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Scholingsbijeenkomst ‘Kruip in de huid
van…’
De NVDA organiseert in samenwerking met Pathologie Friesland een
scholingsbijeenkomst over huiddiagnostiek.
Ben jij ook nieuwsgierig naar wat er precies met een huidbiopsie gebeurt nadat
deze is opgestuurd voor onderzoek? Of wat er gebeurt als je een patiënt doorstuurt naar de dermatoloog? Kom dan naar onze scholingsbijeenkomst over huiddiagnostiek. In deze bijeenkomst geven we jullie een kijkje in de wereld van de
huiddiagnostiek. Ook huisartsen zijn van harte welkom!

Wanneer en waar?
Dinsdag 21 maart 17.00 – 21.15 Leeuwarden, Pathologie Friesland

Programma
•
•
•
•
•
•

Kosten

Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder
schriftelijke toestemming van
Pathologie Friesland.
Eindredactie:

Aanmelden

A. A. Nawijn, manager Front Office
L. Vlaskamp, stafmedewerker
Front Office

Concept, ontwerp en uitvoering:
BootsmaDesign

Contact

Fotografie:

NVDA Regio Friesland, mail: nvdafriesland@hotmail.com

Henri Vos, Hollandse Hoogte

Uitgifte:
februari 2017
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Huiddiagnostiek

Nieuwsflits is een uitgave van
Pathologie Friesland.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze scholingsbijeenkomst.

Aanmelden is verplicht. Graag ontvangen we uiterlijk 10 maart je aanmelding via
de mail: nvdafriesland@hotmail.com. Vermeld bij aanmelding: naam, adres, woonplaats en e-mail. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een bevestiging.

te bloeden, kan dokter ernaar kijken?”

COLOFON

•
•
•

17.00-18.00: Inloop en ontvangst met broodjes
Welkom
‘Kruip in de huid van…’: de dermatoloog en triage
(Dhr. R.M. Vodegel - dermatoloog)
Bedrijfsfilm Pathologie Friesland
Rondleiding bij Pathologie Friesland
‘Kruip in de huid van…’: de patholoog en huiddiagnostiek
(Mw. J.J.C. van der Meij – klinisch patholoog)
Presentatie Immunohistologie (door analist IHC)
Presentatie Cytologie (door analist Cytologie)
Afsluiting

“Een moedervlek die ik altijd al had, begint zo nu en dan

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

Verstrekken
huidstansen

In de vorige uitgave van onze Nieuwsflits kondigden wij reeds aan nader
in te zullen gaan op de huiddiagnostiek. Zoals u weet, is het nemen
van een (stans)biopt uitermate geschikt om te differentiëren tussen
verschillende soorten huidaandoeningen, zodat u gericht kunt behandelen. Pathologisch onderzoek is een samenspel tussen de clinicus en de
patholoog; om het rendement van uw PA-inzendingen te optimaliseren,
volgen hieronder enkele do’s & don’ts, geïllustreerd aan de hand van het
onderwerp “de atypische moedervlek”.
Het verstrekken op het aanvraagformulier van de relevante klinische
informatie en uw eigen klinische
differentiaaldiagnose, is onontbeerlijk voor een betrouwbare uitslag. Om
een voorbeeld te noemen: wanneer u
als huisarts een moedervlek instuurt
voor histologisch onderzoek, betreft
het in de meeste gevallen een goedaardige naevus naevocellularis. Echter
in sommige gevallen heeft de moedervlek atypische histologische kenmerken,
waarbij de klinische informatie cruciaal
is voor de uitslag (melanoom of niet).
Als de atypische moedervlek namelijk
veelvuldig getraumatiseerd of eerder
geshaved is, kan het histologisch beeld
sprekend lijken op een melanoom,
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terwijl het in werkelijkheid een goedaardige moedervlek (naevus recurrens)
kan betreffen.
Belangrijk om te weten is, dat het
sterk wordt aangeraden om een
klinisch atypische moedervlek niet te
biopteren, maar om deze geheel te
excideren. Om de diagnose melanoom
met zekerheid te kunnen stellen, is het
in de meeste gevallen namelijk nodig
om de gehele laesie te beoordelen. Één
van de redenen: melanomen kunnen
voorkomen in en rondom goedaardige
moedervlekken. Als u in zo’n geval de
laesie biopteert, kan dat zorgen voor
een vals-negatieve uitslag.
>> lees verder op pagina 02

Pathologie Friesland verzorgt sinds
jaar en dag de diagnostiek van
huidziekten voor huisartsen en
huidartsen.
Om u te ondersteunen bij het maken van
huidbiopten gaat Pathologie Friesland huidstansen verstrekken. De stansen hebben
een diameter van 4 millimeter en zijn voor
eenmalig gebruik. De huidstansen zijn
toegevoegd aan het pakket voor huidbiopten
die te bestellen is via het bestelformulier op
onze website: www.pathologiefriesland.nl.
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HUIDDIAGNOSTIEK

vervolg huiddiagnostiek
Voor een betrouwbare diagnose is het eveneens
noodzakelijk dat het preparaat ons laboratorium
in goede staat bereikt. O.a. knijpartefacten zorgen
voor een bemoeilijkte beoordeling van de architectuur en cytonucleaire details. De beoordeling van
deze beide aspecten is cruciaal in de beoordeling
van een moedervlek.
Bij Pathologie Friesland hebben wij met 3 huid
pathologen ruime ervaring in de huidpathologie.
Wij staan u graag te woord als u vragen heeft betreffende het pathologisch onderzoek.
Roy Jurhill,
klinisch patholoog

Koeriersdienst Pathologie
Friesland
Pathologie Friesland heeft (samen met Izore)
een eigen koeriersdienst en komt dagelijks
(of op verzoek) bij uw huisartsenpraktijk langs
om patiëntmateriaal op te halen.
U kunt uw huidbiopten, maar ook uw medische
indicatie uitstrijken en urinecytologie bij dit
transport aanleveren.

