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SAMENVATTING 

In het kades van de onderzoekslijn waarover in dit proefsichrilFt gerapporteerd 
wordt, werd een s~stematisch literatiur?iranderzoek verricht naar verbanden tussen 
kwaliteitskenrnerken van cervixuitstrijkjes en het vind~eni van pathologie en naar het 
belang van allleriei factoren op deze afnamekwaliteit (hoofdstuk 1 en 2). DanIrbij 
werd gebruik gemaakt van analysetechnielken die de laatste jaren onder d~e naam 
rneta-analyse steeds meer ingang vinden in de medische literatuur. De hierbij 
gebruikte methoden werden uitwoelrilg beschreven in een methodologische kant- 
tekening (hoofdstuk 31. 

Duidelijk is dat uitstrijkjes ofwel metaplastische cellen, ofwel een combunlatie wan 
endocervicale en plaveiselcellen dienen Xe bevatten opdat aangenlomen kan warden 
dat de overgangszone tenmilnste geraakt werd. Men is echter nooit zeker dat deze 
overgangszone volledig uitgestreken werd. Uit ons literatuuronderzoek blijkt de 
combinatie van spatel + Cytobrush de beste afnametechniek voor het maken van 
cervixuitstrljkjles. Fixatie dient meteen na het uitstrijken te gebeuren, liefst met een 
speciaal daartoe bereid~e spray. Er bestaat een belangrijke inter-uitstrijk(st)er 
variatie in de bereikte afnamekwaliteit, ook al lijkt die te stijgen met de ervaring 
waln de uitstrijk(st)er. Er lijkt geen relatie re bestaan met de discipline van de 
uitstrijk(st)er. De belangrijke verschillen die g~evonden werden tussen lan~den en 
regio's, ook na correctie voor de gebruikte afnametechniek, zijn opvallend. 

Het veldonderzoekstarate met een schriftelijke enquete naar afn~amegewoonten en 
-ervaringen bij het naken wan cervixuitstrijkjes, toegestuurd aan alle artsen die 
sam~enwerken met het Centraal Laboratorium in Antwerpen (hoofdstuk 4). Er bleek 
een grote diversiteit van afnametechnieken gebruikt te worden, waarbij de combi- 
natie van spatel + Cytobrush het meest poplulai~r was. Opvallend en verontrustend 
was daarbij echter de vaststelfing dat 16% wan de betrokkenen aangaf ale Cytca- 
brush alleen tie gebruiken. 

Een beschrijven~d onderzoek naar de afna~mekwal~ileit van ruim 4000 uitstr~ijkjec 
i/hoofdsiPuk 51) en naar het verband van de afnamekwaliteit met de gebruikte 
afnametechniek en met een aantal kenmerken van de uitstrijkende arts, toonde eien 
afwezigheid van endocervicale cellen in 20% en onvolda3ienlde fixatie in 2% van de 
uitstrijkjes. Een slechte kwaliteit voor de criteria cellhoopjes, tekenan van t~nts le-  
king en celrijkdom werd sl~echts in minder dan 1 % van de uitstrij~kjes gevonden. Er 
bleek een sterk verlbiand tussen de aanwezigh~eid van endocervicale cellen en het 
gebruikte afnamemateriaal,, waarbij de Cytobrush voor dit item het best scoorde. 
Vrouwelijke a~rtsen bleken niet alleen meer uitstrijkles te maken dan hun ma~nnelijke 
caillega'ss, maar ook een hoger percentage afwijkingen te vinden. 'Urteraard bleken 
gynaecologen meer afwijkenldle uitstrijkjes te maken dan huisartsen. Voor een deel 
is dit wellicht te wijten aan controles van verwezen patienten. Het percentage 



afwijkende uitstrijkjes bieek overigens het hoogst bij artsen dae tussen 50 en  100 
uitstrijkjes per jaar maken. Onder en boven dese grenzen neemt dit percentage af. 

