
“Voor een goede verwerking en 

diagnostiek is een juiste verzending 

erg belangrijk”

Door het materiaal op de juiste manier 
in te zenden, komt het in optimale 
conditie bij ons binnen. Wanneer dit 
niet gebeurt, kan dit consequenties 
hebben voor de kwaliteit van de  
diagnostiek en daarmee voor de  
behandeling van de patiënt.

Door het ingezonden materiaal op 
de juiste wijze te verpakken en af te 
sluiten, gaat het materiaal niet lekken 
of uit de gripzakjes vallen. Daarnaast 
moet het materiaal zijn voorzien van 
een volledig ingevuld,  juist aanvraag
formulier. De gegevens die hier 
op moeten staan zijn patiënten
gegevens, gegevens van de aanvrager 
en zo volledig mogelijke klinische 
gegevens. Wanneer dit allemaal in 
orde is, kan het onderzoek snel en 

accuraat worden ingevoerd in ons 
laboratoriuminformatie systeem.  Als 
gegevens niet kloppen, ontbreken of als 
het niet op de juiste wijze is verpakt 
en op gestuurd, zijn we genoodzaakt 
om contact op te nemen met de 
aanvrager.  Vaak gaat hier veel tijd in 
zitten wat onnodig het onderzoek 
vertraagd. 

Op onze website www.pathologie 
 friesland.nl vindt u onze inzend
richtlijnen voor onder meer het 
inzenden van materiaal voor  
cytologisch of histologisch onderzoek 
en voor baarmoederhalsuitstrijk 
onderzoek op medische indicatie. 
De inzendrichtlijnen voor huisartsen 
vindt u onder het kopje huisartsen > 
inzendrichtlijnen.

Inzendrichtlijnen
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Fijne zomer! 

De zomer is weer aangebroken –  
is eigenlijk al ruim een maand in het 
land. Tijd om de batterij weer op te 
laden; om alle serieuze zaken even 
los te laten en tijd te nemen om te 
genieten van mooi weer, vrije tijd en 
buiten zijn.Wij wensen u een mooie 
zomer!

Samen met u willen we het beste voor de patiënt. Daarom is het voor 
een goede verwerking en diagnostiek  van belang dat materiaal op de 
juiste manier wordt ingezonden. 
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U heeft wellicht ondervonden dat er 
voor de BVO en medische indicatie 
cervixuitstrijken verschillende brushes 
worden gebruikt. Hieronder een korte 
uitleg over de verschillende brushes, 
wanneer u welke brush moet gebruiken 
en waarom er verschil is. 
Bij BVO cervixuitstrijken gebruikt u de 
cervex brush (linker afbeelding). Met 
deze brush wordt materiaal afgenomen 
van de baarmoederhals. 
Bij medische indicatie uitstrijken wordt 
de Cervex Brush Combi gebruikt. 
Het puntige gedeelte van de brush 
bereikt het baarmoederslijmvlies en 
het brede gedeelte van de borstel 
de baar moederhals Hierdoor is deze 
brush voor een medische indicatie 
uitstrijk veel geschikter en zullen zowel 
eventuele afwijkingen aan de cervix als 
de baarmoeder kunnen worden  
gediagnosticeerd. Dit in tegenstelling 

tot de brush die bij de BVO uitstrijk 
wordt gebruikt, die alleen cellen 
van de cervix uitstrijkt. Het is dus 
in het belang van de patiënt om bij 
een medische indicatie de Cervex 
Brush Combi te gebruiken, zodat ook 
eventuele afwijkingen aan de baar
moeder kunnen worden op gespoord. 
Verder is de brush handiger te 
gebruiken bij dames die een pinpoint 
ostium hebben of een operatieve 
ingreep (LETZ) hebben ondergaan.  
De Cervex brush Combi NIET 
gebruiken bij een zwangerschap.

Informatie over het afnemen van 
baarmoederhalsuitstrijken en het 
gebruik van de Combi brush is terug 
te vinden op onze website via het 
kopje huisarts>inzendrichtlijnen> 
Inzendrichtlijn baarmoeder hals
uitstrijken

BRUSH CERVIXUITSTRIJKEN

Cervex Brush Cervex Brush Combi

Cervixbrush BVO en medische indicatie
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Pathologie Friesland
Jelsumerstraat 6a
Postbus 3305
8901 DH Leeuwarden
T 058 293 93 93
pathologie@pathologiefriesland.nl
www.pathologiefriesland.nl

Nieuwsflits is een uitgave van 
Pathologie Friesland.

Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of open-
baar gemaakt  worden  zonder 
 schriftelijke  toe stemming van 
 Pathologie  Friesland.

nr 03 . juli 2017



n
ieu

w
sflits n

r 0
3

 . ju
li 2

0
17

ONDER DE LOEPWIJZING TRANSPORT NIEUWE WEBSITE SYMPOSIUM

Lancering nieuwe website

Op 19 juni was het na een lange tijd van voor
bereiden dan eindelijk zover. Onze nieuwe website 
is live! De website heeft een totaal nieuwe layout 
gekregen, waarbij gekozen is voor een over zichtelijke 
en gebruiks vriendelijke opzet. Alle informatie die 
specifiek voor u als huisarts en assistente van belang 
is (zoals inzendrichtlijnen, aanvraag formulieren, 
bestelformulier, etc), vindt u terug onder het kopje 
huisarts. Onze nieuwe website is geschikt voor alle 
mobiele apparaten, dus vanaf nu ook gemakkelijk 
op tablet en mobiele telefoon te openen. Mocht u 
onverhoopt iets tegenkomen wat niet werkt, niet 
klopt of u niet kunt vinden dan horen we dit graag.
Onze nieuwe website is te bewonderen via  
www.pathologiefriesland.nl. 

