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RAAD VAN TOEZICHT 
De Raad van Toezicht is werkgever voor 
de bestuurder en heeft tot taak om, naast het als 
sparringpartner ter zijde staan van de bestuurder, 
toezicht uit te oefenen op:
• het beleid en integriteit van de bestuurder,
• de werking en integriteit van de interne 

systemen en procedures op gebied van 
controle- en risicobeheersing ingesteld door 
de bestuurder,

• de toekomstbestendigheid van Pathologie 
Friesland.

Pathologie Friesland heeft in 2015 een wezenlijke 
stap voorwaarts gemaakt. De organisatie heeft de 
kwaliteit van de processen en procedures zodanig 
op niveau gebracht, dat de CCKL-accreditatie kon 
worden verkregen. Het RvA/CCKL-auditteam 
was aangenaam verrast door de grondigheid 
waarmee binnen Pathologie Friesland nadere 
invulling is ge geven aan het kwaliteitssysteem. 
Ontegenzeggelijk heeft de organisatie in korte tijd 
een forse inhaalslag gemaakt. 

Pathologie Friesland heeft ook in 2015 de goede 
relatie met de medische staven en de be stuurders 
van de Friese ziekenhuizen, de huisartsen en de 
zorgverzekeraars weten te continueren. Voor een 
relatief kleine organisatie als Pathologie Friesland 
is het een flinke opgave om zich op het hoge niveau 
waarop het werkt, te handhaven. De aankomende 
jaren zal er fors moeten worden geïnvesteerd 
in nieuwe technologie en (digitale) werkwijzen. 
Deze nieuwe (digitale) technologie zal het mogelijk 
maken om goed in te spelen op nieuwe ontwik-
kelingen zoals de vormgeving van subspecialisatie. 
Deze ontwikkeling kan alleen adequaat worden 
vormgegeven door gericht samen te werken 

met vergelijkbare laboratoria en onze aan vragers 
(Friese ziekenhuizen, 1-e lijn). Er dient zich een 
maatschappelijke trend aan waarbij aanbieders 
op de laboratoriummarkt, waaronder die van de 
 pathologie-laboratoria, zich meer gaan concen-
treren met een (boven-)regionale grondslag. 
In 2015 is in dit kader extern advies ingewonnen 
met als centrale vraag op welke wijze Pathologie 
Friesland ook in de toekomst de PA-diagnostiek 
voor de regio Friesland optimaal kan verzorgen. 
Mede op grond van dit advies zal in 2016 een nieuw 
strategisch meerjarenbeleidsplan worden opgesteld. 
De Raad van Toezicht onderkent de geschetste 
ontwikkeling. Het realiseren van het meerjaren-
beleid is zeker niet alleen een vraagstuk voor 
de Raad van Bestuur en het Managementteam, 
maar legt ook een stevige verantwoordelijkheid bij 
de Vakgroep van Pathologie Friesland.

Het financieel resultaat was in 2015 positief. 
Dit was echter vooral te danken aan het uitstel 
van de invoering van het Bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker nieuwe stijl. Bij invoering 
van de nieuwe opzet per 1 januari 2017 zal 
Pathologie Friesland substantieel minder 
inkomsten krijgen; het zal de nodige inspanningen 
van de  organisatie vergen om ook in die nieuwe 
omstandigheden de financiën op orde te houden.
De Raad van Toezicht dankt bestuurder, vakgroep, 
managementteam en andere medewerkers voor 
de toewijding en betrokkenheid die ook in 2015 
zijn getoond. Pathologie Friesland kan niet zonder 
deze inzet.

