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ABSTRACT 

 

Achtergrond 

Schildkliernodules zijn zeer prevalent. Het risico op maligniteit bedraagt globaal 5 tot 10 %. 

Op basis van klinische factoren, echografische kenmerken en cytologisch onderzoek wordt 

beslist tot een conservatieve houding of operatief ingrijpen. Voor de rapportage van de 

cytologische bevindingen wordt op veel plaatsen wereldwijd gebruik gemaakt van The 

Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Het wordt dan ook aangeraden in 

verschillende klinische richtlijnen. 
 

Doelstelling 

De huidige studie wenst de diagnostische performantie van het Bethesda systeem binnen het 

Universitair Ziekenhuis Gent na te gaan, en deze te vergelijken met eerder gepubliceerde data. 
 

Methode 

Het betreft een retrospectief dossieronderzoek waarbij werd vertrokken van de lijst van 

uitgevoerde thyroïdectomieën tussen begin 2012 en eind 2016. Door correlatie van 

cytologische en histologische bevindingen konden de sensitiviteit en specificiteit, positief en 

negatief predictieve waarde, en diagnostische accuraatheid bepaald worden. Literatuur werd 

opgezocht binnen MEDLINE met behulp van PubMed. 
 

Resultaten 

Er werden 213 cytologische onderzoeken geïncludeerd. Een letsel met cytologie Bethesda 

klasse 1 bleek in 15,6 % van de gevallen maligne, 12,9 % bij klasse 2, 16,7 % bij klasse 3, 

23,4 % bij klasse 4, 100 % bij klasse 5 en 6. De sensitiviteit, specificiteit, negatief predictieve 

waarde, positief predictieve waarde en globale diagnostische performantie bedragen 

respectievelijk 74,4 %, 59,2 %, 87,1 %, 38,6 % en 63,1 %. 
 

Discussie 

De bekomen resultaten zijn in grote mate vergelijkbaar met eerdere data. Het opvallendste 

verschil is het aantreffen van meer vals negatieven (cytologie als benigne beschouwd bleek 

histologisch maligne). Deze bevindingen benadrukken het belang van de noodzaak om 

cytologie te interpreteren binnen de context bepaald door klinische en radiologische factoren. 

Enkele nieuwe ontwikkelingen die een revisie van het Bethesda systeem vragen, worden 

toegelicht. 
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INLEIDING 

 

De prevalentie van schildkliernodules is hoog (1, 2). Palpabele nodules komen voor bij 4 tot 7 

% van de algemene bevolking. Echografie is veel sensitiever dan palpatie en detecteert 

nodules in 19 tot 67 % van de studiepopulatie (onder andere afhankelijk van de jodiumstatus 

met hogere prevalentie in jodium deficiënte regio’s). Schildkliernodules worden steeds vaker 

vastgesteld, voornamelijk als toevallige bevinding bij beeldvorming die voor andere 

doeleinden is uitgevoerd (1, 2). 

Bij de patiënt die zich presenteert met één of meerdere schildkliernodules, stellen zich 3 

vragen. Ten eerste moet nagegaan worden of er lokale compressieklachten zijn: druk- of 

toesnoerend gevoel, dyspneu of stridor (al dan niet optredend of toenemend in liggende 

houding of bij cervicale extensie), slikproblemen, heesheid, snurken. Ten tweede wordt door 

de meting van de serumspiegel van het thyroïd stimulerend hormoon (TSH) de 

schildklierfunctie geëvalueerd, ter exclusie van mogelijke hyperthyroïdie bij een toxische 

multinodulaire goiter of toxisch solitair adenoom. Ten derde wordt het risico dat het om een 

maligne letsel gaat ingeschat. 

Dit risico bedraagt 5-10 % (1-4). Bij een solitaire nodus ligt het risico tot 50 % hoger dan bij 

een nodus binnen een multinodulaire goiter (3). Het risico is bovendien hoger in te schatten 

bij aanwezigheid van bepaalde risicofactoren (tabel 1) (1, 2). Zo is de kans dat het om een 

maligne letsel gaat 35 % in geval van focale 18F-fluorodeoxyglucose-aviditeit bij PET 

(positron emissie tomografie)-onderzoek. Snelle groei, heesheid, aanwezigheid van cervicale 

lymfadenopathieën of fixatie aan het omgevende weefsel zijn klinische factoren verdacht voor 

maligniteit. 

 

Mannelijk geslacht 

Voorgeschiedenis van radiotherapie of blootstelling aan ioniserende straling 

Focale opname van 18F-fluorodeoxyglucose in de schildklier 

Familiaal voorkomen van schildkliercarcinoom (1ste graad verwanten) 

Persoonlijke of familiale geschiedenis van  multiple endocriene neoplasie type 2 

Serum calcitonine van meer dan 50-100 pg/ml 

Tabel 1: Factoren geassocieerd met een hogere kans op schildkliercarcinoom. 
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De overgrote meerderheid van schildkliermaligniteiten bestaat uit papillair en folliculair 

schildkliercarcinoom (4) (figuur 1). 