BVO CERVIXCARCINOOM

URINECYTOLOGIE

BVO cervixcarcinoom
‘nieuwe stijl’

Paris-systeem

Aanspreekpunten eerstelijn

Per januari 2017 wordt bij de screening van
urinecytologie gebruik gemaakt van het
Paris system for reporting urinary cytology. Het
Paris-systeem is bedacht door cytopathologen
gespecialiseerd in uropathologie. Reden hiervan
is om meer eenheid en duidelijkheid te creëren
in de diagnostiek.

Momenteel zijn er bij Pathologie Friesland
twee pathologen die aanspreekpunt zijn voor
de eerstelijn.

In januari van dit jaar is het BVO cervixcarcinoom
volgens de nieuwe richtlijnen van start gegaan.
De belangrijkste wijziging ten opzichte van BVO
‘oude stijl’ is dat de cervixuitstrijk eerst getest wordt
op HrHPV. Cytologisch onderzoek wordt alleen dan
uitgevoerd als de HrHPV test positief is.
Uitzondering op deze regel vormt de groep vrouwen
die met specifieke gynaecologische klachten bij de
huisarts komt of bij wie tijdens het speculumonderzoek
afwijkingen aan de portio worden gezien. De huisarts mag
dan vanwege deze medische indicatie direct een cervixuitstrijkje insturen voor cytologisch onderzoek. Bij de uitslag
PAP2/3a1 moet conform de nieuwe richtlijnen aansluitend
-op hetzelfde materiaal- een HrHPV test worden verricht.
Het is echter belangrijk te weten dat de kosten van
deze test voor rekening (eigen risico) van de vrouw
komen. Dit geldt ook wanneer eerst een HrHpv test
wordt aangevraagd in plaats van cytologisch onderzoek.
Samenvattend, een HrHPV test op een cervixuitstrijk
vanwege medische indicatie –dus aangevraagd buiten het
BVO- komt voor rekening van de vrouw!
Een andere wijziging heeft betrekking op de uitslag
PAP0 vanwege het ontbreken van endocervicale cellen.
Conform de nieuwe richtlijnen wordt de formulering
volgens KOPAC nu 86112. De uitslag is dan PAP1, met
de toegevoegde opmerking dat endocervicale cellen
ontbreken! Zeker bij cervixuitstrijken vanwege medische
indicatie is het belangrijk te beseffen dat het celmateriaal
bij deze uitslag niet representatief kan zijn en de uitstrijk
herhaald moet worden.
Voor meer informatie omtrent de nieuwe richtlijnen
voor cervixcytologie kunt u terecht op de website:
www.oncoline.nl

Het Paris-systeem betreft een gestandaardiseerde
manier van beoordelen en verslaan urinecytologie.
Met behulp van omschreven criteria wordt in de
eerste plaats beoordeeld of de urine van voldoende
kwaliteit is voor beoordeling. Vervolgens worden de
afwijkingen volgens vaste criteria beoordeeld.
Voor u als huisarts betekent dit dat wij vanaf heden
voor urinecytologie minimaal 30 ml verse urine
willen ontvangen in een Sarstedt®buis. U hoeft hier
dus geen alcohol meer aan toe te voegen.

EERSTELIJNS PATHOLOGEN

Dit zijn klinisch pathologen Jacqueline van der Meij en
Sophie Dijkhuizen. Voor medisch inhoudelijke zaken
omtrent eerstelijns diagnostiek zijn zij het aanspreekpunt. Dus mocht u hier vragen over hebben of meer
informatie willen, dan kunt u bij deze pathologen
terecht.

NZa-tarieven 1e lijn
diagnostiek 2017
Pathologie Friesland heeft voor 2017 met de zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. De werkelijke tarieven
kunnen per zorgverzekeraar verschillen en liggen soms iets
lager dan de genoemde maximum tarieven.

Brochure urinecytologie
Er is door Pathologie Friesland onlangs een brochure
uitgegeven over urinecytologie. Deze brochure is
opgesteld voor huisartsen, maar zou ook voor de
patiënt gebruikt kunnen worden. In de brochure staat
meer informatie over urinecytologie. Wat het inhoudt,
bij welke klachten het verstandig is om urinecytologie
te doen, etc. U ontvangt binnenkort een exemplaar
van de brochure.

Verrichtingen Omschrijving

NZa max

code 		

1-1-2017

050513

Eenvoudige moleculaire
diagnostiek bepalingen op coupes
met weefsel en/of cellen i.v.m.
frequent aangevraagde bepalingen
op de aanwezigheid van HPV

050516

€ 119,27

Eenvoudig biopt, eenvoudige
cytologie

€

050517

Biopt, matig complexe cytologie

€ 118,13

050518

Naaldbiopt, complexe cytologische
punctie

59,36

€ 151,23
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