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1. Type aanvraagformulier 

• Aanvraagformulier cervicovaginale cytologie. 

• Ofwel aanvragen via het electronisch patiëntendossier (EPD) in HIX. Dit formulier kan men 
uitprinten en meegeven met het staal (enkel interne artsen ZOL). 

 

2. Uitvoerfrequentie 

• Het techniceren van deze stalen gebeurt bijna dagelijks (uitgezonderd weekenden en 
feestdagen). 

 

3. Antwoordtijd 

• De tijd tussen ontvangst van het staal en het verslag duurt 3 werkweken. Wanneer een snellere 

antwoordtijd gewenst is, gelieve dan 'dringend' te vermelden op het aanvraagformulier. 

• De antwoordtijd kan langer dan 3 werkweken zijn bij: 

o Een tweede lezing door een andere patholoog. Dit volgt in een apart verslag. 
o Het resultaat van een HPV typering. Hiervan volgt een aanvullend verslag. 

. 

4. Afname instructies  

• Afname materiaal: Cervex-brush en Cervex-brush Combi en recipiënt met fixatief (SurepathTM 

Vial). De afname gebeurt met een door ons geleverde CervexBrush@, eventueel aangevuld met 

de endocervixbrush bij patiënten met een smal ostium. Deze kan besteld worden via de 
bestellijst van de dienst Pathologische Ontleedkunde. 

• De CervexBrush@ brengt men in de cervix, waarbij het puntige gedeelte de endocervix bereikt 

en het brede gedeelte van de borstel de exocervix. Men dient de borstel 5x rond te draaien in 
wijzerzin. 

• De Cervix-brush Combi brengt men in de cervix, waarbij het puntige gedeelte de endocervix en 

het brede gedeelte van de borstel de exocervix bereikt. Men dient de borstel 2x rond te draaien 

in wijzerzin. De Cervix-brush Combi mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.  

• Het borsteltje in de grootste opening brengen en vervolgens een kwart draaien en aan de zijkant 
de steel lostrekken. Zo hoeft men het borsteltje niet meer met de hand los te maken, de 

schroefdeksel goed sluiten. 
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• Het is verplicht om volgende velden in te vullen: 

o Herkomst van het staal: cervix of vaginakoepel 
o Onderzoek: preventief, preventief binnen 3 kalenderjaren op verzoek van de patiënt 

(voor eigen rekening van de patiënt) of diagnostische/therapeutische follow-up. 

o De datum van het vorig uitstrijkje 
o Voorgeschiedenis  

o Klinische gegevens: De laatste menstruatie (minder of méér dan 2 weken geleden) en 
eventuele hormonale substitutie bij post-menopauzale patiënten. De expliciete vraag 

om een HPV-bepaling te doen op verzoek van de patiënt/arts buiten de 

terugbetalingsmodaliteit. 
 

5. Transport 

• De aanvragende arts is verantwoordelijk voor het verpakken van het staal en dient ervoor te 
zorgen dat het staalpotje goed gesloten is en niet beschadigd is om lekken / morsen te 

voorkomen tijdens het vervoer. 

• De recipiënten moeten voorzien zijn van een correcte identificatie en vergezeld van een volledig 

ingevuld aanvraagformulier. Interne stalen liefst in de daarvoor voorziene bakjes (ZOL) of 
transportzakjes (ZMK). Externe stalen (alle externe campussen van het ZOL en huisartsen) 

samen met het aanvraagformulier in een transportzakje. 

• Gefixeerde weefselstalen kunnen bewaard worden op kamertemperatuur. Het staal blijft 
gedurende 4 weken stabiel op kamertemperatuur (15-30°C) en gedurende 6 maand in de 

koelkast (2-10°C). 

• Opsturen naar: 
Ziekenhuis Oost-Limburg 

Campus St. Jan 
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Dienst Pathologische Ontleedkunde 

Schiepse Bos 6 
3600 Genk 

• Openingsuren: 8u00 tot 18u00. 

Tijdens weekenden en feestdagen is de dienst gesloten. Stalen kunnen dan in de kast in het 

SAS (A0.47) gestockeerd worden. 

 

6. Methode 

• De cytologie stalen worden via de Totalys SlidePrep verwerkt tot dunnelaagpreparaten die 

gekleurd worden met een Papanicolaou kleuring. 

• Indien HPV typering nodig is, wordt het staal doorgestuurd naar de dienst Klinische Biologie van 
het ZOL. Rapportering van het resultaat van deze test gebeurt vanuit de dienst Klinische 

Biologie. Het resultaat wordt ook als een aanvullend verslag  geïntegreerd in het verslag van de 
patholoog.  

 

Revisie overzicht 
 

dd-mm-jjjj Creatie document V. Naam 

 


