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1. Onderwerp 

Deze handleiding betreft : 
− De verzending en het transport van recipiênten van het labo van Anapath naar de  

verschillende sites.  
− De voorwaarden voor verpakking, verzending en transport van prelevementen  

(biopsies en operatiestukken), genomen op verschillende sites (consultaties,  
            operatiekwartier,…) naar het labo van Pathologische Ontleedkunde voor een  
            standaard anatomopathologisch onderzoek  

 
2. Toepassing 

Deze handleiding is bestemd voor de aanvragende/voorschrijvende geneesheer voor 
een standaard anatomopathologisch onderzoek, alsook voor de sector Histologie, de 
laboranten en pathologen. 

 
3. Afkortingen - definities 

Geen. 
 
 

4. Contenu 
4.1. Aanvragen voor onderzoek 

Zijn beschikbaar op intranet :  
Healthdesk/’Anatomie Pathologique/ Documenten in het Nederlands/pt.  
2.1.2 onderzoek aanvraag 
 

4.2. Voorwaarden voor de prelevementen 
4.2.1.   De prelevementen worden genomen op de consultaties  

                         (endoscopies,….),in de operatiezaal of bevallingkamer, of in de zalen  
                         (urines, expecto’s,…) 

4.2.2.   Het merendeel van de prelevementen moet gefixeerd zijn in een 
gebufferde formoloplossing van 4% (zie FO-HISTO-026), maar sommige 
mogen niet gefixeerd zijn (wanneer bv. de volgende onderzoeken 
moeten gebeuren : moleculaire biologie, cytogenetica, enzymatisch 
onderzoek, vriescoupes,…) 

        Worden niet gefixeerd opgestuurd :  
• Prelevementen, bestemd voor vriescoupe (peroperatoir) 
• Prelevementen verdacht op een lymfoom (klieren,…) 
• Prelevementen waarvoor een cytogenetisch onderzoek nodig is 
• Tumorprelevementen, die een afname  voor de tumorotheek 

vereisen. (IN-TUMOR-001). 
• Conisaties (baarmoederhals) (het operatiestuk is gemakkelijker te 

behandelen wanneer niet gefixeerd). 
• Opvolging PROCARE 

 
                         VOOR AL DEZE PRELEVEMENTEN (behalve conisaties en procare) :  
                         De prelevementen moeten zo vlug mogelijk (minder dan 10 minuten) en   
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                         NIET  GEFIXEERD naar het labo van Anapath gebracht worden door een  

bode, na het labo te hebben verwittigd (tel. 5 2557). Deze operatiestukken 
moeten per koerier worden verzonden naar de anatomopathologisch, 
vergezeld van de lijst met monsters die naar het labo van pathologische 
worden verzonden en deze lijst moet worden vastgelegd in het formulier 
FO-HISTO-170 en worden bewaard in de map "Liste des prélèvements 
reçu en ANAPATH". 
Het exacte uur van van het prelevement moet worden genoteerd voor elk  
prelevement,het labo van pathologische ontleedkunde de impact van de 
verloren tijd kan inschatten op de kwaliteit van het prelevement. 

4.2.3.  De  prelevementen worden in een recipiënt geplaatst, dat geleverd wordt  
           door het labo van Pathologische Ontleedkunde en dat  aangepast is aan     
           de grootte van het prelevement of operatiestuk. 

 
 

4.3. Bezorging van de recipiënten naar de verschillende sites 
                  Om de gewenste recipiënten voor weefselonderzoek te bekomen, gelieve  
                  het labo van Histologie te verwittigen : tel. 5 2557. 
 

4.3.1. Site Brien 
a. Voor de kleine biopsies : 

Potjes van 20ml, gevuld met 5ml gebufferde formol 4% voor de dienst 
gastro, pneumo, sénologie,… 
 

b.  Kleine operatiestukken (appendix, galblaas, amandelen,…: potjes van 
150ml, gevuld met 80ml gebufferde formol 4% en potjes van 70ml, gevuld 
met 30ml gebufferde formol 4%.  
 

                   Deze potjes zijn reeds gevuld en worden aangekocht bij de firma  
                   VWR.  
                   Ze worden in een kartonnen doos geplaatst, met vermelding van de naam van     
                   de aanvragende dienst. De doos wordt met de pendeldienst bezorgd op de   
                   site Paul Brien, me de bode voor de site Horta of HUDERF. 
                    

c.  Grotere operatiestukken : plastiek dozen van verschillende formaten 
worden op aanvraag verzonden, leeg en vergezeld van een bidon 
gebufferde formol 4%. De plastieken dozen moeten voor ¾ gevuld worden 
met formol. Het operatiestuk moet volledig ondergedompeld zijn, dus de 
inhoud van het recipiënt moet aangepast zijn aan de grootte van het 
operatiestuk. 
 
