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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 2014 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 aangevraagd. De verwachting is dat 
in 2015 de officiële accreditatie wordt verleend. 
Omdat de RvT sterk hecht aan de borging van 
kwaliteit is naast de audit commissie ook een 
kwaliteitscommissie ingesteld, waarin  mevrouw 
Drs. C. Walvis namens de RvT  zitting heeft.

Onder leiding van bestuurder Drs. E.J.  Weernink 
is in 2014 de structuur van de organisatie 
aangepast en zijn de werkwijzen waar mogelijk 
gestroomlijnd.

Pathologie Friesland heeft ook in 2014 de goede 
relatie met de medische staven en de bestuurders 
van de Friese ziekenhuizen en huisartsen weten 
te continueren. Hierbij staan de ver houdingen in 
de zorgsector op scherp. Voor een relatief kleine 
organisatie als Pathologie Friesland is het moeilijk 
om zich op het hoge niveau, waarop het werkt te 
handhaven. Het financieel resultaat was in 2014 
positief, maar materieel op een beperkt niveau. 
De aan komende jaren zal er substantieel moeten 
worden geïnvesteerd in nieuwe technologie 
en (digitale) werkwijzen. Dit zal alleen kunnen 
worden gerealiseerd door gerichte samenwerking 
met vergelijkbare laboratoria, of organisaties in 
de gezondheids zorg in Noord-Nederland. Het zal 
nodig zijn om in 2015 de  strategische koers voor 
een duurzame bedrijfsvoering verder in te vullen.

De Raad van Toezicht dankt bestuurder, staf, 
managementteam en andere mede werkers voor 
de toewijding en betrokkenheid die ook in 2014 
zijn getoond. Pathologie  Friesland kan niet zonder 
deze inzet.

Pim Gaanderse
Voorzitter Raad van Toezicht
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Ramona Scheenstra 
manager laboratorium 

“Onze pilot om te as-
sisteren bij puncties 
maakte een vliegende 
start”

“In oktober 2014 begon ik bij Pathologie Friesland als manager labo-
ratorium. Mijn taak is om de organisatie van het laboratorium verder 
vorm te geven. Ik ondersteun de drie teamleiders die aan vijftig analisten 
leiding geven.  Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk voor beleid, 
kwaliteit en financiën. Doordat ik nieuw ben, kijk ik met een frisse blik 
naar de organisatie.  
Wat mij meteen opviel, is dat mijn collega’s zich verantwoordelijk voelen 
voor hun werk. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld op een zaterdag, buiten 
de   reguliere werk tijden,  komen werken omdat ze vinden dat de diagnose 
snel bij een arts moet zijn. 
We zijn eind 2014 gestart met het verder stroomlijnen van het 
histologie proces. We willen de workflow optimaliseren en daarmee 
bereiken dat het materiaal sneller wordt verwerkt. Een andere verbete-
ring waarmee we in 2014 zijn gestart, is dat onze analisten cytologie 
assisteren bij schildklierpuncties in andere ziekenhuizen. Direct na de 
punctie kijken onze analisten of er  voldoende cellen genomen zijn. Als 
dat niet zo is, dan kan er meteen een nieuwe punctie worden verricht. 
Hiermee voorkomen we dat een patiënt moet terugkomen. We zijn in 
september 2014 in ziekenhuis  Tjongerschans in  Heerenveen gestart met 
een pilot. Dit leverde een dusdanige kwaliteits verbetering op, dat we de 
pilot ook  hebben uitgerold naar Medisch Centrum Leeuwarden. We gaan 
nu ook in overleg met het Antonius Ziekenhuis en Nij Smellinghe om te 
kijken of wij deze service daar ook kunnen verlenen.”

