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1. Aanvraagformulier 

Het RIZIV, onze kwaliteitsnorm ISO15189 en het K.B. van 5 december 2011 (betreffende de erkenning 

van de laboratoria voor pathologische anatomie) vereisen een correct en volledig ingevuld 

aanvraagformulier met de volgende gegevens: 
 

1.1. Patiëntidentificatie 

• Minimale informatie: Naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht van de patiënt, 
mutualiteitsgegevens (liefst sticker van ZOL, ZMK of mutualiteit). 

• Elk recipiënt dient éénduidig geïdentificeerd te worden. 

• Etiketten steeds op het recipiënt zelf kleven (niet op de deksel). 

 

1.2. Identificatie van de aanvrager 

• Naam, voornaam en RIZIV-identificatienummer van de aanvragende geneesheer (liefst 
stempel). 

• Adres van de aanvrager indien het staal van buiten het ziekenhuis komt. 

• Handtekening van de aanvragende geneesheer. 

• Datum van de aanvraag. 

 

1.3. Informatie betreffende het staal 

• Type van het staal (histologisch of cytologisch onderzoek). 

• Datum en uur van staalafname en fixatie. Indien een staal vers wordt afgeleverd, dient uiteraard 

enkel datum en uur van staalafname vermeld te worden. 

• Aard van het staal (orgaan en lokalisatie) en nummering van de recipiënten en het aantal 

recipiënten 

• Relevante klinische inlichtingen. 

 

1.4. Wanneer een dringend (voorlopig) resultaat nodig is, gelieve op het 

aanvraagformulier te noteren: 

• Dringend 

• Telefoonnummer waar het resultaat kan worden doorgegeven. 

 

2. Fixatie 

• In de regel worden histologische en cytologische stalen gefixeerd afgeleverd op de dienst 

Pathologische Ontleedkunde. Uitzonderingen zijn oa. vriescoupes, nierpunctiecilinders, weefsels 
voor lymfoma en sarcoma, die allen onmiddellijk na afname vers moeten worden afgeleverd. 

• De aanvragende arts is verantwoordelijk voor het gebruik van het juiste fixatief en het 

controleren van de naam van het fixatief op het potje (10% gebufferde formaline, CytoRich 
Red, CytoRich Blue) en de vervaldatum ervan. 

 

2.1. Histologie 
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• Voor biopsies worden voorgevulde potjes met 4% gebufferde formaldehyde (4% GBF) gebruikt, 
met of zonder roze indicator. Deze voorgevulde potjes kunnen worden afgehaald op de dienst 

Pathologische Ontleedkunde van het ZOL. De 4% GBF met roze indicator (= 'roze formol') is 
bestemd voor de endoscopische biopten. De potjes met 4% GBF zonder roze indicator (= 

'kleurloze formol') worden gebruikt voor alle andere biopten. De vervaldatum van deze 

voorgevulde potjes staat onderaan op het potje geprint. Enkel voor het operatiekwartier worden 
flessen van 1 liter met 4% GBF  beschikbaar gesteld voor het vullen van grote recipiënten. Voor 

specifieke richtlijnen wordt verwezen naar instructies voor staalafname. 
 

2.2. Niet-Gynaecologische cytologie 

• De niet-gynaecologische stalen dienen steeds gefixeerd te worden met een gelijke hoeveelheid 

CytoRich Red (alle cytologie stalen behalve urine en sputum) of CytoRich Blue (enkel voor urine 
en sputum). Een grote fles (van 1 liter) CytoRich Red en CytoRich Blue wordt geleverd door de 

dienst Pathologische Ontleedkunde. Deze grote flessen worden vergezeld van stickers met naam 
van fixatief en vervaldatum. Bij het overbrengen van fixatief uit de grote fles in een klein potje 

dient naam van fixatief en vervaldatum op de grote fles gecheckt te worden met naam van 

fixatief en vervaldatum op de sticker. Indien correct, dan wordt deze sticker op het potje 
gekleefd. Voor specifieke richtlijnen wordt verwezen naar instructies voor staalafname. 

 

3. Policy 

• De dienst Pathologische Ontleedkunde streeft naar een kwaliteitsvolle bijdrage aan de medische 

diagnostiek met het oog op een continue verbetering van de patiëntenzorg. In dit kader is het 

belangrijk dat de stalen en bijhorende aanvraagformulieren goed geïdentificeerd zijn, dat de 
aanvraagformulieren correct en volledig ingevuld zijn én dat fixatie en transport van het staal 

conform de richtlijnen gebeurt. 

• Indien de richtlijnen in deze staalafname instructies niet worden nageleefd, wordt de 
aanvragende geneesheer gecontacteerd of wordt een non-conformiteit genoteerd in het 

verslag. De non-conformiteiten worden ook geregistreerd binnen het kwaliteitssysteem van de 

dienst. 

• Voor sommige stalen wordt bij de staalinstructies een antwoordtijd geformuleerd. Dit betekent 
dat gestreefd wordt naar 90% volledig afgewerkte rapporten voor de vooropgestelde 

antwoordtijd. 
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