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RAAD VAN TOEZICHT 
Voor Pathologie Friesland is 2016 een goed jaar 
geweest. Er is veel voortgang geboekt bij het 
concretiseren van het eerder ingezette beleid 
met als doelstellingen het verhogen van de 
kwaliteit van de dienstverlening en het versterken 
van de interne organisatie.
In 2016 is er een uitstekend verlopen controle-
audit geweest in het kader van de CCKL-
accreditatie. Door het auditteam is geconstateerd 
dat het kwaliteitssysteem breed wordt gedragen 
door de staf en de laboratoriummedewer-
kers. Laboratoria die geaccrediteerd zijn door 
de CCKL gaan aantoonbaar zorgvuldig om met 
de aan hen toevertrouwde lichaams materialen. 
In 2016 zijn de medische staf en het labora-
torium ook met succes gevisiteerd door de 
NVVP (beroepsvereniging klinisch pathologen). 
Ook deze kwaliteitstoets is goed verlopen. De 
medische staf van Pathologie Friesland is daarmee 
voor een periode van 5 jaar geaccrediteerd 
door de NVVP. Een mooi compliment voor onze 
organisatie. 

Pathologie Friesland heeft in 2016 de goede 
relatie met de medische staven en de bestuur-
ders van de Friese ziekenhuizen alsmede de 
huisartsen weten te behouden. Ons doel is 
deze relatie de aankomende jaren verder te 
versterken. Met dit doel zijn in 2016 met alle 
Friese ziekenhuizen klantrelatie gesprekken 
gevoerd. In deze gesprekken worden zaken 
geagendeerd als klanttevredenheid, doorloop-
tijden, relevante inhoudelijke ontwikkelingen, 
etc. Zowel door de ziekenhuizen als Pathologie 
Friesland zijn de ervaringen met deze gesprekken 
zeer positief en daarom zullen deze gesprekken 
half jaarlijks worden voortgezet. Ook wordt 
specifiek aandacht besteed aan het versterken van 
de relatie met de huisartsen. Dit onder andere 
middels het benoemen van twee aandachts-
pathologen voor de eerstelijn.

De komende jaren is de nodige dynamiek te 
verwachten binnen de wereld van de medische 
diagnostiek. Voor een relatief kleine organisatie  

als Pathologie Friesland is het dan ook een stevige 
opgave om zich op het hoge niveau, waarop het 
werkt, te handhaven. Het financieel resultaat 
was in 2016 positief, maar dit was vooral te 
danken aan het uitstel van de invoering van het 
Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 
nieuwe stijl. Bij invoering van de nieuwe opzet 
per 1-1-2017 zal Pathologie Friesland substantieel 
minder inkomsten verkrijgen, terwijl de komende 
jaren fors zal moeten worden geïnvesteerd in 
nieuwe (digitale) technologie.
De opkomst van de moleculaire diagnostiek, de 
strengere eisen die worden gesteld aan aantoon-
bare kwaliteit en subspecialisatie alsmede de 
introductie van de “digitale pathologie” vragen 
om aanpassing van werkwijzen.
In onze optiek kunnen deze doelstellingen 
alleen worden gerealiseerd door intensievere 
samenwerking en afstemming met de andere 
(PA)-laboratoria in de regio. 

In 2016 is door ons actief geparticipeerd in het 
Pathologie Netwerk Noord Nederland waarin 
wordt samengewerkt met de PA-laboratoria 
van het UMCG, het Martini Ziekenhuis en de 
Zorggroep Treant. Ook de samenwerking met 
het UMCG op het vlak van de Moleculaire 
Diagnostiek is verder uitgebouwd.
Binnen het Pathologie Netwerk Noord 
Nederland is het initiatief genomen tot oprichting 
van een zorgcoöperatie Pathologie. Pathologie 
Friesland is voornemens aansluiting te gaan 
zoeken bij deze zorgcoöperatie.