BESTUURDER 
2014 is voor Pathologie Friesland een produc-
tief jaar geweest. Met als vertrekpunt het 
meerjaren strategisch beleidsplan 2014-2016 is 
op een slagvaardige manier uitvoering gegeven 
aan het jaarplan. Zo is zeer veel tijd en aandacht 
besteed aan het verbeteren van de organisatie 
van de (kwaliteits-)processen en procedures. 
Het interne kwaliteitsmanagementsysteem 
is hierbij stevig doorontwikkeld. Er zijn zeer 
frequent interne audits gehouden en als het 
vervolg op de initiële externe CCKL-audit welke 
in augustus 2014 plaats heeft gevonden zijn 
gerichte verbeteracties gestart om de geconsta-
teerde tekortkomingen op te pakken. We hopen 
daarmee te voldoen aan de CCKL-accreditatie-
eisen en verwachten in 2015 het keurmerk van 
de CCKL-accreditatie te verwerven. De werk-
zaamheden in dit kader zijn uitgevoerd door 
het managementteam (MT), de kwaliteits-
commissie, de interne auditoren, de vakgroep, 
de verschillende teams en de staffunctionaris 
Beleidsadvisering en – ondersteuning. 

In 2014 zijn binnen Pathologie Friesland ook 
een aantal belangrijke organisatiewijzigingen 
doorgevoerd. Op basis van een in 2013 inge-
wonnen extern organisatieadvies is besloten tot 
een andere opzet van de management structuur 
binnen Pathologie Friesland. Zo zijn nieuwe 
MT-functies van manager Laboratorium en 
manager Frontoffice & Ondersteuning ingevoerd. 
Verder zijn er teamleidersfuncties ingevoerd 
voor de teams Histologie, Cytologie, IHC en 
Moleculaire Diagnostiek. Tevens is er een staf-
functie Frontoffice & Ondersteuning gecreëerd 
welke met name als doel heeft de Frontoffice-
functie richting onze klanten (ziekenhuizen en 
1-e lijn) te versterken. De verwachting is dat 
begin 2015 de nieuwe structuur volledig operati-
oneel zal zijn.

In 2014 heeft zich waar mogelijk nog duidelijker 
het feit afgetekend dat het noodzakelijk wordt 
om richting de toekomst zowel onze werkwijzen 
als organisatie-opzet aan te passen als wij een 
“state-of-the-art” PA-diagnostiek voor onze 

klanten willen blijven bieden. De opkomst van 
de moleculaire diagnostiek, de strengere eisen 
die worden gesteld aan aantoonbare kwaliteit en 
subspecialisatie alsmede de introductie van de 
“digitale pathologie” binnen het werkveld van de 
klinische pathologie vragen om aanpassing van 
werkwijzen en structuren. Hierbij is er technisch 
steeds meer mogelijk maar tegelijkertijd is 
er een grote druk vanuit de ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars om de bijkomende kosten te 
beheersen c.q. zo veel als mogelijk te beperken.

In de optiek van Pathologie Friesland kunnen 
haar doelstellingen alleen maar worden gere-
aliseerd door intensievere samenwerking en 
afstemming met de (PA-)-laboratoria in de regio 
en de industrie. Dit vanuit de eigen kracht, 
betrokkenheid en kwaliteit. In dit kader is in 
2014 door ons actief geparticipeerd in het 
opzetten van een pathologie-netwerk Noord 
Nederland waarbij wordt samengewerkt tussen 
de PA-laboratoria van het UMCG, het Martini 
Ziekenhuis/Ommelander Ziekenhuisgroep, 
Zorggroep Leveste-Middenveld (Bethesda 
Ziekenhuis) en Pathologie Friesland. De inten-
tieverklaring tot samenwerking zal naar 
ver wachting door de genoemde partijen begin 
2015 worden ondertekend. Daarnaast is de 
bestaande samenwerking met het UMCG op 
het vlak van de Moleculaire Diagnostiek in 2014 
verder uitgebouwd en bestendigd. Tevens is een 
overleg gestart met Izore (lab voor medische 
microbiologie en samenwerkingspartner 
Backoffice) over de mogelijkheden in samen-
werking een aantal (ex-situ) moleculaire bepa-
lingen uit te gaan voeren.

Ondertussen is in 2014 bij al de beschreven 
veranderingen door de medische staf (vakgroep) 
en de medewerkers enorm hard gewerkt om 
het dagelijks werk binnen Pathologie Friesland 
gedaan te krijgen. Dit onder het motto: “tijdens 
de verbouwing gaat de verkoop gewoon door”.

