
“Bij welke klachten moet ik naar 

de huisarts om een uitstrijkje te 

laten maken?”

Voor een zo volledig en adequaat 
mogelijk onderzoek is het bij gynae
cologische klachten daardoor aan te 
raden om altijd een cervixuitstrijk op 
medische indicatie te maken. 

Een medische indicatie uitstrijk wordt 
door Pathologie Friesland naast de 
verschillende vormen van cervix 
carcinomen ook gescreend op andere 
afwijkingen, zoals endometrium
carcinomen en ontstekingen, zodat de 
achterliggende oorzaak van de klacht 
kan worden aangetoond.  

Het is van belang om te weten welke 
soort klachten een reden zijn om 
gynaecologisch onderzoek inclusief 
een cervixuitstrijk op medische 
indicatie te doen bij een patiënt. 
Op deze manier kunnen afwijkingen 
in een zo vroeg mogelijk stadium 
worden ontdekt. 

Het ontdekken van een voorstadium 
van baarmoeder of baarmoeder
halskanker geeft een betere prognose 
voor de patiënt. Mocht een patiënt bij u 
komen met abnormaal bloedverlies, 
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Partner in diagnostiek

Komt een patiënt bij u met gynae
cologische klachten, een verzoek 
tot cervixuitstrijk of constateert u bij 
de BVO uitstrijk een afwijkende baar
moedermond, dan is het aan te raden 
om een cervixuitstrijk op medische 
indicatie te laten maken. 

Pathologie Friesland kan deze uitstrijk voor 
u screenen. Wij screenen op de aanwezig
heid van afwijkende cellen én onderzoeken 
de cervix uitstrijk op andere afwijkingen 
zoals ontstekingen. De doorlooptijd van een 
medische indicatieuitstrijk is drie werkdagen.

De komende tijd gebeurt er veel op het gebied van cervixcytologie. 
De opzet van het  bevolkingsonderzoek naar baarmoeder halskanker 
verandert vanaf januari 2017. Vanaf dan wordt er bij het bevolkings
onderzoek alleen getest op de aanwezigheid van het Humaan papilloma
virus (HPV). Pas als deze test positief is, wordt het materiaal gescreend 
op afwijkende cellen. Er wordt gescreend op de aanwezigheid van 
een HPVinfectie, omdat dit kan leiden tot (een voorstadium van) 
cervixcarcinoom. Echter niet alle gevallen van cervixcarcinomen zijn 
HPV gerelateerd. Een deel van de cervixcarcinomen (adeno carcinomen) 
en daarnaast endo metriumcarcinomen zijn niet HPV gerelateerd en 
worden met een HPVtest dan ook niet gedetecteerd of uitgesloten. 
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Scholing vernieuwing  bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker

De NVDA organiseert in samenwerking met Pathologie Friesland 
en Bevolkingsonderzoek Noord scholingsbijeenkomsten over 
de ver nieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Wil je weten wat er verandert in het bevolkingsonderzoek en wat dit betekent 
in de huisartsenpraktijk? Kom dan naar een van de scholingsbijeenkomsten.  
Ook huisartsen zijn van harte welkom!

Wanneer en waar? 
Donderdag 10 november  17.30  20.00  Heerenveen, Tjongerschans 
Dinsdag 15 november  17.30  20.00 Sneek, Antonius Ziekenhuis 
Maandag 21 november 17.30  20.00 Drachten, Nij Smellinghe 
Woensdag 23 november 18.00  20.30  Leeuwarden, MCL

Programma 
• Inloop en ontvangst met broodjes 
• Welkom door regiobestuur 
• Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: wat verandert er?  

(Ekke Wolters - regionaal projectleider bevolkingsonderzoek) 
• Het uitstrijkje beoordeeld  

(Ynske Kooistra - cytologisch analist/ opleidingscoördinator Pathologie Friesland) 
• Naar de gynaecoloog? (Presentatie door een gynaecoloog uit het ziekenhuis)
• Afsluiting 

Kosten 
De kosten voor de scholing bedragen € 15, inclusief soep en broodjes.   
De kosten worden via een automatische incasso geïnd. 