In een logisttsche reglressie-analyse met betrekking t o t  ruim 17.000 uutstrljkjes 
werd her verlband bestudeerd tussen de score per uitstrijkje voor 5 kwali~teitssndi- 
catoren en de aanwezigheld van cytologische a f ~ ~ i ~ j k i n g e n  {hoofdstuk 61. Daarbij 
werd ~ e c o n t r ~ l e e b d  voor de leeftijd van de patilënten en waor de persoon van de 
scraenende latroi~atoriumassisrente. Voor zover ons bekend werd nooit eerder het 
vierband tussen kwaliteit en pathologie O I I ~  een dergelijke schaal nagegaan met 
controle woair zoveel kwalitsitskenmerken en co-variabelen. Zoals verwacht, 
wondlen wij een dluideliJke invloed van de leeftijd en Eniea significant) van de 
mnwezigheid van endocervicale cellen op de kans op cytologische afw~jkiingen. 
Een verrassing was echter de bevinding dalt een onvoldoende fixatie gepaard gaat 
met een zevenvoudige stijging wan het aaniaall afwijkende uitstrijkjes. De hypothese 
dat onvoldoende fixatie aan de basis kan liggen van een aantal vals positieve 
bevindingen, drrngt zich daarbij op. 

Tewens werd nagegaan in hoeverre de kwaliteifsbeoordeliingen van de 4 verschil- 
lend@ laboratariumassisaenten, d ~ e  voor de screeni~ng vani de uitstrijkjes instonden, 
met  elkaar overeenstemmen lhoofd~stuk 71. 
Het percentage overeenkomst i~n de beoordeling van heb voorkomen van endocerwi- 
cale celilen, na correctie voolr de overeenkomst die door toeval reeds te  verwachten 
is (kappal, ligt na groepering en dichatomisatie op  0.56 (95% BI = 0.491-6.63) 
wat  als heel behoorlijk kan worde~n beschouwd. De niet voor toeval gecorrigeerde 
overeenkolmsi voor de andere indicatoren schommelt tussen 86-100. Het bepa~len 
van een kappal-waarde is daarb~j vrijwel onmogelijk vanwege het lage aantal 
witst~rijkjes dat voor deze indicatoren een slechte beoordeling krijgt (voor individuele 
lalboranien is dit vaak nul) . 

Het belalngrijkste onderdeel van ons onderzoek was een gecontroleerde en  geran- 
dorniseerde interventi~estudie bij 179 Vlaamse artsen naar het ef fect wan drie 
methoden van feedback me1 toenemende intensiteit ap  de afnamekwaliteit van de 
door dese artsen vervaardigde ceavîxuitstrijkjes (hoofdstuk 83. Na een basis- 
lijnperiode van drie maanden werden de artsen gerandomiseerd in een contrale- 
groep (groep AS en drie interveiitiegroepen (groep B, C,  D J .  In  de drie interven- 
tbegroepen werd daarna aan het gebrw~akeli]ke uitslagformulaer van het uitstrijkje een 
kwali~teitsbsooirdeInng van het betrokken uitstrijkje toegevoegd. Do artsen uit de 
groepen C @n D krege~n daarenboven maandelijks een overzicht ~toeglestuurcl van de 
g~edetaiill~eerde kvvall~iteatsbeoordelingen van de voorbije maand. Daarbij werd het 
resultaat van elke individuele arts vergeleken met het gemiddelde van alle on~tvan- 
gen u~ltstrijkjes. De artsen van groep D ontvingen daarenboven, wanneer daartoe 
aanleidilng beston~d, gericht advies voor verbetering van de afna~mekwaliteit van de 
dloar hen verwaardigde uiltstrijkjas. 

