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Cytologie 

• Waarom doen?

• Wanneer uitvoeren?

• Welke informatie?



Waarom? 

• Zonder radiografie geen orthopedie

• Zonder bloed- en urineonderzoek geen inwendige

• Zonder cytologie geen dermatologie

Cytologie = minimal data base (MDB)



Waarom niet?

• Eenvoudig / veilig

• Snel

• Klinisch relevante informatie

• Soms definitieve diagnose

• Goedkoop



Welke informatie?

• Celsoorten
• Inflammatoir
• Niet-inflammatoir

• Micro-organismen 
• Etiologisch agens
• Contaminant

• Altijd correleren met klinisch beeld!
• Nuttige informatie
• Misleidende informatie 

neoplasie

cyste
metabole afzetting



Cytologie = momentopname

Dynamische processen:

• Neutrofielen    macrofagen    lymfocyten     fibroblasten

• Zeldzame neoplastische cellen    overwegend neoplastische cellen  
necrose     inflammatie

Het cytologische beeld wordt bepaald door het 
stadium waarin bemonsterd wordt



Nuttig vs niet nuttig



Nuttig vs niet nuttig



Hoe?

• Eenvoudige technieken:
• Afdrukjes

• Tape-strip (plakmonster)

• Uitstrijkjes

• Puncties  



Afdrukjes 



Tape strip

• Doorzichtige plakband

• Stevig aandrukken



Tape strip tussenteen



Uitstrijkjes 

• Fistels

• Exsudatieve letsels



Tandenstoker 

Bemonstering 
nagelplooi



Puncties 

• Letsels met volume
• Grote papels

• Nodules

• Gezwellen 



Materiaal dunnenaaldpunctie

• injectienaald 22 tot 25 G

• spuit 2  cc

• draagglaasje

• dekglaasje



Losse naald techniek (non aspiratie)

• Letsel lokaliseren (palpatie, echo, RX)

• Benaderingsweg bepalen

• Punctieplaats scheren en ontsmetten

• Letsel aanprikken

• Naald snel een 10-tal keren insteken + heroriënteren 

• Naaldpunt moet binnen letsel blijven

• Naald verwijderen en onmiddellijk uitblazen en uitstrijken

• 3 – 5 biopten per letsel = ideaal









Techniek: uitstrijken

• naald terugtrekken

• lucht aanzuigen in spuit



Techniek: uitstrijken

• staal voorzichtig uitblazen op draagglas

Tip:

Hou naaldpunt tegen 
het glas



Uitstrijken

• atraumatisch!

• maak een “monolaag”

Tip:

Om te oefenen:

gebruik dekglas om 
uit te strijken



Squash-prep (slide-over-slide)



Kleuren

• alle histologische kleuringen mogelijk

• snelle indompelmethoden zijn het meest geschikt voor de praktijk
• Diff Quik (Ral)

• Hemacolor (Merck)

Tip:

Diff Quik kleuringen 
kunnen ontkleurd of 
bijgekleurd worden





Kleuren 

Grondig spoelen!



Nadelen / beperkingen

• geen weefselverband zichtbaar - geen wondranden

• niet steeds een diagnose; positieve uitslag betrouwbaarder dan 
negatieve

• vaak onvoldoende staal voor bijkomende kleuringen



Staalname

• Kwaliteit = uiterst belangrijk

• De beste cytoloog met de duurste microscoop kan 
niet zien wat er niet is!

• “in cytology, the specimen is everything”

Tip:

Slecht staal: neem 
een 2°, 3°, 4°, …



Mogelijke problemen

• slecht/niet uitgestreken

• staal niet representatief
• achtergrondpopulatie

• necrotisch weefsel

• oppervlaktecontaminatie (ulcer)

• cellen onherkenbaar beschadigd

• bloedbijmenging

• storende artefacten

• naar labo: verpakking!



Interpretatie

• gekleurd staal scannen (0x - 40x)
• egale kleuring?

• homogene distributie cellen?

• hoge of lage cellulariteit

• representatieve zones grondiger bekijken (100x tot 400x)
• beoordeel het proces in zijn geheel!

