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1. Titel 
 

Aanvragen pathologie onderzoek: instuurprotocol voor huisartsen 
 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Informatie voor huisartsen. 
 
 

10. Werkwijze 
 
10.1 Telefoonummers 
 
Zwolle 

 Secretariaat: (038) 424 3110 

 Vriescoupes/uitsnijdruimte: (038) 424 4419 

 Ondersteuning punctie cytologie: (038) 424 3504 

 Mortuariummedewerker: (038) 424 7263 
 
Harderwijk: 

 Secretariaat: (0341) 77 27 50 / 77 27 52 

 Vriescoupes: (0341) 77 27 50 / 77 27 52 

 Ondersteuning punctie cytologie: (0341) 77 46 55 

 Mortuariummedewerker: via (0341) 77 27 50 / 77 27 52 
 
Onze aanvraagformulieren zijn te downloaden vanaf onze website. 
Zie tevens de website van MCCklik voor de lokale werkafspraken. 
 
 
10.2 Soorten aanvragen 
 
10.2.1 Histologie klein (<3cm) 
 
Instructies voor inzenden: 

 In formaline (>10x zoveel formaline als weefsel). 
 

 Formulier Algemeen histopathologisch onderzoek (evt. ook van website te downloaden) en 
tenminste de volgende gegevens invullen: 
- Naam, geboortedatum en PIN / BSN 
- Naam en telefoonnummer inzender (verantwoordelijk specialist) 
- Orgaan / localisatie / verdenking op maligniteit (1-5) 
- Verkrijgingswijze (aankruisen) 
- Datum en tijdstip afname 
- Klinische gegevens en vraagstelling 

 

 Materiaal en aanvraag identificeren met PID stickers. 
(stickers NIET op de deksels maar op de potjes) 

 

 Wordt opgehaald door koeriersdienst of medewerker Isala. 
 
 

http://kwaliteit.intra.net/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c6992658-b5b2-4cd7-b811-cf342f184c3d
http://kwaliteit.intra.net/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=af760e22-d8d4-4614-95f7-724e1bfdee57
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10.2.2 Cytologie punctie door patholoog 
 
Instructies voor inzenden: 

 Indicatie: palpabele zwellingen. 
 

 Locatie: Isala Zwolle V1.1. 
 

 Aanmelding via secretariaat: telefoon (038) 424 31 10. 
 

 Tijden: 11:00 en 14:00 uur (tenzij anders aangegeven). 
 

 Formulier Algemeen cytologisch onderzoek (evt. ook van website te downloaden) en tenminste de 
volgende gegevens invullen: 
- Naam, geboortedatum en PIN / BSN 
- Datum en tijdstip afname 
- Naam inzender 
- Type aanvraag  
- Type materiaal (aankruisen) 
- Klinische gegevens en vraagstelling 

 
 
10.2.3 Cytologie urine 
 
Instructies voor inzenden: 

 Bij voorkeur mid-stream ochtend urine. 
 

 NOG beter: blaasspoeling door uroloog. 
 

 Tot aan transport naar afdeling Pathologie bewaren in koelkast. 
 

 Geen alcohol of formaline toevoegen. 
 

 Formulier Algemeen cytologisch onderzoek (evt. ook van website te downloaden) en tenminste de 
volgende gegevens invullen: 
- Naam, geboortedatum en PIN / BSN 
- Datum en tijdstip afname 
- Naam inzender 
- Type aanvraag  
- Type materiaal (één van de drie urine opties aankruisen) 
- Klinische gegevens en vraagstelling 

 

 Materiaal en aanvraag identificeren met PID stickers.  
(stickers NIET op de deksels maar op de potjes) 

 

 Wordt opgehaald door koeriersdienst of medewerker Isala. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kwaliteit.intra.net/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7dc3bc4c-0c3d-4631-a3bc-22607b66a3da
http://kwaliteit.intra.net/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=da0d5c6e-03c3-4d14-adc2-2d831ce562a4


