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Voorwoord
Voor u ligt ons jubileumboek ter gelegenheid van 
het 60-jarig bestaan van het Laboratorium Patho-
logie Oost-Nederland. Sinds de jaren ’50 heeft 
ons laboratorium veel ontwikkelingen mogen 
doormaken, met als hoogtepunt de recente 
ingebruikname van het volledig nieuwe pand aan 
de Boerhaavelaan te Hengelo. Dit inspireerde ons 
tot het samenstellen van voorliggend boek. 
In woord en beeld laten we u graag kennismaken 
met onze organisatie en ons werk.

In de waan van alledag vergeten we weleens dat 
ons laboratorium tot de grootste en meest geavan-
ceerde PA-labs van Europa behoort. We beschikken 
in de breedte over ‘state of the art’ technieken en 

staan vaak vooraan bij de implementatie van de 
modernste technische toepassingen. We mogen 
dus met recht trots zijn op ons laboratorium. 
Met de uitgave van dit boek willen we dat onder-
strepen.

Het was niet onze ambitie om een geschiedenis- 
of gedenkboek te maken. Wel wilden we enige 
aandacht besteden aan de pathologie in de vorige 
eeuw, aangezien dit toch de basis vormt voor de 
organisatie die er vandaag de dag staat. De ervarin-
gen uit de beginjaren zijn opgetekend uit de mond 
van de heer De la Fuente, een patholoog die vrijwel 
vanaf het begin aan ons laboratorium verbonden is 
geweest.

Het boek belicht verder de laatste ontwikkelingen 
binnen de histologie, de cytologie en de immuno-
pathologie. We staan echter aan de vooravond 
van nieuwe technische ontwikkelingsslagen: de 
mogelijkheden van moleculaire diagnostiek en 
digitale pathologie zullen het vak in de zeer nabije 
toekomst wezenlijk gaan beïnvloeden. Dit vormt 
wat ons betreft dan ook de focus voor de toekomst. 
We zijn er klaar voor!

Ik gun u veel blader- en leesplezier.

Henk van der Veen
Directeur LabPON
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Missie: het Laboratorium Pathologie Oost-Nederland richt zich 
op een snelle, doelmatige en goede dienstverlening aan aanvra-
gend arts en ziekenhuis.
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Kansen voor samenwerking en digitalisering in pathologie

Henk van der Veen 
Directeur LabPON

“Pathologie is een prachtig werkveld. Het vak 
kent oude basisprincipes, maar blijft zich nog 
steeds stap voor stap verder ontwikkelen. Als 
ingenieur - mijn achtergrond is bio-informatica 
- spreekt mij de technische werkomgeving van
het laboratorium aan. Sinds mijn komst in 2002
heb ik me ingezet voor optimalisatie en moder-
nisering van het productieproces, plus uitbrei-
ding van het aantal pathologen. Het resultaat is
dat we voor Nederlandse én Europese begrip-
pen een groot, toonaangevend PA-lab zijn 
geworden. Daardoor willen leveranciers graag 
zaken met ons doen en kunnen we als test-
omgeving voor nieuwe technische apparatuur 
fungeren. Dat vind ik boeiend. In een klein 
laboratorium kan je bepaalde technische 
ontwikkelingen niet volgen, simpelweg omdat 
ze te duur zijn. LabPON is groot genoeg om 
innovatieve technieken rendabel te maken.

We werken met technische middelen, maar 
pathologie is vooral ook een degelijk manueel 
vak. Het is mensenwerk, en dus kunnen er 
fouten worden gemaakt - met potentieel 
dramatische gevolgen voor de patiënt. Een 
goede kwaliteitsbewaking is dan ook uitermate 

belangrijk, oftewel: het in kaart brengen en 
goed borgen van alle risico’s. Om die reden 
streven we naar zoveel mogelijk rust in het 
laboratorium. Pieken en dalen in de werkbelas-
ting of te snelle veranderingen veroorzaken 
onrust en stress. Dat willen we uiteraard niet. 
En dus hebben we met de invoering van het 
concept ‘continuing processing’ een continue 
werkstroom zonder onverwachte uitschieters 
gerealiseerd. Bij deze en andere veranderingen 
in het bedrijfsproces zijn we er bovendien alert 
op dat de invoering zo geleidelijk mogelijk 
verloopt, zodat iedereen mee kan. 

Naast ons kwaliteitsstreven staat de giganti-
sche kostendruk in de zorg: we moeten ook 
nog zo efficiënt en goedkoop mogelijk werken. 
Het is voortdurend zoeken naar het optimum 
tussen kwaliteit en borging aan de ene kant en 
kostenefficiency aan de andere kant. Intern zul-
len we zo ‘lean’ mogelijk moeten gaan werken, 
oftewel: met zo min mogelijk inzet van mensen 
en middelen onze doelen zien te bereiken. 
Praktisch zou dat bijvoorbeeld een reductie van 
blokjes en glaasjes kunnen betekenen, want 
dat kan over de hele linie winst opleveren.

“We zijn voor Nederlandse én Europese begrippen een groot, toon-
aangevend PA-lab geworden.”
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“Samenwerking tussen pathologen maakt het mogelijk om steeds 
verder te specialiseren.”

compacter worden en steeds meer kunnen 
in kortere tijd. Hiervoor is het wel zaak dat je 
volume blijft draaien. 

Ik voorzie een trend van schaalvergroting in 
de pathologie: de kleinere laboratoria zullen 
moeten gaan fuseren of samenwerken. Voor 
LabPON is verdere schaalvergroting geen 
strategie. Uit interne risicoanalyse blijkt immers 
dat routineproductie een risicofactor is. Hoe 
groter het lab, des te meer routineproductie en 
des te groter het risico dat vanwege routine-
matig handelen fouten gemaakt worden.
Wat er wel nodig is, is kennisuitwisseling 
met andere laboratoria, en dan vooral tussen 
pathologen. Ik zie veel kansen voor samen-
werking, waarbij digitale pathologie de grote 
drijfveer is. Daarmee maakt het namelijk niet 
uit waar je zit: een druk op de knop en je kan 
het beeld delen met collega-pathologen en 
behandelend artsen. Als je iemand wilt consul-
teren, moet je materiaal opsturen en wachten 
tot het andere laboratorium dat materiaal 
heeft verwerkt en verslagen. Dat kan meerdere 
dagen duren, met het risico dat het materiaal 
zoek raakt. Met behulp van digitale pathologie 
stuur je alleen een digitaal beeld over. Je loopt 
geen risico dat je materiaal verliest en je kunt 

De laatste jaren zijn we als pathologisch labora-
torium steeds meer zichtbaar geworden, zowel 
regionaal als landelijk. Onder andere door in-
tensievere deelname aan MDO’s: multidiscipli-
nair overleg met andere medisch specialisten. 
Dan gaat het om individuele casussen, waarbij 
ingrijpende beslissingen worden genomen. 
Samen besluit je bijvoorbeeld of een schildklier 
er wel of niet uit moet, een beslissing die het 
welbevinden van de patiënt direct raakt. MDO’s 
komen het medisch handelen ten goede, maar 
betekenen tevens een aanzienlijke extra werk-
last voor onze pathologen.
Zichtbaar zijn we ook dankzij audits in andere 
laboratoria. Enkele pathologen en ikzelf  treden 
geregeld op als auditors, om elders de kwaliteit 
te helpen borgen. Tijdens dit soort audits kom 
je regelmatig in gesprek over hoe werkproces-
sen optimaal kunnen worden ingericht.

Voor de komende decennia verwacht ik een 
aanzienlijke autonome groei van ons laborato-
rium. De verdere vergrijzing van de bevolking 
brengt immers een toename van ziekten en 
tumoren met zich mee. Daarnaast verwacht ik 
dat de technieken zodanig zullen evalueren dat 
we steeds beter, sneller en goedkoper kunnen 
werken. Kleurmachines zullen bijvoorbeeld 
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zelfs per ommegaande antwoord krijgen.
Samenwerking maakt het ook mogelijk om 
steeds verder te specialiseren. Onze patholo-
gen zijn nu allround: iedereen bestrijkt het 
hele spectrum. Ik verwacht dat vroeg of laat 
van buitenaf de druk tot verdere specialisatie 
zal toenemen: de medisch specialist wil praten 
met een gespecialiseerde patholoog.  De over-
heid en verzekeraars stellen nu al steeds meer 
eisen aan voldoende kennis en ervaring op 
specialistische gebieden. Binnen een samen-
werkingsverband van laboratoria of netwerk 
van pathologen kan beter aan die behoefte 
tegemoet worden gekomen en kunnen des-
noods met gesloten beurzen casussen worden 
uitgewisseld. Om dit te bereiken is het nodig 
dat we elkaar kennen, dat er vertrouwen is. Plus 
dat er een goed technisch platform onder ligt, 
want onze klanten willen snelle en betrouw-
bare uitslagen.

We prijzen onszelf  gelukkig dat LabPON een 
goede naam heeft en daarmee aantrekkelijk is 
voor pathologen. We zijn deskundig, betrouw-
baar, goed georganiseerd en we lopen als 
perifeer lab in de frontlinie. Na al die jaren staat 
er echt een stevig bedrijf waar mensen willen 
werken. Ik ben er trots op als ze zeggen: wat 
hebben jullie het goed geregeld, overal is aan 
gedacht.”
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Ontwikkeling van het personeelsbestand
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Eerste locatie Laboratorium Pathologie: Hengelosestraat te Enschede.
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Pathologie: een vak om van te houden

Dr. A.A. de la Fuente  
Oud-patholoog

“In 1958 ben ik als assistent van dr. Winckel bij 
het laboratorium in Enschede komen werken. 
Hij was hier vijf jaar eerder begonnen, met de 
oprichting van de ‘Stichting ter behartiging 
van het Pathologisch-Anatomisch onderzoek 
in Twente en de Gelderse Achterhoek’. We 
hadden allebei een Indische achtergrond en 
kenden elkaar uit Suriname: hij werkte er na 
de oorlog als patholoog, terwijl ik daar op de 
medische school - tegenwoordig universiteit - 
zat. Hij gaf colleges en stelde het PA-lab open 
voor studenten die het leuk vonden om wat te 
liefhebberen. Ik was dus één van die studenten. 
En ik vond het zo boeiend dat ik ook patholoog 
wilde worden. Mijn verdere opleiding heb ik 
toen in Enschede en Rotterdam gedaan.

In die begintijd waren we met een klein clubje: 
dr. Winckel, ikzelf als assistent in opleiding en 
Van den Berg als hoofd van het histologisch 
lab. Die man was niet gediplomeerd, maar kon 
alles. Hij is dan ook tot aan zijn pensionering 
onze hoofdanalist gebleven. Verder werkten 
er nog drie analisten, een amanuensis en een 
secretaresse. We zaten op de zolderverdieping 
van wat eens het raadhuis van Lonneker moet 

zijn geweest. Een statig pand aan de Hengelo-
sestraat, en helemaal bovenin zaten wij, onder 
een verlaagd plafond. Er waren een kamer voor 
dr. Winckel, een klein kamertje voor mij, een 
ruimte die als laboratorium was ingericht en 
een rommelhok met formalinepotten.

