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Waarom double reading? 

• Pathologie diagnoses zijn niet onfeilbaar

• Onder- of  overbehandeling door diagnostische fouten 

patiëntveiligheid komt in gevaar

• Noodzakelijk: Verificatie van diagnoses voorafgaand aan 

therapeutische beslissingen

• double reading door meerdere pathologen:

• is een waardevol instrument voor het verminderen van   

diagnostische fouten

• en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van de 

patiëntenzorg. 



Double reading in radiologie (mamma)

Azavedo, BMC Med Imaging. 2012 Jul 24;12:22)

Sato, Breast Cancer. 2014 Sep;21(5):532-41 

Conclusie: Swedish and European guidelines 

recommend double reading, i.e. that the breast images 

are reviewed by two specially trained radiologists 

(breast radiologists). Double reading has been shown 

to increase cancer detection rates by 5–17%



To err is human

•1999: Rapport van Institute of  Medicine ‘To err is human; 

building a safer health system’ 

• 2000: The ASCP erkend dubbel kijken als belangrijk aspect 

bij waarborgen patiëntveiligheid 

• Zij raden aan dubbel kijken te overwegen bij o.a.: 

• zeer kritische of  belangrijke casus

• probleem casus

• casus voorgesteld voor herbeoordeling door de kliniek

• nieuwe procedures / specimen types 

• nieuwe patholoog of  ‘jonge’ patholoog

- Kohn et al (1999) To Err is Human; Building a Safer Health System
- Tomaszewski et al (2000) Am J Clin Pathol 114: 329-335



Patiëntveiligheid

Pre-analytische fase
- Monster afname
- Labelen monster
- Aanvraagformulier met 

vraagstelling en klinische 
informatie

- Transport

Analytische fase
- Monster bewerken 

(macroscopisch, dissectie, 
snijden, histologie, kleuren)

- Microscopisch beoordelen

Post-analytische fase
- Bevindingen rapporteren
- Transport (post, EPD, email, 

mondeling)
- Bevindingen door aanvrager met 

patiënt bespreken

In 4% gaat er iets mis

Bij 1,6 miljoen onderzoeken dus 

64.000 keer

33% van fouten bij 

labeling

4-10% 

onvoldoende of 

onjuist monster

25% onjuiste 

diagnose

33-40% fouten in 

rapportage

Bron: Patient safety and error reduction in surgical pathology. Arch Pathol Lab Med. 2008;132:181-185



Dubbel kijken in literatuur

Histopathologie

• Veel studies over dubbel kijken 

• Discrepanties met mogelijk klinische relevantie: 0,1% - 2,9%

• Afhankelijk van materiaal / orgaansysteem

- Whitehead, et al. Am J Clin Pathol 1984;81:487-91
- Ramsay, Gallagher. Am J Surg Pathol 1992;16:476-82
- Safrin, Bark. Am J Surg Pathol 1993;17:1190-2
- Lind, et al. Am J Clin Pathol 1995;104:560-6
- Renshaw, et al. Am J Clin Pathol 2002;117:751-4
- Weydert, et al. Am J Surg Pathol 2005;29:801-5
- Croce-Kleinmann, et al. Ann Pathol 2008;28:9-16
- Aldrich, et al. Int J Qual Health Care. 2012;24:135-43



Dx fouten orgaan type

• Prostaat (Epstein, 1996) 2,7%

• Urologie (Wayment, 2011) 8%

• CNS (Bruner, 1997) 8,8%

• GYN tumoren (Selman, 1999) 4,7%

• Hoofd/Hals (Westra, 2002) 7%

• Weke delen (Folpe 2000, Arbiser 2001) 21-32%

• Mamma (Romanoff, 2014, Marco, 2014) 10-16%



Dubbel kijken in literatuur

Cytopathologie 

• Minder studies over dubbel kijken dan bij histologie

• Meeste artikelen beschrijven onderzoek van 1 

orgaan(systeem), voornamelijk schildklier

• 3 artikelen over de meerwaarde van dubbel kijken over de 

gehele breedte van de cytologie diagnostiek:

• Major disagreement rates: 7,4% - 9,3% 

• Second opinion diagnoses werden ondersteund door 

histologische follow up

- Lueck, et al. Cancer 2009; 117:82-91
- Bomeisl, et al. Cancer 2009;117:237-246
- Layfield, et al. Diagn Cytopathol 2002;26:45-48



Double reading

•Intercollegiale consult

•Expert opinion

• subspecialist (?)

• eisen bij- en nascholing

• definieer  norm (bv. EUSOMA norm voor mammacarcinoom) 

•Intern panel beoordeling

•Extern panel beoordeling

•Volledige peer review



Eusoma breast cancer norm

• The Breast Centre must have at least two dedicated 
pathologists (one of whom should be nominated as the 
breast pathology lead for the team).