Wij willen de medewerkers, de vakgroep en 
het managementteam hierbij bedanken voor de 
toewijding en betrokkenheid die ook in 2016 zijn 
getoond. Pathologie Friesland kan niet zonder 
deze inzet.

Eric Weernink
Raad van Bestuur

Pim Gaanderse
Raad van Toezicht
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“Door ons Lean-project is onze  
doorlooptijd aanzienlijk verbeterd”

Anja: “Ons werk in het laboratorium gaat continu door, waardoor 
we onszelf weinig tijd geven om te reflecteren op onze werkwijze. 
Nieuwe gewoontes sluipen er soms als vanzelf in. Om te kijken of we 
wel effectief werken, lieten we onze doorlooptijd onderzoeken door 
een extern bureau. We scoorden best goed, maar er was ruimte voor 
verbetering. Daarom startten we eind 2015 met een Lean-project. 
Lean is een manier van werken waarbij iedereen in de organisatie 
zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. 
Doel van ons Lean-project was het optimaliseren van de doorloop-
tijden in ons laboratorium. Dit wilden we onder andere realiseren 
door de deelprocessen beter op elkaar af te stemmen en het creëren 
van een verbetercultuur binnen de afdelingen.”

Nynke: “We stelden een projectteam samen dat bestond uit mede-
werkers van elk deelproces. Vervolgens gingen we onder begeleiding 
van twee Lean-experts aan de slag: elke stap van elke taak schreven 
we op een post-it en die plakten we op lange papieren stroken in  
de gang. Zo kregen we inzicht in al onze handelingen. Uit deze 
inventarisatie kwam bijvoorbeeld naar voren dat we onze materialen 
veel verplaatsten en dat we onszelf heel veel controleerden. Beide 
zaken kosten veel tijd en leverden geen meerwaarde voor de kwali-
teit van ons werk. Samen met de collega’s voerden we verbeteringen 
door. Het resultaat is dat onze doorlooptijd aanzienlijk verkort is, de 
werkplekken opgeruimder zijn, we minder overwerken en dat we ons 
betrokken voelen bij het werkproces.” 

Antonius Ziekenhuis Sneek

Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten
Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen
Overig

17,9% 

30,1% 

17,7% 

15,4% 

15,9% 
3,0% Totaal: 54.722
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Overzicht van het aantal inzendingen voor histologisch onderzoek verdeeld over  
de ziekenhuizen, huisartsen en overige instellingen

Ten opzichte van 2015 is het aantal 

histologie inzendingen met 2,2% 

gestegen.
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Nynke 
van Abbema- 
van der Tol 
analist histologie

Ramona Scheenstra 
manager laboratorium

Ramona: “De wereld om ons heen is in snel tempo 
aan het digitaliseren. Ook in de pathologie merken 
we dit en spelen we hier bij Pathologie Friesland 
op in. Digitale pathologie is een toevoeging op de 
huidige technieken die ons extra mogelijkheden 
biedt en meer flexibiliteit. In 2016 is bij Pathologie 
Friesland de eerste stap betreffende digitale  
pathologie gezet en is er een coupescanner  
aangeschaft. Dit is een digitale microscoop en 
scanner die is gekoppeld aan een computer. In de 
digitale modus kun je microscopie demonstreren op 
het beeldscherm tijdens besprekingen en daarnaast 
kunnen de beelden ter consultatie extern worden 
aangeboden. 
Digitale pathologie kan ook worden ingezet bij 
vriescoupes. De patholoog krijgt dan de mogelijk-
heid om vanuit zijn of haar eigen werkkamer bij 
Pathologie Friesland een vriescoupe te beoordelen. 
Dit is voor de patholoog efficiënter en maakt 
interne consultatie tijdens de vriescoupe mogelijk.  

