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Algemeen 
Dit protocol (versie 1) is opgesteld volgens de Oncoline richtlijn  Endometriumcarcinoom 3.0. (2011) 

en goedgekeurd, medio  april 2012  door het Commissie Beroeps Uitoefening (CBU) van de 

Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en ontwikkeld door Pathologisch-Anatomisch Landelijk 

Geautomatiseerd Archief (PALGA). Vanaf versie 17 zijn ook de verwijzingen volgens richtlijn Erfelijke 

Darmkanker versie 2.0 (2015) opgenomen 

Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 

• Endometrium 

• Uterus 

• Uterus met adnexen 

• Uterus zonder adnexen 
• Uterus met lymfklierdissectie 

• Uterus met ovaria 

• Uterus zonder ovaria 
 
 
Het protocol kent een aantal instelbare laboratoriumparameters : parameter geldt  op 

laboratoriumniveau voor alle gebruikers van dit protocol. De laboratoriumparameters worden 

geadministreerd in een aparte file binnen de Protocolmodule en heeft een login. 

Uitzetten van 1 of meer parameters in de bijbehorende parameterfile betekent dat evt. bijbehorende 

rubrieken verdwijnen van het scherm en uit het Protocollair verslag en ook evt. bijbehorende teksten 

uit de conclusie. 

Beoogde gebruikers 
De PPM en protocollen worden gebruikt door gebruikers, die bevoegdheid hebben vanuit de 

organisatie, waarvoor dit systeem ondersteuning biedt.  

Het leidend Laboratorium Informatie Systeem is verantwoordelijk voor het managen van de 

gebruikers en het onderscheiden van verschillende rollen in LIS mode. Voorbeelden van gebruikers 

zijn: Analist, Patholoog. 

In PCP mode is de PPM verantwoordelijk en is gebruiker iemand die lab specifieke instellingen van 
protocollen mag configureren. 
 

Disclaimer 
PALGA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:  

• Alle interactie tussen de PPM en LIS 

• Continue beschikbaarheid en de correctie werking  van de PPM  

• Medische content welke gebaseerd is op de multidisciplinaire richtlijnen, WHO tumor 
classificaties en /of op expert consensus, en daarmee niet verantwoordelijke of 
aansprakelijke voor bugs of incorrecte protocollair verslagen  

• De correctheid van de documentatie van de landelijke protocollen op de PALGA website en 
er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze documentatie 
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Overzicht van aanpassingen per uitgebrachte versie  

Versie 1-8 

Alle functionele aanpassingen van de versie 1-8 zijn ingebouwd in versie 9 en worden hier niet meer 

apart vernoemd. Deze staan vermeld in het document “Endometriumcarcinoom documentatie versie 

8”. Dit opvraagbaar bij de adviseur & beheerder landelijke protocollen of op de website van PALGA. 

Versie 9 

1. Toevoegen rubriek “bevindingen peritoneumbiopten” 

2. Diepste doorgroei keuzes aangepast 

3. Vaste tekst in conclusie “geen invasie in cervixstroma” wanneer de bij diepste doorgroei “in 

cervixstroma” niet is geselecteerd. 

4. Lymfklieren para-aortaal = N1 

5. Uterus(solo) vermeld in conclusie als uterus zonder adnexen 

6. Uitbreiding informatie Blauw Bolletje achter Hyperplasie (WHO) 

7. (overige) myometrium rubriek zijn checkboxen  

8. Conclusie teksten uitgebreid met resultaten uit rubrieken (overige)endometrium, -

myometrium en – cervixslijmvlies bij keuze “nee, status na…” 

9. Uitbreiding informatie Blauw Bolletje achter Diepste doorgroei 

Versie 10 

10. FIGO stadium toegevoegd in conclusie 

11. Aanpassing Nx naar N0 bij lymfkliermetastase = 0 

Versie 11 

12. Woord “Tumoruitbreiding” uit de conclusie gehaald 

13. Afronding getallen aangepast bij percentage bij “gemend adenocarcinoom” 

14. Rubrieken “(overige) myometrium” en “(overige) cervixslijmvlies”  worden als niet verplicht 

getoond bij “invasieve tumor = ja” 

15. Aanpassing in diagnosecode *localisatie primaire tumor onbekend* en verwijderen rubriek 

“Palga term voor lokalisatie van de metastase” 

16. Type 1 en 2 + percentage bij gemengd adenocarcinoom vermelden in de conclusie 

17. Na type tumor toevoeging “van het endometrium” in de conclusie 

18. FIGO weergave opgenomen in parameterset 

Versie 12 (07-10-2014) 

19. Technische aanpassing, geen functionele gevolgen 

Versie 13 (18-03-2015) 