Pim Gaanderse
Voorzitter Raad van Toezicht
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Renske Postma-de Roos 
patholoog, interne auditor, medisch 
 in houdelijk deskundige kwaliteits
commissie 

“In 2015 zijn alle inspanningen beloond met een CCKL-accreditatie”

“Onze slogan is: ‘alles voor de diagnose’. Die slogan geven we inhoud 
door continu bezig te zijn met het verbeteren van onze organisatie. 
De audits waarmee we in 2012 zijn gestart, zijn een goed middel 
om onze organisatie te optimaliseren. In 2014 implementeerden 
we het kwaliteitssysteem volgens de CCKL Praktijkrichtlijn om daarmee 
toe te werken naar de CCKLaccreditatie. Ook in 2015 hebben we audits 
uitgevoerd, onder andere voor de ICT. Nu onze organisatie steeds 
meer digitaliseert, is het nog belangrijker dat ons ICTsysteem veilig is. 
Een ander aandachtspunt in 2015 was de veiligheid voor het personeel. 
Voordat je het weet, sluipen er gewoonten in bij het uitvoeren van werk
zaamheden die risico’s met zich meebrengen voor het welzijn van 
de medewerkers. Het is goed om aan de veiligheid van je mensen 
te denken: ze zijn ons grootste kapitaal. 

Dankzij de audits is alles nu goed gedocumenteerd. Als er iets 
misgaat, kunnen we snel achterhalen waar het aan ligt en dit meteen 
aanpassen. We hebben nu overview binnen alle teams en niveaus van 
de  organisatie. In 2015 zijn alle inspanningen van de afgelopen jaren 
beloond met een CCKLaccreditatie. Een accreditatie is een tijdelijk iets: 
over drie jaar worden we opnieuw beoordeeld. Dus wat mij betreft zetten 
we nog een tandje bij!”

BESTUURDER 
Pathologie Friesland heeft in 2015 belangrijke 
stappen voorwaarts gezet. Het is heugelijk 
om te kunnen constateren dat er veel resul-
taten zijn geboekt. Zo is de kwaliteit van de 
processen en procedures zodanig op niveau 
gebracht, dat de CCKL-accreditatie kon 
worden verkregen. Hierbij was het RvA/CCKL-
auditteam aangenaam verrast door de grondig-
heid waarmee invulling is gegeven aan het 
kwaliteitssysteem. Een mooi compliment voor 
onze organisatie. 

Pathologie Friesland heeft in 2015 de goede 
relatie met de medische staven en de bestuur-
ders van de Friese ziekenhuizen en huisartsen 
weten te continueren. Hierbij is ons doel deze 
relatie de aankomende jaren verder te intensi-
veren. 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 2015 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. De komende jaren zal er 
fors moeten worden geïnvesteerd in nieuwe 
technologie.
De opkomst van de moleculaire  diagnostiek, 
de strengere eisen die worden gesteld aan 
aantoonbare kwaliteit en sub specialisatie 
alsmede de introductie van de “digitale 
 pathologie” vragen om aanpassing van 
werkwijzen.
In onze optiek kunnen deze doelstellingen 
alleen maar worden gerealiseerd door 

 intensievere samenwerking en afstemming met 
de andere (PA-)-laboratoria in de regio. 

In 2015 is door ons actief ge participeerd 
in het pathologie-netwerk Noord 
Nederland waarin wordt samengewerkt 
met de PA-laboratoria van het UMCG, 
het Martini Ziekenhuis en de Zorggroep Treant. 
De samenwerking met het UMCG op het 
vlak van de Moleculaire Diagnostiek is verder 
uitgebouwd.
In 2015 zijn ook de vruchten geplukt 
van de in 2014 doorgevoerde organisatie-
wijzigingen. De nieuwe opzet met nieuwe 
functies van manager Laboratorium, manager 
Frontoffice & Ondersteuning en team leiders 
voor de teams Histologie, Cytologie, IHC en 
Moleculaire Diagnostiek functioneert zoals 
beoogd en daarmee is de sturing van de 
 organisatie versterkt. Dat is een belangrijke 
voorwaarde om de verdere professionalisering 
van de  organisatie succesvol vorm te geven.

