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1. Doelstelling 
Het doel van deze gebruiksaanwijzing is de voorschrijvende artsen in te lichten over de werkwijze 
(behandeling en transport) die ze moeten volgen voor stalen bestemd voor de tumorbank. 
 
2. Doelpubliek 
De doelgroep zijn de aanvragende artsen. 
 
3. Afkortingen – Definities 
Geen 
 
4. Inhoud 
4.1. De aanvraag voor het anatoompathologisch onderzoek moet de volgende 
elementen bevatten: 
- de volledige gegevens van de patiënt (naam, voornaam, geboortedatum en 
mutualiteitgegevens) 
- het soort staal (biopsie, operatiestuk,……….) en de plaats van oorsprong 
- het tijdstip van de afname  
- de relevante klinische inlichtingen 
- de naam, het RIZIV-nummer en de handtekening van de aanvragende arts 
- het vakje “staal voor de tumorbank” moet aangekruist zijn 
 
4.2. Werkwijze voor de staalafname 
De stalen moeten opgestuurd worden in een schone recipiënt, droog of op een 
kompres gedrenkt in fysiologisch serum. 
 
De stalen moeten zo snel mogelijk opgestuurd worden naar de dienst Pathologie 
 
Om en betrouwbare analyse van het DNA van het weefsel te kunnen doen moet 
het weefsel binnen 30 minuten na de afname worden ingevroren op -80°C. 
 
Om de tijd te meten tussen het verwijderen van het operatiestuk en het invriezen 
ervan, hebben de operatiezalen van het UZ Brugmann en het UZKF 
registratieklokken gekregen, die de datum en het uur vastleggen, wanneer men 
er een onderzoeksaanvraag insteekt. De aanvraag, vergezeld van het 
operatiestuk, is door de registratieklok gegaan, op het ogenblik van het 
verwijderen van het operatiestuk. De verstreken tijd van het verwijderen van het 
operatiestuk tot aan het invriezen ervan, wordt berekend in het labo van 
Pathologische Ontleedkunde. 
 
Het materiaal moet voor 16.00 uur aankomen op de dienst Pathologie. 
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Gelieve de dienst pathologie te verwittigen op het nummer 5 2557 vooraleer het 
stuk wordt opgestuurd zodat het invriezen kan worden voorbereid en het staal 
kan worden opgevolgd. Als het stuk niet op tijd aankomt, kunnen wij u op de 
hoogte brengen. 
 
 
5. Bijkomende inlichtingen 
Voor bijkomend inlichtingen kunt u rechtstreeks contact opnemen: 
- Algemene oncologie: Dr. DUTTMANN (73134) 
  ruth.duttmann@chu-brugmann.be 
- Gynaecologische oncologie en senologie: Dr. VANDENHOUTE (72221) 
  katherina.vandenhoute@chu-brugmann.be 
- Pediatrische oncologie: Dr. SEGERS (72206) 
  valerie.segers@chu-brugmann.be 
 
 
6. Annexen 

Geen 
 
 

7. Historiek van de wijzigingen 
 
Datum Versie Redenen van de wijzigingen 

18/01/2016 02 Verbetering tekst in pt. 4 + toevoeging 
ondernummers in pt. 4 +  toevoeging “opmerking” in 
pt. 4.2 

23/01/2017 03 Schrappen opmerking in pt. 4.2 
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