De digitale pathologie gaat er voor zorgen dat de 
doorlooptijden van de consultatie zullen worden 
geoptimaliseerd. De reden hiervan is dat de digitale 
beelden snel verstuurd kunnen worden en direct 
beschikbaar zijn voor de externe consulent. Bij de 
huidige methode moeten de glaasje opgezocht, 
ingepakt en verstuurd worden door Pathologie 

Friesland. De ontvanger pakt de glaasjes weer uit en 
de gegevens worden ingevoerd en pas dan kunnen 
de glaasjes beoordeeld worden door de consulent. 
Hier zal een tijdswinst van een aantal dagen 
behaald gaan worden. 
Indien een goede netwerkverbinding en werkplek 
beschikbaar zijn, bestaat door de digitale pathologie 
de mogelijkheid dat een patholoog op locatie kan 
gaan werken.
Ook zijn er steeds meer aanvullende technieken 
mogelijk met de digitale pathologie, zoals ki67 
scoren, waarbij grotere aantallen sneller gescoord 
kunnen worden met een betere reproduceer-
baarheid. In de toekomst kunnen waarschijnlijk ook 
tumorgraderingen en lymfklieronderzoek naar  
metastasen veel sneller en accurater digitaal  
uitgevoerd worden.”

Totaal: 1.688

Antonius Ziekenhuis Sneek

Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten
Tjongerschans Heerenveen

27,4% 

13,2% 
28,8% 

30,6% 

Overzicht van het aantal BVO-darmkanker inzendingen verdeeld over  
de ziekenhuizen en overige instellingen

Ten opzichte van 2015 is het aantal 

BVO-darmkanker inzendingen met 

4,9% toegenomen.

Anja ten Berge 
teamleider histologie/ 
immunohistochemie

“Door digitalisering meer mogelijkheden”
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Totaal: 142

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

Overig

14,5% 

45,7% 

12,3% 

9,4% 

16,7% 
1,4% 

Ralph Koppers  
longarts MCL

“Pathologie Friesland is zichtbaar  
en betrokken”

Ralph Koppers: “Een goede samenwerking tussen het ziekenhuis 
en Pathologie Friesland is van groot belang in de behandeling van 
patiënten. Pathologie Friesland heeft de afgelopen jaren een aantal 
merkbare positieve veranderingen doorgevoerd. Hierdoor is de dienst-
verlening naar de ziekenhuizen toe verbeterd. Een voorbeeld hiervan 
is de beschikbaarheid. De pathologen zijn vaker bij ons ‘in huis’ en 
voor mijn gevoel kunnen ze ons daardoor ook beter en sneller van 
dienst zijn. Telefonisch zijn de pathologen ook goed bereikbaar voor 
mijn vragen. 

Verder is het heel prettig dat de pathologen aanwezig zijn bij het 
multidisciplinair overleg. Hierdoor voel je vanuit Pathologie Friesland 
veel meer betrokkenheid bij het behandelplan van patiënten.

Ook vakinhoudelijk werkt Pathologie aan verbeteringen om ons 
in het ziekenhuis optimaal van dienst te zijn. Ze gaan mee met 
ont wikkelingen in de markt, bijvoorbeeld op het gebied van  
moleculaire diagnostiek. Op deze manier kunnen wij de patiënt  
veel specifieker behandelen.”

Totaal: 9.830

Antonius Ziekenhuis Sneek

Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten
Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen

Overig

8,8% 1,1% 

16,7% 

12,8% 

8,8% 

51,8% 

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Over 2016 zijn 22.495 onderzoeken ten behoeve van het 
bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker verricht. Daarvan 
is circa 99,4% afkomstig van de huisartsen. Het overige deel 
is afkomstig van de ziekenhuizen en overige instellingen. Ten 
opzichte van vorig jaar is het aantal BVO inzendingen met 10,6% 
toegenomen.

Medische indicatie

Overzicht van het aantal cervixcytologie inzendingen 
medische indicatie (MI) verdeeld over de  
ziekenhuizen, huisartsen en overige instellingen.