In 2015 is extern advies ingewonnen over de 
vraag op welke wijze Pathologie Friesland ook 
in de toekomst de PA-diagnostiek voor de 
regio Friesland optimaal kan verzorgen. Mede 
op grond van dit advies zal in 2016 een nieuw 
 strategisch meerjarenbeleidsplan worden 
opgesteld. Het realiseren van dit meerjaren-
beleid zal een belangrijke opgave vormen 
voor de Raad van Bestuur, het managementteam 
en de Vakgroep. Dit met als doelstelling ook 
in de toekomst een excellente PA-diagnostiek 
te verzorgen voor onze aanvragers.

Eric Weernink
Raad van Bestuur
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Antonius Ziekenhuis Sneek

Sionsberg Dokkum
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten
Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen
Overig

18,2% 

1,3% 

33,0% 
17,9% 

14,1% 

15,3% 
0,2% Totaal: 53.526
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Overzicht van het aantal inzendingen voor histologisch onderzoek verdeeld 
over de ziekenhuizen, huisartsen en overige instellingen

Ten opzichte van 2014 is het aantal 

histologie inzendingen met 0,1 % 

gedaald.
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Totaal: 139

Antonius Ziekenhuis Sneek
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten

Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen

Overig

14,4% 

46,0% 

11,5% 

10,1% 

16,5% 
1,4% Totaal: 6.622

Antonius Ziekenhuis Sneek

Sionsberg Dokkum
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten

Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen

Overig

17,0% 

1,2% 

46,8% 

14,5% 

19,5% 

0,8% 0,2% 

Gerrit de Boer 
cytologisch analist

“Door proces innovatie kunnen we een betere diagnose stellen”

“Soms kan een kleine verandering in onze organisatie van invloed zijn op het welbevinden van de patiënt. 
De verandering van fixatief voor sereuze vochten is daar zo’n voorbeeld van. Een patiënt met een 
ver denking op maligniteit krijgt verschillende onderzoeken. Bij een van deze onderzoeken, de cytologische 
punctie, wordt er met een naald vocht met cellen uit de pleuraholte opgezogen. Dit pleuravocht wordt 
naar ons opgestuurd voor diagnostiek. Zo’n onderzoek is onaangenaam voor de patiënt, dus streven we 
ernaar om in één keer een goede diagnose te stellen, zodat de arts het onderzoek niet hoeft te herhalen. 
Wij halen met het nieuwe fixatief, CytoRich Red (CRR) de bloedcellen uit het sereuze vocht, zodat we 
een concentraat van cellen overhouden. Voorheen gebruikten we het middel Unifix om de losse cellen 
te fixeren. Het nadeel van Unifix is echter dat je door de sterke coagulatie van vrije eiwitten minder 
cellen ziet, waardoor er soms te weinig cellen waren voor aanvullend onderzoek. Een definitieve diagnose 
kon dan niet gesteld worden. Een collegalaboratorium vertelde ons dat men goede ervaringen had 
met de agar methode in combinatie met CRR. Agar wordt gewonnen uit zeewier en heeft geen nadelige 
bij werking in het  cytologisch onderzoeksproces. Bij de agarmethode in combinatie met CRR zie je 
meer cellen, waardoor het materiaal vaker geschikt is voor aanvullende technieken. Begin 2015 zijn we 
een validatie traject gestart in samenwerking met de longafdeling van het MCL. We vergeleken daarin 
Unifix en de agar methode in combinatie met CRR. Dit validatie traject verliep uitstekend en inmiddels 
wordt de agarmethode in combinatie met CRR gefaseerd ingevoerd in onze organisatie. We zijn nu 
bezig met het laatste deel van het validatie traject, namelijk testen of deze methode ook te gebruiken is 
bij de moleculaire diagnostiek. De eerste resultaten zijn zeer positief.”

