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• Inzichtelijk maken of het toekennen van T-nummers in het UMCG grote 
verschillen vertoont ten opzichten van andere laboratoria.

• Onderzoeken of met de richtlijnen van de NVVP en protocollen van
andere laboratoria duidelijke criteria kunnen worden op gesteld om T-
nummers toe te kennen aan histologische onderzoeken in het UMCG.

• Met de nieuwe criteria een gewijzigd UMCG-protocol opstellen voor het 
toekennen van een T-nummer aan ingezonden materiaal voor histologisch 
onderzoek. 



Vraagstellingen

• Vergelijk systeem toedelen T-nrs verschillende 
pathologielabs 

• Discussie/startpunt gestructureerd systeem 
van toedelen



Vergelijk systeem toedelen T-nrs

• 1000 referentiecasus gevarieerde case-mix UMCG 
archief

• Protocollen opgevraagd

• Van 12 labs ontvangen

• protocollen van vijf andere laboratoria toegepast
– Hierin goede weergave van de variatie in de 12 

protocollen

– deel van de protocollen was niet volledig toe te passen 

– Kwamen overeen met tenminste een van de andere 
protocollen



Totaal aantal 
inzendingen (“potjes”)

Aantal
T-nummers

% t.o.v.
UMCG

UMCG 1346 1000 100 

Laboratorium 1 1064 106,4 

Laboratorium 2 1205 120,5 

Laboratorium 3 1072 107,1 

Laboratorium 4 1048 104,8 

Laboratorium 5 1065 106,4 

Gemiddeld 1091 109,1 

Diagnose regels / 
inzendingen

**Laboratorium 6 1361 136,1 

**Laboratorium 6 is niet in het gemiddelde meegenomen omdat aanvragen niet splitsen, maar elke diagnose regel in Palga 
declareren; was als protocol niet te vergelijken

**Laboratorium 6 is niet in het gemiddelde meegenomen omdat aanvragen niet splitsen, maar elke diagnose regel in Palga 
declareren; was als protocol niet te vergelijken



Conclusies:

• grote verschillen in de protocollen onderling, 
vooral maag darmkanaal, mamma en de huid 

• andere pathologie-laboratoria kennen 4,8 % 
tot 20,5 % meer T-nummers toe aan de 1000 
aanvragen i.v.m. het UMCG. 

• dit kan nog meer zijn bij andere 
toerekeningswijze



Conclusies:

Maar:

• Vaak nog andere toerekeningswijze en 
toewijzen T-nrs buiten “reguliere” inzending

• Dit kan tot nog veel grotere verschillen leiden:

• : is T-nr dan wel goede basis voor WBE?



Discussie/startpunt gestructureerd 

systeem van toedelen

Drie basiscriteria om te beoordelen of een 
onderzoekaanvraag als één of als meerdere 
onderzoeken moet worden beschouwd: 

• Klinische vraagstelling

• T.N.M. classificatie

• Patiëntveiligheid



Uitgangspunten:
(ter discussie)

• Waar mogelijk DOT volgen bij besluit hoe T-nrs toe te delen
• Één T-nummer bij een of meer inzendingen van een of meer weefsels of 

organen verwijderd tijdens één en dezelfde ingreep met dezelfde 
vraagstelling.

• Één T-nummer voor weefsels of organen verwijderd tijdens één ingreep 
van een ziektebeeld die met dezelfde techniek(en) worden bewerkt. 

• Voor oncologische onderzoeken wordt de pT.N.M. classificatie als leidraad 
gebruikt.

• Wijs alleen een separaat T-nummer toe als er sprake is van een duidelijk 
ander orgaan of locatie met andere vraagstelling.

• Bestaat het materiaal uit meerdere inzendingen, afkomstig van 
verschillende ingrepen, of vraagstellingen, dan krijgt het materiaal ook 
een eigen T-nummer.

• Materiaal dat tijdens één ingreep in tijd separaat wordt ingestuurd krijgt 
elk een eigen T-nummer. In principe worden deze inzendingen wel door 
de zelfde patholoog beoordeeld. 



Uitgangspunten:
(ter discussie)

vbb
• Het primaire orgaan en materiaal voor stadiëring (lymfklieren, biopten 

lymfklierdissecties) vallen, indien tegelijk ontvangen, alle onder het zelfde 
T-nummer met als uitzondering schildwachtklieren. 

• Schildwachtklieren krijgen altijd een eigen T-nummer, ongeacht of het 
primaire tumorpreparaat ook voor histologisch onderzoek wordt 
aangeboden.

• Abdominale chirurgie waarbij los van het orgaan(deel) met een bepaalde 
afwijking met specifieke vraagstelling een ander orgaan verwijderd wordt, 
zoals: milt, galblaas of appendix en deze afzonderlijk wordt aangeleverd, 
krijgt elk orgaan een eigen T-nummer. De milt, galblaas of appendix wordt 
ingezonden voor onderzoek (met eigen vraagstelling), maar dit onderzoek 
staat immers geheel los van de vraagstelling van het primair ingezonden 
orgaan.

• Twee of meer afzonderlijke organen bijvoorbeeld huid, appendix en/of 
galblaas, wordt elk onder eigen T-nummer verwerkt.



Toepassing nieuwe wijze van 

toedelen

• Indien de nieuwe set protocollen zou worden 
toegepast op studieset UMCG, leidt dit tot 
plm 5% stijging in aantal T-nrs



Discussie:

• Voor invoeren gedifferentieerd tariefsysteem is 
uniformiteit in toedelen T-nrs voorwaarde

• Bij gedifferentieerd tariefsysteem kan aantal 
voorgestelde uitgangspunten evt. vervallen 
omdat werkbelasting dan op andere wijze kan 
worden verdisconteerd.

• Dit kan goed worden bereikt via 
ordermanagement (“splitsen is een 
kunstgreep”)


