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Aard van staal Ideale recipiënten Ideale afname 

(steeds bewaren op kamertemperatuur) 

Af te raden recipiënten of 
afnames 

 
Gynaecologisch 

 

The ThinPrep R PAP Test 

PreservCyt Solution 

Cervex-brush R  

 
 
 

 
 

 Speculum inbrengen zonder glijmiddel (eventueel  
water of fysiologisch serum gebruiken). 

 Baarmoeder volledig en goed zichtbaar maken.  
 Indien grote hoeveelheid slijm, dient men dit eerst te 

verwijderen.  
 
 
 
 
 
 
 

 Zorg dat de buitenste haren van de Cervex-brush 
volledig contact maken met de cervixmond en draai 5 
keer rond met de klok mee.  

 Spoel de brush uit in het potje door hem 10 x op de 
bodem leeg te duwen en vervolgens krachtig rond te 
draaien. Check of er geen resten op de borstel 
achterblijven.  

 Gooi de volledige Cervex-brush (steel en borstel) weg.  
 De zwarte markering op deksel en potje moeten 

overeenkomen.  

 Droog uitstrijkje zonder 
preservatief 

 Spatels of wattenstokje 
 Een endocervexbrush is sterk af 

te raden vermits hierdoor 
vrijwel geen plaveiselcellen 
verkregen worden.  
 

STAALAFNAME VOOR CYTOLOGISCH ONDERZOEK 
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Aard van staal Ideale recipiënten Ideale afname 

(steeds bewaren op kamertemperatuur) 

Af te raden recipiënten of 
afnames 

 
Biopt (huid…) 

 
 
 
 
 
 

 

                     Formaldehyde 4% 

 
  (uitz. cornea op  
  ThinPreP PreservCyt Solution) 
 
 

 
 Biopt onmiddellijk fixeren in gebufferde formol 

 
 

 
 Niet-gefixeerde stalen 

 

Sputum Formaldehyde 4% 

 
 

 Opgehoeste fluimen uit de lage luchtwegen, zo weinig 
mogelijk speeksel 

 Onmiddellijk fixeren met gelijke hoeveelheid 
Formaldehyde 4% (*) 

 

 
 Niet-gefixeerde stalen 

Urine/ 
Blaasspoeling 

 
 
 

ThinPrep CytoLyt Solution

 
      
 
 
 
 
 
 

 
 Midstream urine (geen ochtendurine) 
 Recipiënt THINPREP CYTOLYT SOLUTION aanvullen met 

urine tot boven 
 

 
 Niet-gefixeerde stalen 
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Aard van staal Ideale recipiënten Ideale afname 

(steeds bewaren op kamertemperatuur) 

Af te raden recipiënten of 
afnames 

       Vochten 
(Bronchusaspiraat, 
BAL-, gewrichts-, 
pleura-, ascites-, 
lumbaal-, cyste-) 

Cytorich RED   

 

 
 
 

 Onmiddellijk fixeren met gelijke hoeveelheid CYTORICH 
RED (lyseert de rode bloedcellen) (*) 
(tepelvocht kan afgenomen worden met cervexbrush) 

 

 
 Niet-gefixeerde stalen 

Fijne naald- 
aspiraties 

 De spuit onmiddellijk leegspuiten in een bodempje 
CYTORICH RED (lyseert de rode bloedcellen) (*) 

 Afnamespuit uitspoelen met fixatievloeistof 
 

 
 Niet-gefixeerde stalen 

Borstelingen  Borsteltje onmiddellijk na afname fixeren in een 
bodempje CYTORICH RED (*) 

 

 
 Niet-gefixeerde stalen 

 

(*) voor gefixeerde stalen: steeds vermelden op het recipiënt en het aanvraagformulier dat het een gefixeerd staal betreft! 


