
Invriezen van weefsel voor bewerking, inzendrichtlijn (Versie 6) 

Toepassingsgebied 

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

Doel 

Dit document is een richtlijn voor aanvragers over hoe weefsel voor histologisch onderzoek ingevroren aan te 
leveren, zodat eventueel aanvullend onderzoek gedaan kan worden. 
  
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 

Het invriezen vindt plaats op verzoek van de specialist, deze is ook verantwoordelijk voor de keuze van het 
monster. 
  

1. Neem een invriesbusje en voorzie dit (voor het invriezen) met een watervaste viltstift van naam en 

geboortedatum van de patiënt. 
2. Doe het weefsel in het aluminium invriesbusje. 

Plaats het busje in de stikstofcontainer. 
Let op, dat de isolerende stop weer wordt teruggeplaatst. 
  

 Lymfeklier: 
o Eén centrale plak invriezen. 

  
 Diversen: 

o Op indicatie, representatief weefsel invriezen ca. 1 cm3. 
  

3. Vul het aanvraagformulier voor histologisch onderzoek volledig in. 
Met name moet ‘aard materiaal’ en de vraagstelling of D.D. worden vermeld. 
Geef duidelijk aan of er separaat materiaal op formaline is ingestuurd. 
Plaats het aanvraagformulier in het zijvakje van een gripzakje. 
Bevestig het gripzakje aan de stikstofcontainer. 

  
De stikstofcontainer kan maximaal 6 busjes bevatten. Dreigt u boven dit aantal te komen, neem dan contact 
op met Pathologie Friesland. 
  
Als een medewerker van Pathologie Friesland in uw ziekenhuis komt voor een vriescoupe en/of obductie, dan 
wordt het materiaal meegenomen. Mocht er vriesmateriaal zijn aangemeld en er geen vriescoupe of obductie 
in het betreffende ziekenhuis zijn, dan wordt het vriesmateriaal eens in de 1 á 2 weken opgehaald. 

Bijbehorende documenten 

Histologisch onderzoek, aanvraagformulier. 

Opmerkingen 

Aanvraagformulieren, aluminium invriesbusjes 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. 

https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=96c7326e-08c5-4a5d-bc27-3cec2a5567a1
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=01fe5218-4c3e-424d-9c17-6fef8ea07e3a
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=0d47b17f-2515-4cbe-90a2-f814254e3058
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