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NEDERLANDSE SAMENVATTING

I: Obductiepathologie
De afname van het aantal klinische obducties is een wereldwijd probleem. De obductie 
is namelijk de gouden standaard voor de evaluatie van het medisch handelen en is een 
essentiële onderwijsmethode. Er zijn meerdere redenen aan te geven voor deze afname 
waaronder de gedachte van clinici dat de obductie overbodig is geworden door de recente 
ontwikkelingen in de geneeskunde, zoals moderne beeldvormende technieken. In hoofdstuk 
2 hebben we aangetoond dat deze gedachte onjuist is. We hebben in dit hoofdstuk klinisch 
gestelde diagnoses vergeleken met diagnoses die uit obducties voortkwamen en vonden een 
grote discrepantie volgens de zogenaamde Goldman classificatie in 23,5% van de gevallen. 
Dit betrof diagnoses die gerelateerd waren aan de doodsoorzaak, en mochten deze diagnoses 
wel gesteld zijn voor overlijden, dan zou het beleid anders zijn geweest. Een deel hiervan is 
te wijten aan het gebruik van de verkeerde beeldvormende modaliteit (bv. X-thorax i.p.v. CT-
angio thorax) of het in beeld brengen van het verkeerde lichaamsdeel (bv. CT-abdomen i.p.v. 
CT-thorax). Deze bevindingen staan haaks op de gedachte dat de ontwikkelingen in moderne 
beeldvormende technieken de obductie overbodig maakt en benadrukken de waarde van 
obducties in ons moderne tijdperk. In hoofdstuk 2 hebben we daarnaast bevestigd dat 
microscopisch onderzoek van groot belang is bij het stellen van de diagnose bij klinische 
obducties. Microscopisch onderzoek droeg in ons onderzoek namelijk in 19,6% van de 
gevallen bij aan het vaststellen van de uiteindelijke doodsoorzaak, hetgeen vergelijkbaar is 
met andere studies. 
Bij forensische obducties is de rol van microscopisch onderzoek bij het vaststellen van de 
doodsoorzaak minder duidelijk. Studies die het nut van routine microscopisch onderzoek 
bij het vaststellen van de doodsoorzaak bij forensische obducties onderzocht hebben laten 
namelijk tegenstrijdige resultaten zien. In tegenstelling tot Nederland bestaat er in het 
Verenigd Koninkrijk een tegenstrijdigheid tussen de wet en het advies van regelgevende 
instellingen met betrekking tot het afnemen van weefsel voor microscopisch onderzoek 
bij forensische obducties. De zogenaamde ‘Coroners Rules’ schrijven namelijk voor dat 
het voor een forensisch patholoog in Engeland en Wales enkel toegestaan is weefsel 
af te nemen om de doodsoorzaak of de identiteit van de overledene vast te stellen. In 
tegenstelling tot deze wet adviseren de richtlijnen van ‘The Royal College of Pathologists’ 
(RCPath) dat de patholoog microscopisch onderzoek uitvoert van alle belangrijke organen 
in alle gevallen. Gezien deze tegenstrijdigheid hebben wij (in hoofdstuk 3) op een afdeling 
forensische pathologie in Engeland het nut van microscopisch onderzoek onderzocht om 
de doodsoorzaak vast te stellen bij forensische obducties. We vonden dat in 2% van deze 
forensische zaken microscopisch onderzoek nodig was om de doodsoorzaak vast te stellen. 
Dit is overeenkomstig eerdere studies en we concluderen derhalve dat microscopisch 
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onderzoek niet in alle forensische zaken cruciaal is om de doodsoorzaak vast te stellen. 
We willen tegelijkertijd wel het belang van microscopisch onderzoek in klinische obducties 
zowel als forensische obducties benadrukken, indien macroscopisch geen doodsoorzaak 
gevonden wordt. Zeker aangezien sommige natuurlijke doodsoorzaken enkel microscopisch 
aangetoond, dan wel uitgesloten kunnen worden, zoals een hartspierontsteking met de 
zogenaamde lymfocyten, wat in de meerderheid gevonden wordt bij een virale ontsteking 
(lymfocytaire myocarditis (LM)). Om LM in hartbiopten bij levende patiënten te diagnosticeren 
zijn de zgn. Dallas criteria opgesteld. Volgens deze criteria wordt LM gediagnosticeerd 
als er histologisch ontstekingscellen in het hart worden gezien wat samengaat met het 
afsterven van hartspiercellen (cardiomyocyten), zonder dat hier een ischemische (tekort aan 
hartspierdoorbloeding) oorzaak aan ten grondslag ligt zoals gevonden wordt bij een afsluiting 
van de kransslagader. Deze criteria zijn door de jaren heen niet geheel adequaat gebleken 
om LM te diagnosticeren, mede door zgn. sampling error (steekproeffout) die optreedt bij 
het afnemen van de minuscule hartspierbiopten. Criteria voor het stellen van de diagnose 
LM in obductieharten zijn nog niet goed gedefinieerd. In obductieharten is het probleem 
van sampling error natuurlijk veel minder groot, mits de hartspier ruim wordt gesampled. 
De aanwezigheid van ontstekingscellen en celdood van cardiomyocyten (myocytolyse) zijn 
in H&E kleuring (standaard histologie kleuring) niet altijd goed waarneembaar. In hoofdstuk 
4 komen we met een nieuwe methode om LM in obductieharten te diagnosticeren, waarbij 
we de genoemde Dallas criteria combineren met immunohistochemische kleuringen (een 
techniek om antigenen aan te tonen in weefsels) om respectievelijk lymfocyten (middels LCA) 
en myocytolyse (middels C3d) te kunnen identificeren. We hebben in dit hoofdstuk laten zien 
dat wanneer deze immunohistochemische kleuringen gecombineerd worden met de Dallas 
criteria in 7,5% van de cases LM werd gevonden, in tegenstelling tot 1,9% wanneer enkel de 
Dallas criteria werden gebruikt om LM te diagnosticeren.

