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1. Type aanvraagformulier 

• Aanvraagformulier voor histologisch onderzoek. 
 

2. Instructies en condities 

• Conform de richtlijnen van de dienst Pathologische Ontleedkunde. 

• Het vers weefselmateriaal onmiddellijk wikkelen in een kompres gedrenkt in fysiologisch water. 

• Het weefsel moet op de dienst Pathologische Ontleedkunde worden afgeleverd voor 10h00 

zodat het onmiddellijk kan getransporteerd worden naar UZ Leuven. 
 

3. Transport 

• Type recipiënt: potje van 60ml zonder fixatief 

• Het staal opsturen naar de dienst Pathologische Ontleedkunde: 
o via de liftkoker ➔ steeds bellen wanneer het vers weefsel in het liftje wordt gezet op 

het nummer 089 32 47 50 
o of via de balie ➔ steeds aanbellen en het vers weefsel persoonlijk afgeven 

• Het staal wordt doorgestuurd voor verdere analyse naar de dienst Pathologische Ontleedkunde 

UZ Leuven Campus Gasthuisberg. 
 

4. Methode 

• Onderzoek van spier- en/of zenuwbiopsies wordt uitbesteed aan de dienst Pathologische 

Ontleedkunde UZ Leuven Campus Gasthuisberg (contactpersoon: Prof. Dr. Thal Dietmar). Het 
weefselmateriaal wordt samen met het volledig ingevuld aanvraagformulier via de vervoerdienst 

geleverd op de dienst Pathologische Ontleedkunde UZ Leuven Campus Gasthuisberg 
o Voor spier:  

▪ Afhankelijk van het uur van afname en het vervoer naar Leuven,  

• wordt het weefsel vers verstuurd naar Leuven of wordt het weefsel 

dwars aangesnijden en ingevroren op een kurkje en wordt een vers 
stukje weefsel op glutaaraldehyde voor elektronenmicroscopie 

genomen.  
▪ Het ingevroren weefsel wordt hierna vervoerd  

• in een recipiënt van 60 ml  

• en in een isomodoos geplaatst welke gevuld wordt met carboglass.  

o Voor zenuw: Afhankelijk van het uur van afname en het vervoer naar Leuven, wordt 

het weefsel vers verstuurd of wordt het weefsel op 10 % gebufferde gefixeerd.  
Rapportering gebeurt door de dienst Pathologische Ontleedkunde UZ Leuven Campus Gasthuisberg 
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