
Even voorstellen – de vakgroep

Op bovenstaande foto ziet u van 
links naar rechts: Sophie Dijkhuizen, 
Laurette Harterink, Timco Koopman, 
Marcel Dijkstra,  Astrid Klooster 
(DB vakgroep), Elise van der Logt, 
Judith Nieken, Renske Postma-de 
Roos, Marjolein Coster-Heerema (DB 
vakgroep), Jacqueline van der Meij, Roy 
Jurhill, Robby Kibbelaar, Erlin Haacke, 
René Boorsma en Melvin Kilsdonk.

Wij verrichten cytologisch, histo-
logisch en post-mortaal (autopsie) 
onderzoek voor huisartspraktijken 
en ziekenhuizen in de regio Friesland 
en de Noordoostpolder. Daarnaast 
nemen we deel aan diverse klinische 
besprekingen in de Friese zieken-
huizen, waardoor we een essentieel 
onderdeel van het behandelteam 
zijn, wordt op aanvraag per-operatief 
onderzoek (vriescoupe) verricht voor 
de snijdende specialisten en zijn wij 
consulenten voor en kwaliteitsbewa-
kers van de dermatologen die Mohs’ 
onderzoek verrichten in onze regio. 

Voor de PA-diagnostiek wordt gebruik 
gemaakt van de modernste immuno-
histochemische technieken en (waar 
nodig in samenwerking met het 
UMCG) van moleculair diagnostische 
technieken. In geval van specifieke 
vraagstellingen betreffende zeldzame 
of ingewikkelde diagnostische casus, 
wordt het onderzoeksmateriaal 
opgestuurd voor een expertconsult 
naar een landelijk of internationaal 
expertisecentrum.

Klinische pathologie is een zeer 
breed vakgebied en om een optimale 
kwaliteit te kunnen leveren hebben 2 
of meerdere pathologen zich gespe-
cialiseerd in een deelgebied. Op onze 
website www.pathologiefriesland.nl 
kunt u zien wat de subspecialisaties 
van de diverse pathologen zijn.

Naast de genoemde subspecialisa-
ties participeert iedere patholoog 
in onderwijs en opleiding van zowel 
co-assistenten als AIOS.

Follow-up  
cervixcytologie

Als reminder voor het opvolgen van het 
herhaal-/verwijsadvies bij de uitslag van 
een cervixuitstrijk sturen wij follow-up 
brieven. 
Door een technisch probleem in ons 
laboratoriumsysteem hebben wij 
deze brieven een periode niet kunnen 
versturen. 

Onlangs zijn deze brieven alsnog 
verstuurd; graag uw aandacht hiervoor! 
Mocht het vervolgonderzoek al hebben 
plaatsgevonden, dan kunt u de brief als 
niet verzonden beschouwen.

De vakgroep is sinds dit jaar op nagenoeg volle sterkte. Aangezien er 
meerdere nieuwe collega’s bij zijn gekomen, is het een goed moment 
om ons (opnieuw) aan u voor te stellen.

Nieuwe kijk op mogelijke melanomen

De diagnostiek van melanocytaire laesies staat bekend als lastig. Het is een 
optelsom van meerdere kenmerken (atypie, continue groei langs de epidermis, 
opklimmen van melanocytaire cellen tot in de hoornlaag (ascensie), mitotische 
activiteit, ontbreken van dermale uitrijping). Als niet alle kenmerken aanwezig 
zijn, zal er een gewogen oordeel moeten plaatsvinden, mede rekening houdend 
met lokalisatie, leeftijd en type laesie.

Sinds enige tijd hebben we meerdere tools tot onze beschikking om ons te 
helpen. Zo kunnen we de immuunhistochemische kleuring PRAME gebruiken, 
welke in principe alleen positief is in melanomen. Ook moleculaire diagnostiek 
geeft belangrijke extra informatie. Als voorbeeld volgt nu een casus.