Ten opzichte van 2015 is het aantal cervixcytologie inzendingen (MI)  

toegenomen met 10,3%.

Totaal: 6.215

Antonius Ziekenhuis Sneek

Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten
Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen

Overig

18,2% 

42,8% 

16,3% 

19,7% 

0,7% 2,2% 
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Overzicht van het aantal obducties verdeeld over de 
ziekenhuizen, huisartsen en overige  instellingen

Ten opzichte van 2015 is het aantal obducties met 2,1% toegenomen.
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Overzicht van het aantal speciële cytologie  inzendingen verdeeld over 
de ziekenhuizen,  huisartsen en overige instellingen.

Ten opzichte van 2015 is het aantal 

cytologie inzendingen met 6,1% 

afgenomen. 
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Overzicht verdeling aantal immunohistochemische  
onderzoeken over histologie en cytologie 2016

Soort PA onderzoek  Aantal 
Cervix cytologie 10
Speciële cytologie 597
Secties 35
Histologie 8377
Totaal 9019

“Het werken met nieuwe technieken houdt je scherp”

Robby: “Wij startten in 2011 met moleculaire diagnostiek in onze organisatie en inmiddels bieden we een 
breed moleculair diagnostisch pakket aan. Moleculaire diagnostiek verfijnt de diagnose waardoor de arts de 
behandeling meer op de patiënt kan toespitsen. Wij werken nauw samen met de afdeling voor mole culaire 
pathologie van het UMCG. Een deel van de moleculaire diagnostiek doen we in huis en een deel wordt 
uitgevoerd in het UMCG. Hierdoor kunnen we onze opdrachtgevers snel onderzoeksresultaten leveren en dit 
persoonlijk toelichten tijdens multidisciplinaire overleggen.”

Jelle: “In 2016 hebben we 1 nieuwe moleculair diagnostische techniek ingevoerd: CMYC translocatie analyse 
met behulp van Fluorescente In Situ Hybridisatie (FISH). Voorheen besteedden we deze techniek uit aan  
het UMCG. In 2015 startten we een validatieproces voor deze techniek in onze eigen organisatie.  
De eerste stap was het maken van een validatieplan. Vervolgens hebben we materiaal dat al eerder was 
getest door onze partner UMCG intern getest. Het hele validatieproces, van plan tot afgeronde validatie, 
had een doorlooptijd van enkele maanden. Ook zijn we in 2016 gestart met de validatie van een B-cel 
clonaliteit test. Dit is een test gebaseerd op de Polymerase Chain Reactie (PCR) waarmee kan worden 
aangetoond of er sprake is van een clonale (maligne) B-cel tumor. We hopen deze test medio 2017 te 
kunnen opnemen in ons diagnostisch pakket. Ik merk in ons team dat het werken met nieuwe technieken 
voldoening geeft. Het geeft weer een extra uitdaging en dat houdt je scherp.”
 

*1 Bij negatieve uitslag mutatieanalyse voor longkanker is sequentieel FISH analyse ingezet.

Soort PA onderzoek    
 
In eigen beheer      
EBER 33  17  16  15  -   81 
FISH Her2Neu borstkanker  48  39   36   18  1  142 
CMYC FISH-analyse  7  1  3  1  -    12 
      
Uitbesteed UMCG      
FISH Her2Neu tractus digestivus  1    1     -    -    - 2 
hr-HPV cervixcytologie BVO 51  226  43  59  1.309  1.688 
Mutatieanalyse longkanker 70  20  24  31  -  145 
Mutatieanalyse colorectaalcarcinoom  37  13  11  20  -  81 
Mutatieanalyse melanoom  27  1   -    -    -    28 
      
Uitbesteed Agendia      
Mammaprint  13  24   31      18   86 

Overzicht aantal moleculaire diagnostische bepalingen 2016
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Jelle Conradie   
teamleider moleculaire diagnostiek 

Robby Kibbelaar
klinisch patholoog, gespecialiseerd in onder andere  

mammapathologie, longpathologie en hematopathologie

*1
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Overzicht van het aantal immunohistochemische kleuringen verdeeld over  
de ziekenhuizen, huisartsen en overige instellingen

Ten opzichte van 2015 is het aantal 

immunohistochemische kleuringen met 

3,6% toegenomen. 

