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Het PA-verslag is van oudsher gericht aan de behandelaar en niet aan de patiënt. Elders in het NTvG staat een pleidooi voor

patiëntgerichte communicatie vanuit de patholoog. Maar heeft dit wel toegevoegde waarde? De meningen zijn verdeeld.

Zoals Lange en collega’s terecht beschrijven in dit nummer (D6534),1 is het pathologieverslag gericht aan de behandelaar en is het

een belangrijk document, waarop de diagnose, beleid en prognose worden gebaseerd. Net zoals dat het geval is met andere

diagnostische rapporten, bijvoorbeeld van de radioloog (zie ook D6687). Lange en collega’s stellen dat: ‘In een tijdperk van

gezamenlijke besluitvorming waarin de patiënt maximaal geïnformeerd moet zijn, kan directe communicatie tussen patiënt en patholoog van

toegevoegde waarde zijn. (…) In dit artikel geven wij een pleidooi voor een patiëntgerichte benadering van het pathologieverslag en kijken wij

hoe de communicatie over de inhoud (…) geoptimaliseerd kan worden.’1 Wij denken dat patiënten niet zitten te wachten op meer

communicatie met andere zorgverleners zoals de patholoog, maar wel op betere communicatie over met name het proces en uitleg

over de uitslagen door de behandelend arts.

Uitdagingen in het diagnostisch proces

De grote uitdaging voor de clinicus is om de diagnostiek snel en compleet te verrichten, want patiënten willen snel weten waar ze aan

toe zijn. In de praktijk is het diagnostisch proces vaak juist complex en tijdrovend. Het is uitdagend omdat de verschillende

onderzoeken in samenhang geïnterpreteerd moeten worden.

Omdat elk diagnostisch onderzoek gepaard gaat met onzekerheden, leidt een onderzoek regelmatig tot vervolgonderzoek, zeker als

er toevalsbevindingen zijn, meerdere diagnoses worden gesteld of meerdere disciplines betrokken zijn. Losstaande uitslagen,

bijvoorbeeld in een complexe discipline als de oncologie, zeggen vaak te weinig. Alleen door anamnese, lichamelijk onderzoek,

beeldvormend onderzoek, laboratoriumonderzoek en pathologisch onderzoek te combineren, ontstaat een volledig beeld over de

diagnose en behandelmogelijkheden.

Lange en collega’s constateren dat het pathologierapport nu gericht is aan de behandelaar. In de oncologie is altijd een behandelteam

van diagnostici – zoals een patholoog en een radioloog – en behandelaren betrokken bij een multidisciplinair overleg (MDO) waarin

alle informatie van het diagnostisch traject wordt verzameld. Het doel van een MDO is om op basis van alle relevante tumor- en

patiëntkenmerken – zoals klinische conditie en voorgeschiedenis – tot een behandeladvies te komen. Daarnaast kunnen er ook

meerdere behandelmogelijkheden zijn en is er altijd de optie om niet te behandelen. Het behandeladvies wordt besproken met de

patiënt en zijn naasten. Hierbij worden idealiter de wensen van de patiënt en de psychosociale situatie meegenomen en bij het

behandelvoorstel worden ook de nadelige gevolgen van een behandeling besproken.

Uitdagingen in de communicatie

Wij denken dat er een aantal concrete verbeteringen in de communicatie naar de patiënt gewenst zijn. We willen daarbij eerst ingaan

op de voor ons belangrijkste uitdagingen: het belang van het begrijpen van de verslagen, het belang van een juiste interpretatie van

de verslagen in de context en de timing van het vrijgeven van verslagen.

Diagnostische rapporten zoals het pathologieverslag zijn in de eerste plaats opgesteld voor artsen, dus in medisch jargon. Dit is voor

patiënten in principe onbegrijpelijk. Wij denken net als Lange en collega’s dat de patiënt baat zal hebben bij een goede leesbaarheid

van alle medische documenten. Wie gebruik maakt van Google Translate weet dat kunstmatige intelligentie hier wellicht een

oplossing voor kan bieden. Niet alleen voor pathologierapporten, maar generiek in de zorg.

Ten aanzien van de interpretatie van pathologieverslagen willen wij aangeven dat het zelfs voor aanvragers uitdagend kan zijn deze

verslagen juist te interpreteren, laat staan voor patiënten. Het is regelmatig nodig dat de aanvrager en de patholoog bilateraal

overleggen over de bevindingen en de klinische context; in de oncologie gebeurt dat gestructureerd in het MDO. Naar aanleiding van

deze overleggen kunnen bevindingen bijgesteld of nader onderzocht worden, bijvoorbeeld met aanvullend immunohistochemisch of

moleculair onderzoek.
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Een ander aandachtspunt is de timing waarmee informatie uit het dossier beschikbaar komt voor de patiënt. Dit vraagt erom het

zorgpad logistiek zó in te richten dat de uitslag tijdig besproken wordt met de patiënt. Ons inziens is het belangrijk dat de uitslag van

een pathologieverslag – waarin bijvoorbeeld de diagnose kanker definitief gesteld wordt – eerst door de behandelend arts met de

patiënt wordt besproken, en dat het verslag pas daarna voor de patiënt zichtbaar wordt.

Conclusie

Wij denken niet dat directe communicatie met de patholoog veel toegevoegde waarde heeft om deze drie punten te verbeteren. Wij

vragen ons zelfs af welke patiënt zit te wachten op een complex gesprek met een team waar de patholoog deel van uitmaakt. Ook

staan gecombineerde consulten of extra consulten op gespannen voet met de focus op efficiëntie in de zorg. Multidisciplinaire

spreekuren met alleen behandelaars leiden al tot belangrijke logistieke en financiële uitdagingen.

Wel zou de patiënt veel kunnen winnen als er betere uitleg komt over het proces. Bijvoorbeeld een uitleg als de patiënt informatie

gaat raadplegen in het dossier: ‘Let op: u gaat het pathologierapport raadplegen. Het rapport wordt – samen met de andere uitslagen van

bijvoorbeeld bloedonderzoek en radiologisch onderzoek – door uw arts besproken met de patholoog en andere betrokken experts om tot een

diagnose en behandelvoorstel te komen. Men kan met alleen het pathologierapport geen diagnose stellen of behandelplan maken. Bespreek

deze uitslag daarom eerst met uw (behandelend) arts, die ook rekening houdt met uw wensen (bv, wat is belangrijk voor u in uw leven). Indien u

daarna nog vragen heeft, kunt u deze bijvoorbeeld per mail aan uw arts stellen.’ Daaraan kan ook worden toegevoegd dat dit een van de

redenen is waarom er vaak enige tijd gewacht moet worden op een uitslag.

Wij concluderen dat het zinniger is om te zorgen voor een goede begeleiding van de patiënt in het diagnostisch traject, voorlichting

daarover te geven en daarnaast de logistiek en tijdsduur hiervan te optimaliseren. Wellicht kan het medisch jargon in de toekomst

middels kunstmatige intelligentie automatisch vertaald worden naar rapporten die leesbaar en begrijpelijk zijn voor patiënten.
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