Aanmelden 
Aanmelden is verplicht. Graag ontvangen we je aanmelding via de mail: 
nvdafriesland@hotmail.com uiterlijk 10 dagen voor de datum 
van je voorkeur. 
Vermeld bij aanmelding: naam, adres, woonplaats, email, IBANrekeningnummer en 
naam rekeninghouder. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een be vestiging 
met verzoek tot betaling. 

Contact 
NVDA Regio Friesland, mail: nvdafriesland@hotmail.com

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
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Pathologie Friesland
Jelsumerstraat 6a
Postbus 3305
8901 DH Leeuwarden
T 058 293 93 93
pathologie@pathologiefriesland.nl
www.pathologiefriesland.nl

Nieuwsflits is een uitgave van 
Pathologie Friesland.

Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of open-
baar gemaakt  worden  zonder 
 schriftelijke  toe stemming van 
 Pathologie  Friesland.
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02 Door de medewerkers 
ontvangst worden de gegevens van het 
ingezonden materiaal zorgvuldig in het 
computersysteem ingevoerd en vindt de 
verdeling naar pathologen plaats.

01 De grote histologische 
preparaten waarvan de gegevens zijn 
ingevoerd, staan in een aparte kast 
klaar om te worden uitgesneden door de 
patholoog. 

01 Zeven keer per dag 
wordt het patiëntenmateriaal vanuit 
de ziekenhuizen en huisartsen bij 
Pathologie Friesland aangeleverd in 
speciaal daarvoor bestemde bakken.

HISTOLOGIEONTVANGST 

02 De patholoog snijdt het 
ingezonden materiaal uit en spreekt de kli-
nische gegevens in het computersysteem in. 

03 Na bewerking in een 
speciale machine (tissueprocessor) 
wordt het materiaal door de histologische 
analisten ingeblokt in paraffine.

04 Het materiaal is ingeblokt 
en wordt met werkkaartjes klaargezet om 
tot coupes te snijden.

05 Van het ingeblokte 
materiaal worden ‘linten’ gesneden, daaruit 
worden de beste stukken geselecteerd om  
op een glaasje te plakken. 

06 De gekozen coupes 
worden op de glaasjes geplakt en 
gefixeerd. 

07 Naast de standaard 
HE-kleuring kunnen speciale kleuringen 
aangevraagd worden om weefsel- en 
celstructuren zichtbaar te maken.

VERVOLG HISTOLOGIE
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01 Het ingezonden cytologisch 
materiaal wordt in het lab van cytologie 
uitgepakt en door de medewerkers 
ontvangst in de computer ingevoerd.

02 Het materiaal gaat in de 
centrifuge waarna een glaasje met 
celmateriaal wordt gemaakt. 

CYTOLOGIEVERVOLG HISTOLOGIE

08 Coupes na de kleuring.

03 De preparaten worden 
gekleurd zodat ze goed door de analist en 
patholoog beoordeeld kunnen worden. 

04 De ingezonden 
baarmoederhalsuitstrijkjes gaan in een 
speciale machine die het materiaal 
bewerkt en geschikt gemaakt voor 
screening door de analisten en 
beoordeling door de patholoog. 

05 De coupes worden 
bekeken en door de analist en 
patholoog afgewerkt; de uitslag wordt 
gedicteerd.

MEDISCH SECRETARIAAT CONTACTGEGEVENS

01 Het medisch secretariaat  
waar alle telefoon binnenkomt en de 
uitslagen klaargemaakt worden voor 
verzending. 

02 Na afhandeling worden de 
coupes gearchiveerd en gedurende een 
periode van 25 jaar bewaard. 

Pathologie Friesland
Jelsumerstraat 6a
Postbus 3305
8901 DH Leeuwarden
T 058 293 93 93
www.pathologiefriesland.nl
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ONDER DE LOEPBEVOLKINGSONDERZOEKMEDISCHE INDICATIE HUIDDIAGNOSTIEK

dan is dit een indicatie dat er iets aan de hand 
kan zijn. Bij abnormaal bloedverlies kunt u denken 
aan contact bloedingen, tussentijds bloedverlies 
op een wisselend tijdstip in de cyclus of hevigere 
en langere menstruatie dan normaal. Ook bloed
verlies bij postmenopauzale vrouwen kan duiden 
op een afwijking aan de baarmoeder of cervix, 
evenals abnormale vaginale afscheiding of pijn 
bij coitus. 

