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Scholingsbijeenkomst mammadiagnostiek
De NVDA organiseert in samenwerking met Pathologie Friesland een
scholingsbijeenkomst over mammadiagnostiek.
Wat gebeurt er met een vrouw die bij de huisarts komt met een knobbeltje in
haar borst? Wat gebeurt er als zij wordt doorverwezen naar het ziekenhuis?
Welk traject gaat zij in? Deze onderwerpen worden besproken in onze scholings
bijeenkomst over mammadiagnostiek. Sprekers vanuit verschillende disciplines
zullen jullie tijdens deze avonden een presentatie geven over wat zij precies doen
op het gebied van mammadiagnostiek en mammacare.
Ook huisartsen zijn van harte welkom!

Wanneer en waar?
Dinsdag 10 oktober en dinsdag 7 november 2017 17.00 – 21.15 Leeuwarden,
Pathologie Friesland

“Onze aanvragers zijn van onschatbare waarde om een

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

goede en snelle diagnose te kunnen stellen”

Programma
•
•
•
•
•

Kosten

Nieuwsflits is een uitgave van
Pathologie Friesland.

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

Er zijn geen kosten verbonden aan deze scholingsbijeenkomst.

Eindredactie:

Aanmelden

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

Aanmelden is verplicht. Er zijn per avond 35 plekken beschikbaar. Per avond
mogen er per praktijk max 3 personen deelnemen. Aanmelden kan via de mail:
thea.nvda@live.nl. Vermeld bij aanmelding: naam, adres, woonplaats, naam praktijk/
poli, e-mail en voorkeur voor welke datum. Na ontvangst van je aanmelding
ontvang je een reactie.

Contact

Concept, ontwerp en uitvoering:
BootsmaDesign

Fotografie:
Henri Vos, Hollandse Hoogte

NVDA Regio Friesland, mail: thea.nvda@live.nl

Uitgifte:
oktober 2017

COLOFON

•
•
•

Inloop en ontvangst met broodjes en soep 17.00-18.00 uur
Welkom
Presentatie “Wat doet de medisch specialist?”
Bedrijfsfilm Pathologie Friesland
Rondleiding bij Pathologie Friesland – toegespitst op mammadiagnostiek
incl. presentatie moleculair/Immunohistologie en Cytologie
Presentatie door mammacare verpleegkundige
Presentatie door patholoog met subspecialisatie mammadiagnostiek
Afsluiting						

De rol van de patholoog in de
mammadiagnostiek

Bestellen materiaal
cervixcytologie

Mammacarcinoom is de meest voorkomende maligniteit bij vrouwen in
Nederland. Ook bij Pathologie Friesland bestaat een groot deel van ons
dagelijkse werk uit mammadiagnostiek.

Het verzendmateriaal voor BVO
baarmoederhalsuitstrijken is niet los
te bestellen. Het verzendmateriaal
voor medische indicatie uitstrijken
is wel los te bestellen. Mocht een
volledig pakket voor BVO verzend
materiaal te veel zijn voor uw
praktijk, dan kunt u materiaal retour
meegeven aan de chauffeur.

Als een vrouw een knobbeltje in de
borst voelt zal zij een afspraak maken
bij de huisarts. Indien nodig zal de
huisarts haar doorverwijzen naar
de mammapoli. Dit kan ook via het
bevolkingsonderzoek borstkanker. De
mammapoli is een polikliniek die gespe
cialiseerd is in borstkanker en bestaat
uit een multidisciplinair team van
zorgverleners
Als bij beeldvorming onvoldoende
zekerheid is over de aard van de
afwijking, kan een biopsie worden
verricht. Hierbij zal de radioloog
middels een naald weefsel afnemen.
Dit weefsel wordt opgestuurd naar
Pathologie Friesland en met voorrang
behandeld. Na fixatie van het weefsel
wordt het gesneden en gekleurd.
Meestal wordt het biopt de dag na
binnenkomst door de patholoog beoor
deeld. Indien de afwijking maligne is,