Eric Weernink
Raad van Bestuur
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Totaal: 53.567

Antonius Ziekenhuis Sneek

De Sionsberg Dokkum
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten
Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen
Overig
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Overzicht van het aantal inzendingen voor histologisch onderzoek verdeeld 
over de ziekenhuizen, huisartsen en overige instellingen

Bevolkingsonderzoek darmkanker
In 2014 is Pathologie Friesland gestart met de uitvoer van onderzoek ten behoeve van het bevolkings-
onderzoek op darmkanker, er zijn 867 onderzoeken verricht.

Ten opzichte van 2013 is het aantal 

histologie inzendingen met 1,2 % 

gestegen.
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Totaal: 8.523

Antonius Ziekenhuis Sneek

De Sionsberg Dokkum

Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten
Tjongerschans Heerenveen

Huisartsen

Overig

11,6% 

17,8% 

7,8% 

49,5% 

5,0% 

8,2% 0,1% 
Totaal: 114

Antonius Ziekenhuis Sneek

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

Overig

18,4% 

9,6% 

11,4% 
40,4% 

0,9% 

15,8% 
3,5% 

18,6% 

13,8% 

44,3% 

2,9% 

19,6% 

0,7% Totaal: 6.764

Antonius Ziekenhuis Sneek

De Sionsberg Dokkum
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten

Tjongerschans Heerenveen
Huisartsen

Overig

Betty Rinkema-Prosje
analist cytologie en interne auditor

“Door de audits blijf je scherp op de kwaliteit van je werk”

“In 2014 heb ik naast mijn functie van analist cytologie ook audits in de organisatie gedaan. 
In 2013 solliciteerde ik naar de functie van auditor en werd, samen met zes collega’s, uitge kozen. 
Na een tweedaagse auditcursus ging het team aan de slag. Samen voerden we vanaf 2013 acht-
tien audits uit in onze organisatie. Hiervan heb ik er zes gedaan. Bij een audit onderzoek je in 
hoeverre er afwijkingen bestaan tussen de doelstelling en de werkelijkheid. Hierbij hanteren we 
de CCKL-praktijkrichtlijn als referentiekader. We kijken onder andere of afspraken, zoals op-
genomen in protocollen en werkvoorschriften, worden nagekomen. Het uiteindelijke doel van een 
audit is om verbeteringen aan te dragen waarmee de geconstateerde tekortkomingen kunnen 
worden verholpen en in de toekomst kunnen worden voorkomen. 
Als medewerker weet je natuurlijk veel van de organisatie. Het is de kunst om, ondanks je  kennis 
van de organisatie, onbevooroordeeld te kijken en open vragen te stellen. Gemiddeld ben je  samen 
met een mede-auditor anderhalve dag bezig met een audit. Na een ochtend onderzoeken en 
interviewen, maak ik samen met mijn collega-auditor ’s middags het verslag. De belangrijkste 
aandachtspunten uit het verslag worden aan het eind van de dag aan de geïnterviewden ge-
rapporteerd. Vervolgens maken de verantwoordelijke managementteamleden gezamenlijk een plan 
over welke zaken ze in de organisatie willen verbeteren. Het management spreekt dan ook af 
wanneer die verbeterpunten gerealiseerd moeten zijn en checken vervolgens ook weer of het wel 
echt gebeurt. Ik kan merken dat audits van meerwaarde zijn voor onze organisatie: je kijkt met 
een frisse blik naar je werk en blijft scherp op de kwaliteit.”
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Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Over 2014 zijn 19.751 onderzoeken ten behoeve van het bevol-
kingsonderzoek baarmoederhalskanker verricht. Daarvan is circa 
99% 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 6,9% afgenomen.

Medische indicatie

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

De tendens van de daling van het 

aantal obducties heeft zich ook in 

2014 voortgezet. Ten opzichte van 

2013 daalde het aantal obducties 

met 23,5%.