 

 

Figuur 1: Verdeling types schildkliercarcinoom. 

 

 

Schildkliernodule 
TSH normaal of hoog 

 

Echografie 

 

Heel verdacht       Matig verdacht       Weinig verdacht       Niet verdacht       Benigne 

 

    FNA ≥ 1 cm          FNA ≥ 1 cm           FNA ≥ 1,5 cm          FNA ≥ 2 cm       Geen FNA 

 

Figuur 2: Algoritme volgens de American Thyroid Association voor de evaluatie van een 

schildkliernodule met indicatie voor FNA op basis van echografische kenmerken (2). 

 

Echografie is het eerste keuze onderzoek bij iedereen met een schildkliernodule. Het is 

laagdrempelig, niet-invasief, goedkoop en laat toe het risico op maligniteit te stratificeren op 

basis van een aantal echografische kenmerken. Uit multivariate analyses blijken grootte, 

hypo-echogeniciteit (ten opzichte van omliggend normaal schildklierparenchym), 

onregelmatige randen (infiltratief, gelobuleerd of gespiculeerd), aanwezigheid van 

microcalcificaties, hoger dan wijd op transversaal beeld en extrathyroïdale uitbreiding 
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geassocieerd te zijn met maligniteit (3, 5-7). Op basis van het al dan niet aanwezig zijn van 

deze verdachte kenmerken en op basis van de grootte van de nodule, wordt beslist tot het 

uitvoeren van een fijnenaaldaspiratie (FNA) voor cytologisch onderzoek (figuur 2). Bij 

benigne bevindingen kan onnodige heelkunde voorkomen worden; bij (vermoeden van) 

maligniteit wordt de patiënt, eventueel na bijkomende evaluatie, verwezen voor adequate 

heelkunde. 

 

Voor de rapportage van de cytologische bevindingen wordt op veel plaatsen wereldwijd 

gebruik gemaakt van The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (TBSRTC). 

Deze classificatie werd in 2007 ontwikkeld binnen een Thyroid FNA State of the Science 

Conference georganiseerd door het Amerikaanse National Cancer Institute (8, 9). Voordien 

werden verschillende classificaties gebruikt, zoals deze van de Papanicolaou Society of 

Cytopathology (1997), American Thyroid Association (2006) en American Association of 

Clinical Endocrinologists in samenwerking met Associazione Medici Endocrinologi (2006). 

De belangrijkste doelstelling van een gestandaardiseerde rapportage was het optimaliseren 

van de communicatie tussen pathologen, endocrinologen, chirurgen en andere betrokkenen. 

Het voorziet klinisch relevante informatie dat het verder beleid mee bepaalt doordat de 

clinicus de kans op maligniteit beter kan inschatten (zie verder). 

 

Het Bethesda systeem bestaat uit 6 diagnostische categorieën (tabel 2). Elke categorie gaat 

gepaard met een geschat risico op maligniteit, afgeleid uit literatuurgegevens beschikbaar op 

het moment van de ontwikkeling van het Bethesda systeem (tabel 3) (9). 

Een staal wordt als klasse 1 gerapporteerd indien er onvoldoende of geen celmateriaal kon 

beoordeeld worden. Klasse 2 zijn benigne letsels. Klasse 5 en 6 tonen een beeld verdacht voor 

maligniteit, respectievelijk diagnostisch voor maligniteit. Een klasse 3-letsel (atypia or 

follicular lesion of undetermined significance) behoort tot een heterogene categorie dat niet 

kan benoemd worden als benigne letsel (klasse 2) of folliculaire neoplasie (klasse 4): de 

bevindingen zijn niet overtuigend benigne, evenmin is er voldoende cellulaire of 

architecturale atypie om in een hogere klasse terecht te komen. Bij een letsel bestempeld als 

folliculaire neoplasie (klasse 4) wordt een folliculair groeipatroon gezien, waarbij de 

cytologie echter niet kan differentiëren tussen adenoom of carcinoom gezien het onderscheid 

afhankelijk is van het aantonen van capsulaire of vasculaire invasie (wat enkel kan op 

histologie; de aan- of afwezigheid van cellulaire atypie zou hierbij niet van nut zijn). 
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Op basis hiervan, in combinatie met klinische factoren en echografische bevindingen, wordt 

het verdere beleid bepaald (figuur 3). 

