
Obducties: hoe gaat dat in zijn werk?

De huisarts of waarnemend huisarts 
stelt het overlijden van een patiënt 
vast. Als er twijfel is aan een natuur-
lijke doodsoorzaak, dan wordt een 
GGD-arts gevraagd om te schouwen. 
Zodra het lichaam wordt vrijgegeven 
kan een obductie worden aangevraagd. 
Er wordt aan de familie gevraagd of er 
een wens is tot obductie en of ze hier 
toestemming voor geven. Het obductie 
aanvraagformulier voor huisartsen is 
zowel op de website van het MCC als 
op de website van Pathologie Friesland 
te vinden. Op het aanvraagformulier 
kunnen relevante klinische gegevens/
voorgeschiedenis en omstandig-
heden rondom het overlijden worden 
genoteerd. Ook wordt er gevraagd naar 
omstandigheden die voor de veiligheid 
van het uitvoeren van de obductie van 
belang zijn (bijvoorbeeld de aanwezig-
heid van een pacemaker of besmette-
lijke ziekten).

Bij een obductie worden zowel de 
thorax als abdomen via de Y-incisie 
geopend. In principe is hiervan niets 
te zien als de overledene aange-
kleed opgebaard is. Van alle organen 
wordt een stukje voor microscopisch 
onderzoek uitgenomen. De rest van 
het orgaan wordt teruggeplaatst in het 
lichaam. Voor het uitvoeren van een 
schedelobductie wordt apart toestem-
ming gevraagd. De hersenen worden 
bij een schedelobductie in hun geheel 
uitgenomen en eerst gefixeerd, omdat 
ze erg week zijn. Ze kunnen dan ook 
later pas worden onderzocht. Dit is de 
reden waarom de hersenen niet meer 
teruggeplaatst worden in de schedel. 
Het is belangrijk om familie hiervan 
op de hoogte te stellen. Normaal 
gesproken is van een schedelobductie 
ook niets ter zien tijdens het opbaren 
van het lichaam.
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Geen scholingen door 
covid-19

Vanwege de uitbraak van Covid-19 zijn 
er dit jaar geen scholingsbijeenkomsten 
voor doktersassistenten en huisartsen. 
Wij volgen de coronamaatregelen op 
de voet en als de situatie het toelaat 
zullen wij een nieuwe planning maken 
voor de scholingen. Zodra hier meer 
over bekend is worden jullie hierover 
geïnformeerd. 

Voor huisartsen is het plots overlijden van een patiënt een zeldzame 
gebeurtenis. Daarom is het goed om geïnformeerd te zijn over de gang 
van zaken rondom een obductie.
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Endocervicale cellen in cervixuitstrijken

Volgens de huidige richtlijnen BVO baarmoederhalskanker is het 
ontbreken van endocervicale cellen in een cervixuitstrijk geen reden 
meer om deze  af te keuren (PAP 0). 

Naar aanleiding van een enkele casus in onze praktijk menen wij echter dat er 
alertheid moet zijn bij de uitslag PAP 1 indien endocervicale cellen ontbreken.  
Dit geldt met name voor uitstrijken vanwege medische indicatie.
De aanwezigheid van endocervicale cellen duidt er immers op dat de 
transformatiezone  is meegenomen met het verrichten van de uitstrijk. 
  
De casus betrof een vrouw met in de voorgeschiedenis lisexcisie van de cervix 
wegens ernstige dysplasie. In de 8 jaar durende follow up werd uitsluitend PAP 1 
gediagnostiseerd; in al deze uitstrijken ontbraken endocervicale cellen. 

Om deze bevinding extra onder de aandacht te brengen zal er in de uitslag van 
de cervix uitstrijk voortaan bij de rubriek opmerkingen de volgende zin geplaatst 
worden: geen endocervicale cellen aanwezig!
Indien een 2e uitstrijk opnieuw geen endocervicale cellen bevat volgt de 
opmerking: bij herhaling geen endocervicale cellen – cave!

Als u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft kunt u contact  
opnemen met mevr. De Jong (teamleider Cytologie) of met mevr. Dijkhuizen 
(aanspreek patholoog cytologie). We zijn te bereiken per mail via  
pathologie@pathologiefriesland.nl of via telefoonnummer (058) 293 93 93.

ENDOCERVICALE CELLEN

>> lees verder op pagina 2
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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 openbaar 
gemaakt  worden  zonder  schriftelijke 
 toe stemming van  Pathologie  Friesland.
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ISO 15189 accreditatie  
behaald 

Pathologie Friesland heeft de laatste jaren veel 
geïnvesteerd om de organisatie klaar te hebben 
voor de ISO 15189 accreditatie. 

Vorig jaar heeft Pathologie Friesland, na een bezoek 
van het auditteam van de Raad van Accreditatie, de 
ISO 15189 accreditatie behaald.

Uit de eerste controle kwam naar voren dat de zaken 
nog steeds goed op orde zijn. Er waren slechts een 
paar kleine punten ter verbetering, die de komende 
tijd opgepakt zullen worden.   

