
Invriezen van huidbiopten voor immunofluorescentie onderzoek, 

inzendrichtlijn (Versie 6) 

Toepassingsgebied 

Deze inzendrichtlijn is van toepassing bij het invriezen en inzenden van huidbiopten voor 
immunofluorescentie onderzoek vanuit de ziekenhuizen naar Pathologie Friesland. 

Doel 

Dit document is een richtlijn voor aanvragers over hoe huidbiopten voor immunofluorescentie 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 

De afname vindt plaats op verzoek van de dermatoloog, deze is ook verantwoordelijk voor de keuze van het 
monster. 

Afname op maandag t/m donderdag 

Neem een speciale inzendset voor ‘immunofluorescentie onderzoek’. Het inzendsetje kan 2 buisjes bevatten. 
  
Vul de buisjes met ca. 5 ml steriele fysiologisch zout oplossing (0,9 % NaCl). 
  
Plaats elk afgenomen biopt in een afzonderlijk buisje. 
Merk de buisjes duidelijk met naam en geboortedatum van de patiënt en de aard (bijv. ziek en gezond) of 
eventueel de oorsprong/locatie van het biopt. Draai het dopje goed dicht. 
  
Vul het aanvraagformulier voor Histologisch onderzoek volledig in en geef aan dat er immunofluorescentie 
onderzoek gewenst is door ‘IF’ op het formulier te schrijven. 

Geef op het aanvraagformulier aan wanneer er meer dan één biopt is afgenomen, noteer daarbij ook de aard 
of eventueel oorsprong/locatie van de biopten. 
  
Plaats het buisje (met absorberend materiaal) in de TransportBlister en sluit deze goed. 
Leg de TransportBlister in het gripzakje en sluit de sluitstrip goed. 
Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier in het zijvakje van het gripzakje. 
Plaats het gripzakje vervolgens in de bijbehorende inzendenveloppe. 
  
Geef het onderzoeksmateriaal en aanvraagformulier zo snel mogelijk af op de afgifteplaats van het 
ziekenhuis (in transportbak Pathologie Friesland). 
Huidbiopten bewaard in fysiologisch zout mogen niet langer dan 48 uur onderweg zijn! 

Afname op vrijdag 

Materiaal dat op vrijdag wordt afgenomen is vaak langer dan 48 uur onderweg. Dit materiaal moet daarom 
altijd worden ingevroren in vloeibare stikstof. Het materiaal kan in de stikstofcontainer op de OK in uw 

ziekenhuis worden ingevroren. 
  
Neem een aluminium invriesbusje en voorzie dit (voor het invriezen) met een watervaste viltstift van naam 
en geboortedatum van de patiënt en de aard en eventueel de oorsprong/locatie van het biopt. 
  
Doe het biopt in het aluminium invriesbusje. 
Plaats het busje in de stikstofcontainer. 
Let op dat de isolerende stop weer wordt teruggeplaatst. 



N.B.: De stikstofcontainer kan maximaal 6 invriesbusjes bevatten. Dreigt u boven dit aantal te komen, neem 

dan contact op met Pathologie Friesland. 
  
Vul het aanvraagformulier voor Histologisch onderzoek volledig in en geef aan dat er immunofluorescentie 
onderzoek gewenst is door ‘IF’ op het formulier te schrijven. 
Geef op het aanvraagformulier aan wanneer er meer dan één biopt is afgenomen, noteer daarbij ook de aard 
of eventueel oorsprong/locatie van de biopten. 
  
Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier in het zijvakje van een gripzakje. 
Bevestig het gripzakje aan de stikstofcontainer. 
  
Neem contact op met Pathologie Friesland en geef duidelijk aan dat ‘huidbiopten voor immunofluorescentie’ 
onderzoek zijn ingevroren op de OK van uw ziekenhuis. 

Het materiaal wordt dan in de loop van de week daarna opgehaald door een medewerker van Pathologie 
Friesland. 

Bijbehorende documenten 

Histologisch onderzoek, aanvraagformulier. 

Opmerkingen 

Aanvraagformulieren, immunofluorescentie inzendsets, aluminium invriesbusjes en gripzakjes zijn te 
bestellen via de website van Pathologie Friesland www.pathologiefriesland.nl . 
  
Voor het aanmelden van ingevroren huidbiopten IF, vragen of spoedaanvragen kunt u contact opnemen via 

e-mail pathologie@pathologiefriesland.nl of met de frontoffice, tel. 058 293 93 93. 

https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=009a1c70-311d-4b1a-8aa1-3a160fa54478
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=89534bca-af4d-4d6f-b5a8-5c0d1c5e9e3e
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b6a270e6-7b62-48a5-a5f6-213989864499
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