Bovenstaande afbeelding is de HE-coupe van een groeiende laesie van 
het onderbeen bij een 22-jarige vrouw. Er is sprake van atypie, net geen 
continue groei en neiging tot ascensie. Bij deze leeftijd en op deze lokalisatie 
werd rekening gehouden met een mogelijke Spitz naevus (variant naevus 
naevocellularis) waarin dergelijke kenmerken geaccepteerd worden. De 
PRAME-kleuring bleek negatief, er was geen TERT promotor mutatie (deze 
mutatie is in principe alleen aanwezig bij melanomen) en er werd een BRAF 
translocatie aangetoond (bekende translocatie in Spitz naevi welke juist nogal 
eens leidt tot opvallende atypie). Alles opgeteld, kon hier de diagnose Spitz 
naevus worden gesteld en was er dus geen sprake van een melanoom.

Jacqueline van der Meij, klinisch patholoog

CASUS MELANOOM 

INHOUD

PAG 01  Even voorstellen - 
  de vakgroep 
PAG 02  Digitale pathologie 
  PathologieNoord
PAG 03  Kwaliteit
  Klanttevredenheid
PAG 04  Casus melanoom

CONTACT
04

nr 09 . november 2022

Eindredactie: 
J. Peenstra, teamleider  
Frontoffice & ondersteuning, 
L. Vlaskamp, stafmedewerker 
Frontoffice & ondersteuning

Concept, ontwerp en  uitvoering:
BootsmaDesign

Fotografie: 
Henri Vos

Uitgifte: 
november 2022

C
O

L
O

F
O

N

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.



Vooraankondiging  
klanttevredenheids-
onderzoek

In 2018 is door ons voor het laatst een 
klanttevredenheidsonderzoek onder huis-
artsen en doktersassistenten gehouden. 
Destijds was de algemene tevredenheid 
goed met een gemiddelde van een 8,2 op de 
schaal van 1 tot 10. 

We vinden het belangrijk om een goed inzicht te 
blijven houden in de huidige tevredenheid onder 
de huisartsen en doktersassistenten in Friesland 
en de Noordoostpolder met betrekking tot de 
dienstverlening, samenwerking en communicatie 
van Pathologie Friesland. Daarom houden we dit 
jaar weer een klanttevredenheidsonderzoek. 

De vragenlijst voor dit onderzoek is tegelijk met 
deze nieuwsbrief verspreid. We willen u graag 
vragen deze vragenlijst in te vullen en weer mee 
te geven aan de koerier van Pathologie Friesland. 
Mocht u liever de vragenlijst digitaal invullen, 
dan kan dit ook. De vragenlijst kunt u 
vinden via: https://www.survio.com/survey/d/
KTOpathologiefriesland2022 of via de qr code die 
op de begeleidende brief van het onderzoek staat.

De resultaten van dit onderzoek gebruiken we 
om onze dienstverlening te verbeteren en hierin 
verdere acties te ondernemen. 
In een volgende editie van deze nieuwsflits zullen 
we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 
met u delen.
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KWALITEIT KLANTTEVREDENHEIDPATHOLOGIENOORD DIGITALE PATHOLOGIE

Doorgeven wijzigingen  
huisartsenpraktijk
Als er in uw huisartsenpraktijk wijzigingen zijn, 
bijvoorbeeld in het adres, openingstijden of een 
wisseling van huisartsen die in de praktijk werkzaam 
zijn, dan ontvangen we deze wijzigingen graag via 
een e-mail. U kunt deze wijzigingen doorgeven aan: 
pathologie@pathologiefriesland.nl

PathologieNoord 

UMCG, Martini Ziekenhuis, Treant en 
Pathologie Friesland vormen samen de coöpe-
ratie PathologieNoord (PN). De leden van 
PN verzorgen samen de pathologie-diagnos-
tiek voor de huisartsen en ziekenhuizen in 
Friesland, Groningen, Drenthe en een deel 
van de Noordoostpolder. Er worden in totaal 
meer dan 200.000 onderzoeken per jaar 
verricht, waaronder ook de verschillende 
bevolkingsonderzoeken.

