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ADAS3 - Vragenlijst 6: Diagnostiek
Vrije vragenlijst

1 - Cytohistodiagnostiek

1.1. Maakt u gebruik van controles bij
histologische en immuunhistochemische
kleuringen?

 Ja

Nee

Onderstaand blok alleen invullen als u bij vraag 1.1 "Ja" hebt ingevuld.
1.2 Controles bij kleuringen

1.2.1. Zijn de controles retrospectief na te kijken?

 Ja

Nee

1.3. Is het laboratorium betrokken bij de opleiding
van analisten?

 Ja

Nee

1.4. Met welke laboratoriumscho(o)l(en) zijn er
contacten?

 --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

1.5. Is bij- en nascholing onderdeel van het
jaargesprek?

 Ja

Nee

1.6. Graag een upload van de na- en bijscholing
toevoegen

 
--------------------------------------------------------------
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1.7. Is er een na/bijscholingsplan per jaar per
analist?

 Ja

Nee

Onderstaand blok alleen invullen als u bij vraag 1.7 "Ja" hebt ingevuld.
1.8 Nascholing analist

1.8.1. Wordt deze na/bijscholing vastgelegd?

 Ja

Nee

1.9. Zijn de analisten aangesloten bij
beroepsverenigingen?

 Ja

Nee

Onderstaand blok alleen invullen als u bij vraag 1.9 "Ja" hebt ingevuld.
1.10 Beroepsvereniging

1.10.1. Welke beroepsvereniging en hoeveel
analisten

 

 Aantal
Vereniging Analisten
Pathologie (VAP)

0

Andere: 0

ADAS Visitatie B.V.
Vragenlijst voorbeeld Pagina 3



ADAS3 - Vragenlijst 6: Diagnostiek
Nederlandse Vereniging Voor Pathologie - Vragenlijst voorbeeld

1.11. Worden afwijkende meningen van analisten
en/of pathologen in de beoordeling van de
cytologische/histologische preparaten
vastgelegd?

 Ja

Nee

Gedeeltelijk

Niet van toepassing

Onderstaand blok alleen invullen als u bij vraag 1.11 "Ja" en 1.11 "Gedeeltelijk" hebt ingevuld.
1.12 Vastleggen afwijkende meningen van pathologen/analisten

1.12.1. Waar worden deze vastgelegd?

 --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

1.13. Worden herbeoordelingen vastgelegd?

 Ja

Nee

Gedeeltelijk

Niet van toepassing

Onderstaand blok alleen invullen als u bij vraag 1.13 "Ja" en 1.13 "Gedeeltelijk" hebt ingevuld.
1.14 Vastleggen herbeoordelingen

1.14.1. Waar worden de herbeoordelingen
vastgelegd?

 --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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1.14.2. Hoeveel %?

 --------------------

1.15. Zijn er met regelmaat vakinhoudelijke
groepsbesprekingen tussen analisten en
patholo(o)g(en) over cytologische onderzoeken in
relatie met histologisch en/of cytologische
follow-up?

 Ja

Nee

Gedeeltelijk

Niet van toepassing

1.16. Wilt u de follow-up gegevens van de
punctiecytologie van de 3 meest frequent
gepuncteerde organen over de afgelopen 2 jaar
bijvoegen.

 
--------------------------------------------------------------

1.17. Wordt bij discrepanties een foutmelding
geregistreerd of MIP melding gedaan?

 Ja

Nee

Gedeeltelijk

Niet van toepassing

1.18 Discrepanties en foutmeldingen

1.18.1. Bij welke discrepantie?

 --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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1.19. Wordt er samengewerkt met een
obductie-assistent?

 Ja

Nee

1.20. Wat zijn diens taken?

 --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

1.21. Vindt er schriftelijke voorlopige rapportage
plaats?

 Ja

Nee

1.22. Wat is het obductiepercentage per
ziekenhuis?

 --------------------

1.23. Wordt het postmortaal diagnostisch
onderzoek besproken?

 Ja

Nee

1.24. Met welke specialismen?

 --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

1.25. Vul de tabel in: Waar vindt deze bespreking
plaats
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 antwoord
bij de obductie Ja

Nee

n.v.t.

