
Richtlijnen insturen materiaal 

 Gebruik het juiste aanvraagformulier en vul dit volledig in. 

 Gebruik ter fixatie van de weefsels een ruime hoeveelheid formaline 10% (= formaldehyde 4%). 

 Formaline is giftig. Vermijd huidcontact, anders direct afspoelen met water. Voorkom inademing. Bij 
morsen reinigen met water en ruimte goed ventileren. 

 Gebruik niet te kleine potten. Het materiaal moet in de meest natuurlijke vorm worden gefixeerd. 

 Gebruik goed afsluitbare potten. Deksels rondom aandrukken of volledig dichtdraaien. 

 Laat de preparaten of biopten niet langer liggen dan strikt noodzakelijk is om uitdroging te voorkomen. 
Hoe sneller de fixatie start hoe beter het is. 

 Neem bij twijfel telefonisch contact op met afdeling klinische pathologie (0570) 53 50 88 
  

Richtlijnen bijzondere vraagstelling en/of weefsels 

Materiaal ongefixeerd en direct na afname naar de klinische pathologie 

 Maligne lymfoom of sarcoom. 

 Huidbiopten voor immunologisch dan wel imuunfluorecentie-onderzoek 

 Huid- spier- fasciebiopten voor immunologisch onderzoek 

 Tumoren van onbekende origine 

 Mammatumoren en bij speciale vraagstellingen ( studies). 

 Colon/rectumresectiepreparaten direct vers insturen, na 17.00 contact opnemen dienstdoende 
patholoog. 

 Liquor: zie onder. 

Richtlijnen Cystevochten 

 Het materiaal moet worden opgevangen in schone containers, het liefst binnen een half uur na afname 
verzenden naar de Klinische Pathologie. 

 Bij afname buiten de reguliere werkuren het materiaal bewaren in de koelkast 

 Urine: vermelden spontaan/catheter/na cytoscopie 
o Urine verkregen op de afdeling: direct verzenden naar de Klinische Pathologie. 

 Na de verzameling van de urine direct fixeren met “fixatievloeistof voor urine” in de verhouding 1:1 (deze 
vloeistof is af te halen op de afdeling Cytologie (toestel 4490) Buiten de reguliere werkuren het materiaal 
bewaren in de koelkast. 

Richtlijnen: Sputum, brushes, spoelsels en BAL-vloeistof, TBNA 

 Sputum vers (onvermengd) direct na afname verzenden naar laboratorium 

 Brush: afdeling cytologie bellen (2955), de analist komt het materiaal bewerken 

 Transbronchiale naaldaspiratie (TBNA): afdeling cytologie bellen (2955), de analist komt het materiaal 
bewerken 

 Spoelsel: vers (onvermengd) na afname verzenden naar de Klinische Pathologie 

 BAL vloeistof: Tenminste één dag van te voren bij de cytologie aanmelden! Materiaal opvangen in 
steriele gesiliconiseerde fles en plaatsen in emmer met ijs en water en direct versturen naar het 
laboratorium 

Richtlijnen Synoviaalvocht 

 Vers (onvermengd) direct na afname verzenden naar laboratorium 

 Buiten de reguliere werkuren het materiaal bewaren in de koelkast. 

Richtlijnen Liquor Cerebrospinalis 

 Vers (onvermengd) direct na afname (binnen een half uur) op kamertemperatuur verzenden naar de 
Klinische Pathologie. Liquor mag NIET in de koelkast geplaatst worden. 

 N.B. bij afname buiten de reguliere werkuren moet de dienstdoende patholoog gebeld worden. 



 De reden dat liquor direct naar afname en op kamertemperatuur ingestuurd moet worden is dat het sterk 
onderhevig is aan degeneratie. Dit bemoeilijkt niet alleen de beoordeling, maar ook flowcytometrisch 
onderzoek is na een half uur niet meer mogelijk. 

 De liquorcytologie is een bruikbare aanvulling bij het stellen van de diagnose bij neurologische 
afwijkingen. De minimale hoeveelheid liquor die moet worden ingestuurd voor cytologisch onderzoek is 1 
ml. Bij vraagstelling ‘’Lymfoom’’ moet er naast cytologisch onderzoek flowcytometrie worden uitgevoerd. 
Er moet bij voorkeur 5 ml liquor worden aangeleverd op de afdeling Cytologie. 

 Eventueel kan het materiaal opgehaald worden door een cytologisch analist. 

 Telefoonnummer cytologie: 2955 

Richtlijnen puncties 

 Afdeling cytologie bellen (2955), een analist komt het materiaal bewerken. 

Richtlijnen cervixuitstrijken 

 Insturen op aanvraagformulier “cervixcytologie” 

Richtlijnen vaginauitstrijken 

 Insturen op “niet-cervicaal cytologie formulier” 

Richtlijnen overige materialen 

 Insturen na telefonisch overleg toestel 2955 

 Buiten de reguliere werkuren contact opnemen met de dienstdoende patholoog via de telefoniste van het 
ziekenhuis, toestel 99  

 