Er worden ook reeds gevulde potjes met gebufferde formol 4%verstuurd, 
die aangekocht worden bij de firma VWR. 
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 4.3.2.  Consultatie gastroenterologie, pneumologie, gynecologie, senologie en  
                        gastro HUDERF 

       Zie pt. 4.3.1.a 
       Het transport van deze potjes van het labo Anapath naar de verschillende  
       sites is verzekerd door een bode. 

           
4.3.3.  Chirurgie en materniteit 
           Plastieken dozen van verschillende afmetingen worden leeg verstuurd,   
           samen met een bidon met gebufferde formol 4%. (zie pt. 4.3.1.c). 
           Het transport wordt verzekerd door een bode. 

 
 

4.3.4. Chirurgie HUDERF 
          De potten en dozen worden besteld door het HUDERF zelf, onafhankelijk  
          van onze dienst. 

                        Zelden besteld men bij de dienst Anapath potjes van 150ml of 70ml, gevuld      
                        met gebufferde formol 4% voor de kleinere operatiestukken (appendix,  
                        galblaas, amandelen,…) 

 
 

4.4. Voorwaarden voor transport van de prelevementen, van de sites van 
afname naar het labo van pathologische ontleedkunde.  
 

4.4.1. Gastro en chirurgie HUDERF 
          De biopsies arriveren per teletube, gefixeerd in gebufferde formol 4%, in  
          potjes van 20ml. 
          Kleine prelevementen en kleine operatiestukken (zoals amandelen, 
          appendix, galblaas, enz…), waarvan de grootte en de hermetische sluiting  
          van de potjes transport per teletube toelaat, worden op deze manier  
          verstuurd. Ze zijn gefixeerd in gebufferde formol 4%, in potjes van 100ml. 
          Grotere operatiestukken worden gebracht door een bode, ze zijn eveneens 
          gefixeerd in gebufferde formol 4%, behalve prelevementen voor  
          vriescoupe, lymfomen (klieren..) enz… (zie pt.4.2.2).       

 
4.4.2. Chirurgie volwassenen (en One Day) 

       Alle prelevementen arriveren gefixeerd in gebufferde formol 4%, behalve  
         deze die niet mogen gefixeerd worden, zoals in pt. 4.2.2. 
         Elk lot van operatiestukken, getransporteerd van de operatiezaal naar het  
         labo, is vergezeld van een lijst waarop alle prelevementen vermeld staan,  
         die deel uitmaken van deze zending. 
         De lijst wordt nagekeken door de laborant(e) die de operatiestukken in  
         ontvangst neemt. 
         Wanneer alles op de lijst aanwezig is en er geen fouten geconstateerd zijn, 
         ondertekend de laborant(e) het papier en noteert eveneens de datum. 
         Wanneer er potten ontbreken of fouten geconstateerd worden, telefoneert  
         de laborant(e) naar de betreffende operatiezaal : ofwel stuurt de  
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         verpleegster de ontbrekende potten op, ofwel geeft ze uitleg dat het om een  
         vergissing gaat. De opvolging en de correctie worden genoteerd op het  
         betreffende papier met de lijst voor de tracabiliteit. 
         De papieren met de lijsten worden geklasseerd in een farde “listes pots  
         salle d’op”, die zich bevindt op de tafel in het lokaal -1EJ21. 
         De fardes zijn gearchiveerd gedurende 2 jaar in het lokaal -1EJ21. 
Placenta: de placenta's moeten worden gefixeerd met 4% gebufferde formaline. 
De placenta's worden opgeslagen op de kraamafdeling. Transport wordt verzorgd 
door een koerier. 
 
 

4.4.3. Beenmergbiopsies 
Deze prelevementen arriveren met de teletube en zijn gefixeerd in 
gebufferde formol 4%,  

          In een potje van 20ml. (Zie AN-HISTO-005). 
 
                        Desbetreffende potjes kunnen aangevraagd worden in het labo van  
                        Histologie (tel. 5 2557). 
                         
 

4.4.4. Placenta en fœtus 
4.4.4.1. Site Horta :  

                   De placenta’s moeten gefixeerd zijn in gebufferde formol 4%. 
                   De foetus zijn niet gefixeerd en zijn vergezeld van een aanvraag Anapath 
                   (voir pt. 4.1 : autopsie van een kind (minder dan 18 jaar) of  
                   aanvraagformulier voor een doodgeborene), ingevuld door de aanvragende 
                   geneesheer en getekend voor akkoord door de ouders. 
                   De placenta’s en foetus zijn gestockeerd in de materniteit, in de volgende 
                   lokalen (in de frigo) :  
                   U52 2de verdieping 2EM15 et 2EM03 ; U54 2EL29 
                   Het transport van de placenta’s en de foetussen is verzekerd door de           
                   techniekers van de autopsies (lijkhuis) : tel. 5 2561 of 7 2564. 

