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1. Type aanvraagformulier 

• Aanvraagformulier voor histologisch onderzoek. 
o Gelieve steeds 2 of meerdere aparte aanvraagformulieren te gebruiken voor 2 of 

meerdere onderzoeken bij éénzelfde patiënt. 
o 1 aanvraagformulier voor oesophagogastroduodenoscopie en 1 aanvraagformulier voor 

coloscopie. 

o 1 aanvraagformulier voor bronchusbiopsie en 1 aanvraagformulier per cytologie van de 
respiratoire tractus, dus 1 aanvraagformulier voor bronchusaspiraat, 1 

aanvraagformulier voor broncho-alveolaire lavage en 1 aanvraagformulier voor 
bronchusbrushing. 

o Aanvraagformulier voor moleculair onderzoekKlik op link: NGS vaste tumoren 

 

2. Uitvoerfrequentie 

• Dit onderzoek wordt éénmaal per dag uitgevoerd (uitgezonderd weekend en feestdagen). 

 

3. Antwoordtijd 

• De tijd tussen ontvangst van het staal en het volledig verslag duurt 5 werkdagen. 

• Bij nood aan bijkomende analyses of overleg kan de antwoordtijd oplopen. 
 

4. Afname instructies 

• Conform de richtlijnen van de dienst Pathologische Ontleedkunde. 

• Fixatief: 4% gebufferde formaldehyde (4% GBF) met roze indicator. 

• Type recipiënt: 60 ml potje voorgevuld met 4% GBF  met roze indicator. 

• Onmiddellijk fixeren. 

 

5. Staaltype en minimale hoeveelheid 

• 1 of meerdere endoscopische biopten, afhankelijk van de klinische vraagstelling. 

• Bij mogelijke vraag naar NGS: 10 endoscopische biopten afnemen. Voor meer informatie over 

de gebruikte techniek klik op link NGS vaste tumoren 
 

6. Transport 

• Voor richtlijnen over transport zie: Transport van het staal  

 

7. Methode 

• Na fixatie worden de stalen verwerkt tot een paraffineblok, waarvan paraffinecoupes van 3-4 

µm dik gesneden worden en gekleurd. 
 

https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc2/DienstPathologischeOntleedkunde/Lists/Document%20Library/NGS%20vaste%20tumoren.docx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc2/DienstPathologischeOntleedkunde/Lists/Document%20Library/NGS%20vaste%20tumoren.docx
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