• 1000x immersie enkel nodig voor micro organismen (bacteriën, 
protozoa)

Tip:

Beoordeel enkel 
intacte cellen

HPF = High Power Field = 400x
OIF = Oil Immersion Field = 1000x





90% van de cytologie 
gebeurt op 200 – 400 x 
vergroting



Artefacten

• Bij staalname: contaminanten

• Bij verwerking: veranderingen

• Vreemd materiaal



kleurstofsediment

Verschil sediment – bacteriën!!!



echogel



handschoenpoeder



keratinocyten



Conchiformibius





Thrombocyten



chromatine



hemoglobinekristallen



Interpretatie

celtype

inflammatoir weefsel

neutrofiel eosinofiel
Histiocytair/

macrofaag
lymfocytair

epitheliaal mesenchymaal rondcellig

Goedaardig/

kwaadaardig



Inflammatoir 

celtype

inflammatoir

neutrofiel eosinofiel
Histiocytair/

macrofaag
lymfocytair





Ontstekingscellen  

• Neutrofiel

• Macrofaag

• Eosinofiel

• Lymfocyt - plasmacel



Normale cytologie

• Corneocyten
• Ongekernd

• Gekernd 

• Contaminanten



Pustel 

• Differentiaaldiagnosen hond:
• Pyodermie

• Pemphigus foliaceus (erythematosus)

• Demodicose

• Differentiaaldiagnosen kat:
• Pemphigus foliaceus

• Dermatofytose

• Pyodermie 



Cytologie pustel

• Pyodermie
• Neutrofielen + bacteriën (kokken)

• Neutrofielen vaak gedegenereerd: karyolyse

• Staven significant indien gefagocyteerd, anders meestal contaminant



Pustel 



pyodermie



Colarettes



Afdruk colarette



Cytologie pustel

• Pemphigus foliaceus
• Neutrofielen + acantholytische keratinocyten

• Neutrofielen geen degeneratie

• Soms eosinofiel



PF



PF



PF



PF



Cytologie pustel: demodex





Erytheem / lichenificatie



Tape strip techniek



Tape strip techniek

• Kleuring:
• Moeilijk: diff quik kleuring

• Gemakkelijk: druppel blauwe kleurstof



Tape strip techniek

• Micro-organismen
• Bacteriën

• Gistcellen 

• Dermatofyten

• Ontstekingscellen
• Neutrofielen

• Eosinofielen !

• Parasieten
• Cheyletiella

• Demodex  



Bacteriën 

• Zeldzame kokken = normaal

• BOG
• Kolonies

• Kokken of staven

• Geen neutrofielen



BOG



Bacteriële look alikes



Bacteriële look alikes



Gistcellen 

• Zeldzame gistcel = normaal (basset)

• MOG
• Kolonies 



Gistcelinfectie klinisch







Cytologie Malassezia



Cytologie Malassezia



Malassezia + stafylokokken



Gistcel look alikes



Gistcel look alikes



Tape strip voor parasieten

• Cheyletiella



Tape strip voor parasieten

• Demodex 



Tape strip voor parasieten

• Demodex (korte vorm)



Tape strip voor parasieten

• Demodex 





Tape strip voor dermatofyten

• Ongekleurd

• Gekleurd: Diff Quik blauw 







Uitstrijkjes 

• Fistels en vochtige letsels

• Puncties 



Neutrofiel + macrofaag

• Bacterieel 

• Schimmels

• Protozoa

• Vreemd materiaal

• Idiopatisch



Neutrofiel + macrofaag

• Bacterieel:
• Furunculose

• Diepe pyodermie

• Mycobacteriën

• “botryomycose”



Diepe pyodermie

• Neutrofielen

• Macrofagen

• Lymfocyten – plasmacellen

• Fibroblasten 

• Vaak weinig bacteriën te vinden



Diepe pyodermie



Diepe pyodermie



Neutrofiel + macrofaag

• Dermatofyt
• kerion

• pseudomycetoom (granules) 



Kerion

• Inflammatoire reactie op dermatofyt

• Pyogranuloma



Neutrofiel + macrofaag



Neutrofiel + macrofaag

• Leishmaniose
• Zelden pustule / papel

• Exsudatief

• Schilferend

• Diagnose = amastigoten
• In macrofagen

• In neutrofielen

• Losliggend

• Soms plasmacellen   



Leishmaniose



Neutrofiel + macrofaag

• Steriel
• Granuloma / pyogranuloma

• Juveniele cellulitis



Steriel granuloma / pyogranuloma syndroom

• Asymptomatisch nodulair







Neutrofiel + macrofaag



Juveniele cellulitis 
= Steriele pyogranulomateuze dermatitis - lymfadenitis

• Kop, oogleden, oren

• Lymfeknopen 



Cyto: macrofagen + 
neutro’s



Eosinofiel 

• Eosinofiel granuloom

• Eosinofiele folliculitis-furunculose

• Insecten 



Eosinofiele folliculitis-furunculose





Cytologie besluit 

• Onontbeerlijk onderdeel van dermatologisch onderzoek

• Vaak diagnostisch

• Steeds diagnostisch bruikbare informatie
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