4.4.4.2. St. Pieter :  
                   De foetussen zijn gefixeerd in gebufferde formol 4%. 
                   Het transport gebeurt met de pendeldienst. 

4.4.4.3. Etterbeek, Erasmus of andere externen  
De prelevementen arriveren per taxi (zie AN-AUT-006). 

                   Zie ook pt. 4.1 : formulier voor vervoer van een fœtus van minder dan 26  
                   weken voor autopsie. 
 

4.4.5. Gastroenterologie volwassenen + consultatie pneumologie  
De prelevementen arriveren per teletube in potjes van 20ml, gefixeerd in 
gebufferde formol 4%. 
 

4.4.6. Prelevementen komende van Paul Brien (of Astrid) 
Alle prelevementen van de site Paul Brien arriveren met de pendeldienst. 
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Ze arriveren 2x daags, ’s morgens en in de namiddag. 
Alle kleine prelevementen en biopsies (gastro, dermato, stomato, enz…) 
arriveren gefixeerd in gebufferde formol 4%, in kleine potjes. 
Operatiestukken arriveren gefixeerd in gebufferde formol 4%, in plastieken 
potten of dozen, aangepast aan de grootte van het operatiestuk. 
Prelevementen voor vriescoupes, lymfoom enz… ( zie pt. 4.2.2) arriveren niet 
gefixeerd.  
Voor vriescoupes moet een dringend transport geregeld worden met een 
ambulance ( te regelen met de firma EMD, zie AN-AUT-006). 
Enkele dagen op voorhand moet contact worden opgenomen met de diens 
Pathologische Ontleedkunde om het vervoer te regelen. (tel. 7 3528 of 7 
2548). 
 

4.4.7. Nierbiopsies (IN-HISTO-136) 
De geneesheer die het prelevement zal nemen brengt het labo (tel. 7 2557) 
op de hoogte van de datum en het uur van de voorziene nierbiopsie. Een 
laborant(e) van het labo Histologie zet het volgende klaar :  

• 1 potje van 20ml, gevuld met gebufferde formol 4% (optiek).  
• 1 klein potje met Glutaraldehyde (fixeermiddel voor 

elektronenmicroscopie). 
• 1 klein potje, gevuld met Michel’s fixator (transportmiddel voor 

immunofluorescentie). 
                   Een bode komt de potjes ophalen en brengt ze naar de geneesheer die de  
                   biopsie zal nemen, en brengt ze vervolgens terug naar het labo. 
 

4.4.8. Consultatie gynecologie 
Iedere morgen worden de prelevementen (biopsies en cyto’s) opgehaald door 
het technisch personeel van het mortuarium/autopsiezaal en naar de dienst 
Pathologische Ontleedkunde gebracht. 
Coupes voor Cytologisch onderzoek : deze zijn geïdentificeerd door de naam 
van de patiënte op de matte zone van het draagglaasje, geschreven in 
potlood. De glaasjes zitten in een plastieken beschermhoesje en vervolgens in 
een plastiek zakje met de betreffende aanvraag (en eventueel een biopsie van 
dezelfde patiënt). 
 

4.4.9. Senologie (tru-cut of Vacora) 
De prelevementen, gefixeerd in gebufferde formol 4%, in potjes van 20ml. 
arriveren :  

• Met de teletube (N°199). Het labo van Histologie moet wel 
verwittigd worden (tel. 7 2557) dat er een borstbiopsie gaat 
toekomen. (cf. berekenen van de fixatieperiode om de goede kwaliteit 
van bijkomstige kleuringen te verzekeren). 

• Door persoonlijke aflevering van de biopsie door personeel (meestal 
een verpleegster). 

                  NB. Voor een weekend of feestdag : het prelevement moet ons bereiken   
                  voor 16u. (Cf. vaststellen van min-max. fixatieperiode voor de betrouwbaar- 
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                  heid van bijkomstige kleuringen). Indien er zich problemen voordoen, gelieve te  
                  verwittigen : tel. 5 2557 (labo) of 7 3528 (secretariaat). 
 