Totaal: 42.073

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

Overig

17,0% 

34,3% 
15,9% 

14,6% 

3,9% 

14,3% 
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KWALITEITSBORGING
Pathologie Friesland neemt deel aan externe 
kwaliteitsrondzendingen met als doel de eigen 
kwaliteit te toetsen aan de algemene nationale en 
internationale standaarden. In landelijk verband 
wordt deelgenomen aan rondzendingen van de 
SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische 
Laboratoriumdiagnostiek). Daarnaast wordt 
meegedaan aan de rondzendingen van de inter-
nationale organisatie NordiQC (voor immuno-
histochemie en moleculaire diagnostiek), Euro 
Clonality (moleculaire diagnostiek) en ThinPrep 
stain EQA (cytologie).

De vakinhoudelijke kwaliteit wordt geborgd 
door individuele bij- en nascholing, door interne 
consultatie van ‘aandachtsgebiedpathologen’ en 
door externe consultatie. Externe consultaties en 
revisies worden plenair besproken in de vakgroep 
pathologen. Er is een dagelijkse ochtendbespreking 
voor pathologen en aio’s, waar moeilijke of juiste 
klassieke gevallen worden besproken in het kader 
van de opleiding en de intercollegiale toetsing. 

Op 28 augustus 2014 is door een auditteam van de 
Raad van Accreditatie (RvA) /CCKL bij Pathologie 
Friesland de initiële beoordeling uit gevoerd. 
Tijdens het onderzoek zijn een aantal afwijkingen 
gesigna leerd, maar zijn geen ontoelaatbare tekort-
komingen vastgesteld. Na het realiseren van de 
nodige verbetermaatregelen mocht Pathologie 
Friesland op 27 mei 2015 het felbegeerde CCKL 
certificaat ontvangen. 9 november 2016 vond 
het reguliere controlebezoek plaats, daarbij is 1 
afwijking geconstateerd. November 2016 is gestart 
met het nemen van corrigerende maatregelen.

De vakgroep van Pathologie Friesland is 2 juni 
2016 gevisiteerd door de Landelijke Visitatie 
Commissie van de NVVP in het kader van de  
5 jaarlijkse kwaliteitsvisitaties van de wetenschap-
pelijke verenigingen. Erkenning ten aanzien van de 
beroepsuitoefening is voor de termijn van 5 jaar 
ontvangen. Door de commissie zijn een aantal 
aanbevelingen gedaan. 

14 maart 2016 is de periodieke audit ten behoeve 
van het Bevolkingsonderzoek op darmkanker 
gehouden. Pathologie Friesland voldoet aan alle 
auditeisen zoals gesteld in het protocol voor de 
toelating en auditing van pathologie laboratoria 
(versie 4.0 november 2015). Door de audit-
commissie zijn 2 aanbevelingen gedaan.

Op 30 maart 2015 heeft de ‘Labvisitatie 
Baarmoederhalskanker’, bestaande uit de Regionaal 
Coördinerend Patholoog en een vertegen-
woordiger van het Bevolkingsonderzoek Noord 
plaats gevonden. De visitatie is naar tevredenheid 
verlopen. Het certificaat is verlengd. 

De vakgroep is i.v.m. de erkenning als opleidings-
instituut voor AIOS pathologie op 4 april 2012 
gevisiteerd door de opleidingsvisitatie commissie. 
Erkenning is verkregen voor de reguliere termijn 
van 5 jaar.

Meer informatie over onze kwaliteitsborging is 
opgenomen in het ‘Kwaliteitsjaarverslag Pathologie 
Friesland 2016’. Dit verslag kunt u vinden op de 
website www. pathologiefriesland.nl.