Na mij kwamen er meer pathologen: vooral 
goede mensen die we kenden uit Rotterdam en 
zelf benaderden, want zo werkte dat toen. We 
hadden twee criteria: 1) het moet een aardige 
vent zijn en 2) hij moet het vak beheersen. 
Gelukkig kregen we de eerste verdieping erbij, 
anders zou het niet meer passen. Onder ons zat 
de financiële administratie van de gemeente, 
met meneer Scharp die ons elke maand een 
envelopje met salaris gaf. In die tijd werd het 
meest gelachen… Een amanuensis liet eens 
een met water gevulde handschoen aan een 
touwtje uit het raam naar beneden zakken, 
met daarop de tekst: ‘meneer Scharp, we benne 
blut’.

In 1967 verhuisden we naar het nieuwe pand 
aan de Burgemeester Edo Bergsmalaan. De 
GGD zat beneden, wij op de eerste verdieping

“Met minder dan tien man deden we ruim 700 secties per jaar. Dat 
leverde belangrijke informatie op.”
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“Als patholoog heb je de tijd om dingen die je niet kent in een boekje 
op te zoeken of bij een collega langs te gaan met de vraag: heb jij dat 
weleens gezien?”

Vroeger werden er veel meer vriescoupes en 
obducties gedaan dan tegenwoordig. Ik 
bekeek in Almelo zo’n vijftig vriescoupes per 
jaar. Elke week ging ik er wel naartoe, samen 
met Van den Berg en de koolzuurtank in een 
Volkswagen. Nu staan in alle ziekenhuizen 
moderne cryostaten, maar toen moesten we 
zelf die koolzuurtank meenemen. Daar werd 
dan eerst een microtoompje op gemonteerd. 
Vervolgens draaide Van den Berg het kraantje 
open, zodat het koolzuur eruit spoot en het 
bovenblad bevroor. Met het mes dat erbij zat 
kon hij dan dunne coupes snijden. Tegenwoor-
dig kan je met zo’n cryostaat van buitenaf die 
coupes draaien, en zijn ze nog weer dunner.

We deden ook veel meer secties, want dat 
leverde belangrijke informatie op. Met minder 
dan tien man deden we ruim 700 secties per 
jaar. Die sectiekamers in de oude ziekenhui-
zen waren toen niet verwarmd, dus met tien 
graden vorst was het er binnen net zo koud. 
Dat was bijna niet te doen. De spons waarmee
je moest spoelen vroor soms vast aan de 
sectietafel. Nu is het aantal obducties heel erg 
teruggelopen. Waarom? Omdat men denkt 
alles te weten, en er is een zekere ‘horror 

en daarboven de bacteriologen, die uit het 
oude slachthuis aan de Volksparksingel kwa-
men. Waar nu de ANWB zit, was toen een 
collegezaal voor de pathologie. Twee jaar later 
werd dr. Winckel opgevolgd door dr. Kuipers. 
Kort daarop - in 1970 - fuseerde bacteriologie 
met ons, omdat wij betere condities hadden 
en als stichting organisatorisch beter in elkaar 
zaten. We kregen een nieuwe naam: ‘Streek-
laboratorium voor de pathologie en microbio-
logie in Twente en de Gelderse Achterhoek’.

In die tijd hadden zowel Enschede als Hengelo 
nog twee ziekenhuizen, en Almelo zelfs drie. 
We zijn op een gegeven moment allemaal 
ergens staflid geworden, want we moesten 
onze gezichten laten zien. Die ziekenhuizen 
hadden namelijk de neiging om hun eigen 
PA-lab te gaan bouwen, en dat wilden we 
voorkomen. Ik was eerst staflid in Enschede 
en Almelo, later alleen in Almelo. Die staf-
vergaderingen waren niet bepaald de leukste 
bezigheden, maar de patiëntbesprekingen met 
klinische collega’s heb ik altijd graag gestimu-
leerd. Dat was heel boeiend. Ik heb begrepen 
dat die besprekingen nu nog veel vaker plaats-
vinden, en dat is een goede zaak.
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mortis’. Artsen willen geen secties aanvragen, 
want ze zijn opgeleid om mensen in leven te 
houden en voelen het als een nederlaag om 
een mens te verliezen. Toch begrijp ik het niet, 
want het is toch belangrijk om te weten: wat 
is het precies geweest? Of: heb ik het goed 
gedaan?

Ik deed vooral histologie, zowel macroscopie 
- het uitsnijden, wat tegenwoordig analisten 
ook veel doen - als microscopie. Ik deed ook 
aan cytologie, want in Rotterdam had ik stage 
gelopen bij een gynaecoloog die al uitstrijken
maakte. Dat was nieuw in die tijd. Hier in 
Enschede zat dr. Verschoof, een gynaecoloog 
die dat ook graag wilde en colposcopie - 
cervixonderzoek - propageerde. Toen hebben 
we jarenlang een gezamenlijke colposcopie-
cursus gegeven, waarbij ik het pathologisch-
anatomische onderdeel toelichtte. De cursus 
was bedoeld voor gynaecologen in het land, 
maar er kwamen ook wel huisartsen en 
universitaire collega’s op af.

Naast vrouwenpathologie was ik één van de 
eersten die zich bezighield met kinderpatholo-
gie: onderzoek naar miskramen, vroegge-
boortes, jonge kinderen die overleden. Ik heb 
dat altijd heel interessant gevonden en ben 
later ook gepromoveerd op eigen onderzoeks-
materiaal. We liepen toen met kinderpatholo-
gie nog voor op de academische ziekenhuizen. 

Zelfs bij de vereniging Pediatric Pathology in 
Engeland zeiden ze: ‘voor de Nederlandse 
kinderpathologie moet je in Enschede zijn’. 

Ik heb mijn hele werkzame leven aan de patho-
logie gewijd. In 1989 ging ik met pensioen en 
daarna heb ik nog tien jaar als vrijwilliger in het 
lab gewerkt. Ik hield van het vak… Eén van de 
aantrekkelijke kanten is dat je als patholoog 
de tijd hebt om dingen die je niet kent in een 
boekje op te zoeken of bij een collega langs te 
gaan met de vraag: heb jij dat weleens gezien? 
Dat kan een klinisch specialist niet zomaar 
doen als er een patiënt tegenover hem zit.

LabPON is nu al decennialang het grootste 
perifere pathologisch laboratorium in Neder-
land. Vroeger zat ‘anatomisch’ nog in de naam; 
helaas is dat begrip eruit verdwenen. De NVVP 
vond dat het méér was dan secties doen en 
coupes kijken. Ik heb het gevoel dat de anato-
mie, het orgaan-denken teveel op de achter-
grond is geraakt. Tegenwoordig wordt heel 
snel naar nieuwe technieken als immuno en 
moleculair gegrepen. Ik noem dat verwennerij 
van de moderne patholoog. Tegelijkertijd zie ik 
wel dat deze technieken steeds meer betekenis 
krijgen bij de behandeling van patiënten. Maar 
ook al veranderen de technieken, in wezen is 
het nog altijd coupes kijken. Dat is niet anders 
geworden.”
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Dr. Zeldenrust start met pathologisch-
anatomisch onderzoek in Enschede. 

Oprichting van ‘Stichting ter behartiging 
van het Pathologisch-Anatomisch onder-
zoek in Twente en de Gelderse Achterhoek’.

Introductie van de nieuwe manier van 
werken met de halfautomatische stainer 
bij immunopathologie.

Fusie tot ‘Streeklaboratorium voor de 
pathologie en microbiologie in Twente 
en de Gelderse Achterhoek’.

Landelijke invoering van het bevolkings-
onderzoek baarmoederhalskanker. 

Splitsing ‘Laboratorium Pathologie Oost-
Nederland’ en ‘Laboratorium Medische 
Microbiologie Twente en Achterhoek’.

Verhuizing van de Hengelosestraat te 
Enschede naar de Burgemeester Edo 
Bergsmalaan te Enschede.

Modernisering bij histologie: aanschaf van 
de automatische doorvoermachine en de 
speciële kleurmachine.

Overgang van handmatige HE-kleuring  
naar automatische kleuring m.b.v. de 
HE-stainer.
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Mijlpalen in de geschiedenis van 
het Laboratorium Pathologie

Aanschaf van de FocalPoint scanner bij 
cytologie, voor het screenen en ranken 
van cervixuitstrijkjes.

Start van moleculaire diagnostiek, waar-
mee afwijkingen in de genetische code 
van tumoren worden onderzocht.

Verhuizing van de Burgemeester Edo 
Bergsmalaan te Enschede naar de 
Boerhaavelaan te Hengelo.

Organisatiebrede toepassing van digitale 
pathologie, zodat diagnostiek vooral via 
beeldschermen kan plaatsvinden.

Overgang van cytologische cervix-
uitstrijkjes naar moleculaire HPV-
screening.

20??

Toekenning van het CCKL-keurmerk door 
de Raad voor Accreditatie.

Start van het immunopathologisch 
onderzoek, d.w.z. het karakteriseren van 
afwijkingen m.b.v. antilichamen.

2006

2013 20142013

2009

Invoering van de ‘dunne laag’-methode 
bij cytologie, d.w.z. het geautomatiseerd 
uitstrijken van lichaamsvocht.

1999

1982



18



19

Klaar voor de toekomst dankzij state of the art nieuwbouw

Henk van der Veen 
Directeur LabPON

“Met onze nieuwbouw kunnen we helemaal 
state of the art werken. Dat vind ik het belang-
rijkste. We hebben het laboratorium opnieuw 
kunnen uitlijnen, en daarmee zijn we klaar voor 
wat de toekomst gaat brengen. In Enschede 
zaten we aan alle kanten letterlijk klem: we 
konden op die plek niet uitbreiden of moder-
niseren. De pathologen zaten verspreid in 
het pand, de uitsnijkamer was veel te klein, 
moleculaire diagnostiek werd gedoogd in twee 
hokjes… Met verbouwen zouden we miljoenen 
kwijt zijn aan een oud gebouw dat dan nog 
steeds te klein was. Bovendien: het is geen 
optie om in een werkend lab zomaar de hele 
infrastructuur stil te leggen. Dat kan gewoon 
niet. Onze productie moet doorgaan.