4.4.10. Lymfomen (klieren) 
De klieren arriveren niet gefixeerd en worden onmiddellijk behandeld door een 
patholoog :  
 
A. 4 glaasjes voor het labo van hemato en 2 voor de verantwoordelijke 

Patholoog voor de hemato-oncologische gevallen, en gekleurd door een 
laborant(e) van Cytologie. 

B. 1 prelevement wordt gefixeerd in PBS voor immunofenotypage. (zie IN-
LOG-006 pt. 4.1) + 2 draagglaasjes met afdruk van klier voor St. 
Pieterziekenhuis. 

C. 1 prelevement word gefixeerd in RPMI voor Erasmus. 
D. 1 prelevement word gefixeerd in RPMI voor Bordet. 

 
                    Verzending :  
 

Voor A  Een kopie van de aanvraag + de glaasjes met de afdrukken van de 
klieren (verpakt in een plastiek hoesjes), worden verstuurd naar het 
trieercentrum, die ze verstuurd naar het labo van hematologie in het 
Brugmannziekenhuis. 

Voor B  Een kopie van de aanvraag+ tube en glaasje worden verstuurd in een 
specifieke omslag naar het trieercentrum : vervoer door pendeldienst 
naar het labo van hematocytologie in St. Pieterziekenhuis. 

Voor C  Een kopie van de aanvraag + aanvraag voor Cytogenetica + tube 
worden verstuurd in een specifieke omslag (zie AN-ADM-001) naar het 
trieercentrum : vervoer door pendeldienst naar Erasmus. 

Voor D  Een kopie van de aanvraag + aanvraag voor Cytogenetica + tube 
worden verstuurd in een specifieke omslag (zie AN-ADM-005) naar het 
trieercentrum : vervoer door pendeldienst naar het instituut Bordet. 
 
 
 

                   N° teletube trieercentrum : 197. 
 

4.4.11. Prelevementen voor vriescoupe :  
De prelevementen arriveren niet gefixeerd en worden zo vlug mogelijk naar 
het labo gebracht, bij voorkeur binnen de 10 minuten vanaf de afname van het 
prelevement (tijdens de operatie van de patiënt), door een personeelslid van 
Chirurgie (verpleger/verpleegster, dokter, stagiair,bode….). 
Zie ook pt. 4.2.2  
 

4.4.12. Neuromusculaire biopten (spierbiopsies) 
Zie voorwaarden op intranet :  
Ressources/Formulieren/Labo Anatomie Pathologie 
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• Aanvraag voor biopt van gestreepte spiervezels 
• Aanvraag voor een perifeer zenuwbiopt 
• Aanvraag voor een huidbiopt (neuro-metabolische of 

mitochondriale pathologie) 
• Aanvraag voor een rectaal of conjunctivaal biopt (voor 

histologisch onderzoek van de perifere zenuw) 
 

4.4.13. Rectale biopsies voor de oppuntstelling van de ziekte van Hirschprung 
worden niet gefixeerd. Er moet vooraf een overeenkomst gesloten worden 
met de verantwoordelijke laborante (tel. 5 2553), die de kleuring van 
Acetyl-cholinesterase doet, teneinde een datum vast te leggen en de 
verzending van deze biopten te regelen door een bode. 

  
 
 

4.5. Procedure voor het beheer van de verzending van operatiestukken 
Alle verzendingen van operatiestukken moeten worden geregistreerd op het 

formulier voor het volgen van externe verzendingen (zie FO-LOG-029). 
Dit formulier moet worden ingevuld en bewaard in de map met de vrachtbrief 
(roze). 

De pakbon (roze) moet worden ingevuld, ondertekend door de koerier en in de 
verzendmap worden bewaard 

 
4.6. In geval van niet gefixeerd prelevement dat te laat toegekomen is  

Soms gebeurt het dat niet gefixeerde prelevementen na 16u toekomen op de 
dienst Pathologische Ontleedkunde (zonder het labo te verwittigen). 
Wanneer er nog een Patholoog aanwezig is op de dienst (altijd tot 17h, 
sommige dagen tot 18/19h), zal zij (hij) het prelevement behandelen : fixatie in 
gebufferde formol 4% of het prelevement in de VIP steken (in geval van 
urgentie). 
Wanneer er geen Patholoog meer aanwezig is op de dienst, maar wel nog 
een laborant(e), plaatst hij(zij) het prelevement in de frigo tot ’s 
anderendaags. 
 
