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Beste,
Vrijdag 30 maart 2018 is de afdeling Klinische Pathologie gesloten omdat door de
live-gang van ‘Ons EPD’ onze informatiesystemen helaas niet beschikbaar zijn.

Telefoon
013-5392619
E-mail
pathologie@etz.nl
Internet
www.pathologietilburg.nl
www.etz.nl

Vanaf de livegang van ons EPD wordt de workflow van de pathologie aangepast. Een
aantal aanpassingen kunnen ook voor u als aanvrager van belang zijn:


Vanaf de livegang zult u geen papieren versie van de uitslag ontvangen.



Al het materiaal dient per patiënt op de juiste wijze verpakt aangeleverd te
worden. (zie bijlage).



Alle orders die uw afdeling verlaten dienen afgerond te zijn. Dit is o.a. belangrijk
bij het aanvragen van vriescoupes. Mocht na het sluiten van een order er toch
nog materiaal worden aangeboden, dan dient dit onder een nieuwe order te
gebeuren.



I.v.m. de patiëntveiligheid zullen wij eerder dan voorheen besluiten om materiaal
retour te sturen, indien de aanvraag niet op de juiste wijze wordt aangeleverd.



In Ons EPD bestaan voor het aanvragen van onderzoeken Pathologie de volgende
ordertypen::
- histologie enkelvoudig
- histologie meervoudig
- cytologie enkelvoudig
- cytologie meervoudig
- MDL PA poliep/biopt
- obductie
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Door in het orderscherm het woord ‘pathologie’ te typen in het vak ‘Nieuwe
orders of ordersets plaatsen’ worden alle pathologie ordertypen getoond.
‘Enkelvoudige orders’ zijn te gebruiken bij een onderzoeksaanvraag met 1
inzending (1 potje) en vergen minder handelingen.
‘Meervoudige orders’ zijn te gebruiken bij een onderzoeksaanvraag met 1 of
meerdere inzendingen.
Indien gelijktijdig cytologisch en histologisch materiaal wordt afgenomen kan dit
niet als één order worden ingestuurd. Er dient een aparte order voor cytologie en
histologie aangemaakt te worden (bijv. bij een beenmergaspriraat en een
botbiopt).

Mocht u n.a.v. deze informatie nog vragen hebben kunt u contact opnemen met J. Vos, Teamleider
Algemene Ondersteuning (2600, j.vos@elisabeth.nl ).
Deze brief is ook digitaal na te lezen op onze website: www.pathologietilburg.nl

Met vriendelijke groet,

Jeroen Stavast, Laboratoriummanager
Afdeling Klinische Pathologie
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