Totaal: 8.905

Antonius Ziekenhuis Sneek

Sionsberg Dokkum
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten

Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen

8,8% 
0,6% 

16,9% 

13,0% 

8,6% 

52,0% 

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Over 2015 zijn 20.328 onderzoeken ten behoeve van het bevol-
kingsonderzoek baarmoederhalskanker verricht. Daarvan is circa 
99,5% 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 2,9% toegenomen.

Medische indicatie

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

Ten opzichte van 2014 is het aantal cervixcytologie inzendingen (MI) 

toe genomen met 4,5%.
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Overzicht van het aantal speciële cytologie 
 inzendingen verdeeld over de ziekenhuizen, 
 huisartsen en overige instellingen.

Overzicht van het aantal obducties verdeeld 
over de ziekenhuizen, huisartsen en overige 
 instellingen

Ten opzichte van 2014 is het aantal 

cytologie inzendingen met 2,1% 

afgenomen. 

Ten opzichte van 2014 is het aantal obducties met 21,9% toegenomen.
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Klaas van der Linde en Sietske Corporaal 
maag-, darm- en leverspecialisten (MDL-artsen) bij het Medisch Centrum Leeuwarden

“Pathologie Friesland staat open voor samenwerking”

Klaas van der Linde: “Wij zijn een van de ziekenhuizen in Nederland die onderzoeken doen voor 
het bevolkings onderzoek darmkanker. In februari 2014 zijn we met de eerste patiënten voor dit bevolkings
onderzoek gestart. De patiënt wordt door mij of een van mijn collega’s onderzocht. In veel gevallen doen we 
een coloscopie, dat is een kijkonderzoek van de dikke darm. Zien we tijdens de coloscopie verdacht weefsel, 
dan nemen we het geheel of gedeeltelijk weg en laten het onderzoeken door Pathologie Friesland. 
We vernemen de uitslagen van het onderzoek veelal binnen drie werkdagen. Dat is prettig, want wij merken 
dat de patiënt zich ongerust maakt en het wachten op een uitslag brengt natuurlijk veel spanning 
met zich mee. Een snelle uitslag is dus beter voor de patiënt.”

Sietske Corporaal: “Per week doen we gemiddeld tien onderzoeken voor het bevolkingsonderzoek 
naar darmkanker. Drie artsen van het MCL zijn gecertificeerd om het bevolkingsonderzoek darmkanker 
uit te voeren. Op ons verzoek heeft Pathologie Friesland haar werkwijze aan die van ons aangepast, 
zodat het onderzoek van de patholoog beter aansluit op ons scopieverslag. Elke maandag hebben we 
met een groep  specialisten overleg over de patiënten bij wie kwaadaardigheid van het maagdarm
kanaal is geconstateerd. Daar schuift Judith Nieken, een van de pathologen van Pathologie Friesland 
die ook betrokken is bij het bevolkingsonderzoek darmkanker, bij aan. Voor ons is dat prettig, 
omdat dit de  communicatie bevordert en we sneller kunnen schakelen.”B
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“De overheid startte in 2013 met het bevolkingsonderzoek darm
kanker, waarmee ze in een zo vroeg mogelijk stadium darmkanker 
wil opsporen. Door darmkanker in een vroeg stadium te signaleren, 
is de kans dat een patiënt na vijf jaar nog leeft 94%. Wordt darm
kanker in een later stadium ontdekt, dan is de overlevings
kans na vijf jaar 8%. Dit onderzoek is dus bijzonder zinvol en 
de ver wachting is dat het duizenden levens per jaar zal redden.