 

1. Niet-diagnostisch 

        Cystevloeistof 
        Celarm of celloos specimen 
        Andere (oud bloed, artefacten, etc) 
2. Benigne 

        Benigne folliculaire nodule (adenomatoïde nodule, colloïd nodule, etc) 
        Lymfocytaire thyroïditis, granulomateuze thyroïditis 
        Andere 
3. Atypie of folliculair letsel van onbepaalde betekenis 

4. (Verdacht voor) folliculaire neoplasie 

        Eventueel Hürthle cel of oncocytair type 
5. Verdacht voor maligniteit 

        Papillair carcinoom 
        Medullair carcinoom 
        Metastatisch carcinoom 
        Lymfoom 
        Andere 
6. Maligne 

        Papillair carcinoom 
        Weinig gedifferentieerd carcinoom 
        Ongedifferentieerd (anaplastisch) carcinoom 
        Medullair carcinoom 
        Spinocellulair carcinoom 
        Metastatisch carcinoom 
        Lymfoom 
        Andere 
Tabel 2: The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (9). 

 

Diagnostische categorie Geschat risico op maligniteit (%) 

1. Niet-diagnostisch 1-4 

2. Benigne 0-3 

3. Atypie of folliculair letsel van onbepaalde betekenis 5-15 

4. Folliculaire neoplasie 15-30 

5. Verdacht voor maligniteit 60-75 

6. Maligne 97-99 

Tabel 3: diagnostische categorieën en kans op maligniteit volgens TBSRTC (9). 
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B1  B2  B3  B4  B5  B6 

 
      Nieuwe FNA    Opvolging     Nieuwe FNA     Heelkunde       Heelkunde 
          Opvolging         Moleculaire testen 
          Heelkunde 
          Moleculaire testen 
 

Figuur 3: Voorgesteld beleid na cytologisch onderzoek (volgens de American Thyroid 

Association) (2). 

 

Na de introductie werd het Bethesda systeem in de klinische praktijk gevalideerd als een 

accurate en betrouwbare manier om schildkliercytologie te benaderen en rapporteren (10). Het 

gebruik van cytologisch onderzoek en rapportage volgens het Bethesda systeem is daardoor 

wereldwijd aanvaard. Het wordt dan ook aangeraden in verschillende klinische richtlijnen 

over de aanpak van schildkliernodules en schildkliercarcinoom, met als belangrijkste deze van 

de American Thyroid Association in 2015 (2), alsook deze van de American Association of 

Clinical Endocrinologists samen met American College of Endocrinology en Associazione 

Medici Endocrinologi in 2016 (11). De European Thyroid Association onderschrijft de Britse 

richtlijnen (12) waarbij de Thy classificatie wordt gebruikt. Dit systeem bestaat echter ook uit 

6 diagnostische categorieën, die qua beschrijving overeenkomen met deze van het Bethesda 

systeem. 

 

Anderzijds heeft het systeem zijn beperkingen. In 4 van de 6 categorieën wordt geen 

volmondige diagnose gegeven. Daarnaast is er een belangrijke inter- en intraobserver 

variabiliteit, respectievelijk 36 en 25 % in een prospectieve studie (13). Ook is niet geweten of 

er geografische verschillen zijn betreffende het risico op maligniteit binnen de 6 diagnostische 

categorieën. Mogelijk zijn er verschillen tussen jodium sufficiënte en deficiënte regio’s gezien 

in laatstgenoemde meer multinodulaire goiters voorkomen, waarbij de a priori kans op 

maligniteit lager zou liggen in vergelijking met een solitaire nodus (3). Gezien de hoge 

prevalentie van schildkliernoduli is het dan ook wenselijk dat bijkomende, regionale analyses 

van dit classificatiesysteem gebeuren, bij voorkeur in voldoende high-throughput centra. 

 

De huidige studie wenst middels retrospectief dossieronderzoek de diagnostische 

performantie van het Bethesda systeem binnen het Universitair Ziekenhuis Gent na te gaan, 
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dit door correlatie van cytologische en histologische bevindingen. Deze resultaten worden 

vergeleken met eerder gepubliceerde data. 



 

 8 

METHODOLOGIE 

 

Literatuur werd opgezocht binnen MEDLINE met behulp van PubMed. Als belangrijkste 

MeSH-termen werden “thyroid nodules”, “thyroid cancer”, “The Bethesda System for 

Reporting Thyroid Cytopathology”, “diagnostic indicators” gebruikt. Gezien het Bethesda 

systeem in 2007 werd ontwikkeld, werd vooral literatuur sinds 2007-2008 als relevant 

weerhouden. Enkel Engelstalige artikels werden geselecteerd (er werden geen 

Nederlandstalige artikels gevonden). 