Overzicht van het aantal speciële cytologie 
 inzendingen verdeeld over de ziekenhuizen, 
 huisartsen en overige instellingen.

Ten opzichte van 2013 is in 2014 is een daling van het aantal cytologie inzen-

dingen waar te nemen van 2,9%.

Ten opzichte van 2013 is in 2014 bij het aantal cervixcytologie inzendingen (MI) 

een daling waar te nemen van 0,8%.
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Totaal: 7.661

Antonius Ziekenhuis Sneek

De Sionsberg Dokkum
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten

Tjongerschans Heerenveen

Huisartsen
Overig

4,8% 

14,8% 

19,1% 

37,2% 

3,9% 

19,8% 

0,2% 

“In 2014 startte ik in mijn functie van staffunctionaris front office en 
ondersteuning. Een van mijn taken is om samen met onze opdracht gevers 
te kijken hoe we de samenwerking  kunnen verbeteren. In februari 2014 
kregen wij een vraag van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) over het 
inzenden van mammapreparaten. Aanleiding hiervoor waren de resul-
taten van de  Her2Neu-waarden op mammapreparaten. Het bleek dat de 
waarden van deze resultaten onder het landelijke gemiddelde lagen. Met 
deze informatie zijn we aan de slag gegaan. We onderzochten de werkwijze 
van collega-laboratoria en verdiepten ons in literatuur op dit vlak. Uit ons 
onderzoek kwam naar voren dat transport, bewerking en fixeren allemaal 
van invloed zijn op de  Her2Neu waarden van mamma preparaten. De meest 
optimale Her2Neu-waarden werden behaald op mammatumoren die 
binnen een uur na de operatie goed waren gefixeerd. We ontdekten een 
nieuwe techniek op de markt waarbij het weefsel langer vers blijft. Met deze 
nieuwe techniek wordt het weefsel vacuüm getrokken met een  Tissue Safe-
apparaat en vervolgens gekoeld. In augustus 2014 zijn we, samen met het 
MCL, een pilot gestart waarin we werkten met deze techniek. Naast het 
mammaweefsel werd er zo veel  mogelijk materiaal gevacumeerd en gekoeld 
aangeboden op het lab. De eerste resultaten van de pilot zijn succesvol. 
 Begin november 2014 startte het Antonius Ziekenhuis met het in zenden 
van mammapreparaten. In 2015 zal deze techniek ook in de ziekenhuizen 
Nij Smellinghe en Tjongerschans worden  geïntroduceerd.”
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“Onze organisatie voldoet aan diverse kwaliteitseisen, waaronder de 
eisen van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) en de 
eisen van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en darm-
kanker. Daarnaast scherpen we onze kwaliteit en dienstverlening aan 
door te luisteren naar de wensen en feedback van onze opdracht-
gevers en door daarop te anticiperen. Maar we willen meer leren en 
onszelf verbeteren. Daarom hebben we in 2014 veel tijd en energie 
gestopt in de verdere implementatie van een kwaliteitssysteem volgens 
de CCKL Praktijkrichtlijn. Met behulp van dit kwaliteitssysteem voor 
laboratoria in de gezondheidszorg kunnen we onze kwaliteit nog 
verder verbeteren. Vanzelfsprekend heb je voor kwaliteitsverbetering 
draagvlak nodig binnen je organisatie. En draagvlak creëren begint 
met informeren. In 2013 en 2014 hebben we daarom diverse interne 
bijeenkomsten georganiseerd om onze collega’s te vertellen wat we 
wilden gaan doen, en waarom. Alhoewel verandering altijd tijd en 
energie kost, merkten we al snel dat onze collega’s gemotiveerd waren 
om deel te nemen aan dit proces. In juni 2014 vond de papieren 
systeembeoordeling van onze organisatie plaats. Dat was de eerste 
stap op weg naar accreditatie. Vervolgens heeft een auditteam van de 
Raad voor Accreditatie onze organisatie eind augustus doorgelicht en 
een rapport opgesteld waarin onze verbeterpunten staan. Hiermee 
zijn we in de organisatie hard aan de slag gegaan. Eind 2014 hadden 
we al een groot deel van alle verbeterpunten uit het rapport van de 
Raad voor Accreditatie uitgevoerd. Het jaar 2014 heeft ons dus een 
grote stap dichter bij onze accreditatie gebracht.”

