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INZENDINSTRUCTIE KLINISCHE PATHOLOGIE  
T.B.V. EXTERNE INZENDERS 

1 Openingstijden / bereikbaarheid / dienstregeling 

De afdeling pathologie is op werkdagen geopend tussen 8.00 - 17.00 uur en telefonisch bereikbaar 
voor uitslagen en intercollegiaal overleg tussen 9:30 - 11:00 uur en 13:30 - 15:00 uur (0182-505832).  
Urgente zaken buiten openingstijden, via de telefooncentrale van het GHZ (0182-505050). 

1.1 Doorlooptijden 

Diagnostiek  Omschrijving  Doorlooptijd  

Cytologie  
Algemeen  3-5 werkdagen 

Cervixcytologie 5-8 werkdagen; inclusief aanvullend HPV onderzoek 

Histologie  

Routine  5-8 werkdagen  

+10 werkdagen; bij aanvullend moleculair onderzoek (extern**) 

Obductie  6 weken 

10 weken bij neuropathologisch onderzoek (extern**) 

** Moleculair onderzoek (m.u.v. HPV onderzoek op cervix cytologisch materiaal) wordt doorverwezen 
naar een extern laboratorium. 

2  Aanvraagformulieren cytologie, histologie en obductie 

Doe onderzoek aanvragen bij voorkeur via Zorgdomein. Is dit niet mogelijk gebruik dan het meest 
recente aanvraagformulier. Download het formulier van de website: 
https://www.ghz.nl/ghzverwijzers/laboratoria/bestellijst-ghz-laboratoria-en-aanvraagformulieren/  
NB. NOOIT EEN (OUD) AANVRAAGFORMULIER KOPIËREN ALSTUBLIEFT! 

2.1 Invullen van het aanvraagformulier 

 Vermeld de patiëntgegevens; gebruik bij voorkeur een patiëntsticker (tenminste patiëntnaam, 
geboortedatum en geslacht). 

 Vermeld: inzender en afnamedatum. 

 Vermeld: aard materiaal en wijze van verkrijgen. 

 Geef relevante voorgeschiedenis patiënt. 

 Vermeld de vraagstelling. 

 Vink het vakje aan wanneer de patiënt GEEN toestemming geeft voor nader gebruik 

lichaamsmateriaal. Vraag dit actief! 
 

NB. HET ONTBREKEN VAN ÉÉN VAN DE BOVENSTAANDE GEGEVENS ZORGT VOOR VERTRAGING VAN HET PROCES. 

3 Afnemen van patiëntmateriaal 

3.1 Cytologie 

Urine Vers insturen, bij voorkeur in 50 ml puntbuis of in een urinepotje. 

Cervixuitstrijken Insturen in Thinprep®-potje. 
 

 Gycaecologische uitstrijken; schud het borsteltje uit in een Thinprep potje. 

 Urine; urinepotje/puntbuis goed afsluiten, het potje moet schoon zijn aan de buitenkant! 
  

https://www.ghz.nl/ghzverwijzers/laboratoria/bestellijst-ghz-laboratoria-en-aanvraagformulieren/
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3.2 Histologie 

 Stuur materiaal voor histologisch onderzoek in op formaldehyde oplossing 4%. 

 Gebruik goed afsluitbare potjes, waarin het weefsel in voldoende formaline geplaatst wordt. 

4 Verpakken en verzenden van patiëntmateriaal 

 Weefsel in goed afsluitbare potten, waarin het weefsel in voldoende fixatief geplaatst wordt. 

 Vochten in goed afsluitbare puntbuis of pot.  

 Glaasjes in coupedoosje.  

 De buitenkant van de pot moet schoon zijn. 

 Voorzie de buis of pot (niet het deksel) van patiëntsticker. 

 Voorzie glaasjes met potlood van patiëntnaam en geboortedatum. 

 Doe het materiaal in een sealbag met absorptiemateriaal en sluit deze af. 

 Doe het aanvraagformulier in de buidel van de sealbag plaatsen. 

5 Obductie 

Obductie wordt alleen verricht met toestemming van nabestaanden en bij natuurlijk overlijden. 
Hersenonderzoek vindt plaats in een tertiair centrum. 
 

NB. ER WORDT TIJDELIJK EEN TERUGHOUDEND OBDUCTIEBELEID GEVOERD TIJDENS DE CORONA-EPIDEMIE. 
Er wordt geen obductie verricht bij: 
- Een patiënt met verdenking op COVID-19 pathologie. 
- Een patiënt met een bekende positieve Covid-19 test. 
 

 Stuur een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier naar de afdeling Klinische Pathologie 
(pathologie@ghz.nl). 

 Meld de obductie aan bij CMO (015-2198927). 

 Aanvraagformulier obductie:  
 https://www.ghz.nl/ghzverwijzers/laboratoria/bestellijst-ghz-laboratoria-en-aanvraagformulieren/. 

6 Criteria voor acceptatie of afwijzing patiëntmateriaal 

Patiëntmateriaal wordt alleen in behandeling genomen wanneer er een eenduidige herleiding naar de 
patiënt is. Indien dit niet het geval is zal er contact opgenomen worden en eventueel wordt het 
materiaal teruggestuurd. 

7 Bestellen van fixatieven/benodigdheden 

Omschrijving Extern bestellen: 

Aanvraagformulier Cervixuitstrijk medische indicatie (HA) Pathologie externe aanvragers 

Set voor cervix uitstrijken Pathologie externe aanvragers 

Set voor cervix uitstrijken (combi) Pathologie externe aanvragers 
  

Aanvraagformulier Histologie en Klinische cytologie Pathologie externe aanvragers 

Set voor histologie Pathologie externe aanvragers 
  

Aanvraagformulieren Obductie Pathologie externe aanvragers 
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