Wij zijn in januari 2014 gestart met het diagnosticeren voor dit 
bevolkingsonderzoek in Friesland. In 2015 kregen we 4.000 biopten 
binnen voor dit onderzoek, van in totaal 1.609 personen.
De personen van wie dit materiaal wordt ingestuurd, hebben vaak 
geen klachten. Toch kunnen ze van de ene op de andere dag kanker
patiënt worden. We beseffen dan ook dat het wachten op de uitslag 
nogal wat spanning met zich meebrengt. Daarom willen we 
de diagnoses niet alleen zorgvuldig, maar ook zo snel mogelijk stellen. 
We hebben drie pathologen die zijn gecertificeerd voor het 
bevolkings onderzoek darmkanker, zodat het werk, ook bij drukte, 
vakantie of ziekte, altijd kan doorgaan. Onze organisatie is inmiddels 
goed ingespeeld op dit onderzoek. 85% van de biopten die we 
binnenkrijgen, verwerken we dan ook binnen een dag, en 95% 
in twee dagen. Via de maag, lever en darmspecialisten horen we 
dat hun patiënten deze snelle diagnose op prijs stellen.”
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Judith Nieken 
patholoog, gespecialiseerd in obductie, 
weke delen, cyto, GE en uropathologie

“We verwerken 85% 
van onze onderzoeken 
voor darmkanker 
 binnen een dag”

Totaal: 1.609

Antonius Ziekenhuis Sneek

Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten

Tjongerschans Heerenveen

29,5% 

18,7% 
27,3% 

24,4% 

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

In 2014 is Pathologie Friesland gestart met de uitvoer van onderzoek ten behoeve van het bevolkingsonderzoek  

op darmkanker. Ten opzichte van 2014 is het aantal BVO-darmkanker inzendingen met 85,6% toegenomen.
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Totaal: 8.700

Antonius Ziekenhuis Sneek
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten

Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen

Overig

18,2% 

37,4% 17,3% 

14,0% 

5,5% 
7,6% 

Ten opzichte van 2014 is het aantal 

inzendingen waarop immunohisto-

chemische bepalingen zijn verricht 

met 11,9% toegenomen. 

Overzicht van het aantal inzendingen waarop immunohistochemische bepalingen 
zijn verricht verdeeld over de ziekenhuizen, huisartsen en overige instellingen

Van het aantal immunohistochemische bepalingen is in onderstaand overzicht 
het aantal Her2Neu bepalingen apart uitgelicht:

Ten opzichte van 2014 is het aantal 

Her2Neu bepalingen met 2,0% gedaald.

Soort PA onderzoek Her2Neu-bepalingen
Instelling 2015 2014
Antonius Ziekenhuis Sneek 146  176 
Medisch Centrum Leeuwarden 339  290 
Nij Smellinghe Drachten 160  210 
Tjongerschans Heerenveen 109  110 
Huisartsen 1 -
Overig 59  14 
 
Totaal 814 831

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 
immunohistochemie 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 consulta-
ties 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. 

De vakgroep van Pathologie Friesland is 
30 juni 2011 gevisiteerd door de Landelijke 
Visitatie Commissie van de NVVP in het kader 
van de 5 jaarlijkse kwaliteits visitaties van de 
weten schappelijke verenigingen. Na het adequaat 
opvolgen van een drietal zwaarwegende adviezen 
is in augustus 2012 de erkenning voor 5 jaar 
ontvangen. 

De vakgroep, opleidingsgroep, is 4 april 2012 
ge visiteerd door de opleidingsvisitatie commissie. 
Erkenning is verkregen voor de reguliere termijn 
van 5 jaar.

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

November 2014 is de periodieke audit ten 
behoeve van het Bevolkingsonderzoek op darm-
kanker gehouden. Pathologie Friesland voldoet 
aan de kwaliteitseisen betreffende de doorloop-
tijden en het percentage hooggradige dysplasie 
(HGD) van de uit het bevolkingsonderzoek 
afkomstige preparaten. Er is één tekortkoming 
geconstateerd: het ontbreken van de geautomati-
seerde koppeling tussen ColonIS en de  landelijke 
Palga module. Deze koppeling is medio 2015 
gerealiseerd.