Bij bovengenoemde klachten is het dus aan te raden 
om een medische indicatie uitstrijk te maken. 

Medische indicatie brochure

Pathologie Friesland heeft een informatie 
brochure opgesteld over de medische 
indicatie uitstrijk. Deze brochure is speciaal 
opgesteld voor huisartsen, doktersassistenten 
en gynaecologen die in hun dagelijkse werk
zaamheden te maken hebben met vrouwen 
die gynae cologische klachten hebben.  

In de brochure staat informatie over het belang 
van de medische indicatie uitstrijk, wanneer het 
aan te raden in om een medische indicatie uitstrijk 
te laten maken en wat Pathologie Friesland hierin 
kan betekenen. Er wordt binnenkort een pakket 
met een aantal brochures naar u toe gestuurd. 
Mocht u meer brochures willen dan kunt u deze 
bij ons bestellen. 

Uiterste instuurdatum BVO

Er mogen tot 1 december 2016 cervix
uitstrijken in het kader van het bevolkings
onderzoek baarmoederhalskanker naar 
ons toe worden gestuurd. 

Alle BVO uitstrijken die we na 1 december nog 
binnenkrijgen, worden automatisch omgezet 
in een medische indicatie uitstrijk. Dit betekent 
dat de kosten van de uitstrijk dan ook voor eigen 
rekening van de vrouw komen. 

Wij willen u vragen om vrouwen die na 1 december 
nog voor een BVO uitstrijk bij u komen hierop 
te attenderen, zodat zij niet door onverwachte kosten 
worden verrast. 

vervolg MI uitstrijk

Koeriersdienst 
 Pathologie Friesland

De koeriersdienst van Pathologie  Friesland/
Izore blijft (ook na stopzetten huidige 
werkwijze BVO screening) dagelijks bij 
uw huisartsenpraktijk langskomen om 
patiënten materiaal op te halen. U kunt uw 
medische indicatie uitstrijken, urinecytologie, 
huid biopten etc. bij dit transport aanleveren.  

Analist cytologie 

Een analist cytologie houdt zich bezig met 
het screenen van cytologisch materiaal, zoals: 
urine, bronchus spoelingen, sereuze vochten, 
liquor, materiaal verkregen bij bijvoorbeeld 
lymfklier en schildklierpuncties, maar ook 
cervixuitstrijken. 
 
Een analist Cytologie krijgt een bepaald aantal 
pre paraten per dag en deze worden één voor één 
onder de microscoop gescreend. Dit screenen 
is uiterst nauwkeurig en specialistisch werk, 
aangezien het gehele preparaat moet worden 
nagekeken op de aanwezigheid van afwijkende cellen. 

Naast het screenen van cytologische preparaten gaan 
de analisten cytologie ook naar Friese ziekenhuizen 
om te  assisteren bij de verschillende prikpoli’s. 

Huiddiagnostiek

Pathologie Friesland verzorgt sinds jaar 
en dag de diagnostiek van huidziekten, 
zowel voor huisartsen als voor huidartsen. 

Dit betreft niet alleen onderzoek van huid excisies, 
maar voornamelijk van huidbiopten. In deze tijd 
van ehealth met de mogelijkheid van tele consulting 
kunt u als huisarts laagdrempelig een huidbiopt 
nemen om te komen tot een sluitende diagnose. 

Om u hierbij te ondersteunen, gaan wij biopt
stansen verstrekken. Deze zijn binnenkort 
te bestellen via het bestelformulier op de website. 
In de volgende uitgave van onze nieuwsflits gaan we 
nader in op huiddiagnostiek.

Mw. J.J.C van der Meij, klinisch patholoog

Een kijkje achter  
de schermen? 

Wilt u meer weten over het werk van 
 Pathologie Friesland? U bent van harte 
 welkom om te  komen kijken in onze 
 organisatie en te zien hoe we  werken.  

U kunt zich aanmelden voor een rond 
leiding door een email te sturen naar 
pathologie@ pathologiefriesland.nl 
of via telefoonnummer (058) 293 93 93. 
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