In 2009 is de knoop doorgehakt: de Raad van 
Toezicht stemde in met nieuwbouw. We heb-
ben een analyse gemaakt van vijf mogelijke 
locaties in Enschede, Hengelo en het buiten-
gebied. Toen onze toezichthouder eiste dat we 
tegen een ziekenhuis aan moesten bouwen, 
bleven er praktisch gezien maar twee opties 
over: bij MST Enschede of ZGT Hengelo. We 
hebben beide ziekenhuizen gevraagd om met 

locatievoorstellen te komen. ZGT heeft de 
huidige plek aangeboden. MST heeft enkele 
bestaande gebouwen aangeboden die grondig 
zouden moeten worden verbouwd. We hebben 
gewikt en gewogen op basis van eisen, wensen 
en kosten. Toen is ZGT Hengelo als beste 
locatie uit de bus gekomen, hoewel het zeker 
ook voordelen zou hebben gehad om naast het 
MST te zitten. Dat is en blijft immers de locatie 
waar we de meeste besprekingen, vriescoupes 
en obducties uitvoeren.

Het grote voordeel van Hengelo is wel dat we 
centraler zitten. Het ligt toch 15-20 minuten 
dichter bij de rest van Nederland. Of je nu met 
de auto of met de trein gaat, alle verkeers-
stromen lopen via Hengelo. Plus het zieken-
huis ligt aan de rand van de stad, dus je bent 
zo weer Hengelo uit. Dat is ook handig voor 
toekomstige samenwerking met laboratoria 
in onze omgeving. Strategisch gezien zijn we 
dus blij met deze plek. Er zijn wel een paar 
dingen verschoven, maar dat is voor ons niet 
zo boeiend. Of materiaal nu van Hengelo naar 
Enschede gaat, of andersom, maakt niet uit.

“Bij alles is gekozen voor de meest efficiënte infrastructuur, met minimale 
kans op storingen. Het resultaat is een heel mooi nieuw laboratorium!”
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“Het grote voordeel van Hengelo is dat we centraler zitten. Het ligt 
toch 15-20 minuten dichter bij de rest van Nederland.”

was. We zijn opgeschaald naar een ruimte voor 
potentieel negen snijtafels, plus een voorberei-
dingsruimte van twee tafels. Niet alle tafels zijn 
gerealiseerd, maar de uitsnijkamer is er wel op 
uitgelijnd. Want als we te maken krijgen met 
groei, dan is dit onze meest kwetsbare afdeling. 
Hier komen alle materialen binnen en heb je 
faciliteiten nodig voor luchtbehandeling, af-
voeren, enzovoort. Nu kunnen we er snijtafels 
bij in schuiven als het nodig is, zodat onze 
workflow de komende 10-20 jaar robuust is.

Hetzelfde geldt voor moleculaire diagnostiek. 
Ik zie dit als een groei-vak. In aantallen mate-
riaal is het niet vergelijkbaar met de traditio-
nele pathologie, maar er zullen steeds meer 
markers bij komen waarmee we de slagings-
kans van een therapie kunnen voorspellen. 
Bovendien heeft er een landelijke discussie 
over het bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker gespeeld. In 2016 zal Nederland 
overgaan van cytologische screening naar 
HPV-screening, geconcentreerd in vijf centra. 
Dan zal er dus een groot volume aan materiaal 
de moleculaire straat ingaan. Of wij één van die 
centra worden weten we nog niet, maar ons 
laboratorium heeft in ieder geval voldoende 
capaciteit om zo’n stroom aan te kunnen.”

De bouw is bizar snel gegaan. In december 
2011 hebben we offertes aangevraagd, 
voorjaar 2012 startte het graafwerk en een 
jaar later stond het gebouw er al. We hebben 
gewerkt met een architect die ervaren is in 
laboratoriumbouw. Want ook al werk je hier al 
heel lang, als gebruiker heb je geen idee wat 
er allemaal achter die muren en plafonds zit. 
We hadden vruchtbare gesprekken, ook met 
de technisch installatieadviseur. Bijvoorbeeld 
over zo’n zuurkast: die moet je niet naast de 
deur zetten, want dan heb je last van lucht-
wervelingen. Bij voorkeur moet hij wel aan de 
gangzijde komen, want daar loopt de centrale 
luchtafvoer. En hoe korter het luchtkanaal van 
zuurkast naar gang, hoe beter. Ik weet zeker 
dat als wij een plek voor de zuurkast hadden 
gekozen, hij heel ergens anders terecht was 
gekomen. Zo is bij alles gekozen voor de meest 
efficiënte infrastructuur, met minimale kans op 
storingen. Het resultaat is een heel mooi nieuw 
laboratorium!

We hebben geanticipeerd op de langere ter-
mijn door hier en daar extra vierkante meters 
te reserveren. Dit geldt met name voor de 
uitsnijkamer. In ons oude gebouw konden we 
maar vijf snijtafels kwijt, wat veel te weinig 
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Histologie in proces

1. De koerier levert de boxen met door 
artsen afgenomen lichaamsmaterialen, 
af bij het laboratorium.

22

Histologie = onderzoek naar lichaamsweefsel dat door huisartsen en 
medisch specialisten is afgenomen. Het gaat om kleine stukjes 
weefselmateriaal (biopten), maar het kan ook (delen van) organen of 
lichaamsdelen betreffen. Na een serie bewerkingstechnieken wordt 
door de patholoog de diagnose gesteld.

2. Elk materiaal wordt ingevoerd in het 
LMS en krijgt een uniek nummer, zodat 
men het tijdens het proces kan monitoren. 

6. De analist brengt het materiaal over in 
een metalen mal.

11. Daarna krijgen alle coupes in de HE-
stainer een kleuring met Hematoxyline 
en Eosine. 

7. De mal met het materiaal wordt door 
een zogenaamde ‘inbedder’ gevuld met 
paraffine.

3. In de uitsnijkamer wordt het materiaal 
eerst nauwkeurig bekeken, waarbij men 
de uiterlijke bevindingen inspreekt.
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12. Door de HE-kleuring zijn de coupes 
paarsblauw en roze geworden, waarmee 
afwijkingen op celniveau zichtbaar zijn.

4. Daarna snijdt de analist een deel van 
het materiaal in plakjes van 2-3 millimeter 
en plaatst elk plakje in een cassette.

8. Er zijn dan ‘blokjes’ van lichaams-
materiaal in paraffine ontstaan.

13. Vaak wordt een speciële kleuring toe-
gepast om bijzondere aspecten van de 
weefsel- of celstructuur zichtbaar te maken.

5. De tissue processor zorgt voor ontwater-
ing en ontvetting van de cassettes, zodat 
weefselstructuren worden vastgelegd.

9. Uit deze paraffineblokjes snijdt de 
analist met een microtoom flinterdunne 
plakjes (coupes) van 0.002 millimeter.

10. De coupes worden via een waterbad 
op objectglaasjes gesleept.

14. Indien men meer specifieke cel-
bestanddelen wil aantonen, wordt tevens 
een immunokleuring uitgevoerd.

15. De patholoog stelt met behulp van 
een lichtmicroscoop de diagnose, waarna 
hij/zij de behandelend arts informeert.
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Histologie: alle aandacht voor een goede flow

Jacqueline van Kesteren 
Hoofd afdeling histologie

“Binnen histologie is de laatste jaren een 
gigantische vooruitgang geboekt. Vergeleken 
met klinische chemie en microbiologie werd in 
dit vakgebied nog heel lang puur handmatig 
werd gewerkt. Pas de laatste 5-6 jaar hebben 
geavanceerde technieken hun intrede gedaan. 
Ik durf wel te zeggen dat LabPON daarmee 
voorop loopt. We zijn een heel modern labora-
torium en hebben al veel processtappen 
geautomatiseerd. Lean werken is daarbij ons 
richtsnoer: zorgen dat de flow goed is, dat alles 
zo efficiënt mogelijk verloopt. Apparatuur kan 
hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Onze afdeling histologie omvat de uitsnijkamer, 
het histolab en immunopathologie. In totaal 
werken hier nu 39 analisten en vier assistent-
analisten. Sinds januari 2010 geef ik leiding aan 
deze afdeling, na 28 jaar in klinisch-chemische 
en genetische laboratoria van ziekenhuizen en 
bedrijven te hebben gewerkt. 

Het eerste apparaat dat na mijn komst werd 
aangeschaft was een Xpress tissue processor 
van Sakura. Dit is een automatische doorvoer-
machine die zorgt voor ontwatering en ont-

vetting van de cassettes met plakjes weefsel-
materiaal. Gemiddeld krijgen we hier per dag 
zo’n 350 potjes met lichaamsweefsel binnen, 
waarvan ongeveer 700 cassettes worden 
gemaakt. Voorheen kwamen die cassettes 
allemaal tegelijk uit de nachtrun. Een enorme 
piek, die we in de loop van de dag moesten 
wegwerken. Met de Xpress kunnen we de 
cassettes om het half uur inladen, waardoor we 
een meer continue werkflow hebben gekregen. 
Inmiddels beschikken we over een tweede 
Xpress en verloopt het proces nog soepeler.

Een andere belangrijke aanschaf was de 
speciële kleurmachine van Dako in 2011. We 
hadden al stainers voor de standaard HE-
kleuring en enkele andere kleuringen, maar 
de meeste speciële kleuringen werden nog 
met de hand gedaan. Dat was een kwestie van 
zelf het reagens maken, glaasje druppelen, 
wachten, spoelen, volgende kleur erop zetten, 
enzovoort. Zeer arbeidsintensief dus. En het 
luisterde heel nauw, want een druppeltje 
teveel van een bepaalde oplossing erbij of tien 
seconden te lang wachten, en de samenstelling 
veranderde waardoor de kleuring misschien 

“Lean werken is ons richtsnoer: zorgen dat de flow goed is, dat alles zo 
efficiënt mogelijk verloopt.”
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“Gemiddeld krijgen we hier per dag zo’n 350 potjes met lichaams-
weefsel binnen, waarvan ongeveer 700 cassettes worden gemaakt.”

en pathologen - is het nu heel eenvoudig om 
te checken of dat wat ze zien ook klopt met 
wat collega’s eerder hebben ingevoerd. Die 
extra checks zijn zeer belangrijk, want daarmee 
kan je veel sneller fouten opsporen en weer 
herstellen. Elke fout is er één teveel en kan 
consequenties hebben voor de patiënt of de 
voortgang van ons werk. We doen er dus alles 
aan om de kans op fouten te elimineren.

Ik ben in veel andere laboratoria geweest. Dan 
zie je hoe goed wij het hier voor elkaar hebben 
met efficiënt werken en de hele flow. Maar ook 
met de veiligheid, hoe we omgaan met al die 
vervelende, schadelijke stoffen. We proberen 
iedereen heel bewust te maken: weet waar 
je mee bezig bent, ruim je spullen op, denk 
aan je eigen veiligheid en die van anderen. 
Mensen gaan elkaar daar ook steeds meer op 
aanspreken. Nu in de nieuwbouw heerst er 
vooral rust en netheid. En dat is héél fijn!

