PATHOLOOG ÉN PATIËNT VAREN
WEL BIJ GEDIGITALISEERDE PATHOLOGIE
Met de systematische digitalisering van
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• Verhoogde patiëntveiligheid

• Raadplegen op afstand
Een derde belangrijk pluspunt, dat zelfs van
levensbelang kan zijn, is van toepassing op
de diagnostiek. De pathologen van campus
Sint-Jan kunnen de beelden, indien nodig, op
een veilige manier vanop afstand oproepen.
Bovendien kunnen ze de beelden tonen tijdens
multidisciplinaire vergaderingen; is het mogelijk
om via de digitale snelweg veel sneller dan
voorheen een extern consult in te roepen; of
om een digitaal platform op te richten dat de
interactie met de clinicus bevordert.
• Diagnostische meerwaarde
De software zelf biedt bovendien een
diagnostische meerwaarde. Zo is een exactere
kwantificatie of een vlottere vergelijking van
immunohistochemische kleuringen mogelijk. Het
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“Digitale pathologie: het einde van de microscoop?”
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• Ergonomische voordelen

• Opleidingstool
De opleidingsmodule is permanent toegankelijk.
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WAT ERBIJ KWAM KIJKEN

worden. Deze coupes bekijken gebeurt vandaag

in de juiste map terecht voor bespreking met

De omschakeling had vooral technologisch

nog microscopisch, net zoals weefsel dat moet

de assistenten. Vroeger werd al eens een coupe

heel wat voeten in de aarde. De nieuwe

gepolariseerd worden om vreemd materiaal op

opzijgelegd, maar dat hield weer een extra risico

procedurestappen vroegen in de eerste plaats

te sporen. Eens ook de labo-aanvragen digitaal

op verlies in.

om een nieuw LIS, maar ook om een aangepaste

kunnen gebeuren, zal dit nog accuratere resultaten

airco-installatie, een gestabiliseerde tafel en

opleveren.

• Digitale platformen

computers voorzien van de nodige scanapparatuur.

Via centralisatie kan digitalisering ook het huidige
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Diensthoofd pathologische anatomie
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