Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Laboratoria voor Pathologie
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INSTRUCTIE VOOR AFNAME* EN VERZENDING

E info@pathologie-dna.nl
locatie ’s-Hertogenbosch
Postbus 90153
5200 ME ‘s-Hertogenbosch
T 073 553 2750
F 073 553 2800

midde het huisartsenportaal ** Aanvragen op andere formulieren mogen niet in behandeling worden genomen

gesteld

Zet alles klaar voor de procedure begint.
Plak de 1e barcodesticker van de uitnodigingsbrief horizontaal over het etiket op
het potje. Laat de open ruimte op het potje vrij en let op de positionering van het
barcode-etiket. Plak de 2e barcodesticker van de uitnodigingsbrief rechtsboven op
het laboratoriumformulier.

Open het speculum en breng de
portio in beeld. Zet hem dan vast.
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Verwijder overtollig slijm
met een wattenstok.

vagina

baarmoedermond
wattenstok

Zorg ervoor dat de witte
Voor cellen van de binnenkant
en de buitenkant van de portio.
Draai de Cervexbrush 5 x rond

Doe de afgenomen cellen in
het potje en stamp met de
Cervexbrush 10x op de bodem.
krachtig rond
zodat al het
materiaal
vrijkomt

Draai het dopje er zodanig op
dat de zwarte markeringslijn
op het dopje de zwarte
markeringslijn op het potje
passeert.

Check of het laboratoriumformulier volledig is ingevuld.
Zorg dat het potje en het laboratoriumformulier samen in een SafetyBag worden aangeleverd.
Zet het BVO-materiaal in uw praktijk klaar voor transport naar het screeningslaboratorium.
De koerier komt het materiaal volgens afspraak wekelijks ophalen.
*Deze afname-instructie is afgeleid van de NHG-praktijkhandleiding en de scholing cervixscreening (www.scholing-cervixscreening.nl)
**Laboratoriumformulieren kunnen worden aangevraagd op: https//huisartsenportaal.landelijkescreening.nl

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
Instructie gebruik laboratoriumformulier en stickers
Huisartsenportaal bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Via het Huisartsenportaal vraagt u laboratoriumformulieren aan voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ga
hiervoor naar: https://huisartsenportaal.landelijkescreening.nl. Het screeningslaboratorium zorgt ervoor dat u tijdig het
benodigde uitstrijkmateriaal ontvangt op de in het Huisartsenportaal geregistreerde locatie.

Uitnodigingsbrief en barcodestickers
De uitnodigingsbrief die de vrouw van de
screeningsorganisatie ontvangt voor het vernieuwde
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft nu
onderaan twee stickers met een barcode. Eén sticker komt op
het bevolkingsonderzoek laboratoriumpotje en de andere
sticker komt op het bevolkingsonderzoek
laboratoriumformulier.

Laboratoriumpotje bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
• Gebruik voor het bevolkingsonderzoek uitsluitend het potje
dat door hetscreeningslaboratorium ter beschikking is
gesteld.
• Verwijder de verzegeling van het potje. Plak de 1e
barcodesticker van de uitnodigingsbrief van de vrouw
horizontaal over het etiket op het potje (zie
• foto). Plak de barcodesticker niet over de open ruimte.
Zo kan het laboratorium goed zien of er voldoende
vloeistof in het potje zit.

Laboratoriumformulier bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker
• Gebruik het laboratoriumformulier dat door de
screeningsorganisatie ter beschikking is gesteld.
• Vul het laboratoriumformulier volledig in.
• Plak de barcodesticker van de uitnodigingsbrief van de vrouw
rechtsbovenop het laboratoriumformulier (zie foto).

Na afname uitstrijkje
• Het is belangrijk dat het laboratoriumformulier en het potje
samen wordenaangeleverd bij het laboratorium.
• Bewaar het laboratoriumpotje bevolkingsonderzoek
baarmoederhals kankerconform de richtlijnen van het
laboratorium.
• Zet het afnamepotje en het laboratoriumformulier verzendklaar
volgens de instructies van het laboratorium.