Uiteraard zijn er nog voldoende wensen voor 
de toekomst. Ik zou graag nog veel meer willen 
vastleggen in het LMS. Bijvoorbeeld alles 
wat in ons archief in koelkasten en vriezers 
is opgeslagen, zodat lichaamsmaterialen, 

niet meer goed genoeg was. Het mooie is nu 
dat we werken met een kant-en-klaar reagens. 
Je hoeft zelf alleen maar het vaatje met het 
juiste reagens in de stainer te plaatsen. Je legt 
de coupes erin, toetst in welke kleuring je wilt 
hebben, drukt op ‘start’ en twee uur later zijn 
de coupes klaar. De kwaliteit is veel stabieler en 
het bespaart ons behoorlijk wat tijd. Uitsluitend 
kleuringen die zelden worden aangevraagd 
doen we nu nog handmatig.

De afgelopen jaren hebben we - dankzij de 
aanstelling van een applicatiebeheerder - 
grote vooruitgang geboekt met ons Labora-
torium Management Systeem (LMS). Alle 
mogelijkheden die erin zitten worden stap 
voor stap geïmplementeerd op de werkvloer. 
Materialen die bij ons binnenkomen krijgen 
een uniek nummer en kunnen gedurende het 
hele proces worden gevolgd. We weten precies 
wat waar is, wat ermee is gebeurd en door wie. 
Alle afwijkingen en bijzondere behandelingen 
worden gelogd. Daartoe hebben we nu bij elk 
microtoom en bij de inbedders een pc met 
beeldscherm staan. Het blokje wordt gescand 
en direct komt alle informatie van de patiënt en 
het materiaal in beeld. Voor iedereen - analisten 
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cassettes en coupes gemakkelijker zijn terug 
te vinden als we ze opnieuw nodig hebben. 
Plus digitale röntgenfoto’s, waar we binnenkort 
op zullen overstappen vanwege een snellere 
verwerking van preparaten. Door die foto’s op 
te nemen in het LMS hebben we alle informatie 
van één patiënt bij elkaar in het systeem staan. 
In ons rapportagesysteem beschikken we over 
de doorlooptijden: van binnenkomst van het 
materiaal tot de uitslag van de patholoog. Maar 
wat ik nog wil hebben zijn alle tussenstappen, 
zodat we sneller kunnen inspringen op bottle-
necks en de problemen vóór kunnen zijn. Nog 
een belangrijk punt is het up-to-date houden 
van de medewerkers. De ontwikkelingen gaan
snel, dus scholing en uitwisseling van ervarin-
gen zijn belangrijk om de kennis op peil te 
houden.

Iets anders is onze betrokkenheid bij het Mohs-
centrum dat ZGT Hengelo wil inrichten. Met 
de Mohs-techniek kan de dermatoloog een 
verdacht plekje - vooral in het gezicht - 
laagje voor laagje wegsnijden. Een analist 

van ons maakt dan ter plekke van elk laagje 
een vriescoupe, zodat direct kan worden 
beoordeeld of er voldoende is verwijderd. 
Hiertoe komen in het ziekenhuis twee 
behandelkamers met een vriescoupe-labje 
ertussen. De dermatoloog kan dan twee 
patiënten parallel behandelen, met onze 
directe ondersteuning. 

In grote lijnen verwacht ik verder dat er binnen 
enkele jaren goed werkende automatische 
inbedders en kleurmachines met een gesloten 
systeem voor het reagens op de markt komen. 
Digitale pathologie zal een vlucht nemen: 
alles gaat dan vanuit de stainer in de scanner 
en rechtstreeks naar de patholoog. Wellicht 
krijgen de ziekenhuizen een frontoffice waar 
lichaamsmaterialen worden aangeleverd en 
direct van een nummer worden voorzien. 
Maar het mooiste is nog als artsen digitaal 
gaan aanvragen, zodat we ook alle klinische 
gegevens bij de hand hebben als het materiaal 
hier binnenkomt. Dan zouden we het helemaal 
perfect voor elkaar hebben!”

“Het mooiste is nog als artsen digitaal gaan aanvragen, zodat we ook 
alle klinische gegevens bij de hand hebben als het materiaal hier 
binnenkomt.”
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Ook de uitsnijkamer is klaar voor de toekomst; 
er is ruimte voor potentieel negen snijtafels.
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Immunopathologie = aanvullend onderzoek dat is gericht op het aan-
scherpen van een diagnose en/of het inschatten van behandelingscon-
sequenties. In de meeste gevallen gaat het om onderzoek naar tumoren. 
Aan de hand van verschillende kleuringen met antilichamen kan worden 
vastgesteld om welk soort kanker het gaat.
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Immunopathologie: onmisbaar bij karakterisering van 
afwijkingen

Sietske Riemersma 
Patholoog

“Als patholoog kan je aan heel kleine stukjes 
weefsel al zien wat iemand mankeert. Dat vind  
ik het mooie aan dit vak. Immunopathologie 
betekende echt een revolutie in de jaren ’80 en 
is nu ontzettend belangrijk. Het wordt ingezet 
als we na een HE-kleuring meer zekerheid 
willen hebben, aanvullende diagnoses willen 
stellen of behandelingsconsequenties willen 
inschatten. Het gaat dus om aanvullende 
kleuringen, waarbij op grond van profielen de 
medicatie wordt bepaald. Want je weet dan 
bijvoorbeeld of een tumor hormoongevoelig is. 
De glaasjes met lichaamsweefsel worden 
gekleurd in bruintinten, IHC-kleuringen 
genoemd. We hebben wel 150 verschillende 
markers. Dit zijn antilichamen die zich aan 
specifieke eiwitten kunnen binden, dus aan 
het celmembraan, de celkern, het cytoplasma, 
et cetera. Hiermee kan je aantonen om welk 
type cel het gaat, want soms kan je aan 
een tumor niet zien waar hij oorspronkelijk 
vandaan is gekomen. Vind je bijvoorbeeld 
een tumor in de lymfeklier, dan gaan we met 
immuno-paneltjes op zoek naar de oorsprong. 

Als zo’n tumor positief reageert op de marker 
voor longkanker, dan kan je gericht longfoto’s 
gaan maken in plaats van een heel mens 
binnenstebuiten keren. Komt er niets uit die 
foto’s, dan kan je met immuno-kleuringen weer 
verder gaan zoeken. 

Bij ons is immunopathologie een subafdeling 
van histologie. Er werken op dit moment twaalf 
analisten. In 2009 ben ik  ‘aandachtspatholoog 
immuno’ geworden, want het liep hier niet
zo goed: analisten waren gestrest en gedemoti-
veerd, veel kleuringen moesten overnieuw 
worden gedaan… 

Ik heb eerst samen met de analisten alles in 
kaart gebracht, vooral door te vragen: wat 
denken jullie zelf, wat moet er gebeuren? Het 
bleek al gauw dat iedereen zijn eigen werk-
methodes hanteerde. Er werd bijvoorbeeld 
dagelijks een kleine hoeveelheid antilichamen 
aangemaakt, precies zoveel als nodig was. 
Maar elke analist deed dat net een tikje anders, 
dus nooit met eenzelfde resultaat. We zijn het 

“Met onze nieuwe manier van werken hebben we een stabiele kwaliteit, 
een productie die veel sneller klaar is en minder stress op de afdeling.”
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“Er zullen steeds nieuwe antilichamen bij komen, gericht op nog meer 
specifieke eiwitten en gerelateerd aan bepaalde geneesmiddelen.”

nieuw systeem met vijf stainers, waarvan je er 
elk half uur maar één moet laden. Dat is veel 
relaxter. Bovendien was het apparaat beter 
doorontwikkeld, met een korter programma en 
betere software. 

We hebben alle mensen van de afdeling erbij 
betrokken en iedereen was voor aanschaf van 
de Dako-stainers. In augustus 2010 kwamen 
ze binnen en we zijn direct overgegaan op 
de nieuwe manier van werken. Binnen twee 
weken was iedereen eraan gewend. Met 
geweldig resultaat: een goede en stabiele 
kwaliteit, een productie die veel sneller klaar 
is en minder stress op de afdeling. Iedereen 
is nog steeds dolgelukkig met de gemaakte 
keuze. We hebben nu een goedlopende 
afdeling, zonder tijd- of geldverlies!

Met dit volcontinue systeem zijn we de 
proeftuin van Dako geworden. We zijn immers 
een heel groot PA-lab, en dat is vrij uniek 
binnen Europa. Omdat het systeem bij ons zo’n 
succes is, hebben we erover gepresenteerd 
op een internationale bijeenkomst van Dako 
in Malaga. En er komen geregeld collega’s van 
elders bij ons kijken om te zien hoe het werkt.

werk meer gaan standaardiseren en we 
hebben protocollen ontwikkeld. Daarbij was 
het leuke dat alle analisten zelf gingen na-
denken over oplossingen en verbeteringen. 
Zo wordt sindsdien nog maar één keer per 
kwartaal, op uniforme wijze, een nieuwe voor-
raad antilichamen aangemaakt.

Het ging de goede kant op, maar we waren 
nog niet tevreden. Toen zijn de hoofdanalist 
van de immuno-afdeling en ik op zoek gegaan 
naar nieuwe stainers. Dit zijn apparaten 
waarin de glaasjes met weefselmonsters 
worden gekleurd. Na bezoeken aan andere 
laboratoria hadden we onze zinnen gezet op 
een volautomatisch apparaat. Tot we werden 
gebeld door een vertegenwoordiger van Dako, 
een Deense firma, met een mooi verhaal over 
hun halfautomaat. We zijn naar Denemarken 
geweest voor een demonstratie. Dat was heel 
gaaf: ze hadden daar een nieuwe manier van 
werken bedacht, met een volcontinu systeem. 
Wij moesten tot dan toe drie keer per dag 
alle stainers tegelijk inzetten, om 10 uur, 13 
uur en 17 uur. Dat was altijd een race tegen 
de klok, met enorme piekbelastingen en 
zeer veel stress. Nu demonstreerde Dako een 
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Al met al hebben de aanpassingen in het 
bedrijfsproces van Immunopathologie geleid 
tot een belangrijke standaardisatie in kwaliteit. 
Momenteel maakt deze subafdeling ongeveer 
300 glaasjes per dag. Op jaarbasis gaat het 
om zo’n 54.000 glaasjes met weefsel van 8.000 
patiënten. Dit betekent dat op circa vijftien 
procent van de histologische onderzoeken ook 
immunologisch onderzoek wordt verricht.

Voor de toekomst verwacht ik geen grote 
veranderingen in de immunopathologie. Er 
zullen wel nog steeds nieuwe antilichamen 
bij komen, gericht op nog meer specifieke 
eiwitten en gerelateerd aan bepaalde genees-
middelen. Vergeleken met moleculaire 
diagnostiek is het een goedkope, eenvoudige 
onderzoeksmethode. Analisten moeten alle 
coupes snijden, dus het blijft veel handwerk. 
Maar je kan wel in één keer vijftig glaasjes, van 
verschillende patiënten, tegelijk kleuren. 

