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1. Type aanvraagformulier 

• Aanvraagformulier voor histologisch onderzoek. 
 

2. Uitvoerfrequentie 

2.1. Bij aanwezigheid van dr. P. Van Eyken  

• Een deel van het staal wordt onmiddellijk verwerkt voor vriescoupe. 

• Het onderzoek wordt éénmaal per dag uitgevoerd. 
 

2.2. Bij afwezigheid van dr. P. Van Eyken 

• De volledige nierpunctiecilinder wordt bewaard in het medium Viaspan en doorgestuurd naar 

de dienst Pathologische Ontleedkunde van UZ Leuven (éénmaal per dag, contactpersoon: 
Prof. Dr. E. Lerut). 

 

3. Antwoordtijd 

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

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

 

4. Afname instructies 

• Conform de richtlijnen van de dienst pathologische ontleedkunde. 

• Fixatief: vers. De nierpunctiecilinder wordt onmiddellijk in een kompresse gewikkeld (bevochtigd 
met fysiologisch water) en in een staalpotje gelegd. 

• Type recipiënt: 60 ml potje. 

• Ziekenhuis Maas en Kempen: nierpunctiecilinder steeds afnemen voor 12u30 zodat de bode dit 

staal diezelfde middag nog kan meenemen naar de dienst Pathologische Ontleedkunde van het 
ZOL. 
 

5. Staaltype en minimale hoeveelheid 

• Staaltype: corticale of cortico-medulaire nierpunctiecilinder. 

• Minimale hoeveelheid: ruime cilinder (1,5 - 2 cm met punctienaald 14G). 
 

6. Transport 

• Voor richtlijnen over transport zie: Transport van het staal  

 

7. Methode 

7.1. Bij aanwezigheid van dr. P. Van Eyken 

• Een deel van het staal wordt met behulp van vloeibare stikstof ingevroren. Hiervan worden 

coupes van 3-5µm gesneden. Deze coupes worden gekleurd met een versnelde HE-kleuring. 
Direct na de kleuring wordt gecontroleerd of er glomeruli aanwezig zijn in de coupe. Indien dit 

zo is wordt de rest van de procedure in gang gezet.  

• Het ingevroren staal wordt gestockeerd in de ULT diepvriezer. 



                                                 Dienst Pathologische Ontleedkunde                           

 

Nierbiopten PO-LG4-0024, 3.0 pagina 2 van 2 

  

De enige officiële versie van dit document is de versie beschikbaar in ZOLnet 

 

 

• Een deeltje van het materiaal wordt op een speciaal medium (glutaaraldehyde) voor 
elektronenmicroscopie bewaard in de koelkast. Indien nodig wordt elektronenmicroscopie 

uitgevoerd op de dienst Pathologische Ontleedkunde van UZ Leuven. 

• Het overige deel wordt op 10% gebufferde formaline geplaatst, verwerkt tot een paraffineblok 
en gesneden op een dikte van 3µm. 

 

7.2. Bij afwezigheid van dr. P. Van Eyken 

• Het staal wordt integraal doorgestuurd naar de dienst Pathologische Ontleedkunde van UZ 
Leuven tav. Prof. Dr. E. Lerut. 
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