Regressieanalyse toonde een significante dalin~g van het venanderingsquoti6nt voor 
afwezigheid van en~docervicale cellen in de twee groepen, waarin gebruik gemaakt 
werd van maandelijkse kwaliteitsoverzlchten en vergelijking met de resultaten van 
de andere arrsen, tot 75% van de waarden in de twee andere groepen. Voor de 



artsen die tijdens de onderzoeksperiade meer dan 50  uitstrijkjes instuurden, is er 
leen duidelijke toename van het gemiddelde percentage uitstrijkjes met endncervi- 
cale cellen per arts en  van her gern~ddelde percentage met een algemeen kwali- 
teutcoordeel ""ged" per arts bii toenemende intensiteit van de interventie. Er was 
geen effect op de andere kwaliteitsrndieatoren. 
Well icht leidt feedback in  de groelpen waarin gebruik gltarnarukt werd van maan- 
delijkse overzichten en vergelijkingen met  de resultaten van de andere artsen, 
hoofdzakelijk t o t  verbetering van de afnamekwaliteit (met name voor de indicator 
aanwezigheid van endocervocale enia.f metapilastische cellen) wanneer de betrok- 
keln arts voldoende uirstrijkjes maakt om deze feedback ten volle nat r i jn  recht te  
laten komen. 
Eeln concreet gevolyp hiervan is d a t v o o r  het geheel van alle tijdlens de ander- 
zoeksperiode vervaardigde uitstrijkjes een halvering gevonden werd van het 
percentage uitstrijkjes zander endocervicale cellen en van het percentage uiltstrijk- 
jas met  een algemeen kwaliteltsoordeel "slecht" in de twee interventiegroepen 
waarin gebruik gemaakt werd van maandelijkse kwalitei1soverzich2en en vergelij- 
king met  de resultaten van de andere artsen. 
Voor hlet geheel van alle artsen werd een niet significanl, maar systematisch 
toenemend effect gevonden op  het percentage uitstrijkjes men afw~ijkende ce!llen 
per arts. 

Zonder dat hier gericht naartoe gewerkt werd, blijkt ui? een telefonische enquisfe 
(hoofdstuk 93 dat het aantal artsen, dat voor het adrceme~n van cervixuitstrijkjes 
gebruik maakt van een kwalitatief goede afnarnetechnielk, tijdens de onde~rzoeks- 
periode verdubbeld is. Wij vermoeden dan ook dat hek effect van onze unrerventle 
gedurende enige ti jd nag verder zal toenemen. Doze hyparheise za l  tijdens een 
vervolgstudie, die reeds gestart is, getoetst worden. 

Onze intesventie kost weinig en is weinig arbeidsintensief, Uit de antwoorden op 
een sclhriftelijke enqwete na het afsluiten van de o~nderzoeksperiode, blijkt dat de 
betrokken artsen feedback. o p  de wijze zoals door ons uitgevoerd, op prujs stellen. 
Het  l i jkt ons dan oak dat alle voorwaarden vei.vul,d zijn o m  de daar ons gebruikte 
of een vergelijkbare werkwijze op grotere schaall, zilj het zorgvuldig gecontroleerd, 
t e  gaan toepassen. 

Het hocje percentage artsen dat, volgens de bij aanvang wan ons onderzoek 
uitgevoerde enlqu&te, de Cvtobrush als enig afname-instrument giebruikte voor het 
vervaardigen van cervixwitstriikjes, verontrustte ons. Wij vreesden dat op deze 
wijze een grote kans bestand op ihet missen van de owergangszono, met name bij 
vrouwen met  een erythroplakie. O m  deze hypothese te toetsen werden, rri samen- 
werking met het Leids Cytologisch en Pathologisch Labora'toi~um 444, houfrakelilk 
a fw~ jkende  uitstrijkjes herbeoordeeld, waalrbij de afname gebeurde met een 
gecombineerde spatel + Cytobr~shtechn~iek (kioofdstwk IQ). Voor beide afnames 
afrond~erli jk werd het vocirkom,en van afwijkende cellen, van endocervìcalc? af 
meraplastische cellen en van plaveiselcellen, gelregistreerti. 
Her: gebruik van de Cytobrush alleen zou in deze reeks aanleidung giegevrsn hebber1 
tot 3% uitstrijkjes zonder plaveisel~cellen, to t  3% vals negatieve uitstrijkjes @n  tol 
7% w~i~tstrijkjes waarbij de diagnose onderschat werd. D a a r b ~ ~  bestond er een 



v~erbancï tussen de kans op een vals negatlief Cytobrush~uutstrijkjie en de afwezigheid 
van plaveiselcellen in dieze uitstrijkjes. 