II: Letseldatering
II-1: Letseldatering bij obducties
Het inschatten van de ouderdom van huidletsels is belangrijk bij forensische obducties. Het 
onderscheid tussen vitale (bij leven ontstaan) en postmortale letsels (na de dood ontstaan) blijft 
een uitdaging voor de forensisch patholoog. Verschillende macroscopische en histologische 
karakteristieken zijn in het verleden naar voren gekomen om de vitaliteit van een wond te 
kunnen beoordelen, echter deze zijn niet goed onderscheidend gebleken. Verschillende 
immunohistochemische kleuringen die de ontsteking in weefsels kunnen aantonen zijn 
uitvoerig bestudeerd en daarbij is gevonden dat ze van waarde zijn bij het bepalen van 
de wondleeftijd. Wanneer een letsel optreedt wordt naast een ontstekingsrespons ook 
bloedstolling geïnduceerd. In hoofdstuk 5 hebben we onze hypothese getest dat expressie van 
markers gerelateerd aan bloedstolling (CD62p, factor VIII en fibronectine) kan differentiëren 
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tussen vroeg vitale (tot 30 minuten voor overlijden ontstaan) en postmortale letsels. Hiervoor 
hebben we huidmonsters met zeer vroeg vitaal letsel (minuten oud) en met vroeg vitaal letsel 
(15-30 minuten oud) vergeleken met huid zonder letsel (controle). We vonden inderdaad een 
significante toename in de expressie van de drie markers in de tijd ter plaatse van de bloeding 
in de huid (plaats van het letsel). Door de expressie van de markers te kwantificeren kon een 
waarschijnlijkheidsscore van elke marker op verschillende tijdperiodes worden berekend. We 
vonden dat, afhankelijk van de mate van expressie van de drie markers, zeer vroege letsels 
(tot minuten oud) met een 93% waarschijnlijkheid konden worden aangetoond en letsels 
tot ca. 30 minuten met een 76% waarschijnlijkheid. Kortom, met dit systeem is het mogelijk 
tussen niet-vitale, minuten oude en 15-30 minuten oude letsels te differentiëren, waardoor 
een robuuste maar betrouwbare inschatting van de wondleeftijd van vroege huidletsels bij 
forensische obducties mogelijk is.

II-2: Letseldatering bij levende mensen
Niet alleen bij forensische obducties maar ook in de forensische geneeskunde is letseldatering 
belangrijk, maar dan in levende mensen. Forensisch geneeskundigen van de GGD worden 
namelijk gevraagd een inschatting te geven van de ouderdom van huidletsels van slachtoffers 
van geweld. De betrouwbaarheid van schattingen van de ouderdom van letsels op basis 
van macroscopische bevindingen is laag en deze schattingen hebben derhalve in strafzaken 
een zeer beperkte waarde. Bij levende mensen is het uiteraard niet mogelijk huidletsels 
helemaal uit te nemen (excideren), zoals bij forensische obducties gebeurt. We vroegen 
ons af of met behulp van (immuno)histochemische analyse van huidbiopten afgenomen ter 
plaatse van het letsel, die dus het randgebied van een wond representeren, de inschatting 
van de wondleeftijd kan worden bepaald. Hiervoor hebben we huidbiopten afgenomen in 
huidwonden van levende mensen en hebben deze onderverdeeld in 4 tijdsperiodes (0,2-2 
dagen, 2-4 dagen, 4-10 dagen en 10-25 dagen oud). In hoofdstuk 6 hebben we gekeken 
naar de morfologische karakteristieken (ulceratie, parakeratose en hemorrhagie), de 
zogenaamde extracellulaire matrix eiwitten die buiten de cellen gelegen zijn (collageen III en 
collageen IV) en de cellen die betrokken zijn bij reparatie van weefsel op de langere termijn 
(myofibroblasten) gekeken. In hoofdstuk 7 hebben we daarnaast ook ontstekingscellen 
(neutrofiele granulocyten, lymfocyten en macrofagen) en ontstekingsmediatoren (MIP-1, IL-
8, N(epsilon)-(carboxymethyl)lysine (CML) en vitronectine) bestudeerd. Net als in hoofdstuk 
5 hebben we een waarschijnlijkheid scoringssysteem gemaakt voor deze parameters.
Vier parameters, namelijk ulceratie, vitronectine, MIP-1 en IL-8, konden differentiëren tussen 
wonden jonger en ouder dan 10 dagen oud. We vonden het grootste aantal neutrofiele 
granulocyten (MPO) en lymfocyten (CD45) in wonden van 0,2-2 dagen oud en het grootste 
aantal macrofagen (CD68) in wonden van 0,2-4 dagen oud. Daarnaast werden er voor de 
MPO en CD68 significante verschillen gevonden tussen de verschillende leeftijdsgroepen, 