20. *endometrium toegevoegd bij 4e diagnoseregel 

Versie 14 (17-04-2015) 

21. Foutmelding bij combinatie “uterus (solo)” met een andere keuze uit de rubriek “Type 

resectie” is verwijderd 
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22. Als beide adnexen niet zijn geselecteerd, dan aanhef in conclusie “Uterus zonder adnexen”, 

ongeacht in combinatie met een andere keuze uit de rubriek “Type resectie” 

23. Keuze “in cervixstroma” verwijderd uit rubriek “Diepste doorgroei” 

24. Uitbreiding extra rubriek “Tumoruitbreiding cervixstroma” 

25. Checkboxen in de rubriek “Diepste doorgroei” veranderd in radiobuttons 

26. Uitbreiding keuze bij de rubriek “Tumoruitbreiding parametrium” met “links”, “rechts” en 

“beiderzijds” 

27. Extra informatie achter Blauw Bolletje bij de rubrieken “Diepste doorgroei”; 

“Tumoruitbreiding cervixstroma”; “(Lymf-)angioinvasie”; “Tumoruitbreiding parametrium”; 

“Tumoruitbreiding vaginamanchet”; “Tumoruitbreiding rechter adnex”; “Tumoruitbreiding 

linker adnex”; 

28. Voorwaarden uitgebreid bij de rubrieken “Adnex rechts” en “Adnex links” met als type 

resectie = rechter adnex EN Tumoruitbreiding rechter adnex = tumorvrij respectievelijk  als 

type resectie = linker adnex EN Tumoruitbreiding linker adnex = tumorvrij 

Versie 15 (17-06-2015) 

29. Bugfix, rubrieken “Adnex rechts” en “Adnex links” in tab “Overige” worden getoond in PV 

Versie 16 (04-09-2015) 

30. Bugfix, waarde “diafragma links wordt niet goed getoond in de conclusie bij gebruik van 

“shortcut” tumorvrij”  

31. Uitbreiding keuze van “diafragma” bij rubriek “Lokalisatie Peritoneumbiopt(en)” 

Versie 17 (02-01-2016) 

32. Toevoeging extra rubriek “Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR)” 

33. Blauw bolletje bij “Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR)” 

34. Toevoeging extra rubriek “Eerder T onderzoek  Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR)” 

35. Toevoeging extra rubriek “Mismatch repair eiwitten (MMR)” 

36. Blauw bolletje bij “Mismatch repair eiwitten (MMR)” 

37. Toevoeging extra rubriek “Hypermethylering MLH1 promoter” 

38. Toevoeging extra rubriek “MSI analyse” 

39. Blauw bolletje bij “MSI analyse” 

40. Toevoeging van 20 verschillende vaste teksten in de conclusie mbt Lynch uit de richtlijn 

Erfelijke Darmkanker versie 2.0 (2015) 

41. Waarschuwing bij rubriek “Mismatch repair eiwitten (MMR)” als een combinatie van eiwitten 

geen vaste conclusie tekst oplevert. 

42. Uitbreiding bij rubriek “Omvang Lymfklierdissectie” met keuze “nos” 

43. pT3b waarde toegevoegd bij “Snijvlak parametrium links = niet vrij” 

44. pT3b waarde toegevoegd bij “Snijvlak parametrium rechts = niet vrij” 

45. Blauw bolletje bij “Snijvlak parametrium links” 

46. Blauw bolletje bij “Snijvlak parametrium rechts” 
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Versie 18 (08-02-2016) 

47. Voorwaarde leeftijd “< 70” verwijderd bij vaste conclusie: “De aanwezigheid van MLH1, 

PMS2, MSH2 en MSH6 in de tumorcelkernen maakt de kans op Lynch syndroom (de meest 

voorkomende vorm van erfelijke darmkanker) klein. Desondanks kan er reden zijn verwijzing 

naar een klinisch geneticus te overwegen wanneer de familieanamnese hier aanleiding toe 

geeft of wanneer er sprake is van polyposis.”   

Versie 19 (17-02-2016) 

48. Bugfix, rubriek “diameter tumor” op tab micro is onterecht als verplicht.   

Versie 20 (01-03-2016) 

49. Leeftijdgrens bij rubriek “Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR)” opgehoogd van < 70 

jaar naar < 71  jaar 

Versie 21 (09-03-2016) 

50. Aardmateriaal wordt uitgebreid met “Uterus met ovaria” en “Uterus zonder ovaria” 

Versie 22 (18-07-2016) 

51. Bugfix: keuze “ongedifferentieerd carcinoom “ en “kleincellig carcinoom”uit rubriek “Type 

tumor2” werden niet getoond in de PV 

Versie 23 (07-09-2016) 

52. Voorwaarden aangepast voor tonen Tab peritoneumbiopten, was alleen bij keuze “ja” bij 

rubriek “invasieve tumor aanwezig”.  