De bsvestigin~g van onsje vermoedens brengt ons rat her advies dat de afname van 
cairvixwitstrijkjes met die Cytobrush alleen een slechtei methode is, die ra snel 
mcogielijk verl~at~eri dient re worden. 

Orrrie hypotlrase dat dit magelijk vooral belang heeft voor vrouwen met een 
esythriaplak~ie, werd gxeto@tst middels een prospectief vergelijkend onderzoek van 
de uitstrijkjies van vrouwen met en zonder erythroplakie (hoofdstuk 1 1 1. Op basis 
van onze gegevens kan een diergelijk verband niet aang~etoond worden. Ook de 
grootte wan ean bestaande ierythroplakie lijkt geen rol te spelen. 



SUMMARY 

In the context of the line of investigation which is reported in this thesis, an 
extensive literature study was undertaken concerning, first, the relationships 
beweeln quality characteristics of cervical smears and the retrieval of pathology, 
and second, the importance of various factors for this sampling quality (~hapters 
1 anld 23. Recou~rse was taken "T analytic techniques that have foulnd increasing 
acceptance in medical literature in recen~t years under the headling rneta-analysis. 
'The methods employed were described in detail in a methodlological annozatioin 
(chapter 331. 

I t  is clear 'that cervical smears must contain either mera-plastic cells or a combina- 
t ion of endocervical and squamous cells in order to render it plausible that the 
transformation zone was at least grazed. Even then however, one may never be 
certain that this zone was sampled entirely. From our study, it is apparent that the 
combined spatula + Cytobrush technique us the most adequ~ate for preparing 
cervical smears. Fixation must take place immediately after srnearllng, preferrably 
w i th  a spray specially developed for that purpose, A considerable inter-sampler 
variation occurs in the obtained sampling quallty, although this appears to increase 
wi th the experience of the sampler. No relationship seems to exist with the 
profession of the sampler. The variations i~n sampllng quality found for different 
countries and regions are remarkable, even when the results are corcecled for the 
sam~plling techniqlue employed. 

The field study started off uwitlh a written inqu~ry among all physicians cooperatl~ng 
wi th the Central Laborato~ry of Antwerp, concerning sampling methods and 
experiences in the preparation of cervical smears (chapter 43. 11 was found 'char a 
wide range of sampling techniques were employed, the combined Spatulla t- 
Cytobsush method being the most papular. A striking and alarm~~ng observation, 
howeve~r, was that 16% of the inter-viewees dlecla~ried using the Cytlolbrush only. 

A descriptive study af the sampling qlual~ity of more than 4000 cervical smears 
(chapter 5) whereby the relationship was in-vestrgared between th,e sampl~~ng 
quality on the one hand and the employed sampling technique as well as a nunrrber 
of characteristics of 'the sampler on the other, showed an absence of endocervical 
cells in 20% and inadequate f ixat~on of 2% of the smears. Conlccrn~~ng the olker 
criteria for satisfacto~ry sampling qual~ty of cervical srnears lsuff~cient number af 
cells, absence of signs of infla~mmatlon, and lack of clumps of calls) less than one 
percent of the smears were considered inadequate. A sr~ron~g relationship was 
found between the presence of endocervical cells and the employed salrnpllng 
technique, for whlch Item the Cytobrush scored best. 
Female doctors turned oul  nat only to prepare more smears than tlnelr male 
colleagues, bu~t they also obtained a higher percentage of abnormal smears. 