 

Het Bethesda systeem werd in het UZ Gent in 2012 in gebruik genomen. Bij het retrospectief 

dossieronderzoek werd vertrokken van de lijst van uitgevoerde thyroïdectomieën, zowel totale 

als hemithyroïdectomieën, van de periode 01/01/2012 tot 20/11/2016. Na nazicht van deze 

patiëntendossiers, werd een subgroep bekomen waarbij vooraf cytologisch onderzoek 

gebeurde (figuur 4). Op deze manier kon de relatie onderzocht worden tussen de cytologie (na 

FNA) en histologie (na thyroïdectomie). Toevallig ontdekte maligne letsels (doorgaans 

microcarcinomen), die dus geen doelwit van FNA waren, werden niet opgenomen. 

 

 

Figuur 4: Flowchart van het onderzoek. N: aantal patiënten. 

 

Op basis van deze gegevens (2x2-tabel) konden de sensitiviteit en specificiteit, positief en 

negatief predictieve waarde, en diagnostische accuraatheid bepaald worden. Cytologie wordt 

hierbij als screeningstest beschouwd en in verband gebracht met histologie (dat als gouden 

standaard diagnostische zekerheid biedt). 
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Volgende definities werden gehanteerd: 

- Echt negatief: cytologie als benigne beschouwd werd histologisch als benigne bevestigd. 

- Echt positief: cytologie als maligne beschouwd werd histologisch als maligne bevestigd. 

- Vals negatief: cytologie als benigne beschouwd bleek histologisch maligne. 

- Vals positief: cytologie als maligne beschouwd bleek histologisch benigne. 

- Sensitiviteit: echt positief / (echt positief + vals negatief). 

- Specificiteit: echt negatief / (echt negatief + vals positief). 

- Negatief predictieve waarde: echt negatief / (echt negatief + vals negatief). 

- Positief predictieve waarde: echt positief / (echt positief + vals positief). 

- Diagnostische accuraatheid: (echt negatief + echt positief) / alle resultaten. 

 

Klasse 1 werd buiten beschouwing gelaten gezien deze geen diagnose kan suggereren. In dit 

geval zal een nieuwe FNAC verricht worden, een afwachtende houding aangenomen worden, 

of toch tot heelkunde overgegaan worden bij verdachte klinische en/of echografische 

bevindingen (of in geval van lokale compressieve klachten). 

Zoals eerder gezegd kunnen klasse 3 en 4 niet differentiëren tussen benigne en maligne 

nodules. Gezien echter bij dergelijk rapport bij klasse 3 soms en bij klasse 4 meestal 

heelkunde wordt voorgesteld, werden deze categorieën mee opgenomen in de analyses. 

Hierbij werd cytologie als echt positief beschouwd als histologie maligne bleek en vals 

positief bij een uiteindelijk benigne resultaat. Er gebeurden ook analyses waarbij enkel klasse 

2, 5 en 6 werden opgenomen, mede om te illustreren hoe de niet-conclusieve klasses 3 en 4 de 

diagnostische performantie beïnvloeden. 
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RESULTATEN 

 

Na revisie van 629 dossiers werden 192 patiënten (30,5 %) weerhouden waarbij preoperatief 

een FNA voor cytologisch onderzoek werd verricht. Bij 20 patiënten werd meer dan 1 nodule 

onderzocht of werd dezelfde nodule meerdere keren aangeprikt, zodat in totaal 213 FNAC’s 

werden bekomen (figuur 4). Het betreft 149 FNAC’s gevolgd door een totale thyroïdectomie 

(70 %) en 64 FNAC’s gevolgd door een hemithyroïdectomie (30 %). 

 

In 21,1 % van de FNAC’s werd een Bethesda klasse 1 bekomen, in 39,9 % klasse 2, in 8,5 % 

klasse 3, in 22,1 % klasse 4, in 4,7 % klasse 5 en ten slotte in 3,8 % klasse 6 (tabel 4). 

 

Diagnostische categorie Percentage (aantal) 

B1 21,1 (45/213) 

B2 39,9 (85/213) 

B3 8,5 (18/213) 

B4 22,1 (47/213) 

B5 4,7 (10/213) 

B6 3,8 (8/213) 

Tabel 4: Verdeling van de cytologische resultaten. 

 

In de cohorte van de totale thyroïdectomieën werd bij histologisch onderzoek bij 28,9 % 

(43/149) een maligniteit weerhouden, bij de hemithyroïdectomieën 10,9 % (7/64), bij beide 

groepen samen komt dit op 22,5 % (50/213) (tabel 5 en 6). Zoals verwacht gaat het in de grote 

meerderheid van de gevallen om een papillair schildkliercarcinoom (figuur 5). 

In de groep van hemithyroïdectomieën worden geen letsels teruggevonden met 

voorafgaandelijke klasse 5- of 6-cytologie. Bij dergelijke cytologische bevindingen wordt 

immers een totale thyroïdectomie gedaan. 
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Figuur 5: Types maligniteit gevonden bij thyroïdectomie. 