Ten opzichte van 2013 is een daling 

van 7,8 % van het aantal immunohisto-

chemische bepalingen waar te nemen.
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Soort PA onderzoek  ISH EBER ISH Her2Neu HPV*1 Mutatueanalyse*1, 2     
Instelling 
Antonius Ziekenhuis Sneek 16 61 143 33 
De Sionsberg Dokkum 3 10 22 3
Medisch Centrum Leeuwarden 46 74 39 98
Nij Smellinghe Drachten 8 57 30 48
Tjongerschans Heerenveen 9 30 38 33
Huisartsen  -    - 743  -  
Overig 13 17 12 16
     
Totaal 95 249 1.027 231

Overzicht aantal moleculaire diagnostische bepalingen 2014

Overzicht van het aantal 
immunohistochemische 
bepalingen verdeeld over 
de ziekenhuizen, huisart-
sen en overige instellingen

Van het aantal immunohistochemische verrichtingen is in onderstaand over-
zicht het aantal Her2Neu verrichtingen apart uitgelicht:

Ten opzichte van 2013 is het aantal 

Her2Neu bepalingen met 11% gedaald.

Ten opzichte van 2013 is het aantal moleculaire diagnostische verrichtingen met 11,3% gestegen.

Janneke Wedzinga
staffunctionaris frontoffice en 
onder steuning (relatiebeheerder)

“Onze nieuwe aan-
pak zorgt voor een 
betere  diagnose”

Johanna Herbig
staffunctionaris beleidsadvisering en 
-ondersteuning

“2014 bracht ons een 
grote stap dichter bij 
onze accreditatie”

Soort PA onderzoek Her2Neu-bepalingen
Instelling 2014 2013
Antonius Ziekenhuis Sneek 176 190
De Sionsberg Dokkum 31 32
Medisch Centrum Leeuwarden 290 350
Nij Smellinghe Drachten 210 198
Tjongerschans Heerenveen 110 166
Huisartsen - 1
Overig 14 -
 
Totaal 831 937

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

uitslag mutatieanalyse voor longkanker is sequentieel FISH analyse ingezet.
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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 interna-
tionale organisatie NordiQC (voor immunohisto-
chemie 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. 

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 kwaliteitsvisitaties van de wetenschap-
pelijke 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 17 maart 2012 heeft de ‘Labvisitatie 
Baarmoederhalskanker’, bestaande uit de 
Regionaal Coördinerend Patholoog en een 

vertegenwoordiger van het Bevolkings onderzoek 
Noord plaats gevonden. De visitatie is naar 
tevreden heid verlopen. Het certificaat is voor de 
duur van 3 jaar toegekend.

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

In 2014 is de implementatie van het kwaliteitssys-
teem volgens de CCKL praktijkrichtlijn (Stichting 
voor de bevordering van de kwaliteit van het labo-
ratoriumonderzoek en voor de accreditatie van 
laboratoria in de gezondheidszorg), dat eind 2011 
een herstart heeft gekregen, onder regie van de 
kwaliteitscommissie voortgezet. Na de systeem-
beoordeling in juni, is op 28 augustus de initiële 
beoordeling door de Raad van Accreditatie (RvA) 
uitgevoerd. Het RvA auditteam constateerde dat 
door Pathologie Friesland hard aan de opbouw 
van het kwaliteitssysteem is gewerkt. Tijdens het 
onderzoek zijn een aantal afwijkingen gesignaleerd, 
maar zijn geen ontoelaatbare tekortkomingen 
vastgesteld. September 2014 is de organisatie 
gestart met het treffen van verbetermaatregelen. 
Het streven is om half 2015 CCKL geaccrediteerd 
te zijn.