Speechanalist

Bij Pathologie Friesland zijn circa 75 mede
werkers werkzaam in verschillende functies.  
In de rubriek “Onder de loep” laten we mede
werkers uit verschillende functies aan het 
woord over hun werkzaamheden. Deze keer 
geven we jullie een kijkje in de keuken van de 
speechanalist. 
 
Nadat binnengekomen materiaal door de admini
stratie is ingevoerd en voorzien van een uniek 
nummer, gaat een speechanalist hiermee verder aan 
de slag. Pietsje Keuning is speechanalist bij Pathologie 
Friesland en vertelt wat haar functie inhoudt: 

“Zodra de administratie het materiaal heeft 
ingevoerd, krijg ik het materiaal om het verder te 
verwerken. Ik scan de barcode op het potje van het 
materiaal, waardoor het bijbehorende document zich 
opent op de computer. Ik controleer de gegevens 
van de patiënt en het materiaal. Als alles klopt 
maak ik het potje open en haal ik het weefsel eruit. 
Tegelijkertijd maak ik een cassette aan waar hetzelfde 
unieke nummer op wordt geprint en ik koppel het 
nummer aan mijn speechprogramma. Hiermee kan 
ik door middel van een headset tekst dicteren. De 
onderkant van het weefsel wordt zwart geinkt en ik 
omschrijf onder andere de afmetingen en de laesie 
van het materiaal. Vervolgens snijd ik het in plakjes 
en doe ik het in de cassette om het in de sluiten. 
Als speechanalist verwerk ik ongeveer 100 huidjes, 
biopten en ander klein materiaal op een dag.” 

Pietsje Keuning
Speechanalist Pathologie Friesland

Symposium “In de huid van..”

Op 21 maart en 13 juni heeft Pathologie 
Friesland, in samenwerking met het NVDA,  
een symposium over huiddiagnostiek georgani
seerd voor doktersassistentes. Er was een over
weldigende belangstelling voor het symposium, 
waardoor niet iedereen die zich heeft 
opgegeven deel heeft kunnen nemen aan één 
van de avonden. De verwachting is dan ook dat 
het symposium over huiddiagnostiek volgend 
jaar een vervolg zal krijgen.  

Beide avonden waren zeer geslaagd. Er waren 
presentaties van de heer Vodegel, dermatoloog 
in het MCL, analisten van de teams cytologie en 
Immunohistochemie en de avond werd afgesloten 
door patholoog Jacqueline van der Meij. Ook was 
er een rondleiding langs te verschillende afdelingen 
van Pathologie Friesland, waarbij medewerkers iets 
vertelden over hun werkzaamheden. De rondleiding 
werd zeer positief ontvangen. De deelnemers gaven 
aan hierdoor een veel duidelijker beeld te hebben 
gekregen van het werk van dat Pathologie Friesland 
verricht.

In het najaar staat een symposium over mamma
diagnostiek in de planning. Meer informatie hierover 
volgt in de volgende Nieuwsflits. 

Aanspreekpunten 
eerstelijn

Voor medisch inhoudelijke zaken omtrent  
eerstelijns diagnostiek zijn pathologen Sophie 
Dijkhuizen en Jacqueline van der Meij aanspreek
punt. Dus mocht u hier vragen over hebben  
of meer informatie willen, dan kunt u bij deze 
pathologen terecht.

Transport BVO  
baar moederhalsuitstrijken

Met ingang van 19 juni verzorgt Izore/Pathologie 
Friesland weer het transport van BVOafnamesets 
en materiaal voor de regio Friesland. 

Vanaf 1 januari werd dit, in opdracht van het UMCG,  
gedaan door Commpanionz. Echter kregen we bij Pathologie 
Friesland van een flink aantal huisartsenpraktijken de vraag 
waarom deze uitstrijkjes door een andere vervoerder 
werden opgehaald. Het bleek in de praktijk onhandig en  
foutgevoelig.  
Voor u betekent dat het volgende: 
1. Vanaf maandag 19 juni kunt u dagelijks het BVO 

materiaal meegeven aan de chauffeur van Izore/
Pathologie Friesland. U hoeft géén melding meer te 
plaatsen via de app van Commpanionz dat er materiaal 
bij u in de praktijk klaar staat.

2. Nieuwe pakketten met afnamesets BVO baar moeder
halskanker kunt u vanaf 19 juni weer bestellen via de site 
van Pathologie Friesland. https://www.pathologiefriesland.nl/

 huisarts/bestelformulier-huisartsen Het bestellen en 
afleveren van afnamesets BVO gaat op dezelfde wijze als 
de overige inzend materialen van Pathologie Friesland.

3. Voor eventuele vragen over levering van BVOafnamesets 
kunt u contact opnemen met Pathologie Friesland  
(0582939393 of pathologie@pathologiefriesland.nl). 

4. Voor (medisch)inhoudelijke vragen omtrent BVO  
baarmoederhalskanker, het aanvraagformulier BVO en 
de uitslag van BVO blijft het UMCG of BVO Noord het 
eerste aanspreekpunt.

Let op: BVO baarmoederhalskanker verpakken in het 
gripzakje met de rode band en medisch indicatie uitstrijk 
in het gripzakje met de paarse band. Dit is van belang voor 
een juiste registratie van BVO monsters door de chauffeurs.
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