 

(Totale) Benigne Maligne Totaal  (Hemi) Benigne Maligne Totaal 

B1 25 6 31  B1 13 1 14 

B2 49 7 56  B2 25 4 29 

B3 10 2 12  B3 5 1 6 

B4 22 10 32  B4 14 1 15 

B5 0 10 10  B5 0 0 0 

B6 0 8 8  B6 0 0 0 

Totaal 106 43 149  Totaal 57 7 64 

Tabel 5: Correlatie cytologie en histologie, totale en hemithyroïdectomie afzonderlijk. 

 

(Totale + hemi) Benigne Maligne Totaal 

B1 38 7 45 

B2 74 11 85 

B3 15 3 18 

B4 36 11 47 

B5 0 10 10 

B6 0 8 8 

Totaal 163 50 213 

Tabel 6: Correlatie cytologie en histologie, totale en hemithyroïdectomie samengevoegd. 
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Uit deze gegevens blijkt dat een letsel met cytologie Bethesda klasse 1 in 15,6 % (7/45) van 

de gevallen maligne bleek, 12,9 % (11/85) bij klasse 2, 16,7 % (3/18) bij klasse 3, 23,4 % 

(11/47) bij klasse 4, 100 % (10/10 en 8/8) bij klasse 5 en 6 (tabel 7). 

 

Diagnostische categorie Risico op maligniteit (%) 

1. Niet-diagnostisch 15,6 

2. Benigne 12,9 

3. Atypie of folliculair letsel van onbepaalde betekenis 16,7 

4. Folliculaire neoplasie 23,4 

5. Verdacht voor maligniteit 100 

6. Maligne 100 

Tabel 7: Diagnostische categorieën en kans op maligniteit volgens analyse UZ Gent. 

 

De belangrijkste indicatoren voor de diagnostische performantie zijn weergegeven in tabel 8. 

Schildkliernodules die bij cytologisch onderzoek als goedaardig werden gerapporteerd (klasse 

2), bleken in 11 van 85 gevallen toch maligne te zijn. Dit betekent 12,9 % vals negatieven en 

dus een negatief predictieve waarde van 87,1 %. Als we enkel de diagnostische categorieën 

(klasse 2, 5 en 6) in acht nemen, komt dit neer op een sensitiviteit van 62,1 %. Door het 

toevoegen van de niet-conclusieve categorieën (klasse 3 en 4), waarbij het risico op 

maligniteit samen "slechts” 20 % bedraagt, komen we tot een globale sensitiviteit van 72,4 %. 

Schildkliernodules die bij cytologisch onderzoek als maligne werden gerapporteerd (klasse 5 

en 6), bleken in alle gevallen daadwerkelijk maligne te zijn. Gezien er met andere woorden 

geen vals negatieven zijn, bedraagt de specifiteit en positief predictieve waarde 100 %. Door 

de veel lagere kans op maligniteit bij de niet-conclusieve categorieën (klasse 3 en 4), daalt de 

globale specificiteit naar 59,2 % en de positief predictieve waarde naar 38,6 %. 

De globale diagnostische accuraatheid van het Bethesda systeem, volgens de analyse binnen 

het UZ Gent, bedraagt 63,1 %. 
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Indicator Score (%) 

Vals negatieven 12,9 

Sensitiviteit B2-B5-B6 62,1 

Sensitiviteit B2-B3-B5-B6 65,6 

Sensitiviteit B2-B4-B5-B6 72,5 

Sensitiviteit 74,4 

NPV 87,1 

Vals positieven B5-B6 0,0 

Vals positieven B3-B4 78,5 

Vals positieven B3-B4-B5-B6 61,4 

Specificiteit B5-B6 100,0 

Specificiteit B3-B5-B6 83,1 

Specificiteit B4-B5-B6 67,3 

Specificiteit 59,2 

PPV B3 16,7 

PPV B4 24,4 

PPV B5 100,0 

PPV B6 100,0 

PPV B3-B5-B6 58,3 

PPV B4-B5-B6 44,6 

PPV 38,6 

Diagnostische accuraatheid 63,1 

Tabel 8: Belangrijkste indicatoren voor de diagnostische performantie. Deze met 

betrekking op het volledige Bethesda systeem zijn gearceerd. PPV: positief predictieve 

waarde; NPV: negatief predictieve waarde. 
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DISCUSSIE 

 

