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• Patiëntje Jeroen uit Ede 11 jaar werd via de huisarts doorgestuurd 
naar de internist in Gelre wegens nachtzweten vermoeidheid en 
koorts sinds 4 weken 

 

• snel groeiende vergrote lymfklier in de hals   

 

• ouders erg verontrust 

 

Uit de praktijk gegrepen 



Wat is uw diagnose? 

Uit de praktijk gegrepen 



Hematopatholoog uit Gelre:  

 

“Lastige diagnose. Graag snel expert opinie in UMC Utrecht.” 

       

EN NU??? 

Uit de praktijk gegrepen 



Wachttijd is cruciaal 

• Kans op curatie verminderd bij langer wachten 

 

• Langer wachten veroorzaakt ernstige distress bij patiënten  



• woensdag digitale beelden voor digitaal consult van Gelre Ziekenhuis 
naar expert hematopatholoog UMC Utrecht 

 

• donderdag definitieve diagnose digitaal van UMC Utrecht terug naar 
Gelre 

 

• vrijdag start behandeling 

 

• Heden: Patiënt maakt het goed 

 

Uit de praktijk gegrepen 

Gelukkig hebben we PIE!*  

*  PIE = Pathology Image Exchange) 



Voordelen van digitale pathologie 

• Efficiënt 
• Ergonomie 
• Patiëntveiligheid 
• Archief 
• Delen van patiëntinformatie 
• Onderwijs 
• Onderzoek 
• Kunstmatige intelligentie software 

Cour tesy to Dr. Celien Vreuls 



  



PIE: een uniek interdisciplinair initiatief 



Doel van PIE: 

 

• Landelijke uitwisseling tussen pathologie laboratoria zonder barrières 

• Op een gestandaardiseerde manier  

• Op een veilige manier 

 

PIE is een “best practice” voorbeeld voor samenwerking in de 

gezondheidszorg ten behoeve van snellere en betere zorg voor de patiënt.  

Pathology Image Exchange (PIE) 



• PIE dient een groot medisch belang (pathologie is vaak de 
hoeksteen van verdere behandeling) 

 

• PIE behelst een landelijk netwerk waarop alle pathologie labs 
zijn aangesloten 

 

• PIE verhoogt de doelmatigheid van de zorg (first time right) 

 

• PIE dient de patiënt door betere en snellere diagnose 

Waarom is PIE prioritair? 



Nu beschikbaar voor drie werkprocessen 

Revisie 
2 

Consult  
1 

Exper t Panel 
3 
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. 



Veilig door scheiding van beeld en gegevens 

Pseudoniem 

beeld 

Gegevens 



Cruciale factor voor transmurale uitwisseling van 
digitale pathologie beelden  

• Cruciale factor voor digitale gegevensuitwisseling tussen de labs 

 

• Goed samenwerken met leveranciers en LIMS systemen 

 

• Kostenbeheersing 



• Door PIE ontvangt de patiënt sneller de diagnose 

Welke informatie is relevant voor de patiënt om 
te ontvangen en om te delen? 
 



• Geen juiste diagnose (en dus geen optimale behandeling) 

 

• Geen tijdige diagnose (en dus te late behandeling) 

Welke risico’s bestaan er voor de patiënt? 
 



• PIE is een schaalbaar platform (hogere volumes en naar 
andere disciplines) 

 

• gebaseerd op internationale Zorg-ICT standaarden 
(DICOM, IHE XDS-i)  

 

• Blijvende ontwikkeling 

Beschikbare relevante veldnormen of richtlijnen en 
informatiestandaarden (over taal en techniek). 
 



• Zorgen dat alle stakeholders aan tafel zitten om MDO processen 
en registratie aan de bron te faciliteren door te sturen op 
implementaties (m.n. bij EPD leveranciers bv mogelijkheid tot 
hergebruik van gegevens in (transmurale) MDO’s voorwaardelijk 
te stellen. 

 

• Waken dat PIE kan aansluiten op andere IT structuren in de zorg: 
dus gebruikmaken van standaardisatie (DICOM, XDS(-i)). 

Wat kan het Informatie Beraad voor PIE betekenen? 



Betere diagnostiek. Betere zorg. 

Pathology Image Exchange 