Versie 24 (06-02-2017) 

53. Uitsplitsing keuze “in endometrium of binnenste helft myometrium” in “tumor beperkt tot 

het endometrium” en “in binnenste helft myometrium” in de rubriek “Diepste doorgroei” 

Versie 25 (28-09-2017) 

54. Extra keuze “anders” bij rubriek “Omvang Lymfklierdissectie” 

55. Extra vrije tekst rubriek “Omvang Lymfklierdissectie anders”  

56. Gemengd adenocarcinoom uitgebreid met een 3e type 

57. Rubriek “Differentiatiegraad” vervalt 

58. Extra rubriek “Solide groei” 

59. Extra rubriek “Kernatypie” 

60. Extra rubriek “Tumor aanwezig in tubahoek(en)”, niet verplicht en opgenomen in de 

parameterset 

61. Extra rubriek “Afstand tot snijvlak parametrium links”, niet verplicht 

62. Extra rubriek “Afstand tot snijvlak parametrium rechts”, niet verplicht 

63. Extra rubriek “Afstand tot snijvlak cervix”, niet verplicht 

64. Extra rubriek “Afstand tot snijvlak vagina (manchet)”, niet verplicht 

65. Extra rubriek “Afstand tot snijvlak partiele blaaswand”, niet verplicht 

66. Extra rubriek “Afstand tot snijvlak darm(segment)”, niet verplicht 

67. Extra tab “Immunohistochemie” 

68. Extra rubriek “Oestrogeen receptor”, niet verplicht 
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69. Extra rubriek “Progesteron receptor”, niet verplicht 

70. Extra rubriek “P53”, niet verplicht 

71. Extra rubriek “Extranodale groei”, niet verplicht 

Versie 26 (30-10-2017) 

72. Extra rubriek “Procedure” met default instelling 

73. Extra rubriek “Type sample” 

74. Extra rubriek “Volume ( xx ml)” , niet verplicht    

75. Extra rubriek “Diagnose mogelijk” 

76. Extra rubriek “Reden geen diagnose”  

77. Extra rubriek “Grootste fragment (met klierbuizen)” 

78. Extra rubriek “Endometrium”, niet verplicht 

79. Extra rubriek “Endometrium (fase)”   

80. Extra rubriek “Type metaplasie” , niet verplicht 

81. Extra rubriek “Invasieve tumor aanwezig” 

82. Extra rubriek “Hyperplasie (WHO)”  

83. Extra rubriek “Myometrium” 

84. Extra rubriek “Type tumor (WHO)” 

85. Extra rubriek “Solide groei” 

86. Extra rubriek “Kernatypie”  

87. Extra rubriek “Differentiatiegraad (WHO)”   

88. Extra rubriek “Classificatie Endometrium Intraepitheliale Neoplasie (EIN)”, ook in 

parameterset 

89. Extra rubriek “EIN criteria” 

Versie 27 (13-11-2017) 

90. Indeling rubriek “Hyperplasie WHO” aangepast 

91. Typefout in palgacode “curettage” aangepast 

92. Palgacode “geen afwijking” toegevoegd 

Versie 28 (01-01-2018) 

93. Invoering TNM UICC 8e editie 

94. Extra rubriek “Eerdere (neo-adjuvante) therapie” , niet verplicht 

95. Aanpassing berekening gradering mbt rubrieken “Solide groei” en “Kernatypie” 

96. Extra rubriek “Respons op eerdere (neo-adjuvante) therapie” 

97. Keuze “in binnenste helft myometrium” uit rubriek “Diepste doorgroei” veranderd in 

“minder dan de helft van myometrium” 

98. Keuze “in buitenste helft myometrium” uit rubriek “Diepste doorgroei” veranderd in “invasie 

van de helft of meer van het myometrium” 

99. Wijziging naam rubriek “Tumordoorgroei in blaasslijmvlies” in “Tumordoorgroei in 

blaasmucosa” 

100. Wijziging naam rubriek “Tumordoorgroei in darmslijmvlies” in “Tumordoorgroei in 

darmmucosa” 
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Versie 29 (18-01-2018) 

101. Bugfix bij berekening gradering:  als solide groei = < 5% en kernatypie =  matig, dan 

graad 1 

Versie 30 (06-02-2018) 

102. Bugfix bij lymfklierdissectie, keuze “anders” leverde bij de tab lymfklieren bij de 

rubriek “waarvan met metastase” >0 geen N1 op. 

