Verslaglegging
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Al sinds 1971 worden alle verslagen van pathologisch weefselonderzoek vastgelegd
en beschikbaar gemaakt door Stichting PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk
Geautomatiseerd Archief). Met ingang van 2012 gebeurt dit door gebruik te maken van
een overzichtelijk, intuïtief systeem dat elke invoer automatisch valideert: de PALGA
Protocol Module. De module is door de medische experts zelf inhoudelijk ingevuld, gebruikmakend van het medical framework van LogicNets dat door ICT (ICT Automatisering
Nederland B.V.) voor de gebruikers wordt ontsloten. De voordelen van deze manier van
verslaglegging hebben zich inmiddels ruim bewezen. Zo worden fouten uitgesloten en tijd
bespaard, maar het allerbelangrijkste is dat behandelaars nu ‘just in time’ informatie wordt
aangeboden op grond waarvan zij beslissingen kunnen nemen. Dit systeem, dat door alle
400 pathologen in Nederland voor uniforme en complete verslaglegging wordt gebruikt,
zou ook voor andere disciplines in de medische wereld ideaal zijn.
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