05

2,3%

Totaal aantal onderzoeken histologie: 54.622

18,7%

14,5%

14,9%
30,0%
19,6%

Antonius Ziekenhuis Sneek
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Nij Smellinghe Drachten
Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen
Overig

toegenomen.

Uitbesteed UMCG

Overig

43,2 %

Ten opzichte van 2017 is het aantal
afgenomen.

Totaal aantal onderzoeken cervixcytologie op medische indicatie: 8.712

9,5%

17,3%

45,2%
17,0%

9,1%

Antonius Ziekenhuis Sneek
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten
Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen
Overig

2939
210
92
45

Uitbesteed Agendia
Mammaprint

30

In het schema staat hoeveel moleculaire
diagnostische bepalingen er zijn aangevraagd
in 2018.

Ontwikkelingen Moleculaire
diagnostiek

cytologie inzendingen met 0,3%

Overzicht van het aantal inzendingen voor cervixcytologie op medische indicatie
verdeeld over de ziekenhuizen, huisartsen en overige instellingen
1,9%

hr-HPV cervixcytologie
Mutatieanalyse longkanker
Mutatieanalyse colorectaalcarcinoom
Mutatieanalyse melanoom
		

81
227
51
17
9
16

Ten opzichte van 2017 is het aantal
cervixcytologie inzendingen (MI)
met 6,0% afgenomen.

“In 2018 zijn we gestart met het valideren van
mutatieanalyse met behulp van de Idylla. De Idylla is
een op real-time PCR gebaseerd systeem waarmee
snel en volledig geautomatiseerd een bepaalde
mutatie kan worden aangetoond. De aan- of
afwezigheid van een mutatie bepaalt welke therapie
een patiënt voorgeschreven krijgt. Als eerste zijn we
gestart met het valideren van de mutatieanalyse van
het BRAF-gen in melanomen, deze bepaling zal vooral
als snelle screening ingezet worden. Hiernaast is voor
colontumoren de validatie in de afrondende fase. Op
korte termijn kan mutatieanalyse voor KRAS- en/
of NRAS-/BRAF- genen worden aangevraagd voor
therapiekeuze bij patiënten met colonkanker. In juni
2018 hebben we een nieuwe techniek in gebruik
genomen, namelijk Ig clonaliteitsanalyse. Deze
test wordt ingezet bij het stellen van de diagnose
lymfoom. Ig clonaliteitsanalyse kan bijdragen aan het
onderscheiden van een ontsteking van immuuncellen

(veel verschillende B-cellen) en een lymfoom
(m.n. 1 type B-cellen). Inmiddels hebben we
meerdere aanvragen afgehandeld en staan er
nieuwe klaar in GLIMS. In korte tijd is deze
techniek goed ingebed in de dagelijkse praktijk.
De lopende FISH bepalingen (HER2 en MYC,
BCL2 en BCL6) hebben in 2018 een groei in
aanvragen laten zien.”

MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK

Antonius Ziekenhuis Sneek
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten
Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen

16,5%

In eigen beheer

histologie inzendingen met 1,3%

Ten opzichte van 2017 is het aantal

Totaal aantal onderzoeken speciële cytologie: 6.459

15,8%

19,7%

			
2018
Totaal
Eber
FISH Her2Neu borstkanker
CMYC FISH-analyse
BCL2 FISH-analyse
BCL6 FISH-analyse
Ig Clonaliteitsanalyse
		

Overzicht van het aantal inzendingen voor speciële cytologie verdeeld over
de ziekenhuizen, huisartsen en overige instellingen
1,6% 3,1%

OVERZICHT AANTAL MOLECULAIRE
DIAGNOSTISCHE BEPALINGEN 2018

MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK

Overzicht van het aantal inzendingen voor histologisch onderzoek verdeeld over
de ziekenhuizen, huisartsen en overige instellingen

ONDERZOEK AANTALLEN

ONDERZOEK AANTALLEN
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JAAR
BERICHT
2018