zullen aanvullende kleuringen worden
aangevraagd. In geval van mamma
carcinoom zullen de oestrogeenen progesteronreceptor (ER en PR)
worden aangevraagd. Bij grote tumoren
en bij patiënten jonger dan 75 jaar zal
ook de Her2Neu receptor worden
bepaald. Deze tests zijn nodig voor de
aanvullende behandeling. De patholoog
rapporteert de gegevens terug aan
de behandeld arts. In het wekelijkse
multidisciplinaire overleg (MDO)
waar de patholoog ook bij aanwezig
is, wordt deze uitslag samen met de
radiologische beelden en het lichame
lijk onderzoek besproken. Ook wordt
de wens van de patiënt besproken. Zo
wordt de optimale behandeling bepaald.
Vaak wordt ook de schildwachtklier
mee gereseceerd. Dit is de eerste
lymfklier in de oksel waar de tumor
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vervolg mammadiagnostiek
op draineert. Na de operatie wordt ook dit weefsel
door Pathologie Friesland onderzocht. De mamma
wordt macroscopisch beoordeeld en de relevante
tumordelen worden ingesloten voor microscopisch
onderzoek. In het resectiepreparaat worden het
type tumor, grootte, gradering, (afstand tot) snij
randen, aanwezigheid van carcinoma in situ (DCIS),
aanwezigheid van tumor in vaatstructuren (angioin
vasie), ER, PR en her2neu bepaald. Ook de oksel
klier zal worden onderzocht op tumorweefsel en
hierop worden ook aanvullende kleuringen gedaan,
zodat zelfs individuele tumorcellen kunnen worden
aangetoond. Dit is wederom essentieel voor de
vervolgbehandeling.
Indien het rapport klaar is zal weer in het MDO
besproken worden of aanvullende therapie nodig
is. Aanvullende chemotherapie kan nodig zijn bij
grote tumoren, jonge vrouwen en angio-invasie.
Antihormonale therapie indien de ER en PR positief
zijn en de zogenaamde ‘targeted therapy’ indien de
tumor Her2Neu tot expressie brengt.
Bij mammasparende therapie wordt standaard
aanvullende radiotherapie verricht. Dit kan ook
noodzakelijk zijn bij tumor in de okselklier,
afhankelijk van de tumor grootte.
Het verslag van het MDO wordt ter info ook naar
de huisartsen verstuurd.

Cervixcytologie

Pathasser

Subspecialisatie pathologen

Op het gebied van cervixcytologie is er het
afgelopen jaar veel veranderd. Hieronder
volgen een aantal praktische zaken omtrent
cervixcytologie:

Bij Pathologie Friesland zijn circa 75 medewerkers werkzaam in verschillende functies. In de
rubriek “Onder de loep” laten we medewerkers
uit verschillende functies aan het woord over
hun werkzaamheden. Deze keer is het woord
aan de pathologist assistant, ofwel pathasser:

Sinds juni werken we binnen de diagnostiek met
subspecialisatie. Dit houdt in dat de diagnostiek van de
verschillende orgaansystemen uitsluitend wordt verricht
door de pathologen gespecialiseerd in het desbetreffende
orgaan. Subspecialisatie is een landelijke trend binnen de
pathologie, omdat het vak te omvangrijk is geworden om
deze in zijn gehele omvang goed te beheersen.