103. Toevoeging extra keuzes “niet te beoordelen” en “tuba niet aanwezig” bij de rubriek 

“Tumor aanwezig in tubahoek(en)” 

Versie 31 (28-03-2018) 

104. Opbouw conclusie gewijzigd in tak endometriumbiopsie 

Versie 32 (10-04-2018) 

105. Bugfix, opbouw conclusie gewijzigd in tak endometriumbiopsie 

106. Knoppen “kopieer” en “verwijder” toegevoegd in de tab “Aanvullingen”, meer 

informatie zie hoofdstuk “Verplaatsen oude conclusie” 

Versie 33 (26-04-2018) 

107. Technische update 

Versie 34 (22-06-2018) 

108. Onderdrukken van pTNM in de conclusie opgenomen in de parameterset. pTNM 

wordt wel berekend en uitgevoerd 

Versie 35 (03-07-2018) 

109. Bugfix; geen diagnoseregel bij “complexe hyperplasie met atypie”, is aangepast. 

Versie 36 (24-08-2018) 

110. Bugfix; vaste teksten bij MMR verschenen niet 

Versie 37 (03-09-2018) 

111. Bugfix; waarde bij Progesteron gaf een foutmelding als Oestogeen ongelijk was aan 

positief. 

Versie 38 (07-01-2019) 

112. Bugfix;  palgacode voor mucineus carcinoom; sereus adenocarcinoom en gemengd 

adenocarcinoom kwamen niet in de diagnoseregel in biopt tab 

Versie 39 (22-08-2019) 

113. Grammaticale aanpassing in de conclusie  

Versie 40 (03-09-2019) 

114. Aanpassing conclusie, bij benigne EIN is de “Classificatie Endometrium 

Intraepitheliale Neoplasie (EIN)” vervangen door “Classificatie EIN” 
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Versie 41 (12-11-2019) 

115. Aanpassing conclusie, bij poliepen. Betere zinsopbouw. 

116. Aanpassing palgacodes *simpele hyperplasie zonder atypie en *atypische hyperplasie 

in de resectie deel 

Versie 42 (12-11-2019) 

117. Extra rubriek “Omentum” in de tab  Overige 

118. Extra keuze “niet mogelijk, geen normaal weefsel” in de rubriek “Mismatch repair 

eiwitten (MMR)” 

119. Wijziging voorwaarden: Rubriek “Mismatch repair eiwitten (MMR)” niet verplicht 

tonen indien Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR) = bepaald op eerder biopt of poliep 

Versie 43 (07-01-2020) 

120. Aanpassing teksten Lynch bij keuze “niet mogelijk, geen normaal weefsel” in de 

rubriek “Hypermethylering MLH1 promoter”. Nieuwe teksten zijn: “De afwezigheid van 

MLH1 in de tumorcelkernen maakt het ontstaan van de tumor als gevolg van een defect in de 

DNA mismatch repair waarschijnlijk. Hypermethylering MLH1 promoter kan niet worden 

uitgevoerd, geen normaal weefsel” en “De afwezigheid van MLH1 en PMS2 in de 

tumorcelkernen maakt het ontstaan van de tumor als gevolg van een defect in de DNA 

mismatch repair waarschijnlijk. Hypermethylering MLH1 promoter kan niet worden 

uitgevoerd, geen normaal weefsel” 

Versie 44 (23-01-2020) 

121. Toevoeging keuze: “inactief” in de rubriek “Endometrium (fase)” 

122. Aanpassing in de conclusie: indien geen reden opgegeven voor geen diagnose 

Versie 45 (04-02-2020) 

123. Extra tabblad t.b.v. weergeven updates protocol 

Versie 46 (18-02-2020) 

124. Parameter toegevoegd: Mogelijkheid om waarde ER/PR/P53 te tonen in de conclusie. 

Parameter staat default op “nee”, aanpassing via de PCP-modes 

Versie 47 (06-05-2020) 

125. Extra keuze “anders 2” in de rubriek “Lymfklierdissectie” 

126. Keuzes uit de rubriek “Endometrium (fase)”qua benaming aangepast voor betere 

leesbaarheid in de conclusie. Waar mogelijk is het woord “endometrium” toegevoegd 

Versie 48 (14-05-2020) 

127. Typefout gecorrigeerd in “desintegrerend / menstrueel endometrium” 

128. Extra rubriek “P53” 

Versie 49 (03-07-2020) 

129. Wijzing in de conclusie:  “Endometrium pipelle. Geen diagnose mogelijk wegens het 

weefsel is onbeoordeelbaar” wordt “Endometrium pipelle. Geen diagnose mogelijk, het 

weefsel is onbeoordeelbaar” 
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130. Typefout in de conclusie “parametium rechts” wordt “parametrium rechts” 

