beeld:  

Conclusie pathologie: tubulovilleus adenoom met 

laaggradige dysplasie. 



BVO casus van een 73-jarige man

MDO: kliniek vertrouwt het niet:  

MRI rectum beeldvorming T2. 

Diagnose pathologie herzien: best te 

beschouwen en te behandelen als 

een adenoma like adenocarcinoom.

Microscopisch beeld bij resectie:



BVO casus van een 73 jarige man

Leerpunten MDL: Klinische gegevens zijn belangrijk voor de patholoog. Discrepanties tussen klinische 

gegevens en microscopisch beeld zijn belangrijk. Een reden voor beiden om nogmaals goed te kijken of er 

niet sprake is van een pitfall/misinterpretatie. En voor de patholoog om eventueel dieper doorsnijdingen 

aan te vragen of extra kleuringen.

Leerpunten PA: Altijd beducht zijn op de witte raven die je zelden tegen komt.

MDO: Belangrijke rol in deze casus.



Proces pathologie relevant voor de MDL arts

Waarom: 

Globale kennis van de werkwijze van de ander geeft beter inzicht in elkaars beperkingen en 

mogelijkheden.

Wat kan een MDL-arts van een patholoog verwachten: 

Interpretatie van het microscopisch beeld met meenemen van de verstrekte klinische gegevens.

Pathologie is niet zwart-wit, er is een groot grijs gebied dat we zo zwart of wit mogelijk proberen te 

maken.



Ontvangst

Controle en identificatie

• Patiëntgegevens op aanvraag en potjes komen overeen

• Nummering aanvraag,  potjes en/of stickers komen overeen (volgorde en aantal)

• In alle potjes materiaal aanwezig?

• Afhankelijk van lokale afspraken nog meer controlemomenten (bv. correlatie diameter op 

aanvraag en in potje)

• Indien nog niet aanwezig: PA specifieke nummering per potje aanbrengen en controleren



Uitsnijden (1)

Controle en verwerken middels one piece flow

• Potje scannen en cassette printen

• Patiëntgegevens op computerscherm en potje komen overeen? 

controle van goede invoer patiëntengegevens

zo mogelijk controle van overeenkomen diameter klinische gegevens en poliep in potje

• Potje openen en macroscopie in computer zetten (diverse methoden)

• Deksel cassette sluiten en wegzetten, potje sluiten en wegzetten.

• Dan pas aan volgende potje beginnen = verkleinen van de kans op verwisseling!



Uitsnijden (2)

Macroscopie bij poliepen groter dan 2-3 mm

• Indien dikker dan 2-3 mm: lamelleren, loodrecht op 

het snijvlak indien herkenbaar

• Meten diameter poliep-> diameter van de MDL-arts 

wordt in de conclusie aangehouden (indien 

bekend), tenzij de gemeten diameter bij de 

pathologie groter is.

• Plakjes in cassette zijn derhalve 2-3 mm dik

• De hele poliep wordt ingesloten



Doorvoeren Inbedden

Geautomatiseerd onderdeel

• Ontwateren

• Impregneren met paraffine

• Duurt minimaal enkele uren, veelal overnacht.

Cassette klaar maken om te kunnen snijden

• Cassette openen

• Passende mal vullen met paraffine

• Materiaal juist oriënteren

• Cassette erop plaatsen

• Paraffine laten stollen en mal verwijderen



Coupe snijden en kleuren

Van blokje naar glaasje

• Cassette scannen -> glaasje wordt geprint

• Weer one piece flow om verwisseling te 

minimaliseren

• Uit het weefsel in de cassette van 2-3 mm 

dikte wordt een coupe gesneden van 4 μm 

• Strekken in waterbad en/of op strekplaat

• Drogen

• Kleuren

• Afdekken



Coupe snijden achtergrond

Verhouding blokje/plakje macroscopie vs. glaasje/coupe microscopie

• Weefsel in cassette is 2-3 mm, coupes op glaasje zijn ongeveer 4 μm 

• 1 μm = 0,001 mm dus er blijft nog veel weefsel in het blokje

• De poliep wordt wel helemaal ingesloten, maar niet alles wordt derhalve beoordeeld.

• Alles beoordelen ≈ 500 glaasjes per cassette = niet reëel

• Klinische gegevens zijn derhalve belangrijk in de beslissing: is dieper doorsnijden nodig?

• Bij discrepantie tussen klinische indruk en microscopisch beeld wordt er laagdrempelig dieper doorgesneden.



Coupe snijden voorbeeld

Diepere 
doorsnijding



Microscopie en verslaglegging

Beoordelen beelden 

• Beoordeling met microscoop of via digitaal gescande coupes

• Voor BVO toegelaten patholoog, aangesloten bij een toegelaten pathologie afdeling met 

contract met de MDL inzenders.

• Bevindingen invoeren in de Palga protocolmodule 

• Diameter correleren met de klinische gegevens (indien voorhanden) om tot juiste 

definitieve diameter te komen.

• Autoriseren en uitslag naar inzender



Take home message:

• Ook al sluit de patholoog al het materiaal in, niet alles wordt gezien.

• Klinische gegevens op de PA aanvraag zijn essentieel voor een goede 

interpretatie van het microscopisch beeld, en dus voor een goede 

diagnose.

• De beste diagnose krijg je met een goede samenwerking: 

klopt er iets niet? 

gebruik de telefoon!

• Kijk eens bij elkaar in de keuken. Dit kan veel nieuwe inzichten geven.