Op de immuno-afdeling is alles nu heel 
strak georganiseerd en wordt hoge kwaliteit 
geleverd. Dat is belangrijk, voor het hele lab. 
Onze proces- en ketenanalyses zijn daar ook 
op gericht. Nu we in een nieuw gebouw zitten, 
zie ik nog veel meer kansen om ‘lean’ te gaan 
werken en zichtbaar te maken waar het nog 
efficiënter kan.”
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Ontwikkeling van het aantal vriescoupes en obducties

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
19

82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Vriescoupes

Obducties

20
13

35



36

Cytologie = onderzoek naar lichaamsvocht op celniveau. Het vocht wordt 
– soms na bewerking – aangebracht op objectglaasjes en gekleurd. 
Vervolgens kunnen aard en type van de cellen worden beoordeeld. 
Primair wordt gekeken naar de aanwezigheid van kwaadaardige cellen.
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Cytologie: met een paar cellen speuren naar de diagnose

Rudi Evers 
Coördinerend analist cytologie & 
KAM-functionaris

“Het leuke van cytologie is dat je als analist zelf 
de diagnose stelt of een beoordelingsvoorstel 
voor de patholoog maakt. Daarbij is het de 
kunst om op basis van een paar cellen zo ver 
mogelijk te komen met je diagnose. Soms is dat 
eenvoudig, soms heel moeilijk. Voor mij maakt 
dat het werk interessant: net zo lang speuren 
tot je hebt gevonden welk type cellen of welke 
afwijking het is.

Bij cytologie gaat het dus om onderzoek naar 
losse cellen. Dat kunnen cellen zijn die spon-
taan loslaten, zoals urotheelcellen van de blaas-
wand die zich in de urine bevinden. Deze cellen 
onderzoeken we door urine te verzamelen en 
te bewerken tot een preparaat. Vervolgens kun-
nen we vaststellen of de cellen goedaardig of 
- in geval van blaaskanker – kwaadaardig zijn.
Cellen kunnen ook worden verkregen door ze 
los te borstelen, zoals bij het cervixonderzoek 
gebeurt. Meestal wordt dit afgenomen door 
een doktersassistente, die met een borsteltje 
de baarmoederhals afstrijkt. Wij ontvangen zo’n 
borsteltje in een potje met vloeistof en maken 
daarvan ook weer een preparaat. Dat screenen 
we dan op een mogelijk voorstadium van baar-
moederhalskanker.

Een derde methode om cellen te verkrijgen is 
via een punctie. Daarbij wordt met een dunne 
holle naald in een orgaan of knobbeltje geprikt 
om de cellen los te zuigen. Tenslotte worden 
ook wel spoelingen gebruikt om cellen te ver-
zamelen. In alle gevallen kijken wij puur naar 
de aard en het type van de cellen, waarbij we 
ons focussen op wat afwijkt van het normale 
beeld.

Met 17 analisten onderzoeken we op jaarbasis 
zo’n 45.000 glaasjes. Voor een belangrijk deel 
- circa tachtig procent - gaat het daarbij om 
screening op baarmoederhalskanker, zowel in 
het kader van het bevolkingsonderzoek als op 
medische indicatie. De overige 9.000 glaasjes 
betreffen voor de helft urineonderzoek en voor 
de andere helft materiaal dat via puncties of 
spoelingen is verkregen.

In 1999 is voor het cervixonderzoek de ‘dunne 
laag’-methode ingevoerd. Dat was een hele 
omslag, maar sindsdien hoeven we nauwelijks 
nog preparaten af te keuren. Eerder was er 
namelijk nogal wat variatie in de kwaliteit van
de glaasjes met cervixmateriaal die huisartsen 
aanleverden. Bloed, leukocyten, slijm of 

“Met 17 analisten onderzoeken we op jaarbasis zo’n 45.000 glaasjes.”
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“Een leuke taak vind ik het ‘on site’ assisteren van de MDL- en long-
artsen bij lymfeklierpuncties via de slokdarm en de luchtpijp. Dan 
kan ik direct iets betekenen voor de patiënt.”

Point scanner - één van de twee in Nederland 
– scant sindsdien eerst alle glaasjes en brengt 
een ranking aan in de kans op afwijkingen. Van 
elk preparaat worden de tien meest risicovolle 
velden gemarkeerd en vervolgens met een 
geautomatiseerde microscoop door een analist 
bekeken. Als in deze velden ook maar iets afwij-
kends wordt gevonden, wordt het preparaat in 
zijn geheel manueel bekeken door een tweede 
analist. Bij circa twaalf procent van de glaasjes 
is dit het geval. Hiervan blijkt dan vervolgens 
een derde te duiden op een mogelijk voorsta-
dium van baarmoederhalskanker, dus PAP2 of 
hoger. Worden bij de eerste beoordeling geen 
afwijkingen gevonden, dan kan de uitslag 
direct worden verstuurd. De FocalPoint scan-
ner maakt het werk op onze afdeling een stuk 
interessanter, aangezien we niet langer de 
bulk niet-afwijkende preparaten in zijn geheel 
hoeven te beoordelen.

Een leuke taak vind ik het ‘on site’ assisteren van 
de MDL- en longartsen bij lymfeklierpuncties 
via de slokdarm en de luchtpijp. We doen dit in 
Enschede en Hengelo met een team van 
zes analisten. Ik ga dan de boer op met een 

onvoldoende fixatie bemoeilijkten het cyto-
logisch onderzoek. Nu is dat verleden tijd: men 
gebruikt een borsteltje, waarvan de tip in een 
vloeistof gaat die zorgt voor fixatie van het 
materiaal en oplossing van bloed en slijm. 

De ‘dunne laag’-methode gebruiken we inmid-
dels voor alle cytologie-onderzoeken. Materiaal 
dat bij ons binnenkomt wordt meestal eerst 
bewerkt en verrijkt, zodat we een geconcen-
treerde hoeveelheid cellen overhouden. Vervol-
gens wordt een klein beetje van het monster 
uit de reageerbuis op een glaasje gedaan en 
gekleurd. Dit proces is deels geautomatiseerd. 
Het ‘dunne laag’-preparaat dat overblijft kun-
nen we dan onder de microscoop beoorde-
len. Punctiemateriaal wordt altijd door twee 
analisten bekeken, ander materiaal meestal 
door één analist. De patholoog krijgt van ons 
een diagnosevoorstel en beoordeelt ook zelf 
de preparaten, met uitzondering van cervix-
materiaal zonder afwijkingen.

Een andere grote stap vond in 2008 plaats: 
de introductie van het computerondersteund 
screenen bij ons cervixonderzoek. De Focal-
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kleursetje en kan direct iets betekenen voor 
de patiënt. Zodra er is geprikt, maak ik het pre-
paraat, laat het aan de lucht drogen en kleur 
het. Dan kan ik meteen beoordelen of het juiste 
materiaal is afgenomen en of er voldoende cel-
len in zitten. Met het blote oog is dat namelijk 
niet te zien. Soms is het in één keer goed, soms 
moet opnieuw worden geprikt. Maar ik ga 
altijd weg met voldoende materiaal, dus de 
patiënt hoeft niet nog een keer te komen, zoals 
vroeger vaak het geval was. De uitslag volgt 
een paar dagen later, via de patholoog.

Vanaf 2016 wordt het cytologische bevolkings-
onderzoek baarmoederhalskanker vervangen 
door de moleculaire HPV-screening. Dit zal een 
aanzienlijke afname van het aantal cervixuit-
strijkjes, en dus een kleinere afdeling Cytologie, 
tot gevolg hebben. Wel verwacht ik een groei 
in de ondersteuning van MDL-en longartsen 
in de ziekenhuizen. Niet alleen in Enschede en 
Hengelo, maar ook in Almelo en Winterswijk.
Er zullen nieuwe versies van bestaande appara-
tuur komen en we zullen - zodra het mogelijk is 
om driedimensionale beelden te maken - over-
gaan naar digitale beoordeling met beeld-
schermen. Maar ondanks alle technische 
ontwikkelingen verwacht ik dat manuele han-
delingen nodig zullen blijven voor het stellen 
van een cytologische diagnose.”
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Cytologie in proces

40

1. Lichaamsvocht kan bijvoorbeeld met 
een punctienaald worden afgenomen en 
in een buisje worden aangeleverd.

2. Het materiaal wordt beoordeeld op de 
aanwezigheid van bloed, vlokken, weef-
selstrengetjes, etc.

9. Soms wordt een immunocyto-
chemische kleuring toegepast om meer 
informatie over de cellen te verkrijgen.

10. Met behulp van een lichtmicroscoop 
screent de analist de glaasjes op de aan-
wezigheid van afwijkende cellen.

11. De analist stelt van elk materiaal een 
diagnosevoorstel op voor de patholoog, 
die de glaasjes ook nog zelf beoordeelt.

Lichaamsvocht uit puncties, spoelingen, etc.

5. Vervolgens brengt de ‘prepstain’ een 
klein beetje van het monster uit het rea-
geerbuisje over op een objectglaasje. 

4. Door het ronddraaien worden de cel-
len gescheiden van het vocht, wat leidt 
tot een hogere celopbrengst.

3. De buisjes met het materiaal worden 
in de centrifuge geplaatst, zodat verdere 
verrijking kan plaatsvinden.
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1. Het baarmoederhalsuitstrijkje wordt 
afgenomen met een speciaal borsteltje 
en in een monsterpotje aangeleverd.

41

11. Bij afwijkende cellen wordt het glaas-
je met een lichtmicroscoop beoordeeld 
door een tweede analist en patholoog.

10. De analist beoordeelt de gemarkeer-
de velden achter het GS-station en ver-
stuurt - bij gezonde cellen - de uitslag.

Baarmoederhalsuitstrijkjes
2. De cellen worden met behulp van de 
‘prepmate’ gescheiden van bloed en slijm, 
en overgebracht in een reageerbuisje.

9. De glaasjes met uitstrijkmateriaal gaan 
in de FocalPoint scanner, die de velden 
met mogelijk afwijkende cellen markeert.

6. De cellen worden in de ‘prepstain’ 
gekleurd. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een cel- en kernkleuring.

7. Om de cellen te beschermen worden 
alle glaasjes in de afdekker voorzien van 
een afdekglaasje.

8. Na dit proces zijn de gekleurde glaasjes 
gereed om te worden beoordeeld. 
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Moleculaire diagnostiek = onderzoek naar afwijkingen in de 
genetische code van tumoren. Op basis hiervan kan meer zeker-
heid worden verkregen over diagnose, prognose, erfelijkheid en 
slagingskans van behandelingen.
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Eigen plek voor moleculaire diagnostiek 

Sietske Riemersma 
Patholoog

“Als groot en onafhankelijk PA-lab kunnen we 
onze eigen investeringsbeslissingen nemen en 
echt voor kwaliteit gaan. Dat is heel prettig. Zo 
kreeg ik zelf alle ruimte om de nieuwe afdeling 
Moleculaire diagnostiek op te zetten. In 2007 
ben ik begonnen met twee analisten, een paar 
uurtjes per week. Eerst ontwikkelden we één 
test en dat breidden we langzaam uit. Tot we 
na vijf jaar negen analisten én een moleculair 
bioloog hadden. Allemaal heel goede mensen, 
met heel veel capaciteiten.

