
Nierbiopt, inzendrichtlijn (Versie 7) 

Toepassingsgebied 

Deze inzendrichtlijn is van toepassing bij het inzenden van nierbiopten voor histologisch onderzoek vanuit de 
ziekenhuizen naar Pathologie Friesland. 

Doel 

Dit document is een richtlijn voor aanvragers over hoe nierbiopten 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 

Aanmelding 

Voor de aanmelding van histologisch onderzoek op een nierbiopt is het noodzakelijk Pathologie Friesland 
minimaal één werkdag van tevoren telefonisch op de hoogte te stellen. Neem hiervoor contact op met de 
Front office, tel. 058 293 93 93. 

  
Geef de volgende gegevens bij de aanmelding door: 

 Ziekenhuis en Aanvragend arts 
 Datum en Tijdstip van de nierbioptie 
 Naam en Geboortedatum van de patiënt. 

Bewerken en inzenden nierbiopt 

 Stuur het nierbiopt in op een vochtig verbandgaasje. 
 Doordrenk hiertoe één verbandgaasje met een fysiologische zoutoplossing (0,9 % NaCl) en knijp dit 

daarna uit. 
 Doe het gaasje met het nierbiopt in een leeg potje en draai of druk het deksel goed dicht. 
 Plaats het potje in de daarvoor bestemde verzendcontainer. 
 Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier in het zijvakje van een gripzakje. 

  
 Verzend het onderzoeksmateriaal met ingevuld aanvraagformulier zo snel mogelijk per taxi naar 

Pathologie Friesland, Jelsumerstraat 6a te Leeuwarden. Het taxivervoer dient door de aanvrager te 
worden geregeld. 

  
Let op: Deze richtlijn geldt voor ontstekingsgerelateerde (nefrologische) diagnostiek.  
Voor tumorgerelateerde (urologische) diagnostiek kan het nierbiopt gefixeerd op formaldehyde 4% worden 
ingestuurd (zie Inzendrichtlijn Histologisch onderzoek OK’s).  

Bijbehorende documenten 

Zie voor Aanvraagformulier histologisch onderzoek de website van Pathologie Friesland: www.pathologiefriesland.nl 
of gebruik het geprint digitaal aanvraagformulier van eigen ziekenhuis. 
  

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. 

https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=68306dc9-e2bf-43e4-9b59-b543e10ccd9a
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=81a48407-e555-4f94-9aab-33f1ecfffcc6
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=aae285a2-1879-4d5e-8def-ef0697c25225
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=17beca9a-34a7-4b57-96e1-ac7afad2c983
https://iprova.pathologiefriesland.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=caaaf49e-b50b-43a8-b42a-6c89403b6ca4
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