Bewaren en extra gebruik van
lichaamsmateriaal
De glaasjes en de paraffineblokjes zijn een
onderdeel van het patiëntendossier en worden bij
wet 30 jaar bewaard. Paraffineblokken bevatten
ook DNA.

Pathologische
anatomie

Wetenschappelijk onderzoek: jouw weefsel kan
gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.
Hiervoor is echter toestemming nodig van de
ethische commissie van AZ Zeno.

Informed consent
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Het restmateriaal of het materiaal dat niet verwerkt
werd in paraffine wordt 1 maand bewaard en
nadien vernietigd. Het restmateriaal wordt ook
gebruikt voor het anoniem aanmaken van controle
paraffineblokken. De controles dienen om zekerheid
te geven dat het onderzoek correct verloopt.

De patholoog heeft geen rechtstreeks contact
met de patiënt. Het informed consent is derhalve
geïncorporeerd bij de behandelende arts. Jouw
informed consent voor de ingreep betekent dat je
toestemming geeft dat jouw weefsel onderzocht
wordt door de patholoog.

Voor meer zeldzame controles maken we soms
gebruik van bestaande paraffineblokken waarin
voldoende weefsel zit. We punchen hieruit wat
weefsel en werken verder geanonimiseerd in de
controles.
Consulten en revisies extern: de diagnose is soms
moeilijk en vergt een blik van een expert patholoog.
Wij sturen dan veelal de coupes en de blok op
naar de expert voor verder onderzoek. Zo kan je
materiaal vlotjes in Harvard USA terecht komen.
Digitale pathologie zal dit proces vergemakkelijken
en vooral versnellen. Het kan zijn dat de expert
patholoog extra kosten aanrekent voor zijn
expertise. We trachten dit te minimaliseren of zelf
te bekostigen.
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Pathologische
anatomie
Team Pathologie

Voor de patiënten staan volgende topics centraal:

De pathologen werken in een erkend laboratorium
voor pathologische anatomie met een
onderliggend kwaliteitssysteem.

•

Zonder medisch laboratorium technologen (MLT)
zijn er geen coupes. Geen coupes, geen diagnose.
De pathologen werken nauw samen met de MLT
om tot goede microscopie coupes te komen van het
patiëntenmateriaal. Pathologie is nog grotendeels
een manuele ambacht en vergt dus heel wat
handelingen.
De pathologen in AZ Zeno zijn beiden
geconventioneerd en geaccrediteerd. Dit wil zeggen
dat zij de RIZIV-tarieven volgen en voldoende
opleidingen bijhouden en registreren.

•
•
•
•

informatie over pathologie met
introductiefilmpje uit Nederland
informatie over het bevolkingsonderzoek
frequente vragen van patiënten
kostprijs van het onderzoek
suggesties en klachten

Wat is pathologie?
Pathologie betekent ziekteleer. Het vakgebied
behelst de diagnostiek van ziekten en het
onderzoek naar oorzaken en mechanismen voor het
ontstaan ervan. Kankeronderzoek is een wezenlijk
onderdeel hiervan.

De volgende ochtend worden coupes gesneden
en gekleurd en door de patholoog onder de
microscoop bekeken. Vervolgens wordt een verslag
opgemaakt en opgestuurd naar de behandelende
arts, waarna het verder beleid van de patiënt kan
volgen.

De klinisch patholoog is een medisch specialist,
die met behulp van de microscoop op cel- en
weefselmateriaal van patiënten diagnosen stelt.
Daarnaast kan op een afdeling Klinische Pathologie
postmortaal diagnostisch onderzoek verricht
worden. Dit wordt door AZ Zeno uitbesteed aan
AZ Sint-Jan Brugge. De klinisch patholoog is geen
forensisch patholoog! CSI is niet aan ons besteed.

Informatie online

Concreet zal weefsel (of cellen) bij de patiënt
weggehaald worden door de behandelende arts
en opgestuurd worden naar de pathologie afdeling
met de nodige informatie op de aanvraag.

De laboratoriumdirecteur heeft ervoor gekozen om
zoveel mogelijk informatie online te zetten,
zowel voor patiënten als voor artsen.
(http://www.azzenopathologie.net/pathologie/)

Wij ontvangen het weefsel en nemen het in
behandeling. Het weefsel wordt gefixeerd
(6-72 uur) en vervolgens overnacht verwerkt tot
snijdbaar weefsel via paraffine.

Het verslag van de patholoog is onderdeel van het
patiëntendossier. Een patiënt of niet-behandelend
arts kan geen verslag opvragen op onze afdeling.
Hiervoor moet via de behandelende arts gewerkt
worden. De huisarts van de patiënt is steeds een
behandelend arts.