131. Bij Gemengd adenocarcinoom = sereus of clearcell, wordt differentiatiegraad = graad 

3, en de rubriek “solide groei” onderdrukt 

 

Versie 50 (10-03-2021) 

132. Wijzing in volgorde:  in de rubriek “Hyperplasie (WHO)”, zijn de keuzes omgedraaid 

133. Waarde “atypische hyperplasie” aangepast in “atypische hyperplasie / EIN” in de 

rubrieken “Hyperplasie (WHO)” en “(Overige) endometrium” (Besluit NWGP) 

134. Voorwaarde van 25% voor G3 in de rubriek “Gemengd adenocarcinoom” voor type 

clearcell en sereus vervallen. Indien aanwezig altijd graad 3 (WHO 5th edition) 

135. Parametersetting: mogelijkheid lokaal om de Lynch teksten te tonen in de conclusie 

bij keuze “bepaald op eerder biopt of poliep”. Bij uitrol staat deze op “niet tonen” 

Versie 51 (20-04-2022) 

136. Lynch teksten aangepast indien 1 van de MMR onbeoordeelbaar is in combinatie met 

MSI analyse = niet verricht 

137. Bugfix: code *poliep toegevoegd bij Poliep als bevinding in de conclusie 

138. Toegevoegd “De tumor toont verlies van expressie van 1 of meer van de mismatch 

repair eiwitten. Er is derhalve mismatch repair deficiëntie en de tumor wordt beschouwd als 

microsatelliet- instabiel. In de conclusie zoals bij de overige protocollen. Instelbaar via de 

parameter 

139. Bugfix:  Waarde uit “Type  resectie uterus met (anders)” werd niet overgenomen in 

de conclusie 

140. Waarde “progestagene stimulatie / pseudodeciduale veranderingen” toegevoegd in 

de rubriek “Endometrium (fase)” 

Versie 52 (29-08-2022) 

141. Tabblad “Overig” nu ook beschikbaar bij keuze “nee, hyperplasie” in de rubriek 

“Invasieve tumor aanwezig”, alle vragen als niet verplicht 

Versie 53 (05-01-2023) 

142. Diagnose EIN opgenomen in de diagnoseregels 

143. Keuze “spontaan verloren” toegevoegd aan rubriek “Type ingreep” 

144. Keuzes uit rubriek “p16” gelijk getrokken met protocol Cervixcarcinoom 

145. Waarde “geen afwijkingen / fysiologisch” veranderd in “geen afwijkingen” in de tab 

Mirco en Overige, gelijk getrokken met protocol Cervixcarcinoom 

146. Rubriek “Classificatie Endometrium Intra-epitheliale Neoplasie (EIN)” wordt 

onderdrukt bij waarde “Nee, geen afwijkingen” in de rubriek “(Invasieve) tumor aanwezig” 
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Handleiding 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie 

 

Toelichting 

Rubriek Procedure: De rubriek is verplicht om in te vullen. En dient voor de splitsing tussen 

biopten/curettage en resectie 

 

 

Toelichting 

Rubriek Type resectie uterus: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de type resectie 

opgeven. Indien ‘anders’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving.  

Rubriek Tumor zichtbaar: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de zichtbaarheid van de 

tumor opgeven.  

Rubriek Aspect tumor: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij als tumor 

zichtbaar is ja. Hier kunt u het aspect opgeven.  
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Rubriek Lokalisatie tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij als tumor 

zichtbaar is ja. Hier kunt u de lokalistatie  opgeven. 

Rubriek Max diameter tumor (xx.x cm): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij als tumor zichtbaar is ja. Grenswaarden zijn 0,1 t/m 20,0 cm. Hier kunt u de diameter 

grote van de tumor opgeven. 

Rubriek Aspect rechter adnex: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij 

type resectie is rechter adnex. Hier kunt u het aspect opgeven. 

Rubriek Aspect linker adnex: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij type 

resectie is linker adnex. Hier kunt u het aspect opgeven. 

Rubriek Aspect omentum: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij type 

resectie is omentum. Hier kunt u het aspect opgeven. 

Rubriek Lymfklierdissectie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij type 

resectie is lymfklierdissectie. Hier kunt u de omvang opgeven. 

Rubriek Lokalisatie Peritoneumbiopt(en): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

bij type resectie is peritoneumbiopt(en). Hier kunt u de lokalisatie opgeven. Indien ‘elders’ , dan 

verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

Rubriek Eerdere (neo-adjuvante) therapie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  
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Scherm 2 Tumor Microscopie resectie 

 

Toelichting 

Rubriek Invasieve tumor aanwezig: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u aangeven of er 

een invasieve tumor aanwezig is. Er wordt een waarschuwing getoond in geval Tumor is zichtbaar is 

ja en invasieve tumor aanwezig is nee, …. 