Op 28 augustus 2014 is door een auditteam 
van de Raad van Accreditatie (RvA) /CCKL bij 
Pathologie Friesland de initiële be oordeling 
uit gevoerd. Tijdens het onderzoek zijn 
een aantal af wijkingen gesignaleerd, maar zijn 
geen on toelaatbare tekortkomingen vastge-
steld. Na het realiseren van de nodige verbe-
termaatregelen mocht Pathologie Friesland op 
27 mei 2015 het felbegeerde CCKL certificaat 
ontvangen. November 2015 is een extra controle-
bezoek gehouden, daarbij zijn 2 af wijkingen 
ge constateerd. Eind 2015 is gestart met het 
nemen van  corrigerende maatregelen.

Meer informatie over onze kwaliteits borging 
is opgenomen in het ‘Kwaliteitsjaarverslag 
Pathologie Friesland 2015’. Dit verslag kunt u 
vinden op de website www. pathologiefriesland.nl.

IM
M

U
N

O
H

IS
T

O
C

H
E

M
IE

M
O

L
E

C
U

L
A

IR
E

 D
IA

G
N

O
S

T
IE

K
K

W
A

L
IT

E
IT

S
B

O
R

G
IN

G

Wet klachtrecht cliënten  zorginstellingen
De klachtencommissie is zowel voor Pathologie Friesland 
als Izore werkzaam. De klachtencommissie heeft in 2015 
twee keer vergaderd. In 2015 zijn geen klachten ont-
vangen die onder het toepassingsgebied van de ‘Regeling 
Klachtenbehandeling Pathologie Friesland’ vallen.

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.

Soort PA onderzoek  ISH EBER ISH Her2Neu HPV*1 Mutatueanalyse*1, 2     
Instelling 
Antonius Ziekenhuis Sneek 7 39 182 50
Medisch Centrum Leeuwarden 27 117 23 175
Nij Smellinghe Drachten 4 54 63 67
Tjongerschans Heerenveen 11 44 53 55
Huisartsen  1  1 1.183  - 
Overig 22 12 4 9
    
Totaal 72 267 1.508 356

Overzicht aantal moleculaire diagnostische bepalingen 2015

Ten opzichte van 2014 is het aantal moleculaire diagnostische verrichtingen met 37,5% gestegen.

*1 Deze onderzoeken worden uitbesteed. 
*2  Betreft mutatieanalyse longkanker, colorectaalcarcinoom en melanoom. Bij negatieve uitslag 

mutatieanalyse voor longkanker is sequentieel FISH analyse ingezet.
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DOORLOOPTIJDEN
Doorlooptijden histologie

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 mamma excisies binnen 5 werkdagen 

inclusief hormoonreceptor bepaling, en aanvullende Her2Neu immunohistochemie binnen 7 werkdagen. 

In 2015 is voor 87% van alle histologie inzendingen een geautoriseerd verslag binnen 5 werkdagen verstuurd (2014 90%).

Doorlooptijden BVO darmkanker
        

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

In 2015 is dit bij 98% van de BVO darmkanker inzendingen gerealiseerd (2014 98%).  

Doorlooptijden speciële cytologie
        

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

In 2015 voldeed 92% van de speciële cytologie hieraan (2014 94%).

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

Definitie doorlooptijd: Aantal werkdagen van in behandeling nemen onderzoeksmateriaal tot dag van eerste autorisatie.
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Doorlooptijden cervixcytologie bevolkingsonderzoek 
 baarmoederhalskanker (BVO)

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

In 2015 is dit bij 42% van de cervixcytologie BVO gerealiseerd. (2014 99%)

De langere doorlooptijd is het gevolg van de stijgende productie bij cervixcytologie BVO (2,9%) en cervixcytologie MI 

(4,5%). Ten opzichte van 2014 zijn er circa 1000 extra cervixuitstrijken ontvangen. 

Doorlooptijden cervixcytologie medische indicatie (MI) 
 

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

te versturen. In 2015 is bij 94% van het aantal cervixcytologie MI de diagnose binnen 3 werkdagen gesteld. (2014 96%). 