Meer informatie over onze kwaliteits borging is 
opgenomen in het ‘Kwaliteitsjaarverslag Pathologie 
Friesland 2014’. Dit verslag kunt u vinden op de 
website www. pathologiefriesland.nl.
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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 behande-

ling 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 2014 is voor 

90% van alle histologie inzendingen een geautoriseerd verslag binnen 5 werkdagen verstuurd (2013 90%).

Doorlooptijden BVO darmkanker
        

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

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

Doorlooptijden speciële cytologie
        

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

In 2014 voldeed 94% van de speciële cytologie hieraan (2013 91%).

N.B. 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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Wet klachtrecht cliënten  zorginstellingen
De klachtencommissie is zowel voor Pathologie Friesland 
als Izore werkzaam. -De klachten commissie heeft in 2014 
twee keer vergaderd. In 2014 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.
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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 2014 is dit bij 99% van de cervixcytologie BVO gerealiseerd. (2013 99%)

Doorlooptijden cervixcytologie medische indicatie (MI) 
 

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

te versturen. In 2014 is bij 96% van het aantal cervixcytologie MI de diagnose binnen 3 werkdagen gesteld. (2013 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 2014 is bij 40% 

van de obducties de diagnose binnen 21 werkdagen gesteld. (2013 34%). In 2015 zal een verbetertraject worden gestart 

om de doorlooptijd te verkorten.
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P&O
Een veranderende organisatie brengt beweging en vraagt professioneel 
 gedrag van de medewerkers.

Veranderen is niet alleen voor anderen
De invoering van de nieuwe organisatiestructuur heeft wijzigingen in functies en personele invulling 
van functies met zich meegebracht. Verandering van leiding geeft nieuwe inzichten met ook andere 
interactie. Door professionalisering is men zich meer bewust van het elkaar aanspreken op gedrag 
en werkwijze. Hiervoor moet er voldoende vertrouwen en veiligheid aanwezig zijn om dit te 
kunnen doen. De eerste mooie stappen in dit proces zijn gezet. Een mooi en boeiend proces waarin 
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. 

Arbo- en milieu
Persoonlijke gezondheid, veiligheid en milieu hebben bij Pathologie Friesland een belangrijke plaats. 
In 2014 is er een nieuw programma aangeschaft om gevaarlijke stoffen te registreren, waarmee de 
registratie van CMR stoffen is geborgd. Daarnaast is reductie van de concentratie van formalde-
hyde een speerpunt geweest en hebben er opnieuw metingen plaatsgevonden. Ook 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 onder-
nemingsleiding en het vertegenwoordigen van de werknemers. De Raad van Bestuur en OR hebben 
in 2014 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.

D
O

O
R

L
O

O
P

T
IJ

D
E

N
P

&
O

12 13



Robby Kibbelaar
patholoog, gespecialiseerd in onder 
 andere mammapathologie, hematopatho-
logie en moleculaire diagnostiek, tevens 
voorzitter van de vakgroep Pathologie

“We zoeken steeds meer 
de samenwerking op”

FINANCIËN
Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 680.221, waardoor het Eigen Vermogen steeg 
naar € 2.459.056.

Balans per 31 december 2014 

ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 PASSIVA 31-12-2014 31-12-2013
Vaste activa   Eigen vermogen  
Materiële vaste activa  1.920.601 2.150.819 Kapitaal 107.319 107.319
    Bestemmingsreserves 250.000 0 
     Algemene en overige
    reserves 2.101.737 1.671.516 
  1.920.601 2.150.819  2.459.056 1.778.835
           
Vlottende activa   
Voorraden 103.620 50.429 Voorzieningen 489.946 412.975
Overige vorderingen 797.210  629.481 
Liquide middelen 1.659.272 1.463.620 Kortlopende schulden 1.531.701 2.102.539     
 2.560.102 2.143.530      

Totaal 4.480.703 4.294.349 Totaal 4.480.703 4.294.349

Resultatenrekening over 2014

  2014 2013
   
Bedrijfsopbrengsten  8.359.364 7.999.304
 
Bedrijfslasten  
Personeelskosten  4.917.555 5.462.778 
Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa   387.209 346.287
Bijzondere waardeverminderingen 
van vaste activa  91.224 0 

