Toepassingsgebied
Deze inzendrichtlijn is van toepassing bij het inzenden van weefsel (biopten, excisies, curettementen etc.)
voor histologisch onderzoek vanuit de ziekenhuispoli’s naar Pathologie Friesland.

Doel
Dit document is een richtlijn voor aanvragers over hoe weefsel voor histologisch onderzoek op de juiste
manier te behandelen en op te sturen.
Door het materiaal op de juiste manier in te zenden, komt het in optimale conditie binnen. Wanneer dit niet
gebeurt, kan dit consequenties hebben voor de kwaliteit van de diagnostiek en daarmee voor de behandeling
van de patiënt.
Als het ingezonden materiaal op de juiste wijze is verpakt, afgesloten en voorzien van een volledig ingevuld
aanvraagformulier met de patiënt- en klinische gegevens, kan het onderzoek snel en accuraat worden
ingevoerd in ons laboratorium-informatiesysteem.
Als gegevens niet compleet zijn, zijn we genoodzaakt contact op te nemen met de aanvrager. Dit kan het
onderzoek vertragen.

Instructie
Doorgaans wordt het materiaal gefixeerd ingestuurd; voor sommige onderzoeken is vers (of vers ingevroren)
materiaal noodzakelijk.

Regulier weefsel of biopten
Stuur het materiaal in een goed afgesloten pot / emmer op 4% formaldehyde in.
De hoeveelheid toe te voegen formaldehyde is afhankelijk van het volume van het te onderzoeken weefsel:
verhouding 1 : 5 (per cm3 weefsel minimaal 5 cm3 formaldehyde toevoegen).
Voor spier-, nier-, huid- en lymfeklierbiopten en biopten uit tumoren is het, eventueel na overleg met een
patholoog, noodzakelijk vers dan wel ingevroren materiaal aan te bieden.
Zie onderstaande tabel voor het insturen van deze onderzoeksmaterialen.
Materiaal

Inzendrichtlijn

Huidbiopten (ingevroren) voor
immunofluorescentieonderzoek

Invriezen van huidbiopten voor immunofluorescentie onderzoek, inzendrichtlijn

Lymfeklierbiopt

Lymfklier, inzendrichtlijn ziekenhuizen
Lymfklier, Sionsberg Dokkum, inzendrichtlijn

Nierbiopt

Nierbiopt, inzendrichtlijn

Weefsel (ingevroren)

Invriezen van weefsel voor bewerking, inzendrichtlijn

In de voorkomende gevallen is de procedure bij de aanvrager bekend. Mocht dit niet het geval zijn, neem
dan minimaal 1 dag voor de ingreep contact op met Pathologie Friesland.

Verpakkingsmethode
Sluit de vloeistofdichte (kunststof) pot/emmer. Let op: Draai of druk het deksel goed dicht!
Voorzie de pot /emmer van naam en geboortedatum van de patiënt, aard van het materiaal en van een
nummering bij meerdere potjes.
Kleinere potten:

Eventueel omwikkelen met vochtabsorberend materiaal.

In het gripzakje plaatsen en de sluitstrip goed sluiten.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier in het zijvakje van het gripzakje plaatsen.
Grote potten/emmers:

Los in safetybag in de transportkist plaatsen.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier aan de emmer bevestigen.
Het onderzoeksmateriaal en aanvraagformulier afgeven op de afgifteplaats van het ziekenhuis (in
transportbak Pathologie Friesland).

Bijbehorende documenten
Aanvraagformulier voor histologisch onderzoek ziekenhuizen.

Opmerkingen
Aanvraagformulieren en gripzakjes zijn te bestellen via de website van Pathologie Friesland
www.pathologiefriesland.nl

Voor vragen of spoedaanvragen kunt u contact opnemen via e-mail pathologie@pathologiefriesland.nl of met de
frontoffice, tel. 058 293 93 93.

