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WMDP-richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek in de 
pathologie. 
 

Introductie 
Eenduidige en uniforme verslaglegging is essentieel voor betrouwbare overdracht 
van informatie. Met name in een gebied zoals de moleculaire diagnostiek, met snelle 
ontwikkelingen op technisch gebied is dit cruciaal, zodat ook in de toekomst, als de 
technieken verder zijn voortgeschreden, te achterhalen is welke resultaten zijn 
verkregen, en met welke methodieken. 
Deze richtlijn geeft aan welke onderdelen in elk geval in verslagen moeten worden 
weergegeven. Het verdient aanbeveling deze items puntsgewijs en compact weer te 
geven. 
 

Wijze van verslaglegging 
Het verslag dient te worden verwerkt in een pathologie-verslag, waardoor de uitslag 
ook wordt gearchiveerd in PALGA. Het is wenselijk de tekst in een aparte rubriek 
weer te geven. 
In het verslag dienen de volgende items te worden opgenomen. De essentie wordt in 
de uiteindelijke conclusie van het PA-verslag door de patholoog geformuleerd, en 
deze autoriseert het PA-verslag.  
In de verslaglegging van een extern (uitvoerend) laboratorium is het optioneel om 
aan te geven of de histologie conform de diagnose van het aanvragend laboratorium 
is. 

 

Onderdelen verslag moleculaire diagnostiek: 
 

1. Naam aanvragend of uitvoerend laboratorium (bij uitvoering van de test 
door extern laboratorium). 

 
2. Titel en omschrijving van de test. 

Bijvoorbeeld  ‘KRAS-mutatieanalyse exon 2 ivm therapiekeuze’, of 
‘microsatellietinstabiliteitsanalyse als voorscreening van mogelijke erfelijke defecten 
in het mismatch-repairsysteem’’. 
 

3. Uitgangsmateriaal, nummer en soort (T/B/C/S-nummer, blokje; 
Vers/FFPE/alcohol-gefixeerd cytologisch mat.) 
Bijvoorbeeld: Tumor T10-12345 blok B, FFPE, Normaal T10-12345 blok A, FFPE 
 

4. Bij DNA-isolatie: tumorcelpercentage, door wie bepaald/gecontroleerd. 
 

5. Geteste gen(en), volgens standaardnomenclatuur (Zie de website van de 
Human Genome Nomenclature Committee: www.genenames.org.) Het NCBI 

http://www.genenames.org/
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referencesequence nummer (RefSeq) van het geteste gen moet in de 
administratie herleidbaar zijn. Weergave in het verslag is optioneel.  
(Zie www.ncbi.nlm.nih.gov/CCDS/)  
Voorbeeld: EGFR (RefSeq NM_005228.3); KRAS (RefSeq NM_004985.3) 
 

6. Gebruikte methode 
Bijvoorbeeld: In situ hybridisatie, HRM, sequentieanalyse, naam van commerciële kit 
etcetera 

 
7. Resultaat volgens standaardnomenclatuur. Mutaties bij voorkeur met 

cDNA sequentie en eiwitsequentie. (Zie: www.hgvs.org/mutnomen/) 
Bijv. c.35G>A, p.(Gly12Asp) 
 

8. Opmerkingen, zonodig, bijvoorbeeld over betrouwbaarheid van de test, 
aberrante controles, laag tumorcelpercentage, slecht DNA etcetera 

 
9. Conclusie, waarin: 

- analytische interpretatie van het testresultaat.  
- klinische interpretatie van het testresultaat (optioneel). Hoewel de keuze 

voor een te gebruiken therapie niet tot de expertise van de 
patholoog/moleculair bioloog behoort, kunnen de implicaties van met name 
bijzondere of complexe mutaties toch tot het expertisegebied van 
moleculair biologen behoren. 

Bijvoorbeeld: Er is een mutatie in exon 2 van het KRAS gen aangetroffen. Tumoren 
met een activerende mutatie in KRAS reageren relatief slecht op therapie gericht 
tegen EGFR. 

 
10. Ondertekening/autorisatie van de testuitslag door bevoegde persoon 

(patholoog, moleculair bioloog of andere, door hen bevoegde, persoon). 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/CCDS/
http://www.hgvs.org/mutnomen/
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Voorbeeld: 
verwerking uitslag in PA-verslag 
 

 
 

 