Wanneer het prelevement arriveert na het vertrek van de Pathologen en de 
laboranten wordt het niet meer in aanmerking genomen tot ’s anderendaags 
morgens 7u (aankomst van de eerste laborant(e)). 
Dan fixeert de laborant(e) het prelevement in gebufferde formol 4% of plaatst 
het in de frigo (in functie van het gevraagde onderzoek van de aanvragende 
geneesheer). 
Bij de codering, vult de laborant(e)de code van non conformiteit (te laat en niet 
gefixeerd gearriveerd) in op de PC. 
Daarna wordt het prelevement behandeld zoals alle andere. 
Telkens een biopsie vergezeld is van een cytologisch prelevement, en 
deze vermeld is op een en dezelfde aanvraag : een woordje achterlaten 
om te verwittigen dat er zich in de frigo een niet gefixeerd cytologisch 
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prelevement bevindt, zowel in het bakje van de aanvragen van Cytologie, 
aan de andere kant van het doorgeefluik, alsook aan de aanvraag van de 
biopsie, die in het lokaal van de codering blijft. 

 
 

5. Bijkomende informatie 
5.1.  Prelevementen voor Histologie (biopten en operatiestukken) : zie pt. 4.4 
5.2.  Prelevementen voor Cytologie : zie IN-CYTO-001 
5.3.  Neuromusculaire prelevementen : zie PO-LOG-003 pt. 4.1 
5.4.  Prelevementen voor elektronenmicroscopie : zie PO-LOG-003 pt. 4.2 
5.5.  Prelevementen voor tumorotheek : zie PO-TUMOR-001 

 
     Deze procedure is beschikbaar op intranet :  
     Healthdesk / Formulieren / Labo Anatomie Pathologie / Modalités de conditionnement,   
      envoi  et transport des prélèvements pour examen histologique de routine (biopsies et pièces  
      opératoires  

 
 
 

6. Annexen 
AN-HISTO-007 (Lijst van de nummers van de stations van de teletubes) 
AN-AUT-006 (vast transport en transport op aanvraag). 
AN-HISTO-013 (Procedure transport van de stalen, genomen in P. Brien en bestemd 
voor het labo van pathologische ontleedkunde van Brugmannziekenhuis – site Horta) 
 
 

7. Referentiedocumenten 
FO-HISTO-026 
IN-TUMOR-001 
AN-HISTO-005 
AN-AUT-006 
IN-HISTO-136 

AN-ADM-005 
AN-ADM-001 
FO-LOG-029 
IN-CYTO-001 
PO-LOG-003  

PO-LOG-003  
PO-TUMOR-001 
AN-HISTO-007  
AN-AUT-006  
AN-HISTO-013 

 



 

Service 
d’Anatomie 

Pathologique 

PROCEDURE 
Verpakking, verzending en transport van 

prelevementen (biopsies en operatiestukken) 
Fichier :PO-HISTO-001NL Version :11 
Date de mise en application : 05/03/2020 Page 9/9 
Rédacteur : G. Van de Gucht Vérificateur : A. Bouysantiman Approbateur : Dr. V. Segers 

 

Document approuvé  le 05/03/2020 par  le  Dr. V. Segers                     Imprimé le : 5/10/2020 

 

8. Historiek van de wijzigingen 
 
Date Versie Raisons des modifications Réviseur 

01/03/2012 02 Toevoeging laatste pt. In pt. 4B2 
Toevoeging pt. 4C 

 

26/09/2012 03 Toevoeging in pt. 4C  
31/01/2013 04 Toevoeging ref. in pt. 5  
20/07/2015 05 Verandering in pt. 4.A.1 

Verwijdering en toevoeging in pt. 4.B.7 
Toevoeging in pt. 4.B.10 

 

12/09/2016 06 Toevoeging firma in pt. 4.2.c 
Verwijdering referentie  

 

3/04/2017 07 Veranderingen, verwijderingen en 
toevoegingen  fusie van verschillende 
documenten : PO-HISTO-001, PO-HISTO-
009 en IN-HISTO-053NL 
Verandering en toevoeging in pt. 4.3.1.a en b 
en pt. 4.3.4 
Toevoeging in pt. 5 

 

30/04/2018 08 Verandering  in pt. 4.4.7, 4.3.1., 4.4.3, 4.4.7, 
5 

 

16/01/2019 09 Verwijderen PO-TUMOR-002 
(samengevoegd met PO-TUMOR-001). 
Overbrengen van gynecologische 
prelevementen van traditionele uitstrijkjes 
naar dunne laag cytologie.  
Transport van placentas onder supervisie van 
Dr. V. Sergers vanwege de problemen met 
de verpleegkundigen van de materniteit. 

 

26/12/2019 10 Toevoeging PLACENTA in pt. 4.4.2 E. Kallah 
05/03/2020 11 Verandering in pt. 4.2.2 en in pt4.4.10 

Toevoeging pt 4.5 
 

E.Kallah 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


