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The PIE in the sky: early 2017

Planned
Workflow - consult & revisie

- huidige workflow
- PIE workflow 

handmatige upload
Uitrol PIE-onderdelen test en prod
E-learning beheer
Acceptatietesten techn/funct test
Workflowtest
E-learning/instructie eindgebruikers
PIE in produktie!
Validatie



Begin 2017 startte PIE nogal optimistisch..

Technische ketentest: eind mei, zsm

Functionele acceptatietest: juni ‘17

E-learning/instr. eindgebr.: eind juni 17

PIE in produktie Maandag 3 juli 



Er kwamen nog wat uitwijkmanoeuvres



De proeftuin: PALdord <> Path Erasmus MC

‣ PAL Dordrecht heeft een scanner (Lex Makkus). 
‣ Aardig wat revisie verkeer tussen PAL dord en 
Erasmus
‣ PAL Dordrecht heeft UDPS LIMS. Erasmus MC 
heeft SymPathy. 



Eind mei 2017 haalde we niet. Onze 

projectmanager mailde 10-1-18: 

Leveren van de proof of principle (het kan in 
principe werken): WEL aangetoond
Verificatie (werkt het technisch in de praktijk): NIET 
aangetoond



Eerst resultaat technische ketentest 

(systeemverificatie). Verslag vd manager: 

Snelheid viewer niet altijd goed
Maar patholoog kon ‘zien’ waar ie was
Wilde iets ter controle waar ie al geweest was
Scan van etiket erbij als extra controle gewenst 

Administratieve ”closed loop” is in principe aangetoond:
(aanvraag vanuit het PA EMC via PIE/lab to lab in systeem)

Een enkel technische knelpunt ten aanzien van de 
administratieve afhandeling die meer specifiek voor de 
workflow van het Erasmus MC lijkt te zijn, zou zijn opgelost. 
Een laatste test op zeer kort termijn moet dit bevestigen



Stand van zaken april 2018

→ 2. Systeemvalidatie  (ook op PALGA website): 65 
casus. De hele keten moet dan gebruikt worden



Consultaanvragen gaan volgens hetzelfde model, verschillen zitten in de workflow



Nader bekeken: PIE tussen lab A → lab B 

(Erasmus)

‣ Dit betekent aanvragen vanuit B naar A via lab-to-lab
‣ Dan ‘scannen en uploaden van beelden’ in lab A
‣ Veilig verzenden van patient gegevens (lab to lab)
‣ én juiste scan vanuit lab A beschikbaar maken voor lab B

‣ In lab B gegevens inladen in LIMS (SymPathy/UDPS/poema)
‣ bij ontvangst check op de goede pat gegevens 
‣ Viewer in lab B die scanformat vanuit Lab A kan lezen

‣ Verslagleggingsmodus in lab B compatibel met digitale 
verwerking en autorisering via lab to lab terug.



Het schema volgens de secretariaten ..

Soms PIE, soms lab to lab 
issues
Iedereen wilde best graag 
beginnen 
steeds bugs en andere 
belemmeringen (werk!)
Life-testen is ingewikkeld 
met pat registratie 
systemen..



Waar zaten fricties? (65 gevallen vanuit PAL 

Dordrecht…naar Erasmus)

Niet alle ‘velden’ in U-DPS bleken 1:1 in SymPathy terug te 
vinden te zijn. 

Het uitzoeken van de ‘juiste patient’ (indien de patient bv al 
bekend zou zijn in Erasmus) bleek complexer dan gedacht. 
Er moest ook een bevestiging in komen (‘ja, dit is de juiste 
patient’). 

Manual of automatische upload: aanpassingen in de workflow



Waar fricties? …

Dat goed afspreken tussen de twee labs (over wie doet wat en 
wie gaat, als het goed loopt, wat doen) wel wat aandacht nodig 
had 
Mensen zo 1,2,3  nieuwe taken niet volgens de tekentafel 
uitvoeren..
Financieël waren overigens de onderhandelingen zijn nog niet 
helemaal afgerond..en Sectra kreeg problemen voor de neus die 
deels bij de laboratoria hoorden

Af en toe kwam het geheel spontaan stil te liggen → “ Hoi 
iedereen”  mails…



Hoi Iedereen / beste Allen

Ik heb van mijn collega’s begrepen dat er tot nu toe nog geen 
cases te zien zijn in PIE tussen. De teller is blijven hangen op 7 
cases. Graag zou ik willen vragen of de oorzaak van het 
probleem gekend is? Kunnen we verder met uploaden? 
Ik begreep dat er bij jullie organizatorisch het e.e.a. nog 
aangepast diende te worden? 

Sorry, we hadden een update van U-DPS en de nwe applicatie 
was even niet meegemigreerd

“dan kunnen we niet testen; ivm vakanties te druk” “ sorry geen 
tijd, we zitten net vandaag in een verbouwing

Beste allen,
De berichten komen niet door vanuit Pathan naar Erasmus MC.



Het ging niet zoals ooit in Zile, Turkije



Maar op 1-4-19 staat alle casus klaar in 

SymPathy in Erasmus MC

De casus aanvragen verricht in Erasmus. Alle glaasjes zijn 

vervolgens gescand in Dord.-- > manueel geüpload naar de PIE 

server (Opmerking: dit ging traag; semi-automatisch process

gebruikt kan worden met minimale manuele handelingen én er 

waren bandbreedte/internet beperkingen). 

Nu moeten een aantal van onze pathologen nog 65 coupes 

digitaal kijken (maar nog geen licentie voor de Sectra viewer)



Maar de infrastructuur voor PIE revisie ligt er 

nu wel… 
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En Lab to lab aanschakelen met Pathan. 

Zonder PIE
Er was iets een barcode (okt 2018). Hier moesten de leveranciers naar kijken. 
In nov 2018 ging Pathan aanvragen sturen via lab to lab. Geen papieren aanvragen meer



Ondertussen is er ook nog het thymomen

panel

Maasstad = voorzitter
LabPal stuurt panelaanvraag via Lab2Lab => 
Maasstad
LabPal doet upload van de casus

(en genereert dus de case key)
Maasstad meldt aan in panelmodule
Panelmodule stuurt link viewen beelden naar alle 
paneldeelnemers
Maasstad stuurt de uitslag naar LabPal
etcl



In Rotterdam gaat het wel vliegen



Afsluitend

1. De kPIE revisie module sec werk prima, maar de 
inpassen in een lokaal systeem vergt aanzienlijk meer 
2. Je hebt een project manager nodig die voorbereid, 
organiseert, aanstuurt, tijd bewaakt, koffie schenkt,etc
3. Die validatie moet je wel goed voorbereiden
4. We zijn nu 2 jaar bezig
5. De full closed loop van revisies (PIE en lab-to-lab) 
komt er, maar niet alle revisies coupes zullen zo 
afgehandeld kunnen worden. Streef%: 70-80%
6. Prijskaartje van de infrastructuur
7. Deze ontwikkeltijd is helemaal niet ongewoon



Dankzij PIE, lab-to-lab & Medewerkers

PAL Dordrecht: Francien van Nederveen, Lex Makkus, 
Monique den Ouden, Monique Mezzez.

PA Erasmus MC: King Lam, Peter Riegman, Annelies 
Klerk-van Vliet, Hans de Bruin, Alex Nigg, Sander van 
Dijk

Sectra: Monique Kleintjes, Mathias Sellenslagh
Phit: Andre Huisman



Dank voor uw aandacht