De klachtencommissie is voor zowel Pathologie  
Friesland als voor Izore werkzaam. De klachtencommis-
sie heeft in 2016 twee keer vergaderd. In 2016 is één 
onder het toepassingsgebied van de ‘Regeling Klachten-
behandeling Pathologie Friesland’ vallende klacht gemeld. 
Deze klacht is binnen Pathologie Friesland en met het 
MCL besproken en afgehandeld. Daarnaast is de klacht 
- door Pathologie Friesland en MCL gezamenlijk- als 
calamiteit aan de Inspectie van de Gezondheidszorg 

gerapporteerd. Eind 2016 is een calamiteitenonderzoek 
in gang gezet met als doel aanbevelingen te doen om 
hiermee de kans op herhaling te verkleinen. 

Samenstelling Klachtencommissie: 
- Dhr. G. Botke, onafhankelijk voorzitter
- Mw. A.M.W. van Elsacker-Niele, op voordracht van Izore
- Mw. R. Postma-de Roos, op voordracht van Pathologie 

Friesland
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DOORLOOPTIJDEN
Doorlooptijden histologie HA*2

HA*2: Klein materiaal (met name biopten) dat wordt ingesloten door de analist. Er is een apart traject sneldiagnostiek.

Doorlooptijden histologie HP*3

        

HP*3: Groot materiaal dat wordt ingesloten door de patholoog of pathass. Alle oncologische preparaten worden met 

voorrang verwerkt (uitsnijden en histotechniek).

Voor biopten is het streven om binnen 5 werkdagen en voor excisies om binnen 7 werkdagen - na het in  

behandeling nemen van het onderzoeksmateriaal - een geautoriseerd verslag te versturen. Voor een aantal specifieke 

materialen of inzendingen zijn aparte streef- of resultaatnormen afgesproken; bijvoorbeeld mammaexcisies binnen 5 

werkdagen inclusief hormoonreceptorbepaling, en aanvullende Her2Neu immunohistochemie binnen 7 werkdagen. In 

2016 is voor 89% van alle histologie inzendingen een geautoriseerd verslag binnen 5 werkdagen verstuurd (2015 87%).

Doorlooptijden BVO darmkanker
        

Voor BVO darmkanker inzendingen is het streven om binnen 5 werkdagen een geautoriseerd verslag te versturen. 

In 2016 is dit bij 99% van de BVO darmkanker inzendingen gerealiseerd (2015 99%).

Definitie doorlooptijd: Aantal werkdagen van in behandeling nemen onderzoeksmateriaal tot dag van eerste autorisatie.
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Doorlooptijden speciële cytologie

Voor speciële cytologie inzendingen is het streven binnen 3 werkdagen een geautoriseerd verslag te versturen. 

In 2016 voldeed 93% van de speciële cytologie hieraan (2015 92%).

NB In geval van extra technieken (immunohistochemie) is de doorlooptijd hoger.

Doorlooptijden cervixcytologie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BVO) 
 

Voor cervixcytologie BVO inzendingen is het streven om binnen 5 werkdagen een geautoriseerd verslag te versturen. In 

2016 is dit bij 28% van de cervixcytologie BVO gerealiseerd. (2015 42%). 

De langere doorlooptijd is het gevolg van de overgang van de invoering van het Bevolkingsonderzoek 

Baarmoederhalskanker oude stijl naar de nieuwe stijl per 1 januari 2017. In 2016 is het oproepschema BVO oude stijl 

aangepast; over een kortere periode werden nu meer patiënten opgeroepen. Daarnaast hebben meer patiënten dan 

gewoonlijk in 2016 gebruik gemaakt van de oproep. Ten opzichte van 2015 zijn er ruim 3000 extra cervixuitstrijken 

ontvangen en is de productie van cervixcytologie BVO met 10,6% en van cervixcytologie MI met 10,4% gestegen. 