Schildkliernodules zijn zeer prevalent en worden steeds vaker toevallig vastgesteld door het 

veelvuldige gebruik van beeldvormende onderzoeken voor andere doeleinden. Daarom heeft 

de clinicus nood aan een performante, maar daarnaast niet- of weinig invasieve en goedkope 

manier, om benigne en maligne letsels te onderscheiden. Cytologie bekomen via FNA is 

hierbij een belangrijke schakel in het diagnostische proces. Een benigne resultaat laat toe 

overbodige heelkunde te vermijden. Bij een (vermoeden van) maligniteit zal na verdere 

oppuntstelling (lokale staging door middel van beeldvormende onderzoeken) adequate 

heelkunde worden voorzien (hemi- of totale thyroïdectomie, al dan niet aangevuld met 

lymfeklieruitruiming). In 2007 werd The Bethesda System for Reporting Thyroid 

Cytopathology ontwikkeld, met als belangrijke doelstelling cytologische rapporten te 

standaardiseren. Dit systeem is wereldwijd aanvaard en het gebruik wordt in verschillende 

klinische richtlijnen aanbevolen. 

Vijf jaar na de ontwikkeling verscheen in 2012 een meta-analyse (10) waarbij de 

diagnostische waarde van het Bethesda systeem werd aangetoond. Hierbij werden 8 

publicaties (14-21) (waarvan 6 uit de Verenigde Staten) geïncludeerd, waarbij ruim 6300 

FNAC’s met de uiteindelijke histologie werden gecorreleerd. Het berekende risico op 

maligniteit per diagnostische categorie kwam grotendeels overeen met het geschatte risico bij 

de opstelling van het Bethesda systeem (tabel 9). Enkel bij een niet te interpreteren onderzoek 

(klasse 1) werd een hoger percentage aan maligniteiten vastgesteld. Verschillende later 

gepubliceerde data (22-30), afkomstig van wereldwijd, liggen in dezelfde lijn. 

In de huidige studie werd de diagnostische performantie van het Bethesda systeem binnen het 

Universitair Ziekenhuis Gent onderzocht, dit door correlatie van cytologie met uiteindelijke 

histologie na thyroïdectomie. Er werden 213 cytologische resultaten onderzocht. 

Enerzijds kon het risico op een maligniteit per diagnostische categorie worden bepaald. Dit 

bedraagt 15,6 % bij klasse 1, 12,9 % bij klasse 2, 16,7 % bij klasse 3, 23,4 % bij klasse 4 en 

100 % bij klasse 5 en 6 (tabel 7). 

Anderzijds konden de belangrijkste indicatoren van diagnostische performantie berekend 

worden. De sensitiviteit, specificiteit, negatief predictieve waarde, positief predictieve waarde 

en globale diagnostische performantie bedragen respectievelijk 74,4 %, 59,2 %, 87,1 %, 38,6 

% en 63,1 % (tabel 8). 
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Diagnostische 

categorie 

Bethesda systeem 

(%) 

Meta-analyse (10) 

(mediaan %) 

Studie UZ Gent 

(%) 

B1 1-4 20 (9-32) 15,6 

B2 0-3 2,5 (1-10) 12,9 

B3 5-15 14 (6-48) 16,7 

B4 15-30 25 (14-34) 23,4 

B5 60-75 70 (53-97) 100 

B6 97-99 99 (94-100) 100 

Tabel 9: Vergelijking gerapporteerde risico’s op maligniteit per diagnostische categorie. 

 

Indicator Meta-analyse (10) (%) Studie UZ Gent (%) 

Sensitiviteit 97,2 74,4 

Specificiteit 50,7 59,2 

Negatief predictieve waarde 96,3 87,1 

Positief predictieve waarde 46,9 38,6 

Diagnostische accuraatheid 60,2 63,1 

Tabel 10: Vergelijking diagnostische indicatoren. 

 

Als we deze cijfers vergelijken met eerder gepubliceerde data (tabel 9), merken we 2 

belangrijke verschillen. 

Ten eerste zien we het vaker voorkomen van een maligniteit bij een als goedaardig 

beoordeeld cytologisch onderzoek (12,9 %). Voor dit relatief hoge aantal vals negatieven 

hebben we geen voor de hand liggende verklaring. Dit lijkt evenwel niet uitzonderlijk gezien 

verschillende single center analyses nog hogere cijfers rapporteerden (31-33). Men kan 

speculeren of een hogere background prevalentie van schildkliercarcinoom en/of 

multinodulaire goiter hier een rol speelt, al is hier weinig over beschreven in de literatuur. 

Vanuit klinisch oogpunt stelt zich de vraag welk type patiënten dit zijn en hoe die zich 

presenteren. In 5 van de 11 gevallen waren er geen of weinig klinische of echografische 

kenmerken verdacht voor een maligniteit, en vormden lokale compressieve bezwaren de 

indicatie voor heelkunde. Dit betrof in 2 gevallen een multinodulaire goiter, 2 patiënten met 

een solitaire nodule en 1 patiënt met de ziekte van Graves met een matig verdachte nodule die 

geopereerd werd omwille van resistentie aan medicamenteuze behandeling. Bij de andere 6 

van de 11 gevallen was het vermoeden van maligniteit sterker waardoor, ondanks benigne 
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cytologisch onderzoek, toch een thyroïdectomie werd verricht (waarbij het in 2 gevallen ging 

om noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features, zie verder). 

