
prio Medisch kritisch opmerking type proces

1 biopten dd infectie en/of immuungecompromiteerde patient (LK, long, huid) biopt

1 biopten GVHD, Tx rejectie, vasculitis, medicatiereactie (oa huid, nier, beenmerg, lever) biopt

1 biopten hooggradig lymfoom, snelgroeiende tumoren biopt

1 cytologie pleuravocht, BAL, ascites, liquor cytologie

1 cytologie vraagstelling infectie cytologie

1 lymfeklieren (niet SN)

1 vriescoupes vriescoupe

2 beenmergbiopt overig biopt

2 biopt huid inflammatoir evt triage naar 3 biopt

2 biopt huid neoplastisch biopt

2 biopt, curettement niet neoplastisch overig (blaas, oesofagus, maag, darm) evt triage naar 3 biopt

2 biopten oncologisch incl premaligne beperk kleuringen en immuno aanvragen biopt

2 consulten ad hoc triage

2 cytologie EUS (long, pancreas, bijnier), EBUS (long), overige puncties LK cytologie

2 cytologie schildklier cytologie

2 cytologie urine nieuwe diagnose cytologie

2 moleculair diagnostisch sarcomen en melanomen moleculair

2 moleculair predictief alleen smip en dd moleculair

2 resectie lymfeklier sentinel nodes resectie

VOORBEELD triagesysteem pathologie (met dank aan Pathologie RadboudUMC); 20-03-2020

Leidende principes voor indelen zijn: 

1. Veiligheid en welzijn van onze medewerkers

2. Goede diagnostiek die maximaal bijdraagt aan medisch beleid in de corona pandemie, lokaal code oranje en hoger. 

3. Verantwoord gebruik van schaarse middelen. 

Deze lijst moet ons helpen om stapsgewijs heldere keuzes te maken als de organisatie onder hoge druk komt te staan. 

Deze prioritering wordt van ontvangst tot aan verslag aangehouden. 

crisis situatie: 

Noodzakelijke zorg

capaciteit beperkt, 

verdringing electieve 

zorg:

Zo mogelijk nog doen 

i.v.m. ernstige 

klachten;

 

(agressieve) 

oncologische 

aandoeningen



prio Medisch kritisch opmerking type proces

3 biopten long ILD chronisch biopt

3 BVO darm biopt

2 BVO mamma biopt

3 cytologie oculair lymfoom cytologie

3 cytologie urine follow up cytologie

3 lever niet neoplastisch overig biopt

3 Mohs chirurgie vriescoupe

3 Nier EM EM

3 resectie huid neoplastisch resectie

3 resecties niet neoplastisch algemeen resectie

3 revisies

3 Spier EM, enzym EM

3 Spier enzym enzym

4 BVO cervix cytologie

4 Obductie

4 placenta resectie

4 Research verrichtingen

prio procesmatig kritisch proces

1 veiligstellen van materiaal (vriezen, op formaline)

1 inboeken

1 inblokken van vochten

1 biopten inblokken

1 Patholoog vraagbaak kliniek en labs

1 ICT ondersteuning

2 Botresecties zagen en fixeren

ondersteuning mortuarium mits 1-2 continu

ondersteuning overige afdelingen mits 1-2 continu

3 ROSE

3 MDO 

3 Mohs ondersteuning

capaciteit onder druk

crisis situatie: 

Noodzakelijke zorg

capaciteit beperkt

capaciteit onder druk:

eventueel nog doen

Als eerste annuleren