Pathologie Friesland speelt een grote rol bij de
mammazorg in Friesland. Hierbij zijn onze aanvragers
van onschatbare waarde om een goede en snelle
diagnose te kunnen stellen.
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MI uitstrijken worden gescreend door Pathologie
Friesland, BVO uitstrijken door het UMCG. Wel haalt
Pathologie Friesland zowel de BVO als MI uitstrijken
op bij uw praktijk.
Voor de schifting van MI en BVO uitstrijken is
het erg belangrijk dat u de MI uitstrijken in een
Pathologie Friesland gripzakje doet.
Er zijn nieuwe aanvraagformulieren voor cervix
cytologie. U kunt deze via onze website bestellen of
printen.
Wanneer een HrHPV test? In het kader van BVO
als primaire screening, bij MI als er sprake is van
licht afwijkende cellen (PAP2/3A1) in het cytologisch
onderzoek en bij follow up van CIN.
Als de patiënt recht heeft op een BVO uitstrijk, maar
geen aanvraagformulier heeft dan kan deze worden
aangevraagd bij het huisartsenportaal van BVO
Noord. Zonder formulier is er geen BVO mogelijk.
Patiëntengegevens met potlood op het DLC potje
schrijven of eventueel een kleine sticker over het
etiket plakken. Sticker niet over het doorzichtige
gedeelte plakken.
Vrouwen die bij een BVO uitstrijk de uitslag hrHPV
positief met Pap 1 hebben, worden na een half jaar
opnieuw uitgenodigd vanuit BVO. Dit is voor de
vrouw gratis. Het komt voor dat deze vervolgonder
zoeken via MI worden gedaan. Dit moet de vrouw
dan zelf betalen. De voorgeschreven herhaaladviezen
zijn dan niet meer goed te volgen.

“Nadat er in het ziekenhuis een tumor excisie (lump
ectomie) of een mamma amputatie (mastectomie) heeft
plaatsgevonden, wordt dit materiaal naar Pathologie
Friesland toegestuurd. Hier gaan de pathassers het, na
invoering, verwerken. De lumpectomie wordt tijdens de
operatie voorzien van markeringshechtingen, zodat wij
kunnen bepalen hoe de tumor in de borst heeft gelegen.
Na oriëntatie wordt het buitenoppervlak (sneevlakken)
met drie kleuren geïnkt. Deze inkt zorgt ervoor dat
het sneevlak met daarbij behorende oriëntatie goed
zichtbaar is in macroscopie en microscopie.
Als we de lumpectomie hebben geïnkt snijden we
er 3 mm dunne plakjes (lamellen) van. Hierbij wordt
de oriëntatie zeer nauwkeurig in acht genomen. De
lamellen worden in volgorde opgespeld en gefixeerd in
formaline.
De volgende dag kunnen we beschrijven wat er in
de lamellen wordt gezien. Wanneer dit een tumor is
wordt deze in mm’s gemeten, ook de marges naar de
hiervoor geïnkte sneevlakken wordt gemeten.
Sampels met de krapste marges worden uitgenomen
en aan de patholoog aangeboden voor microscopisch
onderzoek.”

Binnen onze organisatie kennen we 12 subspecialismen,
waarvan dermatopathologie het grootste is. We beoor
delen jaarlijks ruim 20.000 huidbiopten/excisies. Dit
aantal is te groot om uitsluitend door dermatopathologen
beoordeeld te worden. Biopten die niet afkomstig zijn
van dermatologen, worden getrapt beoordeeld.
Alle huidbiopten en excisies met vraagstelling dermatitis,
melanomen en atypische melanocytaire laesies worden
uitsluitend beoordeeld door de dermatopathologen. De
overige biopten en excisies door zowel dermato- als nietdermathopathologen. Is de diagnose niet straightforward
en is nader onderzoek noodzakelijk, dan wordt de casus
eveneens beoordeeld door een dermatopatholoog.
De dermatopathologen hebben wekelijks overleg
over moeilijke of interessante casus. Dit bevordert
de expertise en eenduidigheid in het stellen van de
diagnose. Bij twijfel over een diagnose wordt consul
tatie in het UMCG aangevraagd. Bovendien worden alle
moeilijke melanocytaire laesies maandelijks besproken
in het melanomen panel waarin alle dermatopathologen
van Noord Nederland zitting hebben. Op deze manier
is de dermatopathologie binnen Pathologie Friesland zo
optimaal mogelijk geregeld!

Gooitske Nassette
Pathologist assistant

Marius van den Heuvel
Klinisch patholoog
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