Thymoompanel
In 2009 werd het initiatief genomen om een thymoompanel in te richten waarbij
ingestuurde casus door middel van virtuele coupes decentraal werden beoordeeld.

Dit thymoompanel wordt voortgezet in het kader van een SKKP kwaliteitsproject met
als doestelling het formuleren van randvoorwaarden voor nog op te zetten virtuele
pathologie panels.

Werkwijze panel (2012)
Het panel functioneert als landelijk referentie panel voor primaire epitheliale tumoren
van de thymus en tumoren waarbij binnen de differentiaal diagnose een thymoom
wordt overwogen.

Casus worden aangeboden aan het panel, bij voorkeur worden naast de standaard
kleuringen ook10 blanco coupes meegestuurd; de coupes worden na digitalisering
en beoordeling geretourneerd. Het panel maakt gebruik van virtuele microscopie
(gedigitaliseerde coupes), deze worden decentraal door panelleden beoordeeld via
internetverbinding; het panel kent als zodanig geen reguliere bijeenkomst.
Indien panelleden het noodzakelijk achten, worden aanvullende bepalingen verricht,
mits blanco coupes meegezonden zijn.
Individuele diagnosen van panelleden worden in het systeem vastgelegd. Casus
worden binnen een periode van twee weken na registratie (10 werkdagen)
beoordeeld. Indien aanvullend (immunohistochemisch) onderzoek noodzakelijk is
wordt de periode vanaf het gereedkomen van aanvullende bepalingen met uiterlijk
twee weken verlengd.
Indien mogelijk wordt, mits de toegezonden preparaten en de begeleidende
informatie dit toelaten, een stageringsindicatie (volgens Masaoka) geformuleerd.
De voorzitters van het panel bundelen de diagnosen en stellen een
consensusdiagnose vast, gebaseerd op de meerderheidsdiagnose, waarbij een
meerderheid wordt gedefinieerd als 7van de 9 pannelleden met consensusdiagnose
(met een minimum van 5/7).
De voorzitter rapporteert de consensusdiagnose aan de inzender.

Voor beoordeling in het panel zijn geen kosten verschuldigd (ook niet voor evt
aanvullende bepalingen), echter, het panel behoudt zich het recht voor om de
resultaten van de beoordelingen aan te wenden voor wetenschappelijk onderzoek.

Leden thymoompanel (2012)
1. Dr. F.B.J.M. Thunnissen, VU MC, Amsterdam
2. Dr. Francien van Nederveen, PAL Dordrecht (vice-voorz.)
3. Prof. Alexander Marx, Heidelberg
4. Prof. Philipp Ströbel, Göttingen
5. Prof. Andrew Nicholson, Londen
6. Dr. Annikka Weissferdt, University of Texas, Houston
7. Prof. M.A. den Bakker, Erasmus MC, Rotterdam (voorz.)
8. Drs. J.L.G. Blaauwgeers, OLVG, Amsterdam
9. Prof. dr. W. Timens, UMCG, Groningen

Insturen casuïstiek
Bij voorkeur dienen inzenders een casus zelf in te voeren in het
beoordelingssysteem (zie onder), preparaten (coupes, en blanco coupes) graag
opsturen naar:

Afd. pathologie Erasmus MC
T.a.v thymoompanel
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

AANMELDEN CASUS:
www.pathpanel.org

1. Voor een eerste gebruik dient u éénmalig als gebruiker te registreren
2. Uw aanmelding wordt bevestigd door een panelvoorzitter
3. Bij voorkeur de informatie in het Engels opstellen in verband met
verscheidene buitenlandse beoordeelaars. Indien dit niet mogelijk is zal de
informatie door de voorzitter worden vertaald.
4. Indien u de beschikking heeft over een virtuele microscoop is het mogelijk
om in het systeem links naar de virtuele beelden op te nemen. In deze
omstandigheid is er geen noodzaak om tevens preparaten toe te sturen

De lokale logistiek (virtuele beelden, logistiek) wordt beheerd door
Dr. B. (Bas) W.D. de Jong, weefselbank Erasmus MC
b.dejong@erasmusmc.nl