Doorlooptijden cervixcytologie medische indicatie (MI)

Voor medische indicatie cervixcytologie inzendingen is het doel om binnen 3 werkdagen een geautoriseerd verslag te 

versturen. In 2016 is bij 93% van het aantal cervixcytologie MI de diagnose binnen 3 werkdagen gesteld. (2015 94%). 

Voor aanvullend hrHPV is een langere doorlooptijd van toepassing (16- > 20 dagen). 

aantal werkdagen 
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Doorlooptijden volwassen obducties

Doorlooptijden foetale- en perinatale obducties 
 

Voor obducties is het streven binnen 21 werkdagen een geautoriseerd verslag beschikbaar te hebben. 

Bij volwassen obducties is in 2016 bij 46% van alle obducties de diagnose binnen 21 werkdagen gesteld. (2015 9%). Bij 

de foetale en perinatale obducties is in 2016 bij 18% van alle obducties de diagnose binnen 21 werkdagen gesteld. (2015 

7%). Er is een stijgende lijn zichtbaar in de doorlooptijd van de obducties ten opzichte van 2015. De verwachting is dat 

deze stijgende lijn zich zal doorzetten in 2017. 
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FINANCIËN
Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 359.403*4, waardoor het Eigen Vermogen steeg 
naar € 3.575.419.

Balans per 31 December 2016  

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015 PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015
Vaste activa   Eigen vermogen  
Materiële vaste activa 1.727.651 1.859.978 Kapitaal 107.319 107.319
    Bestemmingsreserves 250.000 250.000 
     Algemene en
   overige reserves 3.218.100 2.858.697 
 1.727.651 1.859.978  3.575.419 3.216.016
           
Vlottende activa   
Voorraden 89.027 112.683 Voorzieningen  528.563 682.424
Overige vorderingen 1.544.369 995.519 
Liquide middelen 2.219.519 2.340.495 Kortlopende schulden 1.476.583 1.410.235     
 3.852.915 3.448.697      

Totaal 5.580.566  5.308.675 Totaal 5.580.565  5.308.675

Resultatenrekening over 2016 

  2016 2015
   
Bedrijfsopbrengsten  8.587.439 8.775.192
 
Bedrijfslasten  
Personeelskosten  5.476.458 5.559.280 
Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa   346.048 434.345
Bijzondere waardeverminderingen 
van vaste activa  0 -91.224 
Overige bedrijfskosten  2.408.518 2.439.244
  
Som der bedrijfslasten  8.231.024 8.341.645
  
Bedrijfsresultaat  356.415 433.547
Financiële baten en lasten  2.988 6.288
  
Resultaat  359.403 439.835 
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Een goed verhaal komt van binnenuit
Binnen Pathologie Friesland is teamwork van essentieel belang. Alleen door constructief en gericht 
samen te werken binnen een team is het mogelijk goede resultaten te bereiken. Teamontwikkeling en 
samenwerkingscompetenties hebben daarom als onderdeel van het scholingsbeleid specifiek aandacht 
gekregen. 
Om de borging te realiseren, zijn in 2016 alle functieprofielen binnen Pathologie Friesland  
geactualiseerd. De functie inhoud bleef hetzelfde en er werden naast de functie specifieke  
(individuele) competenties ook voor alle medewerkers drie organisatie competenties, ofwel de  
kerncompetenties, opgenomen. Deze zijn voor iedereen gelijk:
1) Samenwerken
 Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het  

niet direct een persoonlijk belang dient. 
2) Klantgerichtheid
 De wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hiernaar handelen, rekening houdend  

met de kosten en baten voor de eigen organisatie. 
3) Kwaliteitsgerichtheid
 Hoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voortdurende verbeteringen en borging  

van kwaliteit. 