Pagina 3 van 4 

10.2.4 Cytologie cervix 
 
Instructies voor inzenden: 

 Uitstrijk van cervix of vagina 
 

 Borstel afknippen en in speciaal fixatief 
 

 Indien hrHPV gewenst, dit aangeven op formulier 
 

 Formulier Cervix cytologisch onderzoek (evt. ook van website te downloaden) en tenminste de 
volgende gegevens invullen: 
- Naam, geboortedatum en PIN / BSN 
- Datum en tijdstip afname 
- Naam inzender 
- Type aanvraag (indien Cito aangekruist gewenste datum en tijd invullen en toestelnummer 

invullen waarop uitslag moet worden doorgebeld) 
- Optioneel: extra onderzoek (één van de drie opties aankruisen) 
- Datum uitstrijk 
- Bij elke rubriek vanaf ‘Aanleiding uitstrijk’ één optie aankruisen en indien de optie daarom 

vraagt gegevens invullen 
 

 Materiaal en aanvraag identificeren met PID stickers. (stickers NIET op de deksels maar op de 
potjes) 

 

 Wordt opgehaald door koeriersdienst of medewerker Isala 
 
 
10.2.5 Obductie 

 Neem voor obductie contact op met de dienstdoende patholoog via  
038-44 45 000. 

 Vul het formulier Aanvraag obductie eerst lijn volledig in. 
 
 
10.3 Terugrapportage uitslagen 
 
Informatie voor aanvrager: 
 

 Punctie cytologie : 
- Zonder aanvullende bepalingen : 1 werkdagen 
- Met aanvullende bepalingen : 5 werkdagen 

 

 Overige cytologie : 
- Zonder aanvullende bepalingen : 3 werkdagen 
- Met aanvullende bepalingen : 5 werkdagen 

 

 Histologie : 5 werkdagen 
 

 Obductie : 
- Eerste terugrapportage met voorlopige bevindingen : 2 werkdagen 
- Definitief rapport (zonder schedelobductie) : 6 weken 
- Definitief rapport (met schedelobductie) : 12 weken 

 

http://kwaliteit.intra.net/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=92829965-d75a-432b-9671-da7553a6fac2
http://kwaliteit.intra.net/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b035ada0-cdaf-4f65-9794-21b14c652d1e
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10.4 Doorlooptijden van onderzoek 
 
Informatie voor aanvrager: 
Bij de onderstaande doorlooptijden wordt geen rekening gehouden met de extra tijd die nodig is voor aanvullende 
weefselbewerkingen, zoals ontkalken 
 

Soort onderzoek 
Doorlooptijd 
(werkdagen) 

Percentage 
gereed 

Doorlooptijd 
(werkdagen) 

Percentage 
gereed 

Cervixcytologie bevolkingsonderzoek 10 99 15 100 

Cervixcytologie indicatie (1e lijn en Isala) 5 95 10 100 

HPV op cervixcytologie dinsdag 99 10 100 

Algemene Cytologie 2 95 5 100 

Algemene Cytologie + aanvullend histologie / immunologie 5 95 10 100 

Punctie Cytologie vlgs ROSE methodiek (mammapoli) 1 95 2 100 

Punctie Cytologie vlgs ROSE methodiek + aanvullend histologie / 
immunologie 

5 95 10 100 

Histologie algemeen 5 95 10 100 

Histologie mammabiopt Zwolle 5 100 
  

Histologie mammabiopt Harderwijk 5 100 
  

Moleculalire diagnostiek FISH 5 95 10 100 

Moleculaire diagnostiek 1
e
 lijn in Zwolle 5 95 10 100 

Moleculaire diagnostiek 2
e
 lijn in UMCG 10 95 15 100 

Obductie 6 weken 99 12 weken 100 

Obductie + hersenen 12 weken 99 18 weken 100 
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