• The lead pathologist must spend 50% of his/her working 
time in breast disease and the other dedicated pathologists 
at least 25%.

• The specialist breast pathologists should be responsible 
for all breast pathology and cytology dealt with the Breast 
Centre.

• All specialist pathologists reporting breast cancer must 
report on at least 50 primary breast cancer resections per 
year



Veel onduidelijk t.a.v. def. 

concordant/discordant

•Voorbeeld onderverdeling in 4 categorieën:

• major: errors in diagnosis that could directly affect patient care.

• diagnostic discrepancies: errors in diagnosis that should not affect 

patient care.

• minor: correct diagnosis rendered, but report correction required to 

add supportive information.

• clerical: typographical and grammatical errors.

Bron: Lind et al Am J Clin Pathol, 1995 



Double-reading

Prospective peer review in surgical pathology

• Alle biopten (n = 2.694) werden bekeken door een 2e patholoog 

voordat het uiteindelijke verslag werd vrijgegeven. 

• 32 major errors werden gevonden (1,2%)

•Toename turnaround time voor biopten: van 1,44 dagen naar 1,50 

dagen

•Gemiddeld 4 uur per dag kwijt aan peer-review

Bron: Lind et al Am J Clin Pathol, 1995 



Symbiant

•Dubbel kijken van zowel histologie als cytologie specimens 

voorafgaand aan de MDO’s

•Dubbel kijken / revisie van cytologie specimens door team 

van expert cytopathologen (SCET) 



Dubbel kijken voor MDO

•Normaal gesproken: patholoog leest ter voorbereiding de 

pathologieverslagen door. 

•Symbiant: daarnaast ook revisie van al het pathologie 

materiaal van deze patiënten (~ 10% van het totaal aantal 

pathologie onderzoeken komen in aanmerking voor MDO) 

• Retrospectieve studie:

• Geïncludeerd alle histopathologie cases uit 2013 

gereviseerd voorafgaand aan MDO in 2013 (n=6.787). 

• Diagnostische discrepantie

• Met mogelijk klinische relevantie: in 0,9% 

• Discrepanties zonder invloed op behandeling / 

prognose: in 2,4%



Retrospectieve studie SCET

•Geïncludeerd: cytologie specimens uit 2012 en 2013, 

gereviseerd door SCET na voorlopige sign-out (n = 218)

• Overeenstemming tussen initiele- en expert diagnose: 

• Concordant: 131/218 (60,1%)

• Minor * discordant: 59/218 (27,1%) 

• Major ** discordant: 28/218 (12,8%)

* Afwijking van 1 stap op de schaal van “non-diagnostic, benigne, atypisch, verdacht

maligne en maligne” zonder effect op behandeling en prognose.

** Afwijking van ≥ 2 stappen op deze schaal of  één met effect op behandeling en/of  

prognose.



Claims over- of onderbehandeling door 

niet-gecorrigeerde fout

• In literatuur: 5x vaker fout negatief dan fout positief

• MediRisk:   5x vaker fout positief dan fout negatief

Pathologie claims maar 0,5% van het totaal aantal claims, maar

er gaat veel vaker iets mis. 



Juridische context van double reading

• Second opinion kijker is medeverantwoordelijk voor de uitslag, ook 

als hij/zij maar één of  enkele coupes heeft bekeken

• Let op beïnvloeding door eerste beoordelaar !

• Leg de protocollen goed vast

• wanneer wordt dubbel gekeken?

• door wie?

• wat is de functie van een intern of  extern panel: diagnostisch of  

didactisch?



Belang van het onderkennen van 

diagnostische ‘missers’ 

• In Symbiant: 1160 MDO/jr: ca. 12.000 patiënten

• Oncologie ca. 7.000 patiënten

•Stel: 1-2% major discrepanties: 70-140/jr

•Stel 10% in aanmerking zou komen voor een claim: 

7-14/jr

•Claims historisch: € 2.000 – € 257.000



Meerwaarde double reading

• Kwalitatieve meerwaarde

• Bij klachten en claims:

• verwijtbaar

• vermijdbaar 



Conclusies

• Veel vormen en procedures voor double reading

• In de literatuur geen eenduidig klassificatiesysteem !

• Leg de procedures goed vast (MDO, intern/extern panel etc)

• Beschrijf  wat de competenties/procedures moeten zijn voor 

second opinion / expert opinion

• Leg de uitkomst van de double reading vast (bv. PALGA)

• Let op verwijtbaar en vermijdbaar

• Speciale aandacht voor cytologie
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