VOORWOORD
2018 is voor Pathologie Friesland een uitdagend
jaar geweest.
De beoogde implementatie van digitale
pathologie en de interne verbouwing hebben
vanwege beperkte financiële middelen geen
doorgang kunnen vinden in 2018.
Een belangrijk speerpunt voor 2018 was
de intensievere samenwerking met collega
PA-afdelingen van het UMCG, Martini Ziekenhuis,
Zorggroep Treant binnen de op te richten
coöperatie Pathologie Netwerk NoordNederland (PNNN). Door deze samenwerking
verwachten we ook in de toekomst een “stateof-the-art” PA diagnostiek voor de Friese
ziekenhuizen en 1e lijn te kunnen blijven bieden.

Binnen de organisatie is de afgelopen jaren een
stevige basis gelegd om de uitdagingen van de
toekomst aan te kunnen. In 2018 is een eerste
belangrijke stap (transitie-audit) gezet met als
doel om in 2019 de ISO 15189 accreditatie te
behalen.
De slagkracht van de organisatie is de afgelopen
jaren versterkt en er wordt meer dan voorheen
klantgericht geacteerd, dit door snel in te
springen op wensen van onze aanvragers en
mee te denken of te participeren in nieuwe
ontwikkelingen bij onze partners.

KERNWAARDEN

Tot slot willen wij alle medewerkers bedanken
voor hun betrokkenheid bij en inzet voor onze
organisatie.

ALLES VOOR DE DIAGNOSE
”Met het realiseren van het jaarplan 2018 heeft
Pathologie Friesland een stevig fundament
gelegd om ook in de toekomst een hoge
kwaliteit van diagnostiek te kunnen leveren. Wij

zijn ons er zeer van bewust dat wij onze plannen
alleen maar kunnen realiseren door samen te
koersen met de ziekenhuizen, huisartsen, collega
(PA-) laboratoria en zorgverzekeraars.”
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KWALITEITSZORG

Scholingsbijeenkomsten
Kennis delen vinden we bij Pathologie Friesland erg
belangrijk. Eén van de manieren waarop wij kennis
delen is het organiseren van scholingsbijeenkomsten
voor huisartsen en doktersassistenten. Dit doen wij
in samenwerking met de NVDA. Op deze manier
krijgen huisartsen en doktersassistenten een beter
beeld van wat voor werk wij verrichten en wat er
zich allemaal achter de schermen bij Pathologie
Friesland afspeelt. Elke scholingsbijeenkomst heeft
een thema. We hebben in totaal 4 verschillende
thema’s: huid, mamma, blaas en darm. Deze
thema’s rouleren en komen 1x in de 2 jaar aan
bod. Bij elk thema zijn verschillende sprekers uit het

werkveld betrokken, die allemaal vanuit hun eigen
invalshoek met het onderwerp te maken hebben.
In 2018 zijn er 2 scholingsbijeenkomsten geweest,
met als thema’s blaas- en darm diagnostiek. De
scholingsbijeenkomsten worden door de aanwezigen
positief ervaren en de opkomst is altijd groot.

De kernwaarden van Pathologie Friesland
zijn vertrouwen, verbinden en vernieuwen.
Deze kernwaarden vormen het fundament
van de organisatie.

Verbinden
Pathologie Friesland levert een bijdrage aan de
volksgezondheid. We zijn een onmisbaar radertje in

BVO Darmkanker-accreditatie en de CCKLaccreditatie. Hierbij wordt gesignaleerd dat de
werkdruk als gevolg van het gebruik van de
diverse kwaliteitssystemen inmiddels erg hoog
wordt. Er is hierbij helaas nog geen sprake
van “vermindering van de administratieve
lastendruk”.
Meer informatie over onze kwaliteitsborging
is opgenomen in het ‘kwaliteitsjaarverslag
Pathologie Friesland 2018’. Dit verslag kunt
u raadplegen op onze website
www.pathologiefriesland.nl.