Rubriek eerder gediagnosticeerde tumor: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  Deze wordt 

getoond bij invasieve tumor aanwezig is nee; status na curettage of polypectomie of 

endometriumresectie.  Hier kunt u het eerder gediagnosticeerde tumor opgeven.  

Rubriek Hyperplasie (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij als 

invasieve tumor aanwezig = nee, voorstadium/hyperplasie.  Hier kunt u de hyperplasie opgeven.  

Rubriek Type tumor (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij invasieve 

tumor aanwezig is ja. Hier kunt u het type tumor opgeven. 

Rubriek Type tumor2: De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij type tumor is 

andere tumor. Indien ‘anders’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. Indien ‘metastate’ , 

dan verschijnt het tekstveld Type tumor 2 metastase, voor verdere omschrijving.  Hier kunt u het 

type tumor opgeven. 

Rubriek Type tumor 2 metastase: De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij 

type tumor2 is metastase. Hier kunt u de metastase opgeven. 

Rubriek Gemengd adenocarcinoom: De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij 

type tumor (WHO) is gemengd adenocarcinoom.  Hier kunt u het gemengd adenocarcinoom 
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opgeven. De waarde van type 1 en type 2 mogen niet dezelfde zijn. Percentages samen moeten 

kleiner of gelijk aan 100% zijn. 

Rubriek Differentiatiegraad: De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij type 

tumor =  endometrioid adenocarcinoom, mucineus carcinoom of gemengd adenocarcinoom  en 

<25% sereus of clearcell. Hier kunt u de differentiatiegraad opgeven.  

Rubriek Max diameter tumor (xx.x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

bij tumor zichtbaar = nee of niet duidelijk, en invasieve tumor aanwezig is ja,. Grenswaarden zijn 0,1 

t/m 20,0 cm. Hier kunt u de diameter grote van de tumor opgeven. 

Rubriek Diepste doorgroei: De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij invasieve 

tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de diepste doorgroei opgeven. 

Rubriek Tumoruitbreiding cervixstroma: De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond 

bij invasieve tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de tumoruitbreiding cervixstroma opgeven 

Rubriek (Lymf-)angioinvasie: De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij 

invasieve tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de (lymf-)angioinvasie opgeven. 

Rubriek Tumoruitbreiding parametrium:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt 

getoond bij type resectie is parametrium en als  invasieve tumor aanwezig is ja. Waarde tumorvrij 

kan niet samen met rubriek diepste doorgroei = in parametrium. Hier kunt u de tumoruitbreiding  

parametrium opgeven. 

Rubriek Tumoruitbreiding vaginamanchet:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt 

getoond bij type resectie is vaginamanchet en als  invasieve tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de 

tumoruitbreiding  vaginamanchet opgeven. 

Rubriek Tumoruitbreiding rechter adnex:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt 

getoond bij type resectie is rechter adnex en als  invasieve tumor aanwezig is ja. Waarde tumorvrij 

kan niet samen met rubriek aspect rechter adnex = tumoreus. Hier kunt u de tumoruitbreiding  

rechter adnex opgeven. 

Rubriek Tumoruitbreiding linker adnex:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond 

bij type resectie is linker adnex en als  invasieve tumor aanwezig is ja. Waarde tumorvrij kan niet 

samen met rubriek aspect linker adnex = tumoreus. Hier kunt u de tumoruitbreiding linker adnex 

opgeven. 

Rubriek Tumoruitbreiding omentum:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij 

type resectie is omentum en als  invasieve tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de tumoruitbreiding 

omentum opgeven. 

Rubriek Tumoruitbreiding partiële blaaswand:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt 

getoond bij type resectie is partiële blaaswand en als  invasieve tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de 

tumoruitbreiding partiële blaaswand opgeven. 
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Rubriek Tumordoorgroei in blaasslijmvlies:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt 

getoond bij partiële blaaswand is tumorlokalisatie. Hier kunt u de tumordoorgroei in blaasslijmvlies 

opgeven. 

Rubriek Tumoruitbreiding darmsegment:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt 

getoond bij type resectie is darmsegment en als  invasieve tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de 

tumoruitbreiding darmsegment opgeven. 

Rubriek Tumordoorgroei in darmslijmvlies:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt 

getoond bij tumoruitbreiding partiele darmsegment is tumorlokalisatie. Hier kunt u de 

Tumordoorgroei in darmslijmvlies opgeven. 