Moleculaire diagnostiek is nu niet meer weg te 
denken uit ons laboratorium. We zetten het in 
bij de screening van mensen met kanker, om 
te bepalen welke therapie een patiënt moet 
hebben. Bij borsttumoren kan bijvoorbeeld via 
moleculaire diagnostiek worden bepaald of 
iemand gevoelig is voor Herceptin. Dit is een 
heel dure therapie, dus is het van belang om 
vooraf te weten of het zal gaan werken.

Moleculaire diagnostiek wordt ook gebruikt 
om vast te stellen of er sprake is van een 
erfelijke kankersoort. Dit komt nogal eens 
voor bij bepaalde vormen van darmkanker en 

heeft consequenties voor familieleden van de 
patiënt, want die moeten zich dan ook laten 
screenen. 

Verder is het relevant bij tumoren in de lym-
feklieren. Op basis van histologisch onderzoek 
kun je niet altijd bepalen of deze kwaadaardig 
zijn. En ook weet je niet altijd met welke vorm 
van kanker je te maken hebt. Moleculaire diag-
nostiek kan hierover uitsluitsel geven. 

Ten slotte kijken we bij bepaalde lymfomen 
nog of er sprake is van genetische afwijkingen, 
zoals translocatie van het ene gen naar het 
andere. Want als er een heel actief gen bij de 
tumor zit, dan kan dat duiden op een slechtere 
prognose voor de patiënt. Zo hebben we ook 
een test waarmee we afwijkingen in de blaas 
kunnen vaststellen. Als je dan van ten minste 
twee chromosomen drie of meer signalen ziet, 
is er een grote kans op blaaskanker. Morfolo-
gisch kan je zoiets niet zien. 

Als afdeling zijn we heel trots op onze eigen 
HPV-test, die we hebben ontwikkeld voor het 
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 

“We draaien 4.000 HPV-testen per jaar en daarmee is het een belangrijk 
triage-instrument voor doorverwijzing naar de gynaecoloog.”
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“We zijn een beetje eigen-wijzig: we gaan onze eigen gang en kopen 
niet zoveel commerciële tests. Want we vinden het leuk om ze zelf te 
ontwikkelen. Dat is goedkoper en biedt vrijheid.”

Het is de eerste en enige niet-commerciële 
HPV-test die is goedgekeurd. Het mooie is dat 
we met deze HPV-test kunnen typeren. Terwijl 
andere testen alleen aangeven of er sprake is 
van een verhoogd risico, weten wij precies wélk 
HPV-risicotype aanwezig is. Dat is zinvol, omdat 
we dan uiteindelijk betere voorspellingen kun-
nen doen over ontwikkelingen van tumoren en 
resultaten van therapievormen.

Op jaarbasis worden in onze regio 36.000 
cervixuitstrijkjes gemaakt. Dit is cytologisch 
onderzoek. Worden er morfologische 
afwijkingen gevonden (PAP2), dan volgt na 
een half jaar opnieuw een uitstrijkje, plus een 
moleculaire HPV-test. We draaien 4.000 HPV-
testen per jaar en daarmee is het een belangrijk 
triage-instrument voor doorverwijzing naar 
een gynaecoloog. Een leuk ‘bijeffect’ is dat 
gynaecologen onze HPV-test ook blijken te 
gebruiken om te zien of hun behandeling is 
aangeslagen en de infectie is geklaard. 

In mijn visie blijft moleculaire diagnostiek in de 
toekomst heel belangrijk en zal het zich verder 
ontwikkelen, maar wel vooral aanvullend op 

de gewone diagnostiek. Naarmate er nieuwe 
therapieën komen, zullen wij ook nieuwe 
testen en technieken ontwikkelen. Moleculaire 
diagnostiek volgt dus op andere ontwikkelin-
gen. Aan de grondslag ligt wetenschappelijk 
onderzoek: welke (nieuwe) afwijkingen hebben 
tumoren? Daar worden dan geneesmiddelen 
voor ontwikkeld, de biologicals. Dan volgen 
trials, registratie, goedkeuring, vergoedings-
systeem... 

Als moleculaire diagnostiek hobbel je daar dan 
achteraan. Onze strategie is altijd: als we iets 
willen ontwikkelen, dan maken we daar 
iemand helemaal voor vrij. We beginnen 
scratch, met archieven screenen om DNA-
materiaal uit tumoren te isoleren. Dat is heel 
veel werk. Dan ontwikkelen we de test en gaan 
deze valideren: is hij betrouwbaar? Zo heb-
ben we dan meestal binnen drie maanden een 
kwalitatief hoogwaardige test klaar om mee te 
gaan werken. 

We zijn dus een beetje eigen-wijzig: we gaan 
onze eigen gang en kopen niet zoveel com-
merciële tests. Want we vinden het leuk om ze 
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zelf te ontwikkelen. Dat is goedkoper en biedt 
vrijheid. Bovendien zijn onze tests gelijkwaar-
dig of beter dan wat er in de markt te koop is. 
Ons manco is echter dat we niet publiceren, 
zoals academische PA-labs. Daardoor worden 
onze testen niet snel overgenomen.

Waar wij wel erg goed in zijn, en wat ik enorm 
belangrijk vind, is het hoge serviceniveau 
dat we onze klanten kunnen bieden. Als een 
specialist vandaag iets aanvraagt, dan heeft 
hij morgen de uitslag. Daarin zijn we uniek in 
Nederland. Andere laboratoria doen er veel 
langer over, omdat ze aanvragen opsparen. 
Wij hebben het echter zo georganiseerd dat 
verschillende analyses in een programma mee 
kunnen. Ik vind het gaaf om dit soort dingen 
uit te denken, want ik houd niet van verspilling. 

LabPON biedt veel ruimte om die dingen op 
te pakken waarmee je affiniteit hebt. Voor 
mij is dat het opzetten van nieuwe dingen en 
die succesvol maken. Voor een ander is het 
diagnostiek. Voor weer een ander onderwijs, 
onderzoek of verdieping in een onderwerp. Ik 
vind: geef iedereen de ruimte, want we hoeven 
niet allemaal hetzelfde te doen. Uiteindelijk is 
het allemaal belangrijk voor het lab.”
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Ontwikkeling van het pathologisch onderzoek
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Efficiënter en nauwkeuriger dankzij digitale pathologie

Alexi Baidoshvili 
Patholoog

“Digitale pathologie is te vergelijken met 
digitale fotografie. Vroeger had je fotorolletjes 
die je moest laten ontwikkelen en afdrukken, 
nu heb je direct de foto’s op het scherm van je 
camera of computer. In de pathologie werken 
we met glaasjes onder een microscoop, wat 
overeenkomt met die fotorolletjes. Echter, 
nu kan een analist de glaasjes met weefsel 
inscannen, zodat je digitale files krijgt. Je 
bekijkt de coupe dan niet meer onder een 
microscoop, maar op een beeldscherm. 
Dat biedt heel veel mogelijkheden. Je kan 
de file eenvoudig met collega’s delen, je 
kan er allerlei metingen op doen of er een 
beeldherkenningsprogramma op loslaten. Ook 
heeft het logistieke voordelen, want je bent 
voor de diagnostiek niet meer aan een vaste 
locatie gebonden. En zoals je tegenwoordig je 
foto’s per e-mail naar opa en oma stuurt, kan 
met digitale pathologie je klinische collega 
tijdens een spoed-consult direct meekijken.  

In 2009 heb ik mijn specialisatie pathologie 
afgerond aan het VU Medisch Centrum in 
Amsterdam. Het was mijn droom om zelf 
iets te kunnen betekenen in modernisering 

van de pathologie. Bij LabPON kreeg ik die 
kans: er was tijd en geld beschikbaar voor de 
ontwikkeling van digitale pathologie. Ik ben 
dol op computers en het was mijn grote hobby 
om zelf software te ontwikkelen. Nu is mijn 
hobby een deel van mijn werk geworden, en 
dat is fantastisch! Want ik geloof: als je ergens 
enthousiast over bent en je doet het met liefde, 
dan gaat het altijd goed.

Ons laboratorium loopt voorop met digitale 
pathologie. In Zweden, Denemarken, België 
en de Verenigde Staten zijn een paar PA-labs 
die hierin ook de eerste stappen zetten en 
parallel lopen met ons. We wisselen onderling 
ervaringen uit, dat is heel nuttig. LabPON heeft 
de ambitie om als eerste PA-lab in Nederland 
volledig digitaal te gaan werken. Dus niet 
alleen de consulten digitaal te doen, maar ook 
alle diagnostiek. We hebben een stappenplan 
om dit concreet te realiseren. De verhuizing 
naar ons nieuwe gebouw was dé uitgelezen 
kans om het hele netwerksysteem geschikt 
te maken voor de digitalisering. We werken 
met bestanden van meerdere gigabytes per 
glaasje, dus we hebben de modernste, snelste 

“LabPON heeft de ambitie om als eerste PA-lab in Nederland volledig 
digitaal te gaan werken.”
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“Digitale diagnostiek gaat sneller, efficiënter en nauwkeuriger. Je 
ziet hetzelfde als onder de microscoop, maar je kan bijvoorbeeld veel 
handiger en preciezer meten.”

met nieuwere coupes. Digitalisering biedt een 
oplossing, want een coupe die je vandaag 
scant verandert niet meer van kleur. Voor de 
analysesoftware is dit essentieel. Verder 
hebben we nu een enorme archiefruimte 
vol loodzware kasten met glaasjes. Als je 
daaruit iets nodig hebt, kost het tijd om 
de juiste glaasjes te vinden. Bovendien 
kan het gebeuren dat ze breken. Digitale 
opslagcapaciteit is nu nog erg duur, maar 
wordt steeds goedkoper. Ons plan is om in 
de nabije toekomst - zodra het betaalbaar is 
- helemaal over te stappen naar een digitaal 
archief, zodat we alle glaasjes kunnen afvoeren. 
Ten slotte zijn er voor pathologen zelf ook 
voordelen, want het kijken in een microscoop 
veroorzaakt vaak spierklachten, vooral in nek 
en schouders. In Zweden was dit mede de 
aanleiding om over te stappen naar digitale 
diagnostiek. Toen ze daar eenmaal tachtig 
procent van de diagnostiek digitaal deden, 
waren alle klachten voorbij.

Ik ben zelf in 2012 begonnen met digitale 
pathologie. Eerst heb ik zes maanden dubbele 
diagnostiek gedraaid, dus elke coupe zowel 
onder de microscoop als op het beeldscherm 

en hoogste kwaliteit verbindingen nodig om 
te kunnen werken. Hier is alles erop ingericht, 
dus nu kunnen we de stap naar volledige 
digitalisering gaan zetten.