Door de gespecialiseerde expertise op het gebied van 
klinische pathologie te bundelen, kunnen patiënten in 
Noord-Nederland rekenen op een snelle diagnose van 
hoge kwaliteit. Belangrijk onderdeel van deze samen-
werking is het gemeenschappelijk invoeren van digitale 
pathologie, waarbij digitale beelden van onderzoeksma-
teriaal kunnen worden uitgewisseld tussen de betrokken 
partijen. Zo kunnen pathologen elkaar snel consulteren 
en zorgen voor de beste diagnose voor de patiënt.

De afgelopen periode zijn er omtrent coöperatie 
PathologieNoord een aantal belangrijke stappen gezet. 
Er worden momenteel een aantal scenario’s uitge-
werkt met betrekking tot verdere samenwerking. Aan 
de ene kant wordt gekeken naar hoe samenwerking kan 
leiden tot het verhogen van de kwaliteit en efficiëntie 
van de pathologiezorg in de regio. Aan de andere kant 
wordt gekeken naar het verbeteren van de samenwer-
king tussen de pathologen in de regio, waarbij wordt 
onderzocht of de pathologen een gezamenlijke vakgroep 
kunnen vormen.

Astrid Klooster, klinisch patholoog

Digitale pathologie 

Digitale pathologie is een van de grote 
ontwikkelingen in de pathologie in de 
afgelopen jaren. Waar onze diagnostiek van 
oudsher op glaasjes werd bekeken onder 
de microscoop, kunnen deze glaasjes tegen-
woordig worden gescand en digitaal worden 
bekeken. 

Een van de belangrijke voordelen van deze digi-
talisering is dat de glaasjes overal en op hetzelfde 
moment te bekijken zijn. Zo kunnen de pathologen 
gemakkelijk overleggen met collegae, zowel binnen 
Pathologie Friesland als met pathologen uit andere 
centra. Bovendien kunnen vragen van huisartsen 
of medisch specialisten over onze uitslagen sneller 
beantwoord worden, omdat de casus digitaal gemak-
kelijk beschikbaar zijn.

Pathologie Friesland is volop bezig met deze digita-
lisering. Sinds ongeveer 2 jaar wordt al onze diag-
nostiek gescand en is deze beschikbaar voor digitale 
beoordeling door de pathologen. Een deel van onze 
pathologen doet bijna alle diagnostiek nu zonder 
microscoop. In de toekomst zullen we steeds meer 
digitaal gaan beoordelen. Het is goed denkbaar dat 
op den duur ook digitale beeldanalyse (artificial 
intelligence) hierbij een rol gaat spelen, hoewel deze 
techniek op dit moment in de pathologie nog in de 
kinderschoenen staat. Ook willen we in de toekomst 
intensiever samenwerken met pathologen uit andere 
noordelijke centra, zoals het UMCG. Dit is dankzij 
digitale pathologie laagdrempeliger mogelijk.

Timco Koopman, klinisch patholoog

Inzenden patiëntenmateriaal

Voor een goede verwerking en diagnostiek is 
het van belang dat patiëntenmateriaal op de 
juiste manier wordt ingezonden. Als het inge-
zonden materiaal op de juiste wijze is verpakt, 
afgesloten en voorzien van een volledig ingevuld 
aanvraagformulier met de patiënt- en klinische 
gegevens, kan het onderzoek snel en accuraat 
worden ingevoerd.

Patiëntenmateriaal dat bij Pathologie Friesland binnen-
komt wordt bij ontvangst gecontroleerd. Het komt regel-
matig voor dat (patiënt- en/of aanvrager)gegevens niet 
goed zijn ingevuld of dat het materiaal onjuist of zonder 
fixatief is ingestuurd. Deze ‘inzendfouten’ worden in ons 
informatiesysteem geregistreerd. Hierdoor kunnen wij 
altijd achteraf nakijken of iets afwijkend is geweest bij de 
aanvraag, ook omdat later nog sprake kan zijn van fouten, 
verwisseling en/of problemen bij de beoordeling. 

Twijfelt u hoe u materiaal naar ons moet insturen? 
Op onze website vindt u de inzendrichtlijnen voor 
huisartsen. 
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