Rubriek Snijvlak parametrium links:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij 

als  invasieve tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de snijvlak parametrium links opgeven. 

Rubriek Snijvlak parametrium rechts:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij 

als  invasieve tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de snijvlak parametrium rechts opgeven. 

Rubriek Snijvlak cervix:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij als  invasieve 

tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de snijvlak cervix opgeven. 

Rubriek Snijvlak vagina(manchet):  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij 

type resectie is vaginamanchet en tumor uitbreiding vaginamanchet is tumorlokalisatie en als  

invasieve tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de snijvlak vaginamanchet opgeven. 

Rubriek Snijvlak partiële blaaswand:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij  

type resectie is partiele blaaswand en tumor uitbreiding partiële blaaswand is tumorlokalisatie en als  

invasieve tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de snijvlak partiële blaaswand opgeven. 

Rubriek Snijvlak darm(segment):  De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij 

type resectie is darmsegment en tumor uitbreiding darm(segment) is tumorlokalisatie en als  

invasieve tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de snijvlak darm(segment) opgeven. 
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Scherm 2 Tumor Microscopie Biopten 

 

Voor dit scherm zijn de volgende bedieningen relevant. 

1. Beheer en navigatie inzendingen 

2. Medische inhoud van het protocol 

Toelichting, beheer van inzendingen 

 

Indicatoren van aanwezige inzendingen en navigatie functie. In dit voorbeeld 
zijn er twee inzendingen. Bij het aanklikken van een indicator knop scrollt het 
invoerscherm naar de eerste rubriek die tot de betreffende inzending behoort 
zodat deze bovenaan het scherm gepositioneerd wordt. 
 

 

Knoppen voor toevoegen en verwijderen van een inzending. “+” voegt een 
lege inzending onderaan toe met een eerstvolgend hoger nummer. “-“ 
verwijderd de onderste inzending met het hoogste nummer, ongeacht of 
hiervoor reeds rubrieken zijn ingevuld. 
 

 
Knop voor het kopiëren van de voor de betreffende inzending ingevoerde 
rubrieken naar een nieuwe rubriek die onderaan met een eerstvolgend hoger 
nummer wordt toegevoegd. 
 

 
Knop voor het toevoegen van een nieuwe lege inzending onderaan met het 
eerstvolgend hogere nummer. Deze knop is slechts zichtbaar voor de onderste 
inzending. 
 

 
Knop voor het verwijderen van de onderste inzending met het hoogste 
nummer. Deze knop is slechts zichtbaar voor de onderste inzending. 

Er kunnen maximaal 10 inzendingen worden ingevoerd.  
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Toelichting, medische protocol inhoud 

Rubriek Type ingreep:  De rubriek is verplicht om in te vullen. Geeft de aard van de ingreep weer 

Rubriek Diagnose mogelijk?:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  

Rubriek Reden geen diagnose:  De rubriek is verplicht om in te vullen. Wordt getoond als Diagnose = 

nee 

Rubriek Volume:  De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Eenheid ml. 

Rubriek Grootste fragment (met klierbuizen):  De rubriek is verplicht om in te vullen. Eenheid cm. 

Rubriek Endometrium (fase):  De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  

Rubriek Endometrium (fase) (anders):  De rubriek is verplicht om in te vullen. Wordt getoond als 

Endometrium (fase) = anders 

Rubriek Type metaplasie:  De rubriek is niet verplicht om in te vullen. 

Rubriek Invasieve tumor aanwezig:  De rubriek is verplicht om in te vullen.  

Rubriek Hyperplasie (WHO):  De rubriek is verplicht om in te vullen. Wordt getoond als Invasieve 

tumor aanwezig = nee, hyperplasie 

Rubriek Myometrium:  De rubriek is verplicht om in te vullen. Wordt getoond als Invasieve tumor 

aanwezig = nee, afwijking myometrium 

Rubriek Type tumor (WHO):  De rubriek is verplicht om in te vullen. Wordt getoond als Invasieve 

tumor aanwezig = ja 

Rubriek Type tumor metastase:  De rubriek is verplicht om in te vullen. Wordt getoond als Type 

tumor  = metastase 

Rubriek Lokalisatie primaire tumor:  De rubriek is verplicht om in te vullen. Wordt getoond als Type 

tumor  = metastase 

Rubriek Gemengd adenocarcinoom:  De rubriek is verplicht om in te vullen. Wordt getoond als Type 

tumor = gemengd adenocarcinoom 

Rubriek Solide groei:  De rubriek is verplicht om in te vullen. Wordt getoond als Type tumor  =  

endometrioid adenocarcinoom OF mucineus carcinoom OF gemengd adenocarcinoom 

Rubriek Kern atypie:  De rubriek is verplicht om in te vullen. Wordt getoond als Solide groei  =  graad 

