Toepassingsgebied
Deze inzendrichtlijn is van toepassing bij het inzenden van histologisch en cytologisch materiaal in het kader
van het ‘Sneldiagnostiek longtumor project MCL’.

Doel
Dit document is een richtlijn voor aanvragers over hoe materiaal voor sneldiagnostiek longtumor project MCL
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.

Afkortingen en termen
SDL

:

Snel Diagnostiek Longtumor

Instructie
Materiaal voor histologisch onderzoek
Inzenden biopt

Stuur het materiaal in een goed afgesloten potje op 4% formaldehyde in.

Let op: Draai het deksel goed dicht!

Voorzie het potje van de naam en geboortedatum van de patiënt, aard van het materiaal
geboortedatum en van een nummering bij meerdere potjes.

Omwikkel het potje met vochtabsorberend materiaal.

Plaats het potje in het gripzakje.

Sluit de sluitstrip goed.



Vul een volledig ingevuld Epic aanvraagformulier voor histologisch onderzoek in.
Voorzie dit aanvraagformulier onder het item ‘klinische gegevens’ van een stempel ‘Sneldiagnostiek
longziekten’ en het telefoonnummer voor het doorbellen van de uitslag.

Materiaal voor cytologisch onderzoek
Inzenden bronchusbrush

Strijk het materiaal op een glaasje uit (max. 2 glaasjes insturen).

Laat de preparaten aan de lucht drogen.

Schrijf met potlood op het matte gedeelte van evt. glaasje de naam en geboortedatum van de
patiënt.

Doe de glaasjes in een coupemapje.

Plaats het coupemapje in het gripzakje.




Plaats het borsteltje in een potje met Unifix.
Voorzie het potje van naam en geboortedatum van de patiënt.
Plaats het potje in het gripzakje met een vochtabsorberend doekje.

Inzenden bronchusspoeling

Vang het onderzoeksmateriaal op in een Sartedt® stabuis.

Voeg alcohol 96% toe (1:1).

Voorzie het matte deel van Sartedt® stabuis met potlood van naam en geboortedatum van de
patiënt.
Punctie materiaal (EUS-FNA of TB-FNA)

Spuit het materiaal uit op glaasjes en strijk het uit (max. 2 glaasjes).





Laat de preparaten aan de lucht drogen.
Schrijf met potlood op het matte gedeelte van de glaasje de naam en geboortedatum van de patiënt.
Doe de glaasjes in een coupemapje.




Spuit het restmateriaal uit in een Sartedt® stabuis met Unifix (1:1).
Voorzie het matte deel van de Sartedt® stabuis met potlood van naam en de geboortedatum van de
patiënt.



Plaats het coupemapje en de Sartedt® stabuis met een vochtabsorberend doekje in het gripzakje.

Voeg daarbij een volledig ingevuld Epic aanvraagformulier voor speciële cytologie aan toe.
Voorzie dit aanvraagformulier onder het item ‘klinische gegevens’ van een stempel ‘Sneldiagnostiek
longziekten’ en het telefoonnummer voor het doorbellen van de uitslag.

Sneldiagnostiek materiaal afgenomen en ingestuurd op de maandag
Geef al het materiaal maandagochtend voor 12.45 uur bij de vervoerspost KCL (in transportbak Pathologie
Friesland) af. Het materiaal kan dan dezelfde middag verwerkt worden en de uitslag zal dan dinsdag tussen
14.00 uur en 15.00 uur doorgebeld worden.

Sneldiagnostiek materiaal afgenomen en ingestuurd op dinsdag of woensdag
Lever al het materiaal in de ochtend voor 12.45 uur bij de vervoerspost KCL (in transportbak Pathologie
Friesland) af. Het materiaal kan dan de zelfde middag verwerkt worden en de uitslag zal dan de volgende
dag voor 17.00 uur in Epic beschikbaar zijn.

Bijbehorende documenten
Epic aanvraagformulier histologisch onderzoek
Epic aanvraagformulier speciële cytologie

Opmerkingen
Gripzakjes en Sartedt®buizen zijn te bestellen via de website van Pathologie Friesland
www.pathologiefriesland.nl .
Mocht het materiaal niet tijdig worden afgeleverd dan kan er vertraging optreden. In dit geval zal de uitslag
zo spoedig mogelijk volgen. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Neem contact op met ons laboratorium, tel. 058 293 93 93, als van bovenstaand traject wordt afgeweken en
het materiaal van de SDL patiënt wel met voorrang verwerkt moet worden. Een medewerker frontoffice gaat
intern na of uw verzoek mogelijk is en koppelt dit aan u terug.
NB: Voor overige spoedaanvragen (geen SDL patiënten) kunt u ook met de frontoffice contact opnemen: tel.
058 293 93 93.