Pathologie Netwerk Noord-Nederland

Thema Strategisch beleid
Pathologie Friesland 2017-2020:
Groei door verbinding

Vertrouwen
Wij bieden professionele, inzichtelijke diagnostiek
en een bijbehorend (behandel)advies. We
communiceren open en transparant over onze
organisatie en werkwijze. Onze medewerkers halen
dagelijks het beste uit zichtzelf. Ze geloven in hun
eigen kunnen, vertrouwen op elkaars deskundigheid
en geven elkaar ruimte de goede dingen te doen.
Door kritisch te zijn blijven we scherp.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan
van de voorbereiding en de uitvoering van de
transitie van de CCKL accreditatie naar de
ISO 15189-accreditatie. Er is ontzettend veel
werk verzet in de voorafgaande maanden aan
de initiële audit die in november 2018 heeft
plaatsgevonden. De initiële audit is naar ieders
tevredenheid verlopen. De verwachting is dat
de transitie van CCKL naar de ISO 15189
in 2019 afgerond kan worden. Tevens zijn de
nodige werkzaamheden uitgevoerd in het
kader van het behouden van de bestaande
NVVP-accreditatie, opleidings-accreditatie, de

dit grotere geheel. Maar we kunnen het niet alleen.
Daarom werken we samen, zowel intern als met
klanten, partners en stakeholders. De kwaliteit van
onze bijdrage is afhankelijk van de kwaliteit van de
interactie/samenwerking tussen alle raderen.
Vernieuwen
Pathologie Friesland is een flexibele en
innovatieve organisatie. We spelen proactief in
op veranderingen en behoeften in de wereld
van de gezondheidszorg. We zijn altijd op zoek
naar innovatieve en inventieve oplossingen.
Digitalisering en de inzet van ICT zijn hier
concrete voorbeelden van.

De klinisch pathologen en pathologie afdelingen
van de noordelijke provincies bundelen hun
krachten. In januari 2019 zetten de Raden van
Bestuur van het UMCG, Martini Ziekenhuis,
Treant Zorggroep en Pathologie Friesland een
belangrijke volgende stap in hun samenwerking
op het gebied van de pathologie diagnostiek.
Vanaf 2012 wordt er door de pathologielaboratoria al intensiever samengewerkt en is
een stuurgroep Pathologie Netwerk NoordNederland (PNNN) opgericht. Met de oprichting
van de coöperatie wordt een volgende stap gezet
om deze samenwerking verder te versterken
en intensiveren. De samenwerking heeft als
doel excellente pathologie diagnostiek door
te ontwikkelen, kwaliteit te borgen voor de
toekomst, gezamenlijk te investeren in innovatie
en onderwijs, opleiding en onderzoek naar een
hoger plan te tillen.

Belangrijk onderdeel van de samenwerking
is het gemeenschappelijk invoeren van
digitale pathologie, waarbij digitale beelden
van onderzoeksmateriaal kunnen worden
uitgewisseld tussen de betrokken afdelingen.
Zo kunnen pathologen elkaar snel consulteren
en zorgen voor de beste diagnose voor de
patiënt.
De noordelijke pathologie afdelingen verzorgen
samen de pathologie diagnostiek voor de
huisartsen en ziekenhuizen in Groningen,
Drenthe, Friesland en Noordoostpolder.
Samen verrichten ze meer dan 200.000
pathologie onderzoeken per jaar, waaronder
ook de verschillende bevolkingsonderzoeken.
In totaal werken er ca. 275 medewerkers
waarvan 45 klinisch pathologen en klinisch
moleculair biologen in de pathologie.

PNNN

ALLES VOOR DE DIAGNOSE

In 2018 is ook onderzoek gedaan naar de vraag
wat de gevolgen zijn van het blijven gebruiken van
het huidige laboratorium managementsysteem
(LMS) GLIMS versus een overgang naar een

ander LMS. Conclusie van het onderzoek is dat
het huidige systeem zal moeten migreren naar
een ander LMS.

SCHOLINGSBIJEENKOMSTEN
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