conltaining patlholog~cal' cells. Regression arvalysrs demonstrated a - s ig~l l r f~cant - 
decrease in the intervention ql iat lenl  for the absence o f  endoce~vlca l  cells it7 

glroups C and D t o  75% of the values in The other t w o  groups. For the docto~rs 
w h o  submjltted more than 50 slmears during the period a f  study, increastng 
intensity of i~ntervention was noted t o  be assocuated w i th  a clealr increase in th,e 
average percentage of endocervical cell-positive smears obtained pelr doctor, as 
wel l  as in the average percentage o f  abtailnedl smears generally assessed as 
"good" per doctor. There was no  effect on  the other quality indlcators. 
Probably, the prowision loif feedback - especially o f t h e  kind offered t o  the phys- 
icians in groups C and D - mainly leads to improvement of sampling. qua l~ ty  when  
the  doctor concerned obtains a number o f  smears that 1s sufficiently large folr the 
feedback t o  wield its effect. 
A specific outcome of this is that for the total  number o f  smears prepared during 
t~he period of study, a reduction by  50% was observed both in the percentage af 
smea~rs la1cking endocervical cells and in the percentage o f  smears alwardecll a 
gleneral quality assessment "poor" ~n grau~ps C and D. 

Quite unintentionally, i t  appeared f rom a releiphone enquiry (chapter 9)  that the 
number of doctors employlng a qualitatnwely good sampl~ng technique for obtaining 
cervical smears had doubled du r~ng  the perlod of study. Hencs w e  surmise Thai 
during some perbod of time the effect of  our underventlon w~bl stull Increase rather 
Than decrease. Thus hypothesis wi l l  be rested in a further stwldy, that us at  present 
being carried out. 

Our lrrterventlon 11s both inexpensive and l i l l le labour-intens~ve. Also, f rom the 
answers provuded An a wri t ten enquiry after the study was concluded, it was 
appalrent that the  involved physicians appreciated 'the feedback a~s w e  had offered 
it, Therefore w e  think that all conditions have been met for the alppb~calion on  a 
g~reater scale o f  the method that w e  have used or a camparable one, p~roivlded that 
i t  is carefully controlled. 

We were alarmed at the  h ~ g h  percentage of doctors that reported In an enqulry at 
the beginning o f  our study thar they used the Cytobrush only lor obtaining cervrcal 
smears. We feared Char as a consequence, the probab~l i ty of rnlsslng the trans- 
formation zone would be large, especially nn women w i th  erythroplakia. We tested 
.this hypothesis in  cooperallon wl th  the Leiden Cytological and Pathological 
Laboratory, wha  reassessed 444, chiefly abnormal smea~rs lha t  ware oibta~~ned wnth 
the combined S~patula + Cytolbrwsh technrqlue! (chapter 101. For each o f  the t w o  
samples, the prese~nce o f  ipa'thological cells, endloiciervical or metaplasttc cells, and 
squamous cells was recorded. 
Use of the  cytobrush only wouid, ~ r n  t h ~ s  se~ries, have rendeced 3% of the smears 
lacking squamous cells, 3% false negatlve, and 7% underdilagrrarsed. In addirlon. 
a relat~onship exrsted between the probabrl~ty o f  a false negatlve cytobrush slmear 
and the absence o f  squamous cells un t h ~ s  smear. 

Given the confirrnatnon of our slusprcians, we are af the o p ~ n ~ o n  thar celrvlcal 
sampling with the Cytobrush only is bad practice, whlch must be abanda~ned as 
soon as possible. 



Our hypothesis that this eon~cerrrs; warnan wi th  erythropilakia in para~cular, was 
invest~gated in a @respective, cornpararive study of  cervical sm~ears of women wlth 
and wrtheut an erythrcr-plak'ia iichapter 1 131, Our data did not y~eld support for the 
hypothesis. T t ~ e  size of the eryrhrnrplakra also appeared of no consequence. 




