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1. Onderwerp 
Deze handleiding heeft als onderwerp de modaliteiten te bepalen voor  het nemen,  
bewaren en verzenden van stalen voor electronen microscopie. 
 
2. Toepassingsgebied 
Deze regel is geldig voor de aanvragende/voorschrijvende geneesheer van een 
onderzoek voor electronen microscopie. 
 
3. Afkortingen – definities 
Geen. 
 
4. Inhoud 
 
4.1. Contacten :  
Laboratorium voor electronen microscopie : 02/4772055 
Secretariaat :02/4772548 en 02/4773528 
 
4.2 Afname :  
Weefselstukjes nemen van ongeveer maximum 2-3 mm diameter, dit laat een 
optimale fixatie toe. 
 
4.3 Bewaring en transport :  
4.3.1 Gefixeerd materiaal : 
Weefselstukjes kunnen gefixeerd worden in potjes met fixeermiddel voor 
electronen microscopie (Glutaraldehyde 3 %) : deze zijn telefonisch aan te vragen 
op 7.2055. Vervaldatum nakijken voor gebruik. 
NB. Het staal kan verschillende weken bewaard worden indien het gefixeerd is in 
Glutar 3% op 4°C en kan verzonden worden met het gewone transport van de 
stalen ( zie Intranet / Applicatie / ENNOV / (login en password) / CHU BRUGMANN / 8. 
KLINIEK EN MEDISCHE DIENSTEN / Pathologische anatomie / ADMINISTRATIEF / 
Aanvraag om pathologisch onderzoek). 
Of 
 Web Site CHU Brugmann : Diensten / Medische klinieken en diensten / 

Patologische anatomie en cytogenetica / Onderzoek aanvraag 
https://www.chu-brugmann.be/nl/med/anapath/Pathologischonderzoek-
aanvraag.pdf ) 

 
 
4.3.2 Vers materiaal 
Het labo van electronen microscopie verwittigen (op 7.2055) en zo vlug mogelijk 
het niet gefixeerde staal naar dit labo verzenden waar het door ons onmiddellijk zal 
gefixeerd worden.     

https://www.chu-brugmann.be/nl/med/anapath/Pathologischonderzoek-
https://www.chu-brugmann.be/nl/med/anapath/Pathologischonderzoek-
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4.4. Een gewone aanvraag voor anatomopathologisch onderzoek bijvoegen (zie 
Intranet / Applicatie / ENNOV / (login en password) / CHU BRUGMANN / 8. KLINIEK EN 
MEDISCHE DIENSTEN / Pathologische anatomie / ADMINISTRATIEF / Aanvraag om 
pathologisch onderzoek) waarop men aanstipt dat er een electronen microscopisch 
onderzoek gevraagd wordt. 
 
4.5. Duur van techniek : met deze gespecialiseerde techniek duurt het minstens 3 
weken voor een antwoord kan gegeven worden. 
 
 
5. Bijkomende inlichtingen 
Geen 
 
6. Annexen 
Geen 

 
Datum Versie Reden van de wijzigingen 

19/02/2019 02 Verandering Intranet en Internet 
 
 

 


