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LABPON
Laboratorium Pathologie Oost-Nederland

Inzenden van histologisch materiaal

Aanvragend arts:          Tel.:

Kopie uitslag aan:

Ziekenhuis:

Datum afname / tijd:

Afgenomen door:                                                            Verpakt door:

Afdeling:              Tel.:

Aanvraag pathologisch onderzoek
Patiëntnummer:

Geslacht M/V:   

Geboortedatum + -plaats:

Naam (en geboortenaam):

Voorletters:

Straat + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Naam zorgverzekeraar:

Polisnummer:

BSN-nummer (verplicht):

Aard materiaal:

Aard ingreep (locatie speci�ceren):

Relevante voorgeschiedenis (bijv. therapie):

Vraagstelling (met di�erentiaal diagnose):

Boerhaavelaan 59
Postbus 516, 7550 AM Hengelo
T 088 537 4500 (algemeen) 088 537 4560 (voor uitslagen)    
info@labpon.nl
Zie inzendinstructies op www.labpon.nl

Deze ruimte vrijlaten

De vermelde persoonsgegevens worden in een privacy-beveiligd computersysteem opgenomen. Voor uw patiënt is inzage in de eigen gegevens te allen tijde mogelijk. Aan ons 
toegezonden onderzoeksmaterialen en patiëntgegevens kunnen - na anonimisering - gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. Mocht uw patiënt hier bezwaar tegen 
hebben, dan kan hij/zij dit via u of via onze website www.labpon.nl kenbaar maken.

Aantal meegezonden:

 glaasjes

 buisjes / potjes

FORM TD10, versie 2

Formulier 
Aanvraag pathologisch onderzoek

PA-F-0212 versie 0 1

Verpak - per patiënt - de potjes en het 

aanvraag-formulier afzonderlijk in een plastic zakje, 

bij voorkeur in een kangoeroezakje. 

Radioactief

Materiaal in monsterhouder 

met gebu�erde formaldehyde 

4% oplossing. 

Volume 100 ml t/m 10 liter

(met name de emmers van O.K.)

Bewaren op kamertemperatuur.

Materiaal in monsterhouder 

met gebu�erde formaldehyde 

4% oplossing. 

Volume 20 ml t/m max. 100 ml 

(met name de kleine 

monsterpotjes). 

Bewaren op kamertemperatuur.

Monsterhouder met 

polytransportbu�er, 

eventueel in combinatie met 

monsterhouder met 

gebu�erde formaldehyde 

4% oplossing.

!! gekoeld bewaren

in koelkast !!

SN-Procedure

Materiaal in monsterhouder met 

gebu�erde formaldehyde 

oplossing 4%.

Bewaren op kamertemperatuur.

I-125 zaadje(s)

Preparaat met I-125 zaadje(s) 

gevacumeerd in secundaire 

monsterhouder. Eventueel in 

combinatie met materiaal in 

monsterhouder met gebu�erde 

formaldehyde 4% oplossing.

Bewaren op kamertemperatuur.

Verpak het aanvraagformulier in een zakje en bevestig deze aan de pot/emmer. 

Plaats de pot(ten) of emmer(s) met materiaal in een safetybag (m.u.v. I-125 zaadjes). 

Per safetybag zijn meerdere monsterhouders toegestaan. Sluit de safetybag volgens 

de desbetre�ende richtlijn of m.b.v. bijgeleverde klem. Plaats de safetybag met 

monsterhouders in de transportbox.

Juiste gevaarsetiketten aanwezig op de potten/emmers? Zo niet, juiste etikettering aanbrengen!

Voeg het ingevulde formulier Vervoersdocument radioactieve 

bron ZKH – PA toe en bevestig dit formulier aan de buitenzijde 

van de box.

Breng al het afgenomen materiaal zo spoedig mogelijk naar het innamepunt / fronto�ce, 
minimaal 30 minuten voor de reguliere lichtingstijden.


