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Transport materiaal Klinische Pathologie: 
 
Algemene informatie 
Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen verwezenlijken bij het gevraagde onderzoek kan het 
van belang zijn om het patiëntenmateriaal zo snel mogelijk na afname bij het laboratorium te 
bezorgen. Dit is tevens van belang om een optimale doorlooptijd van het onderzoeksmateriaal te 
kunnen waarborgen. 
Om verwisseling van monsters te voorkomen is het essentieel dat het materiaal te identificeren is. 
Voorzie het materiaal minimaal van patiëntennaam, geboortedatum en de herkomst. 
 
Cervix cytologie 
Volgens een vaststaand schema, welke bekend is bij de huisartsen, worden via de logistieke dienst 
van de MOD van Gelre ziekenhuizen de ‘uitstrijkjes’ opgehaald.  
• Tel nr. logistieke dienst: 06 – 29 08 74 17. 
Tevens kan gebeld worden met de Klinische Pathologie van Gelre ziekenhuizen voor nader overleg 
via: 055 – 581 82 50. 
 
 Afgifte punten Gelre Apeldoorn en Zutphen 
Het cervix materiaal kan intern binnen Gelre Apeldoorn naar de Klinische Pathologie worden gebracht, 
route 200, of in de kast naast de ontvangstbalie van het KCHL (Apeldoorn route 189 en Zutphen route 
116) worden gezet. In Gelre Apeldoorn is er ook de mogelijkheid om de verzendenvelop met 
onderzoeksmateriaal (oranje of groen adresetiket) in de brievenbus bij het priklab te deponeren. 
 
Histologisch onderzoek 
 
Via de post: 
Het histologisch materiaal wordt middels een Gelre verzendetui verstuurd naar Klinische Pathologie. 
Het formaldehydepotje wordt in een absorptie pad gewikkeld en daarna in een blister verpakt. 
De blister wordt in een safety bag geplaatst en het geheel wordt tezamen met het aanvraagbriefje in 
een verzendetui, via de post, verzonden naar de Klinische Pathologie.  
Het materiaal wordt in behandeling genomen en een verzendetui met een nieuw formaldehydepotje 
wordt geretourneerd naar de desbetreffende huisarts. 
 
Via de logistieke dienst: 
Volgens een vaststaand schema, welke bekend is bij de huisartsen, worden via de logistieke dienst 
van de MOD van Gelre ziekenhuizen de ‘uitstrijkjes’ opgehaald.  
• Tel nr. logistieke dienst: 06 – 29 08 74 17. 
Bij het ophalen van de ‘uitstrijkjes’ kunnen ook de histologiepotjes worden meegegeven. 
 
 Afgifte punten Gelre Apeldoorn en Zutphen 
Het histologisch materiaal kan intern binnen Gelre Apeldoorn naar de Klinische Pathologie worden 
gebracht, route 200, of in de kast naast de ontvangstbalie van het KCHL (Apeldoorn route 189 en 
Zutphen route 116) worden gezet. . In Gelre Apeldoorn is er ook de mogelijkheid om de 
verzendenvelop met onderzoeksmateriaal (oranje of groen adresetiket) in de brievenbus bij het priklab 
te deponeren. 
 
Algemene cytologie 
 
Via de logistieke dienst: 
Volgens een vaststaand schema, welke bekend is bij de huisartsen, worden via de logistieke dienst 
van de MOD van de Gelre ziekenhuizen de ‘uitstrijkjes’ opgehaald.  
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• Tel nr. logistieke dienst: 06 – 29 08 74 17. 
Bij het ophalen van de ‘uitstrijkjes’ kunnen ook de histologiepotjes en de algemene cytologie worden 
meegegeven. 
Opmerking: het kan van belang zijn dat het algemeen cytologisch materiaal op tijd naar de Klinische 
Pathologie wordt gebracht. Hierbij kan er voor worden gekozen om het materiaal zelf door de patiënt 
naar de Klinische Pathologie in Gelre Apeldoorn te brengen, route 200. 
 
 Afgifte punten Gelre Apeldoorn en Zutphen 
Het algemeen cytologisch materiaal kan intern binnen Gelre Apeldoorn naar de Klinische Pathologie 
worden gebracht, route 200, of in de kast naast de ontvangstbalie van het KCHL (Apeldoorn route 189 
en Zutphen route 116) worden gezet. 
Opmerking: indien het om een CITO-onderzoek gaat is het van belang om het algemeen cytologisch 
materiaal met spoed naar de Klinische Pathologie te brengen!! 
 
Vragen? 
Met vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de Klinische Pathologie via  
tel: 055 – 581 82 50 of mailen naar klinischepathologie@gelre.nl  
 
 
 