Het is mooi om te zien dat alle inspanningen van de 
afgelopen jaren resultaat hebben gehad!

Aanspreekpunten  
eerstelijn

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

Dit zijn de klinisch pathologen Jacqueline van der 
Meij en Sophie Dijkhuizen. Voor medisch inhou-
delijke 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.

n
ieu

w
sflits n

r 0
7

 . o
k

to
b

er 2
0

2
0

DOORLOOPTIJDEN ISO 15189 ACCREDITATIELMS OBDUCTIES

Doorlooptijden onderzoeken 
Pathologie Friesland

Uit het klanttevredenheidsonderzoek van vorig 
jaar is gebleken dat een grote groep huisartsen 
en doktersassistenten niet op de hoogte is van 
de doorlooptijden van de verschillende onder-
zoeken van Pathologie Friesland. 

Pathologie Friesland vindt service gerichtheid en 
goede diagnostiek belangrijk en deze hebben dan ook 
onze continue aandacht. 

In onderstaand schema staan de doorlooptijden van 
de huidige diagnostiek trajecten.  Voor de huisart-
senpraktijk zijn met name cervixcytologie medische 
indicatie en histologie overig van toepassing. hrHPV 
analyse wordt uitbesteed aan het UMCG en is niet 
opgenomen in het overzicht. De gemiddelde door-
looptijd van dit proces (opsturen, analyse en verslag) 
is ca. 3 weken vanaf ontvangst.

Soort aanvraag Doorlooptijd*1 

Cervixcytologie MI 90% binnen 10 werkdagen
Histologie overig 90% binnen 5 werkdagen
Histologie groot 90% binnen 7 werkdagen
Obducties 90% binnen 30 werkdagen
Speciële cytologie 90% binnen 3 werkdagen

*1 Definitie doorlooptijd: Aantal dagen van in behandeling 
nemen onderzoeksmateriaal tot dag van eerste autorisatie.

Onze doorlooptijden zijn ook terug te vinden op onze 
website onder het kopje Huisartsen > Doorlooptijden 
diagnostiek.

Nieuw LMS voor Pathologie 
Friesland

Pathologie Friesland gaat dit jaar over naar 
een nieuw Laboratorium managementsysteem 
(LMS). Na een zorgvuldig selectietraject is begin 
dit jaar de keuze gemaakt voor het LMS van 
Deutsche Telekom Healthcare: LMS 5.0.

Door te kiezen voor Deutsche Telekom Healthcare 
en LMS 5.0 wordt de organisatie in staat gesteld om 
aan te kunnen blijven sluiten op de ontwikkelingen 
in het pathologie vakgebied op de korte en de lange 
termijn. De mogelijkheid om actief te participeren in de 
Innovation Board en zo mede de ontwikkelingsroute 
te mogen bepalen. LMS 5.0 is (als opvolger van LMS 
POEMA) een toekomstbestendig pathologie manage-
ment informatie systeem dat de complete workflow
op het lab ondersteunt met een volwaardige integratie 
van de digitale pathologie.

Verwacht wordt dat het systeem in november live gaat. 
Door de overgang naar LMS 5.0 zal er op het eerste 
gezicht niet veel veranderen voor huisarts en dokters-
assistenten. Het nieuwe LMS biedt in de toekomst de 
mogelijkheid om digitaal aanvragen te plaatsen. Dat 
wordt de volgende stap in het implementatie proces. 
Over het verloop van deze stap wordt u op de hoogte 
gehouden.
  

 

Obductie kan aan de ene kant een duidelijke 
oorzaak van het overlijden geven. Hierdoor kan de 
familie zich beter voorstellen wat er is gebeurd. 
Soms geeft een obductie echter geen duide-
lijke oorzaak van het overlijden. Ook dit kan een 
geruststelling zijn, omdat er dan niets is ‘gemist’. Zo 
kan het ontbreken van een evident hartinfarct of 
kanker een geruststelling zijn voor de familie.

Soms wordt er bij een obductie geen duidelijke 
doodsoorzaak gevonden, maar kan er nog sprake 
zijn van een hartritmestoornis. Dit kan door 
verschillende factoren worden uitgelokt, maar 
het kan ook genetisch bepaald zijn. Een hartrit-
mestoornis geeft geen morfologisch substraat en 
kan daardoor microscopisch niet worden aange-
toond. Is de patiënt jonger dan 50 jaar en wordt er 
geen oorzaak van overlijden bij obductie aange-
toond dan wordt bij 33% een erfelijke hartziekte 
in de familie gevonden. Bij patiënten ouder dan 
50 jaar ligt dit percentage lager. Tijdens obductie 
wordt er miltweefsel afgenomen voor eventueel 
toekomstig genetisch onderzoek. De patholoog 
initieert dit onderzoek niet. De familie wordt door 
de aanvrager verwezen naar de klinisch geneticus 
en deze vraagt het materiaal bij ons op, als daar 
indicatie voor is.

Informatie rondom obductie kan ook worden 
teruggevonden op pathologiefriesland.nl en de 
website van de MCC.

vervolg voorzijde
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