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

Doorlooptijden obducties

Voor obducties is het streven binnen 21 werkdagen een geautoriseerd verslag beschikbaar te hebben. In 2015 is bij 9% 

van alle obducties de diagnose binnen 21 werkdagen gesteld. (2014 40%). 
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FINANCIËN
Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van €467.921*3, waardoor het Eigen Vermogen steeg 
naar €2.926.977.

Balans per 31 December 2015  

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014
Vaste activa   Eigen vermogen  
Materiële vaste activa 1.859.978 1.920.601 Kapitaal 107.319 107.319
    Bestemmingsreserves 250.000 250.000 
     Algemene en
   overige reserves 2.569.658 2.101.737 
 1.859.978 1.920.601  2.926.977 2.459.056
           
Vlottende activa   
Voorraden 112.683 103.620 Voorzieningen  682.424 660.333
Overige vorderingen 995.320 797.210 
Liquide middelen 2.340.495 1.659.272 Kortlopende schulden 1.699.075 1.361.314     
 3.448.498 2.560.102      

Totaal 5.308.476 4.480.703 Totaal 5.308.476  4.480.703

Resultatenrekening over 2015 

  2015 2014
   
Bedrijfsopbrengsten  8.775.192 8.359.364
 
Bedrijfslasten  
Personeelskosten  5.533.769 4.917.555 
Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa   434.345 387.209
Bijzondere waardeverminderingen 
van vaste activa  -91.224 91.224 

Overige bedrijfskosten  2.436.669 2.291.307
  
Som der bedrijfslasten  8.313.559 7.687.295
  
Bedrijfsresultaat  461.633 672.069
Financiële baten en lasten  6.288 8.152
  
Resultaat  467.921 680.221 
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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 voor leerlingen van 
verschillende opleidingen die raakvlakken hebben met Pathologie Friesland, maar ook aan dokters-
assistentes die in het ziekenhuis of bij een huisarts werkzaam zijn. Een waardevolle manier van kennis-
uitwisseling 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 leercultuur. Daarom investeert Pathologie Friesland 
veel in de ontwikkeling van haar medewerkers. Mede door interne en externe scholing, maar ook 
door uit wisseling 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.

P&O
Een goed verhaal komt van binnenuit
Wijzigingen van de organisatiestructuur en de besturing zijn vanaf begin 2014 tot eind 2015 gefaseerd 
ingevoerd. Gedurende dit proces is er een belangrijke basis van vertrouwen gelegd, vertrouwen 
in de toekomst van de organisatie. Alleen vertrouwen en inspiratie zetten aan tot beweging en dat 
heeft in 2015 volop plaatsgevonden. Er zijn nieuwe teamleiders aangesteld, die hun eigen teams 
 inspireren, omdat het vertrouwen, de inzet en motivatie daar begint, intern. Het overbrengen van 
de geformuleerde visie en doelstellingen vergt een transitiefase die geleidelijk en duurzaam verloopt. 
Door het vertellen van een  consequent verhaal krijgt de medewerker richting. Daarmee is in 2015 
tevens het fundament gelegd voor de externe communicatie. 

Arbo- en milieu
Persoonlijke gezondheid, veiligheid en milieu hebben bij Pathologie Friesland een belangrijke plaats. 
In 2015 zijn de interne richtlijnen ten aanzien van het gebruik van persoonlijke beschermings middelen 
aangescherpt. Tevens zijn de (voorheen decentrale) afspraken voor het hygiënisch werken op een 
l aboratorium organisatiebreed beschreven en vastgelegd. Voorlichting en instructie nemen een belang-
rijke plaats in om de bewustwording van veilig werken onder de aandacht te blijven brengen.  

Medezeggenschap
De Ondernemingsraad (OR) van Pathologie Friesland heeft vijf zetels. De Raad van Bestuur en OR 
hebben in 2015 regelmatig overleg gevoerd. Bij één overlegvergadering was ook een vertegenwoordi-
ging 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.

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