Digitale diagnostiek gaat sneller, efficiënter 
en nauwkeuriger. Je ziet hetzelfde als onder 
de microscoop, maar je kan bijvoorbeeld 
veel handiger en preciezer meten. Je weet 
dan exact: dit is 1,73 millimeter. Ook hoef 
je van één patiënt niet steeds de glaasjes te 
wisselen, maar kan je er op het beeldscherm 
zes gekoppeld naast elkaar zetten. Je kan 
foto’s van een bepaalde plek maken en het 
digitale beeld doorsturen of meenemen naar 
patiëntbesprekingen met klinische collega’s. 
En als patholoog kan je eenvoudig thuiswerken 
door in te loggen op je werkplek. Ook handig: 
je kan alles wat je hebt gezien markeren. Dus 
als je wordt onderbroken door een collega of 
een telefoontje, dan kan je zo terug naar waar 
je was gebleven. Met een microscoop moet je 
dan opnieuw beginnen.

Er zijn ook andere voordelen. We bewaren alle 
coupes, maar die verbleken in de loop der tijd. 
Soms kan je ze dan niet meer goed vergelijken
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bekeken. Dit is heel belangrijk voor de valida-
tie, om vast te stellen dat alles wat je ziet ook 
klopt en dat je tot eenzelfde diagnose komt. 
Ik heb die tijd ook nodig gehad om te wennen 
aan de beelden en om er zelf van overtuigd te 
raken dat ik niets miste, want dat is in het begin 
de angst die je hebt. Na een half jaar ben ik 
helemaal overgestapt en nu doe ik vrijwel alle 
histologische en immunologische diagnostiek 
digitaal. Analisten brengen mij dus geen 
glaasjes meer, maar zetten de coupes in een 
scanner.

Stap voor stap komt er nu steeds een collega 
bij die ook digitaal gaat diagnosticeren. Het 
streven is dat eind 2014 alle pathologen 
digitaal kunnen werken, maar ik heb niet 
de illusie dat iedereen dan helemaal is 
overgestapt. Mijn collega’s zullen immers ook 
tijd nodig hebben om het digitale beeld te 
vertrouwen en zeker te worden in handelen 
en beslissen. Sommigen hebben daar drie 
maanden voor nodig, anderen een jaar. Ik wil 
niemand onder druk zetten, want dat werkt 
averechts. Iedereen moet de tijd krijgen om het 
op zijn eigen manier te doen. Pas als iedereen 
er optimaal mee kan werken volgt de volledige 

omslag: van glaasjes onder een microscoop 
naar beelden op het scherm. De microscoop 
zal er nog wel een poosje naast blijven staan, 
want digitaal is nog niet alles mogelijk. Voor 
cytologische diagnostiek heb je bijvoorbeeld 
een driedimensionaal beeld nodig, en zo ver 
zijn we nog niet.

Natuurlijk staat de techniek nog in de kinder-
schoenen en lopen we in de praktijk tegen 
veel dingen aan waarvoor een oplossing moet 
worden bedacht. Het leuke voor mij is dat ik 
daaraan een bijdrage kan leveren. We werken 
samen met Philips aan de ontwikkeling van 
de techniek, aan verbetering van de scanner 
en van de software. Onze keuze viel op Philips 
omdat het product technisch goed is, maar 
vooral ook omdat ze ‘om de hoek’ zitten. Als 
er iets aan de hand is, dan zijn ze hier binnen 
een paar uur. We zijn heel tevreden over de 
samenwerking. Alle input van ons verwerken ze 
direct in de software of hardware, alles wordt 
aangepast aan onze wensen. Als ik vandaag 
ergens over bel, is het bij wijze van spreken 
morgen veranderd. Dan weet ik: dat is mijn 
bijdrage, ik heb die software ook mee helpen 
verbeteren. 



52

patholoog vergemakkelijken. Samen met 
een collega begeleid ik op dit moment drie 
studenten Technische Geneeskunde van de 
Universiteit Twente bij de ontwikkeling van 
beeldherkenningssoftware. Als die er eenmaal 
is, zal de kwaliteit van de diagnostiek nog 
verder omhoog gaan. Nu moet een patholoog 
alles zelf herkennen en benoemen, straks kan 
deze software daarbij helpen. Beeldherkenning 
is een hulpmiddel dat ons werk efficiënter en 
uniformer maakt: we kunnen dan sneller en 
preciezer graderen en meten. Daarmee zullen 
we dan een nog hoger serviceniveau kunnen 
leveren aan onze klinische collega’s, tegen 
lagere kosten. Dus uiteindelijk is het beter voor 
de patiënten, en dat is waar we het voor doen. 

Waar we verder nog mee bezig zijn, is het 
onderzoeken van de mogelijkheden tot digitale 
vriescoupe faciliteiten in de ziekenhuizen. 
Soms kunnen een patholoog en analist bij de 
operatie aanwezig zijn, maar het gebeurt ook 
vaak dat het materiaal per taxi naar ons toe 
komt, terwijl de patiënt op de OK-tafel ligt te 
wachten op onze uitslag. Door het plaatsen 

Eén van de problemen die boven water 
kwamen was dat je niet steeds met een 
muis kan werken, vanwege de repeterende 
bewegingen. Toen heeft ons lab samen met 
Philips een touchpad ontwikkeld, waarmee 
je eenvoudig beelden kunt verschuiven. Ook 
hebben we hier verschillende beeldschermen 
getest die de microscoop moeten gaan 
vervangen. 
Een groot probleem is momenteel dat elk 
merk scanners zijn eigen beeldformaat heeft, 
waardoor ons formaat niet overeenkomt met 
dat in bijvoorbeeld Amsterdam. Dan moet je 
dus conversie toepassen als je de beelden van 
anderen wilt zien. Dat is niet zo gemakkelijk, 
want in ons werk wil je zeker weten dat elk 
detail goed wordt omgezet, dat de beelden die 
je ziet onveranderd zijn. Dus het ontwikkelen 
van zo’n conversieprogramma kost veel tijd, 
omdat elke kleine verandering in de software 
moet worden gevalideerd: klopt het met de 
werkelijkheid?  

Alles wat we ontwikkelen moet in de praktijk 
goed bruikbaar zijn en het werk van de 

van scanners in elk van ‘onze’ ziekenhuizen 
kan dit worden voorkomen. De kosten zijn nu 
nog een struikelblok, maar wellicht komen er 
binnenkort goedkopere kleine scanners op de 
markt.

Digitale pathologie is inmiddels goed mogelijk 
voor histologische en immunologische 
diagnostiek. Dat is circa negentig procent 
van ons werk. Zodra er nieuwe scanners op 
de markt komen die goede driedimensionale 
plaatjes maken, kunnen we deze aansluiten op 
ons huidige systeem en ook met cytologische 
diagnostiek overstappen. Voor moleculaire 
diagnostiek bestaan al scanners en beeld-
analyseprogramma’s die kunnen tellen en 
meten. Zo’n scanner hebben we inmiddels 
aangeschaft, maar we gaan er zelf nog - samen 
met de UT - software voor ontwikkelen. 

Pathologie is een oud, traditioneel vak. Toch
denk ik dat over tien jaar de meeste patho-
logen gebruik zullen maken van de digitale 
mogelijkheden die het werk zoveel efficiënter 
maken. Het is gewoon een kwestie van tijd.”

“Het ontwikkelen van een conversieprogramma kost veel tijd, omdat 
elke kleine verandering in de software moet worden gevalideerd: 
klopt het met de werkelijkheid?”
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Alexi Baidoshvili is twintig jaar geleden vanuit Georgië naar Nederland gekomen. In zijn 
opleidingstijd bij het VU Medisch Centrum is hij gestart met een project om de pathologie 
in zijn geboorteland op een hoger plan te krijgen. Hij kon hierbij rekenen op de enthou-
siaste medewerking van het toenmalige hoofd en enkele collega’s. Het project begon met de 
organisatie van een jaarlijkse workshop in Georgië. Daarnaast werden enkele arts-assistenten 
uitgenodigd om een deel van hun opleiding in Amsterdam te volgen.

Toen Alexi in 2009 als patholoog bij LabPON kwam werken, kon hij het Georgië-project 
meenemen. Inmiddels hebben enkele Georgische arts-assistenten en analisten een stage-
plaats bij LabPON gehad. En elk jaar reizen er Twentse pathologen naar Georgië om hun 
collega’s aldaar bij te scholen. Ook zijn enkele tweedehands apparaten van LabPON naar 
Georgië verscheept, om daar dankbaar te worden gebruikt.

Momenteel wordt in de hoofdstad Tbilisi een nieuw pathologisch laboratorium gebouwd, 
dat zal worden voorzien van moderne apparatuur en goed gekwalificeerde mensen. 
Het zal het eerste goed inge-
richte PA-lab van Georgië én 
omringende landen worden. 
Nederlandse pathologen heb-
ben daar met hun kennis aan 
bijgedragen. Dankzij de hoge 
standaard van de gezond-
heidszorg in Georgië bestaat er 
een grote vraag naar patholo-
gisch onderzoek op niveau. 
Het nieuwe laboratorium kan 
dus een gestage stroom aan 
onderzoeksmaterialen 
tegemoet zien.

Project Georgië
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Medische administratie
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De Raad van Toezicht houdt zich bezig met de financiële, 
materiële en personele aspecten van de organisatie. Daarnaast 
richt dit bestuursorgaan zich op het onderhouden van goede 
relaties met belanghebbenden en de samenleving als geheel.
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Raad van Toezicht: naar de inhoud achter de cijfers

Rob Vrenken
Huisarts & 
Voorzitter Raad van Toezicht

“Het is mijn ervaring dat de mensen binnen 
een gezondheidsorganisatie graag sparren 
met bestuurlijke collega’s die dezelfde taal 
spreken. Maar helaas hebben de jonge dok-
ters van tegenwoordig de handen vol aan het 
bieden van zorg en zijn ze bang hun vingers 
te branden aan bestuurstaken. Dat vind ik 
teleurstellend en zorgwekkend. 
Zelf ben ik sinds drie jaar lid en voorzitter 
van de Raad van Toezicht van LabPON, als 
vertegenwoordiger van de eerste lijn, de 
huisartsen. Een Raad van Toezicht is gebaat 
bij enige continuïteit en stabiliteit. Een 
zorgpunt is de afvaardiging van twee leden 
vanuit het TAZDO (Twents- Achterhoeks 
Ziekenhuis Directeuren Overleg), aangezien die 
vertegenwoordiging regelmatig wisselt. Met 
meer continuïteit krijg je een betere indruk van 
het bedrijf en heb je meer mogelijkheden om 
signalen van buiten naar binnen te dragen.