Overige bedrijfskosten  2.291.307 2.180.527
  
Som der bedrijfslasten  7.687.295 7.989.592
  
Bedrijfsresultaat  672.069 9.712
Financiële baten en lasten  8.152 9.167
  
Resultaat  680.221 18.879 
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“De cultuur en de structuur van een organisatie zijn nauw met  elkaar 
verbonden en ze beïnvloeden elkaar. Wil je de cultuur veranderen, dan moet 
je dus ook de structuur aanpassen. In 2014 hebben we een belangrijke 
stap genomen in de structuur- én cultuurverandering van onze organisatie. 
De eerste stap die we daarvoor namen, is dat we onderzochten hoe we 
het laboratorium, het hart van onze organisatie, verder konden professio-
naliseren. We zijn daarom onder andere op werkbezoek geweest bij andere 
pathologie-organisaties in Nederland en hebben gekeken hoe zij omgaan 
met efficiency en kwaliteit. Naar aanleiding hiervan hebben wij een labo-
ratoriummanager aangesteld die onze drie laboratoriumteams aanstuurt. 
De functie van teammanager is komen te vervallen. Er zijn nu teamleiders 
aangesteld die meer de rol van ‘meewerkend voorman’ hebben gekregen. 
Naast efficiency en kwaliteit willen we ook meer aandacht voor snelheid, 
service en klantvriendelijkheid. Daartoe hebben we diverse werkprocessen 
opnieuw ingericht en een tweede nieuwe functie gecreëerd, namelijk die 
van manager frontoffice en ondersteuning. Deze collega is verantwoor-
delijk voor de frontoffice en ondersteunende functies zoals P&O, Arbo en 
milieu, facilitaire zaken. De bestuurder, de vakgroepvoorzitter, de managers 
en de controller vormen nu een managementteam dat op hoofdlijnen 
stuurt. Deze structuurverandering gaat gepaard met een cultuurverande-
ring: medewerkers worden meer uitgedaagd om ideeën in te brengen, eigen 
verantwoordelijkheid te ontwikkelen en om te innoveren. Daarnaast zijn 
we intern meer gaan samen werken. Die samenwerking strekt zich ook uit 
naar buiten toe. Onze managers en de pathologen zoeken steeds meer de 
samenwerking op met onze relaties, onze medisch specialisten en huis-
artsen, maar ook met de andere pathologie-afdelingen in Noord-Nederland.”

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. Dit betrof leerlingen die de keuze voor pathologie al hebben 
gemaakt, en leerlingen die een oriënterende stage doen. Daarnaast hebben een tweetal leerlingen die de 
opleiding tot doktersassistente volgen hun stage- en praktijkperiode bij Pathologie Friesland volbracht. 
Tevens zijn er rondleidingen gehouden en is voorlichting gegeven voor verschillende opleidingen die 
raakvlakken hebben met Pathologie Friesland, maar ook aan doktersassistentes die in het ziekenhuis of 
bij een huisarts werkzaam zijn.
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.
In 2014 is er een opleidingsplan opgesteld waarin zowel interne en externe opleidingen zijn opgenomen 
op het gebied van moleculaire diagnostiek, obductie assistent, pathologist assistant en op cytologisch 
gebied. In de praktijk krijgen de medewerkers hierbij zowel theoretisch als praktisch ondersteuning van 
pathologen en ervaren collega’s van Pathologie Friesland.
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Dit jaarbericht 2014 is een uitgave van Pathologie Friesland.

Pathologie Friesland
Jelsumerstraat 6a
Postbus 3305
8901 DH Leeuwarden
T 058 293 93 93
www.pathologiefriesland.nl

Eindredactie: 
A. A. Nawijn, Manager front office 
en ondersteuning
E.J. Weernink, Raad van Bestuur
J. C. Herbig, Staffunctionaris beleids-
advisering- en ondersteuning

Concept, ontwerp en  uitvoering:
BootsmaDesign

Fotografie: 
Henri Vos

Uitgifte: 
juli 2015

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