Deze drie organisatie competenties sluiten aan bij de kernwaarden en de missie en visie van 
Pathologie Friesland en komen voort uit de voorafgaande organisatie transitie en -ontwikkeling van 
de afgelopen 2 jaar. Dit vormt de basis voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid, bewustwording 
en het uitdragen van de kernwaarden van de organisatie. Individuele- en organisatie competenties zijn 
vooral een middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen.

Arbo en milieu
Persoonlijke gezondheid, veiligheid en milieu hebben bij Pathologie Friesland een belangrijke plaats. 
Voorlichting en instructie nemen een belangrijke plaats in om de bewustwording van veilig werken 
onder de aandacht te blijven brengen. 

Medezeggenschap
De Ondernemingsraad (OR) van Pathologie Friesland heeft vijf zetels. Volgens de Wet op de 
Ondernemingsraden heeft een OR een tweeledige taak: het plegen van overleg met de ondernemings-
leiding en het vertegenwoordigen van de werknemers. De Raad van Bestuur en OR hebben in 2016 
regelmatig overleg gevoerd. Bij één overlegvergadering was ook een vertegenwoordiging van de Raad 
van Toezicht aanwezig. Uiteenlopende onderwerpen zijn met de OR besproken, voor een aantal  
regelingen heeft de OR instemming verleend en op voorstellen advies uitgebracht.

*4  Een belangrijk deel van het positief resultaat wordt veroorzaakt door het uitstel van de invoering van bevolkingsonder-

zoek baarmoederhalskanker ‘nieuwe stijl’. Met deze invoering verliest Pathologie Friesland per 01-01-2017 substantieel 

omzet en marge. 
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Dit jaarbericht 2016 is een 
uitgave van Pathologie Friesland.

Niets uit deze uitgave mag 
worden vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt  worden  zonder 
 schriftelijke  toe stemming van 
 Pathologie  Friesland.

OPLEIDING
Pathologie Friesland participeert in de opleiding tot patholoog 
en verzorgt stageplekken voor analisten en artsen in opleiding 
(coassistent). 
Het afgelopen jaar heeft een aantal toekomstige analisten van 
het MLO Friesland College stage gelopen, maar ook analisten 
van het Van Hall te Leeuwarden. Dit betrof leerlingen die de 
keuze voor pathologie al hebben gemaakt en leerlingen die een 
oriënterende stage hebben gedaan. 
Tevens zijn er rondleidingen gehouden en is voorlichting 
gegeven aan leerlingen van verschillende opleidingen die raak-
vlakken hebben met Pathologie Friesland. 
Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor huisartsen 
en doktersassistentes georganiseerd  in het kader van de 
overgang naar BVO baarmoederhalskanker nieuwe stijl. Een 
waardevolle manier van kennisuitwisseling en kennisoverdracht.

Bij het realiseren van de ambities van Pathologie Friesland is 
het beschikken over kwalitatief goed (geschoold) personeel 
van groot belang. Pathologie Friesland heeft dan ook een hoge 
ambitie als het gaat om opleiden en het hebben van een leer-
cultuur. Daarom heeft Pathologie Friesland ook in 2016 veel 
in de ontwikkeling van haar medewerkers geïnvesteerd. Mede 
door interne en externe scholing, maar ook door uitwisseling 
van medewerkers met andere laboratoria wordt er gewerkt 
aan het bestendigen en waar nodig versterken van een cultuur 
waarin professionaliteit en dienstverlening centraal staan. 
Daarin zijn medewerkers primair verantwoordelijk voor het 
onderhouden van de eigen bekwaam- en vaardigheden.

In 2016 is er een opleidingsplan opgesteld waarin zowel 
interne en externe opleidingen zijn opgenomen op het gebied 
van moleculaire diagnostiek, histologie en cytologie, op het 
gebied van administratieve ondersteuning en management. Er is 
verder uitvoering gegeven aan een uitgebreid intern scholings-
programma, waarbij zowel klinisch pathologen als ervaren 
analisten theoretische en praktische kennis hebben over-
gedragen aan collega’s: Kennis = Kracht.
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