
 

Klinische Pathologie, Gelre ziekenhuizen, Vademecum – Afnamewijze cytologie.  maart  2020 

Wijze van afname algemeen cytologisch onderzoek Klinische Pathologie 
 
Invullen aanvraagformulier (groen: LABO-026) voor medische specialisten en huisartsen 

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

• Vermeld bij de klinische gegevens de vraagstelling en overige klinisch relevante opmerkingen. 
• Vermeld duidelijk de naam aanvragend (behandelend)arts/specialist en geef de locatie aan: 

Apeldoorn, Zutphen, huisarts of een andere instelling en zijn/haar telefoonnummer. 
• Vermeld datum en afnametijd. 
• Vermeld aard materiaal en eventueel eerder verricht onderzoeksnummer, of een onderzoek 

elders verricht dat van belang kan zijn voor het onderzoek. 
• Kruis een specifiek onderzoek aan: sputum, bronchus brush, bronchusspoelsel, BAL, 

pleuravocht, ascites, urine, BWO, liquor, vagina, beenmerg, EUS/BUS, buikspoelvocht, 
punctie etc. 

 
Instuurprotocollen algemene cytologie medisch specialisten Gelre ziekenhuizen: 
De inzenders van de algemene cytologie 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). 
 
Instuurprotocollen algemene cytologie voor huisartsen en andere inzenders buiten Gelre: 
 
Materiaal: 
 
Urine: (cytologisch onderzoek) 
Het beste is een verse plas afgenomen tussen 10:00 en 11:00 uur. 
De eerste ochtendurine bevat veel gedegenereerd celmateriaal en is ongeschikt voor cytologisch 
onderzoek. 
Urine, zo spoedig mogelijk ‘vers’ inzenden (binnen 1 uur) naar de Klinische Pathologie van Gelre 
ziekenhuizen in Apeldoorn, route 200. 
Aanvraagformulier: met een elastiekje om het potje wikkelen. 
 
Tepelvocht: (cytologisch onderzoek) 
Tweemaal een kleine druppel van het verkregen tepelvocht aanbrengen op twee schone, droge 
objectglaasjes voorzien van naam en geboortedatum van de patiënt (met potlood). 
Met een ander schoon objectglaasje het materiaal voorzichtig en gelijkmatig uitstrijken.  
Eén preparaat aan de lucht laten drogen; het andere preparaat fixeren (sprayen) met sitolfix. 
Transport: in een verzendmapje (objectglashouder). Het aanvraagformulier (groen) eromheen 
wikkelen en met een elastiekje vastmaken. 
 
Endocervicale brush: 
Normaliter wordt de cervix-brush gebruikt. Indien de kwaliteit van het uitstrijkje niet voldoet aan de 
criteria (aanwezigheid van cylinderepitheel) kan de endocervicale brush worden gebruikt. 
Aanvraagformulier met een elastiekje om het potje wikkelen. 
 
Meer informatie 
Zie instuurprotocollen Klinische Pathologie op Q-portaal (alleen toegankelijk via intranet): of bel met 
secretariaat afdeling Klinische Pathologie via: 055 – 581 82 50. 
 


