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SYMPOSIA 2018
In 2018 gaan wij, net als in 2017, in samenwerking met de NVDA
verschillende symposia organiseren voor doktersassistenten en
huisartsen.
Vorig jaar zijn de onderwerpen huiddiagnostiek en mammadiagnostiek aan de
orde geweest. Deze onderwerpen krijgen door de grote belangstelling in de
toekomst zeker een vervolg. Dit jaar is gekozen om ook 2 andere onderwerpen
te behandelen: blaas/urine diagnostiek en darm diagnostiek.

We zijn momenteel nog druk bezig met het voorbereiden van de symposia.
Zodra er meer bekend is over de data en inhoud van de bijeenkomsten,
wordt u hierover nader geïnformeerd
We hopen dat de symposia in 2018 net zo’n succes worden als die van 2017
en we hopen jullie dan ook te mogen begroeten op één van deze avonden!
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hrHPV diagnostiek op vaginale swabs
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Wilt u meer weten over het werk van Pathologie Friesland? U bent van harte
welkom om te komen kijken in onze organisatie en te zien hoe we werken.
U kunt zich aanmelden voor een rondleiding door een e-mail te sturen naar
pathologie@pathologiefriesland.nl of via telefoonnummer (058) 293 93 93.
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Door de grote belangstelling voor de symposia van vorig jaar zijn er een groot
aantal personen op een wachtlijst terecht gekomen. Zij worden als eerste
benaderd om deel te nemen aan een symposium dit jaar.

“Wij adviseren daarom nadrukkelijk om bij vrouwen
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8901 DH Leeuwarden
T 058 293 93 93
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In 2017 hebben Pathologie Friesland en Izore gezamenlijk een evaluatie
en validatie traject gedaan met betrekking tot hrHPV diagnostiek in
aanvulling op het bevolkingsonderzoek. Met ingang van 20 november
2017 is Izore gestart met hrHPV (hoog risico humaan papilloma virus)
diagnostiek op vaginale swabs. Dit betreft een analyse die op indicatie
verricht kan worden naast het bevolkingsonderzoek baarmoederhals
kanker. Net zoals de hrHPV diagnostiek op cervixuitstrijken die al via
Pathologie Friesland verloopt.
De vaginale swab voor hrHPV diagnos
tiek betreft dezelfde vaginale swab
(afgenomen door huisarts of patiënte)
waar al jaren onder andere Chlamydia- en
gonorroediagnostiek op wordt verricht.
Een grondige evaluatie heeft laten zien
dat de resultaten van hrHPV-analyse
op vaginale swabs en cervixuitstrijken
vergelijkbaar zijn.Voor vrouwen zonder
klachten1 die liever geen speculum
onderzoek ondergaan kan hrHPV
diagnostiek op vaginale swabs een goed
alternatief zijn. Echter bij klachten is
cytologisch onderzoek geïndiceerd.
Het middels cervixuitstrijk verkregen
materiaal wordt dan gescreend op
pathologische cellen. Een vaginale swab
is hiervoor niet geschikt. Wij adviseren
daarom nadrukkelijk om bij vrouwen met
klachten1 een cervixuitstrijk te maken.

De hrHPV bepaling op vaginale swabs
detecteert dezelfde hrHPV types waar
op getest wordt bij het bevolkings
onderzoek en de uitslag zal meestal de
eerste werkdag na ontvangst beschik
baar zijn. De uitslag wordt door Izore
geïnterpreteerd samen met de gegevens
van recent (<6mnd) cytologisch
onderzoek op cervix-uitstrijken zoals
bekend in het laboratoriuminformatie
systeem van Pathologie Friesland.
Heeft u naar aanleiding van deze infor
matie nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met Sophie Dijkhuizen, klinisch
patholoog bij Pathologie Friesland of Jan
Weel, arts-microbioloog bij Izore.

1 Zie NHG-praktijkhandleiding baarmoederhalskanker

Koeriersdienst
Pathologie Friesland
Pathologie Friesland heeft samen met
Izore een eigen koeriersdienst en
komt dagelijks (of op verzoek) bij uw
huisartsenpraktijk langs om patiënt
materiaal op te halen. U kunt uw
huidbiopten, maar ook uw medische
indicatie uitstrijken en urinecytologie
bij dit transport aanleveren.
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BVO CERVIXCARNINOOM

Bestellen materialen en
formulieren BVO
Uit de praktijk blijkt dat er enige onduidelijk
heid is over het bestellen van materialen en
formulieren voor het BVO baarmoederhals
kanker. Hieronder een overzicht waar het
materiaal en de formulieren besteld kunnen
worden.

