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Doelstelling

• Tekort aan pathologen

• Mobiliteitsproblematiek in België

• Patholoog en microscoop zijn onafscheidelijk

• Vraag: Kan digitale pathologie ons helpen?
Kunnen we de navelstreng met de microscoop 
doorknippen?



Project
• Digitalisatie van coupes: mogelijk?

• Kwaliteit van de glaasjes?

• Integratie in LIS-pakket Da Vinci
� Dagelijkse klinische praktijk, medium sized lab.

� Alle gegevens beschikbaar (patiëntgegevens, VG)

� Bijkomende testen: aanvullende kleuringen, IHC.

� Integratie van de verschillende additionele glaasjes.

• Voorjaar 2013: start project met 3 partners:
� Roche Diagnostics: iScan HT

� Fresco Consult: LIS DaVinci

� RZ HH Tienen: pathology lab / IT department





Medicolegale problematiek

• Medisch directeur

• Thumbnail = macroscan van het glaasje

• Thumbnail wordt “eeuwig bewaard” in het LIS.
Da Vinci � je kan steeds raadplegen welke 
coupes u werden getoond.

• Thumbnail wordt geopend dmv paswoord � je 
kijkt naar je glaasje alsof je door je microscoop 
kijkt.



Integratie in LIS Da Vinci



Problemen en oplossingen (deel 1)

• Connectie tussen scanner I-scan en LIS Da 
Vinci en integratie: OK!
� Zijn alle HE-coupes van 1 biopt/resectiestuk 

aanwezig?

� Zijn van al deze coupes wel degelijk 
thumbnails/macroscans aanwezig?

� Kunnen we de thumbnails openen en naar glaasjes 
kijken?

� Zijn er geen “verkeerde” glaasje bv. Van een ander 
staal of andere patiënt?

� Aanvullende kleuringen bv IHC (dako) � worden ze 
ook “herkend” door scanner en aan juiste 
patiënt/biopsienummer gekoppeld?



Problemen en oplossingen (deel 2)

• Kwaliteit is perfect: best wel scannen op x40!

• “Tools” om makkelijker en sneller door glaasje te 
bewegen
� “pijn in elleboog/pols” � bamboo en soort pen

� Handige bedieningsknopjes:
x2,5 / x4 / x10 / x20 / x40 

• Aantekeningen
Metingen: bv afstand tussen snedevlak// 
Breslow bij MM. (handig en snel)

• Speciale schermen: topkwaliteit van beeld
(beter dan microscoop!!)



Problemen en oplossingen (deel 3)

Geheugencapatiteit

• 1 glaasje = tss 2 en 6 GB
1 week: 1 TB (medium sized lab, enkel biopten)

• Server zat dus erg snel vol!

• Meer geheugen nodig dan eenieder had 
voorspeld

• Oplossingen worden door IT gezocht

• Voorlopige oplossing: 6 weken mogelijkheid tot 
openen van glaasjes.



Huidige tekortkomingen - problemen
• Scannen zelf duurt relatief lang:“weefselhygiëne”?

• 2 cursors nodig (lees 2 PC’s): namelijk 1 cursor 
om je protocol te maken (spraakherkenning) én 1 
cursor om door je microscopisch beeld te 
bewegen 
� we zijn dit aan het uittesten.

• Lijst van glaasje in “logische volgorde” van B1 �
B10 enz. en dan de diverse taken. Is nu 
gerealiseerd sinds laatste upgrade van Da Vinci.
Taken zijn wel nog niet benoemd.

• Gewoon worden om zo te kijken: koudwatervrees



Samenvatting

• Integratie scanner Roch – LIS Da Vinci: OK

• Belangrijke reductie staalverwisseling: barcodes 
en volledige integratie in patiëntenbestand.

• Mooie beeldkwaliteit/handige tools

• Aantekeningen en metingen: makkelijk!









• Digitale pathologie: oplossing voor 
pathologentekort en mobiliteitsproblematiek

� Je kan werken “overal waar er een PC beschikbaar is”
(vanuit verschillende lokaties)

� Je kan werken voor verschillende ziekenhuizen

� Je kan makkelijker second opinions vragen 
(zonder glaasjes met taxi of bode te sturen).

DIGITALE PATHOLOGIE: THE KEY TO THE FUTURE


