
Doorlooptijden Pathologie Friesland (Versie 10) 

Pathologie Friesland vindt service gerichtheid, goede diagnostiek en korte doorlooptijden belangrijk en deze 
hebben dan ook onze continue aandacht. Wat bieden wij en wat kunt u van ons verwachten met betrekking 
tot de doorlooptijden van onze diagnostiek? 
  
Ons werkproces is geoptimaliseerd door verschillende diagnostiek trajecten af te bakenen en te borgen. In 
dit document vindt u de streefnormen van  de doorlooptijden van de huidige diagnostiek trajecten en de 
sturing hierop. 
  
Het heeft geen zin om op het aanvraagformulier extra toevoegingen te plaatsen met CITO of SPOED e.d. 
Mocht u een specifieke urgentie hebben belt u dan gerust met onze administratie (058 2939393) of mail 
naar pathologie@pathologiefriesland.nl. 
  

Overzichten doorlooptijden 
  

Protocollaire afspraken 

Soort aanvraag Doorlooptijd*1 Toelichting Bijbehorend document 

K-RAS/EGFR/BRAF Verwerking aanvraag 
clinicus binnen 24 uur na 
ontvangst van de 
aanvraag. 
Verwerking uitslag UMCG 
idem. 

Uitbesteed onderzoek 
UMCG. 
NB de totale 
doorlooptijd is 
afhankelijk van de 
moleculaire 
bevindingen; gemiddeld 
2 weken. 

Revisie aanvragen en 

uitbesteed onderzoek 

OCL SPOED Telefonische (voorlopige) 
uitslag binnen 1 uur na 
ontvangst. 

    

SPOED (biopten) (voorlopige) uitslag 

telefonisch de volgende 
dag voor 10 uur 

Alleen op telefonische 

aanvraag en na 
beoordeling indicatie 
(reële vraagstelling). 

Algemene spoedprocedure 

Pathologie Friesland 

  

Zorgpad ontwikkeling ziekenhuizen 

Zorgpad 
Doorlooptijd*1 

Bijbehorend document 

Longbiopt 
  

95% voldoen binnen 3 werkdagen 
  

  

Mammabiopt 95% voldoen binnen 3 werkdagen Mammanaaldbiopt 

Mamma excisie 
  

95% voldoen binnen 5 werkdagen 
  

Mamma lamellogram tumorexcisie of 

ablatio 

Melanoom 90% voldoen binnen 7 werkdagen 
  

Protocollen in overleg. 

Oesoph. biopt 95% voldoen binnen 5 werkdagen 
  

  

Prostaatbiopt 

  

95% voldoen binnen 5 werkdagen 

  

  

  
  
  
  
  
  

  

https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=52cbdf8f-bb9c-4d73-84e5-4b9ca7569716
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c00d597b-8233-43bc-9c0b-081839cbb960
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c00d597b-8233-43bc-9c0b-081839cbb960
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7988abc4-f752-491e-98ad-fe3b35191756
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7988abc4-f752-491e-98ad-fe3b35191756
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=ff51f475-5465-47c7-a401-bb3a99af8ba7
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=db4c2ae2-5d8a-4e43-bbe7-c9045432ec3d
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=db4c2ae2-5d8a-4e43-bbe7-c9045432ec3d


Overige     

Soort aanvraag 
Doorlooptijd*1 

Streefwaarde Toelichting 

BVO-darmkanker 5 werkdagen 95% gerealiseerd.   

Cervixcytologie MI 10 werkdagen 90% gerealiseerd.   

Speciële cytologie 3 werkdagen 90% gerealiseerd.   

Obducties 

volwassenen 

30 werkdagen 90% gerealiseerd.   

Perinatale obducties 21 werkdagen 90% gerealiseerd.   

Sneldiagnostiek 
(biopten) 
(rode mapjes) 

3 werkdagen 90% gerealiseerd.   

  
*1 Definitie doorlooptijd: Aantal dagen van in behandeling nemen onderzoeksmateriaal tot dag van eerste 

autorisatie. 
  
Indien onderzoeken structureel vertraagd zijn, waarbij de patiëntenzorg in gevaar komt, worden de 
betreffende vakgroepen, afdelingen en (indien van toepassing) huisartsen hierover geïnformeerd. Wanneer 
een incidentele casus is vertraagd, waarbij de zorg voor deze patiënt in gevaar komt, zal de patholoog 
contact (laten) opnemen met de betreffende aanvrager. 
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