Met de nieuwe Health Care Governance Code 
gaat in dit opzicht veel veranderen. In Europees 
verband wordt gewerkt aan ISO-certificering 
op het gebied van toezicht, ingegeven door 
alle grote - nationale en internationale - 

schandalen waarin het toezicht heeft gefaald. 
Goed toezicht gaat de komende jaren onder 
het mes, wordt gefileerd en geëxpliciteerd. 
Het is namelijk heel wat meer dan alleen de 
jaarrekening goedkeuren. Er worden eisen aan 
verbonden, waaronder die van een vaste ploeg. 
Daar wil ik bij LabPON handen en voeten 
aan geven. Meer inhoudelijke betrokkenheid 
is één van mijn speerpunten. Kosten en 
vergoedingen zijn interessant en noodzakelijk, 
maar er is méér!

De RvT heeft als taak om toezicht te houden op 
allerlei aspecten van de organisatie: financieel, 
materieel en personeel, maar ook als het gaat 
om de buitenwereld, om de interne en externe 
profilering. LabPON heeft te maken met huis-
artsen en specialisten, met inspecties, verzeke-
ringsmaatschappijen, patiëntenverenigingen, 
toeleveranciers, onderwijsinstellingen, lokale 
overheden, de politiek en de samenleving 
als geheel. Als RvT moeten we ervoor zorgen 
dat al die stakeholders met respect worden 
behandeld en een zekere inbreng hebben. Dat 
is belangrijk voor de uitstraling en de goodwill, 
ook al betalen ze niets.

“Meer inhoudelijke betrokkenheid is één van mijn speerpunten. Kosten 
en vergoedingen zijn interessant en noodzakelijk, maar er is méér!”



58

“Het ‘black box’-verhaal moet eraf. Hier werken mensen met hart 
en ziel aan een klus die ze mooi vinden, die ook zinvol is en die nog 
steeds iets ambachtelijks in zich heeft.”

Onze taak is dus breder dan uitsluitend een 
aantal statutaire bevoegdheden. Tot nu toe 
werd nadrukkelijk gestuurd op geld, op de 
beheersing van de kosten. Dat zie je in de hele 
gezondheidszorg. Als er al wordt gekeken naar 
de inhoud, dan gaat het om de betaalbaarheid 
ervan. Maar een bedrijf doet ook nog wat, 
behalve dat het geld kost en betaald moet 
worden.

Om die reden wil ik graag eens meelopen met 
de analisten. Zij vormen immers de ruggen-
graat van de organisatie; zij doen het grote 
werk, en dat is meer dan interessant. Verder 
is het belangrijk om als RvT met directie en 
pathologen inhoudelijk te discussiëren over 
toekomstige ontwikkelingen.

Ik wil de focus de komende jaren gaan leggen 
op de menselijke verhoudingen, contacten 
met het personeel, samenwerkingsvormen, 
inhoudelijke projecten, nieuwe technologieën, 
enzovoort. Plus alles meer voor het voetlicht 
brengen en de samenleving daarbij betrekken. 
In mijn visie moet LabPON heel gericht alle 
partijen gaan uitnodigen die lichaams-

materialen aanleveren: huisartsen, oncologen, 
chirurgen, MDL-artsen, dermatologen… 

Ze hebben geen idee wat er precies gebeurt 
in het laboratorium, hoe het er in de praktijk 
uitziet. En daar is best interesse voor, zeker 
als ze worden rondgeleid door enthousiaste 
medewerkers. Voor buitenstaanders is het 
boeiend om zo’n hele cyclus van binnenkomst 
tot uitslag te zien, met alle bijhorende 
bewerkingen en veiligheidsprocedures.

Het gaat erom je doelgroepen aandacht en 
ruimte geven, nieuwsgierigheid te wekken op 
zo’n manier dat het beklijft. Want instructies 
over het aanleveren van materialen gaan pas 
leven als je de mensen laat zien wat er nodig is 
om het goed te verwerken. Die PR kan prima 
in de vorm van geaccrediteerde bijscholing 
worden gegoten, zodat artsen er punten voor 
krijgen. Het ‘black box’-verhaal moet eraf. Hier 
werken mensen met hart en ziel aan een klus 
die ze mooi vinden, die ook zinvol is en die - in 
tegenstelling tot veel ander werk - nog steeds 
iets ambachtelijks in zich heeft. Dat zal voor 
huisartsen herkenbaar zijn, want wij moeten 
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het ook vaak met alleen twee handen doen. 
LabPON heeft nu volop mogelijkheden om 
naar buiten te treden. En het leuke is: in Twente 
heb je te maken met heel trouwe klanten, want 
die artsen gaan hier niet meer weg. Dus als 
je ze eenmaal binnen hebt gehad, kan je ze 
voor nu en voor de toekomst aan je binden en 
boeien!

De bescheidenheid van LabPON is volkomen 
misplaatst, daar moeten we nog iets aan gaan 
doen. Het laboratorium is een grote Europese 
speler; derden, zoals bijvoorbeeld producenten 
van high-tech apparatuur, willen steeds vaker 
met ons samenwerken, maar verder… 
Het moet echt meer buiten de muren van 
dat gebouw worden gebracht, want het is 
een mooi bedrijf waar dingen gebeuren 
die van extreem groot belang zijn voor de 
gezondheidszorg, en vooral voor de individuele 
patiënt.

Pathologie heeft binnen de gezondheidszorg 
altijd onderaan de pikorde gestaan. En toch: 
het grootste ego op de OK moet wachten 
op de uitslag van de patholoog met zijn 
vriescoupe. Ze hebben vaak een finale macht, 

maar buiten dat momentum zijn het heel 
bescheiden, vriendelijke mensen. Ze bedrijven 
een eerzaam en ambachtelijk vak, dat vreselijk 
wordt ondergewaardeerd. Terwijl er mooie 
dingen gebeuren: nieuwe technologieën die 
de komende jaren hele aardverschuivingen 
in de diagnostiek kunnen gaan veroorzaken. 
De rol en functie van de patholoog zijn aan 
het veranderen. Ze onderzoeken niet meer 
uitsluitend dood materiaal, maar toetsen ook 
allerlei therapeutische interventies. Nu al kan 
op basis van het DNA - bepaald uit celmateriaal 
van een punctie - een typering van een tumor 
worden vastgesteld en een gerichte keuze voor 
een chemotherapeuticum worden gemaakt. 

Ik voorzie een enorme vlucht van het vak: meer 
handelend, pro-actief, digitaal en met sub-
specialisaties. Ontwikkelingen die passen bij 
een grotere organisatie die de luxe kent om dit 
allemaal te realiseren, en die hebben we. Dat is 
pure rijkdom. Nu sparren ze met Zwolle en 
Groningen, straks sparren ze digitaal met de 
hele wereld. Daar gaat het naartoe, en het 
is binnen handbereik. Ik vind het uitermate 
boeiend om te zien hoe zo’n mooi vak zich een 
weg naar voren baant.” 

“Ik voorzie een enorme vlucht van het vak: meer handelend, pro-actief, 
digitaal en met sub-specialisaties.”
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Borging van kwaliteit
LabPON beschikt sinds 2013 over het CCKL-
keurmerk, toegekend door de Raad voor 
Accreditatie (RvA). Hiermee voldoet LabPON 
aan de landelijke kwaliteitseisen voor medische 
laboratoria. De accreditatie betekent dat LabPON 
een gedegen kwaliteitszorgsysteem heeft 
geïmplementeerd dat vergaande zekerheden 
biedt aan zowel artsen en patiënten als het eigen 
laboratoriumpersoneel.

Kwaliteit kent vele facetten. Het gaat over 
vakmanschap en professionaliteit van 
medewerkers, maar ook over deugdelijkheid 
van materialen, gereedschappen en apparatuur. 
Het gaat over de juiste manieren van werken, 
het correct doorlopen van procedures én het 
functioneren van de organisatie in brede zin. 
Voor LabPON betekent dit dat de patholoog 
in elk individueel geval dient te komen tot een 
inhoudelijk goede diagnose, die is gebaseerd op 
het juiste materiaal van de juiste patiënt, na inzet 
van betrouwbare technieken en bewerkingen en 
na borging door correct uitgevoerde controles.

LabPON verwerkt op jaarbasis circa 100.000 inzen-
dingen van specialisten en huisartsen. Hiervan 
worden in het laboratorium zo’n 150.000 ‘blokjes’ 
en 400.000 glaasjes geproduceerd. Elk product gaat 

meerdere keren door de handen van verschillende 
medewerkers, wat steeds weer een potentiële kans 
op vergissingen en fouten met zich meebrengt. Om 
deze reden is elke tussenstap geborgd door middel 
van controles. Gedeeltelijk wordt dit met behulp 
van techniek gerealiseerd, bijvoorbeeld door regi-
stratie van alle inzendingen in het Laboratorium 
Management Systeeem (LMS). Daarmee wordt aan 
elke inzending een unieke barcode toegekend, 
die terugkomt op de bijbehorende blokjes en 
glaasjes. Zo is gedurende het hele proces duidelijk 
welke materialen en producten bij welke patiënt 
horen. Daarnaast zijn werkwijzen en procedures 
geborgd. Zo wordt bijvoorbeeld bij het kleuren 
van lichaamsmaterialen altijd controlemateriaal 
meegenomen, waarmee juistheid en betrouw-
baarheid van de kleuringen worden zekergesteld. 
LabPON hanteert nog een groot aantal andere 
borgingsmaatregelen, waarvan de meeste in de 
loop der tijd zijn ontwikkeld na het traceren van 
een - potentiële - foutenkans.

In 2013 is LabPON gestart met de zogenaamde 
Prospectieve Risico Analyse (PRIA). Hiermee wordt 
van scratch af aan het volledige bedrijfsproces 
in kaart gebracht. Bij elke processtap wordt 
geanalyseerd of er potentiele risico’s bestaan 
en wat vervolgens de mogelijke frequentie en 

impact van elk risico kunnen zijn. Langs deze 
weg worden de ‘hoge’ risico’s gedetecteerd en 
hun borging beoordeeld. Is dit onvoldoende, dan 
wordt - mits haalbaar en betaalbaar - alsnog een 
borgingsmaatregel bedacht en ingevoerd. De 
PRIA heeft duidelijk gemaakt dat voor de meeste 
risico’s een goede borging is te realiseren, maar 
dat er ook risico’s zijn die nooit honderd procent 
kunnen worden geëlimineerd. Het gaat dan met 
name om risico’s die zijn gekoppeld aan menselijk 
handelen, wat het grote belang van scholing en 
bewustwording van het personeel onderstreept.

In de nabije toekomst zal certificering door de 
Raad voor Accreditatie plaatsvinden op basis 
van de internationale ISO-norm. Met de reeds 
geïmplementeerde PRIA-benadering is LabPON 
daarop voorbereid, want deze wijze van risico’s in 
kaart brengen zal een vast onderdeel worden in de 
ISO-normering. Immers: elke vergissing of fout is er 
één teveel, en dus wordt alles in het werk gesteld 
om de kans hierop te verkleinen.
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