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Algemeen: 
Voeg ALTIJD een aanvraagformulier bij uw aanvraag (zodoende beschikken wij over uw gegevens als 
inzender en de benodigde patiëntgegevens). 

 

Afname instructie stansbiopt: 
1. Pas lokale anesthesie toe. 
2. Duw de stans met een verticaal draaiende beweging in de huid. 
3. Snij door de gehele huiddikte heen, totdat de weerstand afneemt.  
4. Verwijder de stans uit de huid. 
5. Het biopt blijft in de huid achter en kan er gemakkelijk worden uitgehaald. 
6. Licht het weefsel voorzichtig op met een pincet en knip het op de gewenste hoogte af. Let op: 

druk de weefselcilinder niet samen. 
7. Stop het biopt direct in het bijgeleverde potje met fixatief. 
8. Sluit het potje goed af. 

 

Afname instructie: 
1. Vul het aanvraagformulier volledig in, noteer op het aanvraagformulier: 

 De benodigde patiëntgegevens 

 Relevante klinische informatie 

 Adequate beschrijving van de laesie 

 Datum van afname 
2. Noteer de patiëntgegevens op het etiket en plak het etiket op het potje met fixatief. 
3. Gebruik per afwijking één potje met fixatief en één aanvraagformulier. 

Let op: Zorgt u bij het afnemen van een stukje nagel dat u de nagel droog instuurt. 
 

Verpak- en verzendinstructie: 
1. Plaats het potje met patiëntmateriaal in het transparante, lekvrije zakje, voeg hierbij het 

absorptiedoekje. 
2. Verwijder de beschermstrip en plak het zakje dicht.  
3. Voeg het ingevulde aanvraagformulier bij, het zakje kan nu worden meegegeven aan de bode 

van het Maasstad Ziekenhuis. 
Indien u het materiaal per post naar ons laboratorium toestuurt volg dan ook stap 4 t/m 6: 
4. Schuif dit zakje met het materiaal en het aanvraagformulier in de kartonnen omslag en plaats 

deze in de verzendenvelop. 
5. Verwijder de beschermstrip en plak de verzendenvelop dicht. 
6. De verzendenvelop kan nu per PostNL worden verzonden als brievenbuspost. 

 

Het afname- en verzendmateriaal (o.a. huidstansen) kunt u kosteloos bestellen bij de afdeling Klinische 

Pathologie van het Maasstad Ziekenhuis via e-mail (pathologie@maasstadziekenhuis.nl), per fax (010-

291 3801) of telefonisch via het secretariaat (010-291 3565). 

N.B.: Bovenstaande verpak- en verzendmethode voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan het verzenden van biologische 

materialen conform UN 3373 / ADR richtlijn. De verpakking is toegestaan door Post NL.  

 

https://iprova.maasstadziekenhuis.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=621eaa11-50d6-45be-b9c1-044ec4374a9d