BVO (verzend)materiaal:
Het gaat hierbij om DLC potjes met fixatief,
cervix brushes en gripzakjes voor het maken en
opsturen van BVO cervixuitstrijken. Dit materiaal
kan besteld worden via de website van Pathologie
Friesland (pathologiefriesland.nl onder het kopje
huisartsen>bestelformulier huisartsen). Op
het bestelformulier is een speciaal kopje voor
het bestellen van verzendmateriaal voor BVO
baarmoederhalsuitstrijken. Dit pakket is uitsluitend
bedoeld voor het maken van cervixuitstrijken in
het kader van BVO. Voor medische indicaties wordt
namelijk een ander soort brush gebruikt. Er kan
maximaal 1 pakket per aanvraag worden besteld en
de brushes en potjes zijn niet los te bestellen. Mocht
een volledig pakket voor BVO verzendmateriaal
te veel zijn voor uw praktijk, dan kunt u materiaal
retour meegeven aan de chauffeur.

BVO formulieren:
Deze formulieren zitten niet standaard bij het
BVO (verzend)materiaal en kunnen ook niet via
Pathologie Friesland besteld worden. Het bestellen
van BVO formulieren gaat via het huisartsenportaal
van BVO Noord.

KLANTTEVREDENHEID

Vooraankondiging
klanttevredenheidsonderzoek
In 2012 is er voor het laatst een klant
tevredenheidsonderzoek onder de huisartsen
en doktersassistenten gehouden. Destijds was
de algemene tevredenheid prima met een
gemiddelde van een 8 op de schaal van 1 tot 10.
Omdat er in de afgelopen jaren veel is veranderd gaan
we dit jaar weer een klanttevredenheidsonderzoek
houden. We vinden het namelijk belangrijk om inzicht
te krijgen in de huidige tevredenheid onder de huis
artsen en doktersassistenten in Friesland en de
Noordoostpolder met betrekking tot de dienstverlening,
samenwerking en communicatie van Pathologie
Friesland. Er zal ook specifiek gevraagd worden naar uw
ervaringen met betrekking tot een aantal veranderingen
die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en hoe u
hier als huisarts/doktersassistent tegenover staat.
We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van
dit onderzoek. In de loop van het jaar zult u via de mail
een uitnodiging krijgen om aan het klanttevredenheids
onderzoek deel te nemen. De vragenlijst wordt via een
online enquête afgenomen.
De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om
onze dienstverlening ten opzichte van de huisartsen te
verbeteren en hierin verdere acties te ondernemen.

ONDER DE LOEP

Pre-analytisch medewerker
Bij Pathologie Friesland zijn circa 75 mede
werkers werkzaam in verschillende functies.
In de rubriek “Onder de loep” laten we mede
werkers uit verschillende functies aan het woord
over hun werkzaamheden. Deze keer is het
woord aan de pre-analytische medewerkers.
“Het patiëntenmateriaal komt bij ons binnen. Onze
werkdag begint om 8:00 uur met het invoeren van de
cervixuitstrijken die de vorige dag met de late inzending
zijn binnengekomen. Het eerste patiënten materiaal
komt rond 9:00 uur binnen. Gedurende de dag worden
er op zeven momenten zendingen vanuit de ziekenhuizen
en huisartsenpraktijken aangeleverd. Op piekdagen
kunnen er wel 350 inzendingen binnenkomen.
Er komen veel verschillende soorten materialen binnen.
Wij sorteren het materiaal tijdens het uitpakken. De
verschillende stromingen zijn spoed, klein histologisch
materiaal voor analisten (HA), groot histologisch
materiaal voor pathassers (HP) en cytologie.
Tijdens het uitpakken van het materiaal worden de
NAW gegevens op het potje en het formulier
gecontroleerd. Ook wordt er dan gekeken naar het
soort materiaal en de vraagstelling. Op deze manier
beoordelen we welk materiaal in welke procedure
moet. Alle inzendingen worden door ons ingevoerd in
ons systeem en voorzien van een uniek identificatie
nummer met barcode, waarna het klaar is voor verdere
verwerking.
Alles voor de diagnose begint bij het accurate werken
van de pre-analytisch medewerker!”
Team pre-analytische medewerkers
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TARIEVEN 2018

NZa-tarieven 1e lijn
diagnostiek 2018
Pathologie Friesland heeft voor 2018 met de zorg
verzekeraars een overeenkomst afgesloten.
De werkelijke tarieven kunnen per zorgverzekeraar
verschillen en liggen soms iets lager dan de genoemde
maximum tarieven
Verrichtingen Omschrijving
code		
050516
Eenvoudig (huid/stans)
		
biopt en eenvoudige
		
cytologie medische
		
indicatie
050517
Huidexcisie en matig
		
complexe cytologie
050513
Eenvoudige moleculaire
		
diagnostiek bepalingen
		
op coupes met weefsel
		
en/of cellen i.v.m.
		
frequent aangevraagde
		
bepalingen op de
		
aanwezigheid van HPV
050518
Naaldbiopt, complexe
		
cytologische punctie

NZa max
1-1-2018

€ 61,06
€ 121,52

€ 122,69
€ 155,57
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