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Rotterdamse Pathologen werken steeds vaker virtueel met elkaar samen
Pathan ontvangt 100% digitaal award1 van Philips als erkenning voor digitale werkwijze
Rotterdam/Eindhoven – Pathan BV heeft de 100% digitaal award van Philips ontvangen als
erkenning van de digitale werkwijze van het pathologielaboratorium. Pathologen beoordelen
de weefsels en cellen niet langer standaard onder de microscoop maar op een beeldscherm.
De digitalisering van de pathologie maakt het mogelijk voor pathologen om op afstand samen
te werken. Voor een organisatie zoals Pathan die werkt voor meerdere ziekenhuizen is dit van
groot belang. Pathan werkt voor ziekenhuizen in de omgeving van Rotterdam en in Zeeland.
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“Onze pathologen werken vanaf verschillende locaties met elkaar samen en participeren bij
wijze van spreken virtueel als één staf”, zegt Arlinke Bokhorst, Bestuurder bij Pathan BV.
“Door onze digitale werkwijze kunnen de pathologen makkelijker met elkaar op afstand
overleggen over de coupe van een patiënt alsof ze bij elkaar binnenlopen. We hebben niet
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alleen geïnvesteerd in digitale pathologie maar ook goede connectiviteit naar onze server in
Rotterdam. Een patholoog in Zeeland kan deze raadplegen, alsof hij in Rotterdam zit.”
Focus op kwaliteit en specialisatie
Pathan verzorgt het pathologieonderzoek voor vijf ziekenhuizen: Franciscus Gasthuis in
Rotterdam, Franciscus Vlietland in Schiedam, IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel,
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen en Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in
Goes. De pathologen bevinden zich op andere locaties dan de artsen waarvoor diagnoses
worden gesteld. Digitale pathologie helpt het laboratorium niet alleen bij het uitwisselen van
beelden tussen verschillende pathologen, maar ondersteunt ook kwaliteitsbesprekingen en de
communicatie met de medische specialisten. Ook wordt de scholing die Pathan verzorgt
hierdoor gefaciliteerd, waardoor dit ook op afstand gevolgd kan worden, iets wat in deze tijd
van de uitbraak van het coronavirus beslist van pas komt.
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100% digitaal award
Philips reikt de 100% digitaal award uit aan elk pathologie laboratorium die overstapt op een
digitale werkwijzen en voldoet aan een drietal criteria. De aanpak is 100% digitaal als het
laboratorium aan de volgende criteria: alle histologie coupes (FPPE-slides) worden digitaal
gescand, digitale beoordeling van de beelden is de standaardwerkwijze van het lab en de
meerderheid van de pathologen werkt digitaal.2
“Voor een groot pathologielaboratorium zoals Pathan is digitalisering een grote stap die een
verandering van werkwijze vereist,” zegt Daniella van den Corput, Business Marketing
Manager Laboratory & Pathology Solutions bij Philips Benelux. “Met onze digitale pathologie
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oplossingen willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening van
pathologielaboratoria. Door te digitaliseren hopen we dat de samenwerking in een netwerkorganisatie zoals Pathan verder ondersteund kan worden en patiënten daar uiteindelijk van
profiteren bij hun diagnose.”
1

De werkwijze van een pathologie afdeling of –laboratorium is 100% digitaal als het laboratorium aan drie criteria voldoet: alle
histologie coupes (FPPE slides) worden digitaal gescand, digitale beoordeling van de beelden is de standaardwerkwijze van het lab
en de meerderheid van de pathologen werkt digitaal.
2
De 100% digitaal award wordt uitgereikt nadat door Philips is vastgesteld dat het laboratorium voldoet aan de criteria
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Over Pathan
Pathan verzorgt het pathologieonderzoek voor huisartsen, ZBC’s en 5 ziekenhuizen in
Rotterdam en omstreken en Zeeland. Binnen de groep pathologen wordt gewerkt met
aandachtsgebieden, waarbij een aantal pathologen zich verder gespecialiseerd hebben in een
bepaald type diagnostiek bijvoorbeeld mammapathologie of dermatopathologie. Pathan
werkt ook samen met het Erasmus Medisch Centrum voor het doen van moleculaire
diagnostiek. Daarnaast verzorgt Pathan een deel van de opleiding tot patholoog als onderdeel
van de opleiding in het EMC.
Over Koninklijke Philips N.V.
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van
gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en
het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond
leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van
geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften
van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. Het hoofdkantoor van
Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming is marktleider op het gebied van
diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen,
patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Met
wereldwijd circa 81.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan
100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2019
een omzet van 19,5 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op
www.philips.nl/nieuwscentrum.
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