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Wijze van afname indicatieve cervix cytologisch onderzoek, Klinische Pathologie 
 
 
Inleiding 
Het baarmoederhalskanker uitstrijkje wordt afgenomen in het kader van medische indicatie.  
Voor de indicatieve aanvragen wordt het roze aanvraagformulier gebruikt. 
 
Invullen aanvraagformulier: (roze: PATH-003.2, versie 27-12-2016) voor medisch specialisten en 
huisartsen 

• Gebruik een sticker met patiëntgegevens met een sticker of vul het formulier handmatig in: 
naam, voorletters, geboortedatum, geboorteplaats/-land,geslacht, BSN nummer, adres, 
postcode/woonplaats, zorgverzekeringnummer en zorgverzekeraar. 

• Vul duidelijk de gevraagde informatie op het aanvraagformulier in. 
• Vermeld duidelijk de naam aanvragend (behandelend)arts/specialist en AGB-code op het 

aanvraagformulier en geef de locatie aan: Apeldoorn, Zutphen, of huisarts. 
 
Instuurprotocol cervix cytologie medisch specialisten Gelre ziekenhuizen: 
De inzenders van de cervixcytologie voor de Klinische pathologie binnen Gelre kunnen gebruik maken 
van het document ‘Obductie aanvraag en instuurprotocollen Klinische pathologie’ die te vinden is op 
Q-portaal (alleen toegankelijk via Gelre intranet). 
 
Instuurprotocol cervix cytologie voor huisartsen en andere inzenders buiten Gelre. 
 
Materiaal: 

• Gebruik voor afname van het uitstrijkje de cervex-brush.  
• Na afname de brush conform de instructies van de firma Hologic. in het Thinprep potje doen. 
• Na uitspoelen het potje goed dichtdraaien.  
• NB: Laat geen borsteltje in het potje achter !! 
• De naam van de patiënt en de geboortedatum met potlood op de zijkant van het etiket van het 

Thinprep potje schrijven of (dit heeft de voorkeur). een patiëntensticker op het potje plakken . 
• Het aanvraagformulier kan met een elastiekje om het Thinprep potje worden bevestigd. 
• Het materiaal kan bij kamertemperatuur worden bewaard en verstuurd. 

 
Endocervicale brush: 
Normaliter wordt de cervex-brush gebruikt. Indien de kwaliteit van het uitstrijkje niet voldoet aan de 
criteria (aanwezigheid van cylinderepitheel) kan de endocervicale brush worden gebruikt. 
Deze is aan te vragen bij de afdeling cytologie van de Klinische Pathologie van Gelre ziekenhuizen via 
telefoonnummer 055 – 581 89 10. 
 
 