Deze bevindingen benadrukken het belang van de noodzaak om cytologie te interpreteren 

binnen de context bepaald door klinische en radiologische factoren, waarbij het a priori 

vermoeden van maligniteit soms zwaarder moet doorwegen dan cytologische resultaten.  

Een tweede vaststelling is dat een cytologisch onderzoek verdacht of diagnostisch voor 

maligniteit (klasse 5 en 6) altijd werd geconfirmeerd door de latere histologie. Er zijn met 

andere woorden geen vals positieven binnen deze klasses. Het lijkt er op dat de patholoog dit 

enkel rapporteert als hij/zij vrij zeker is. 

Het voorkomen van maligniteit in de niet-conclusieve klasses 1, 3 en 4 is gelijkaardig als 

eerdere data. 

 

Bovenstaande bevindingen verklaren de verschillen tussen eerder gepubliceerde en in deze 

studie bekomen indicatoren voor diagnostische performantie (tabel 10). Door de 

aanwezigheid van meer vals negatieven bekomen we een lagere sensitiviteit en negatief 

predictieve waarde. Door de afwezigheid van vals positieven in klasse 5 en 6 bekomen we 

voor deze klasses een 100 % specificiteit en positief predictieve waarde. Dit gaat evenwel 

grotendeels verloren door het veel lagere aantal maligniteiten in klasse 3 en 4, wat evenzeer  

het geval is bij vroegere publicaties (deze onzekere categorieën zijn inherent aan het systeem). 

De globale diagnostische accuraatheid is gelijkaardig. 

 

Een sterkte van de studie is dat alle cytologie origineel volgens het Bethesda systeem werd 

gerapporteerd, en met andere woorden geen vertalingen of extrapolaties gebeurden. 

Het retrospectieve karakter en vertrekken vanuit geopereerde patiënten zijn mogelijke 

bronnen van bias. Dit betekent onder andere dat de analyse van de goedaardige klasse 2 heel 

onvolledig is gezien in deze gevallen meestal niet wordt geopereerd (tenzij bij lokale 

compressieve klachten of aanwezigheid van verdachte klinische of radiologische factoren). 

Als gevolg hiervan dient het aantal vals negatieven in de realiteit lager ingeschat te worden. 

Deze bemerking geldt uiteraard ook voor alle gelijkaardige studies. Daarnaast betreft dit een 

single center analyse, waardoor zich men moet hoeden voor extrapolaties of veralgemeningen. 
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Zoals eerder aangehaald zorgen schildkliernodules met klasse 3 of 4 cytologie voor heel wat 

onzekerheid. De kans op een maligniteit bedraagt 10 à 30 %. Dit lijkt te veel om de clinicus 

en de patiënt gerust te stellen en vereist een strikte en mogelijk decennia lange opvolging 

indien een conservatieve houding wordt aangenomen. Indien daarentegen voor heelkunde 

wordt gekozen, blijkt dit post hoc in 70 à 90 % van de gevallen niet nodig te zijn geweest. Er 

is met andere woorden nood aan aanvullende tools die binnen deze heterogene groep toch 

verdere risicostratificatie mogelijk maken. 

Er zijn enkele studies (34-38) die onderzochten of het gebruik van voor maligniteit verdachte 

echografische karakteristieken in nodules met klasse 3 cytologie toelaat het risico fijner in te 

schatten. De aan- of afwezigheid van één of meerdere karakteristieken vertoonde evenwel een 

variabele voorspellende waarde, sterk afhankelijk van de lokale prevalentie van maligniteit 

binnen deze groep. Beeldvorming met FDG-PET vertoonde in een meta-analyse (39) een lage 

specificiteit en dus lage positief predictieve waarde (respectievelijk 55 % en 41 %, bij een 

sensitiviteit van 89 % en negatief predictieve waarde van 93 %), en wordt gezien de daardoor 

gebrekkige meerwaarde niet als routine aanvullend onderzoek aangeraden (2). 