Anders namelijk

als periodieke (necrologie)
bespreking

Ja

Nee

n.v.t.

Anders namelijk

incidenteel bij een
demonstratie

Ja

Nee

n.v.t.

Anders namelijk

peri- neonathologie
bespreking

Ja

Nee

n.v.t.

Anders namelijk

anders Ja

Nee

n.v.t.

Anders namelijk

1.26. Worden de periodieke besprekingen per
specialisme georganiseerd?

 Ja

Nee

Niet van toepassing
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1.27. Hoeveel procent van het totaal aantal
obducties wordt besproken op
de periodieke bespreking?

 --------------------

1.28. Is er postmortaal onderzoek (bijvoorbeeld
brein) dat wordt uitbesteed?

 Ja

Nee

Onderstaand blok alleen invullen als u bij vraag 1.28 "Ja" hebt ingevuld.
1.29 Uitbesteed postmortaal onderzoek

1.29.1. Welk en waar naartoe?

 --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

1.30. Is er een protocol inzake afvoer
doodgeboren foeten?

 Ja

Nee

1.31. Zijn er Pathologie assistenten op het
laboratorium?

 Ja

Nee

Onderstaand blok alleen invullen als u bij vraag 1.31 "Ja" hebt ingevuld.
1.32 Pathologie assistenten op het lab

1.32.1. Zijn ze adequaat opgeleid?

 Ja

Nee
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2 - Moleculaire pathologie

2.1. Wordt er in uw laboratorium moleculaire
pathologie verricht?

 Ja

Nee

2.2. Welke onderzoekstypen voert uw
laboratorium uit (onderstaande classificatie
conform ISO 15189 scopelijst)

 Moleculaire Pathologie t.b.v.
HPV-onderzoek (niet in situ)

Moleculaire Pathologie insitu
detectie van chromosomale
afwijkingen

Moleculaire Pathologie detectie van
mutaties etc. (niet in situ)

DNA/RNA analyse inclusief PCR en
sequencing

Next generation sequencing

Fragment analyses (MSI, clonaliteits
analyses ed)

MLPA

Array CGH

Anders, nl 

2.3. Is de afdeling geaccrediteerd voor
bovengenoemde scopes conform de hiervoor
geldende norm (de CCKL praktijkrichtlijn of ISO
15189 versie 2012)?

 --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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2.4. Neemt de afdeling pathologie die moleculaire
diagnostiek verricht onder scope "moleculaire
diagnostiek in situ detectie van chromosomale
afwijkingen" hiervoor deel aan externe nationale
(SKML) en /of internationale
kwaliteitsrondzendingen?

 ja

nee

n.v.t.

2.5. Beschikt uw laboratorium over klinisch
moleculaire biologen (KMBP) in de pathologie, en
zo ja hoeveel FTE?

 --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

2.6. Is de afdeling erkend voor de opleiding tot
KMBP-ér?

 Ja

Nee

N.v.t.

2.7. Hoeveel FTE aan analisten heeft uw
laboratorium voor uitvoer van moleculaire
pathologie bepalingen?

 --------------------

2.8. Zijn er bepalingen die worden uitbesteed? En
zo ja, waar?

 --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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2.9. Verricht uw afdeling ook bepalingen voor
derden?

 Ja

Nee

2.10. Is er een separaat moleculair technisch
verslag, aanvullend op het geintegreerde
pathologieverslag?

 ja

nee

2.11. Is er een jaarverslag specifiek over de
moleculair pathologie?

 Ja

Nee

Geintegreerd

2.12. Welke handelingen vinden bij u in een
afzonderlijke ruimte plaats?
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2.13. Vinden het opwerken van
patiëntenmonsters, het maken van
PCR-reagentia en het analyseren van de
PCR-producten bij u in een afzonderlijke ruimte
plaats?

 ja

nee

ja en nee

Onderstaand blok alleen invullen als u bij vraag 2.13 "nee" en 2.13 "ja en nee" hebt ingevuld.
2.14 Handelingen in een afzonderlijke ruimte

2.14.1. Welke van bovengenoemde handelingen
vindt niet plaats in een afzonderlijke ruimte?

 
--------------------------------------------------------------
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