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• 60.000 T nummers

• 10.000 C nummers

• 10.000 CX nummers

• 160 S nummers

• 1535 FISH

• 380 NGS

• 2500 HPV

• +/-11500 immunologie (19%)

• 13.7 FTE pathologen (16)+ 1 moleculair bioloog

• 64,88 FTE medewerkers (84)



• Schaalvergroting: lab op afstand van het ziekenhuis

• Toenemende kwaliteitseisen: aandachtsgebieden 
versus subspecialisatie

• Wegvallen traditioneel BVO cervix

• Digitale pathologie

Programma
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Pathologielab, vriescoupes (350), obducties (77), besprekingen

Microbiologielab, vriescoupes (60), obducties (47), besprekingen

Obducties (16), besprekingen

Vriescoupes (20), obducties (30), besprekingen



Traditionele werkwijze
• NADELEN

• Piekbelasting histologie `s ochtends

• Piekbelasting pathologen namiddag

• Aanwezigheid patholoog extern



PAMM werkwijze

De coupes worden niet meer continu tijdens de dag 
afgeleverd maar worden op 1 tijdstip verdeeld: om 

17u30



PAMM werkwijze
VOORDELEN

• Histologie: de druk van inbeddden, snijden en kleuren 
wordt gespreid over de dag: de coupes moeten 4-5 uur 
later klaar zijn.

• Pathologen: nadruk op macro/micro/obducties in de 
ochtend, besprekingen in de namiddag/avond

• Er is een oplossing voor de externe patholoog



PAMM werkwijze

NADEEL

Er onstaat een dag vertraging in de doorlooptijd

Enerzijds relativeren

• Voor veel onderzoeken is dat geen probleem

• Door de druk op de namiddag worden onderzoeken ook 
al vaker pas de dag nadien gezien door de patholoog



PAMM werkwijze

Anderzijds niet onderschatten

• CITO`s 

• Biopten die moeilijk zijn,  waar vaak immuno
moet op gebeuren en waar enige spoed is vereist 
is (LEVB, longB,LymfB, Lymfkl, NierB, TestisB, 
mammabio, BnierB, WDE, WDB)

• Materiaal dat na 16-17 uur is binnengekomen 



OPLOSSINGEN
1 PATHOLOOG GAAT NIET MEE IN DE VERDELING 

EN KRIJGT WEL COUPES OVER DAG

• CITO`s

• Biopten die moeilijk zijn en waar vaak immuno
moet op gebeuren en waar enige spoed is vereist is 
(mammabiopten, Leverbiopten met 
metatstasevraagstelling, lymfeklier, bijnier,…)

• Klein materiaal na 17u: snelle doorvoer
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• Principe van de aandachtsgebieden
• Iedereen ziet alles maar elke patholoog heeft 1 of 

meerdere aandachtsgebieden (“Normendocument 
NVVP, nov 2016”: aandachtsgebied is een 
niveauverhoging in de breedte zonder bekwaamheden 
uit te sluiten)

• Principe van intercollegiaal consulteren

• Opsturen naar expert

• Evolutie naar deelspecialisatie
• Alleen 1 of enkele gebieden beoefenen en andere delen 

afstoten

PAMM



Voordelen deelspecialisatie

• Meer zien van “hetzelfde” leidt tot 
kwaliteitsverbetering met terugdringen variabiliteit

• Tijdwinst
• Toenemende complexiciteit van diagnostiek leidt toename van interne en 

externe consulten, toename aan tijdsbesteding per casus,  verlengde 

doorlooptijd

• Makkelijker te voldoen aan eisen die richtlijnen, 
audits, stellen

• Sterkere en meer gelijkwaardige rol in klinische 
teams



Mogelijke nadelen subspecialisatie

• roostertechnische problemen

• gevaar van “hokjes”denken en verlies van 
generalistische verbanden tussen de verschillende 
subspecialistische gebieden

• veel mensen vinden generalistisch werken leuk en 
vinden het jammer om bepaalde gebieden van de 
pathologie niet meer te kunnen beoefenen.

• gelijke werklast is moeilijker te realiseren

• Wat met de “bulk”?

• arbeidsmarkt



• Behoud van principe van de aandachtsgebieden

• Stapsgewijs opstellen van een specialistische lijst 
ahv materiaalcodes (hoogcomplexe diagnostiek, 
low volume)

• Elke patholoog heeft de vrijheid om al dan niet 
delen niet meer te zien (uitz. Is natuurlijk eigen 
aandachtsgebied).

• Via zwaartecategorie controle over de 
werkverdeling

• Geleidelijke aanpak laat toe om de effecten van 
subspecialisatie te monitoren (o.a. continuiteit)

Oplossingsrichting
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• Uitbreiden ROSE

• Vriescoupes Elkerliek, MMC

• Voorscreenen darmpoliepen

Wegvallen BVO cervix
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SCOOP



EUS/EBUS

•Endo-echoscoop
•Punctienaald
•Introductie oesophagus / maag
•Patholoog on site: 
representatief? !
•, 4L,5,7,8,9,



VOORDELEN ROSE

•Minder niet diagnostisch materiaal

•Optimaliseren celopbrengst



NSCLC: nu
New Targeted therapies for NSCLC are Histology based

• NSCLC: belang van onderscheid
• Adenocarcinoom

• EGFR mutatie
• Erlotinib (Tarceva®), Gefitinib (Iressa®)

• ALK mutatie
• Crizotinib (Xalkori®)

• Plaveiselcelcarcinoom
• Contra-indicatie voor Bevacuzimab (Avastin®)



NSCLC: immunologisch onderzoek

P63
TTF-1



Genafwijkingen in adenocarcinomen long



EGFR/KRAS

Maligne

Geen maligniteit

Immunologie FISH ALK

EGFR/KRAS



Toename ondersteuning
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•Verlies van efficientie : reistijd, 
aanwezigheid tijdens punctie

•Druk op flexibiliteit werkrooster

NADELEN
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BVO darmkanker

2016:

• 1293 inzendingen

• 3348 poliepen

• 8.1% maligne
