Veel wordt verwacht van moleculaire testen. Meer bepaald worden moleculaire testen 

ontwikkeld die schildkliernodules met niet-conclusieve cytologie als benigne of maligne 

kunnen aanduiden (dit zijn met andere woorden diagnostische testen die een ziektestatus 

aangeven, in tegenstelling tot prognostische en predictieve testen die respectievelijk iets 

zeggen over het ziekteverloop en de respons op een behandeling). Hierbij zijn 2 strategieën 

mogelijk. Men kan gebruik maken van mutaties en translocaties met een hoge positief 

predictieve waarde voor maligniteit, de zogenoemde “rule-in” testen. Genen die in deze 

context een potentieel nut hebben aangetoond zijn BRAF, NRAS, KRAS, HRAS, RET en 

PAX8/PPARγ (2, 40-42). Anderzijds kan gebruik gemaakt worden van testen met een hoge 

negatief predictieve waarde, “rule-out” testen. De genexpressie profilering van 167 genen is 

hier een voorbeeld van (2, 43). Er is op heden echter geen enkele test die volledig 

diagnostisch is en verder onderzoek moet uitwijzen welke test of combinatie van testen in 

welke situatie het meeste meerwaarde biedt (alsook kosteneffectief blijkt). Het Belgisch 

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg werkt momenteel een voorstel uit waarbij 

moleculaire diagnostiek naar afwijkingen van BRAF, NRAS, KRAS, HRAS en RET als 

“rule-in” test voorgesteld wordt. 

 

De folliculaire variant van papillair schildkliercarcinoom (FVPTC) vertoont een klinisch 

verloop en een moleculair profiel tussen deze van klassiek type papillair en folliculair 
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carcinoom. Tot 40 % van de papillaire schildkliercarcinomen behoren tot deze subgroep (44, 

45). Binnen deze groep vertoont een substantieel deel echter geen tekenen van kapsel- of 

vasculaire invasie en wordt de diagnose van carcinoom dus gesteld enkel op basis van 

nucleaire kenmerken. Deze niet-invasieve omkapselde FVPTC vertonen een heel indolent 

klinisch verloop, waarbij lokaal recidief of metastasering heel zeldzaam blijken te zijn (45), 

zelfs in geval van grote letsels van meer dan 4 cm (46). Om overbehandeling (totale in plaats 

van hemithyroïdectomie en nabehandeling met radiojood) en het stigma van “kanker” te 

vermijden, werd recent een andere nomenclatuur voorgesteld, namelijk noninvasive follicular 

thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP) (45). Deze paradigma shift 

werd ondertussen onderschreven door de American Thyroid Association (47). 

Het cytologisch onderzoek van deze NIFTP’s is variabel en kan in elke diagnostische 

categorie van het Bethesda systeem terechtkomen. Proportioneel komen deze wel frequenter 

voor in de klasses 3, 4 en 5 in vergelijking met de invasieve vorm (44, 48-51). In de huidige 

studie was dit 2 maal klasse 2 en 1 maal klasse 1, 3 en 4 (5 diagnoses sinds de introductie van 

deze entiteit in het Universitair Ziekenhuis Gent). Gezien het relatief frequent voorkomen van 

NIFTP en deze dus niet meer als een carcinoom wordt beschouwd, betekent dit een 

significante daling van het maligniteitsrisico in de verschillende diagnostische categorieën 

van het Bethesda systeem (44, 52, 53). Dit lijkt het meest problematisch voor klasse 5 gezien 

hier doorgaans meteen tot een totale thyroïdectomie wordt overgegaan, waarbij dus 

voorbijgegaan wordt aan het vermijden van overbehandeling. Er is echter wel evidentie dat 

cytologisch onderzoek een onderscheid kan maken tussen FVPTC/NIFTP en klassiek type 

papillair schildkliercarcinoom (54). 

 

Mede door deze evoluties wordt het Bethesda system momenteel gereviseerd door een 

internationaal panel. Hierbij wordt nagedacht over updates betreffende 

cytomorfologische criteria voor de classificatie van FNAC’s, gerapporteerde 

terminologie, risico op maligniteit voor de verschillende diagnostische categorieën 

(onder andere rekening houdend met de introductie van NIFTP) en implementatie van 

moleculaire testing (55). Deze tweede editie wordt verwacht in de loop van 2018. 

 

Als besluit kan men stellen dat deze single center analyse van The Bethesda System for 

Reporting Thyroid Cytopathology een diagnostische performantie levert die vergelijkbaar is 

met eerdere data uit andere centra. Het blijft evenwel belangrijk cytologische resultaten te 

interpreteren binnen de context bepaald door klinische en radiologische factoren. Het belang 
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van een patholoog met expertise in schildkliercytologie en -histologie wordt ook benadrukt 

gezien de inter-observer variabiliteit. De niet-conclusieve klasses 3 en 4 vormen een inherente 

zwakte van het systeem. Vermoedelijk zal moleculaire diagnostiek hulpzaam zijn om binnen 

deze klasses maligne van benigne letsels te differentiëren. Een update van Bethesda systeem 

wordt verwacht in 2018. 
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