3 

Rubriek Classificatie Endometrium Intraepitheliale Neoplasie (EIN):  De rubriek is verplicht om in te 

vullen. Wordt getoond als Invasieve tumor aanwezig ≠ ja 
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Rubriek EIN criteria:  De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Wordt getoond als Classificatie 

Endometrium Intraepitheliale Neoplasie (EIN) ≠ benigne 
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Scherm 3 Lymfklieren 

 

Toelichting 

Rubriek Aantal lymfklieren obturatorius rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij lymklierdissectie is obturatorius rechts. Hier kunt u het aantal lymfklieren opgeven. 

Indien groter dan 0, dan verschijnt een veld “waarvan met metastasen”. De waarde moet liggen 

tussen 0 en maximaal 30 lymfklieren. 

Rubriek Aantal lymfklieren obturatorius links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij lymklierdissectie is obturatorius links. Hier kunt u het aantal lymfklieren opgeven. Indien 

groter dan 0, dan verschijnt een veld “waarvan met metastasen”. De waarde moet liggen tussen 0 en 

maximaal 30 lymfklieren. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca interna rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij lymklierdissectie is iliaca interna rechts. Hier kunt u het aantal lymfklieren opgeven. 

Indien groter dan 0, dan verschijnt een veld “waarvan met metastasen”. De waarde moet liggen 

tussen 0 en maximaal 30 lymfklieren. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca interna links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij lymklierdissectie is iliaca interna links. Hier kunt u het aantal lymfklieren opgeven. Indien 

groter dan 0, dan verschijnt een veld “waarvan met metastasen”. De waarde moet liggen tussen 0 en 

maximaal 30 lymfklieren. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca externa rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij lymklierdissectie is iliaca externa rechts. Hier kunt u het aantal lymfklieren opgeven. 
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Indien groter dan 0, dan verschijnt een veld “waarvan met metastasen”. De waarde moet liggen 

tussen 0 en maximaal 30 lymfklieren. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca externa links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij lymklierdissectie is iliaca externa links. Hier kunt u het aantal lymfklieren opgeven. Indien 

groter dan 0, dan verschijnt een veld “waarvan met metastasen”. De waarde moet liggen tussen 0 en 

maximaal 30 lymfklieren. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca communis rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij lymklierdissectie is iliaca communis rechts. Hier kunt u het aantal lymfklieren 

opgeven. Indien groter dan 0, dan verschijnt een veld “waarvan met metastasen”. De waarde moet 

liggen tussen 0 en maximaal 30 lymfklieren. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca communis links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij lymklierdissectie is iliaca communis links. Hier kunt u het aantal lymfklieren opgeven. 

Indien groter dan 0, dan verschijnt een veld “waarvan met metastasen”. De waarde moet liggen 

tussen 0 en maximaal 30 lymfklieren. 

Rubriek Aantal lymfklieren para-aortaal: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

bij lymklierdissectie is para-aortaal. Hier kunt u het aantal lymfklieren opgeven. Indien groter dan 0, 

dan verschijnt een veld “waarvan met metastasen”. De waarde moet liggen tussen 0 en maximaal 30 

lymfklieren. 

Rubriek Aantal lymfklieren extra regionaal: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij lymklierdissectie is anders. Hier kunt u het aantal lymfklieren opgeven. Indien groter dan 

0, dan verschijnt een veld “waarvan met metastasen”. De waarde moet liggen tussen 0 en maximaal 

30 lymfklieren. 

Rubriek waarvan met metastasen: De rubriek is verplicht om in te vullen . Deze wordt getoond bij 

aantal lymfklieren xxxx is groter dan 0. Hier kunt u het aantal lymfklieren met metastasen opgeven 

van xxxx. De waarde waarvan met metastasen kan niet groter zijn dan het aantal lymfklieren. De 

waarde moet liggen tussen 0 en maximaal 30 lymfklieren. 
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Scherm 4 Peritoneumbiopten 

 

Toelichting 

Rubriek bevindingen peritoneumbiopten: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als type resectie is peritoneumbiopten.  

Rubriek Peritoneumbiopt(en) cavum Douglasi. De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als bevindingen peritoneumbiopten is metastase(n) en als lokalisatie peritoneumbiopt(en) 

bevat cavum Douglasi. 

Rubriek Peritoneumbiopt(en) bekkenwand rechts. De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als bevindingen peritoneumbiopten is metastase(n) en als lokalisatie 

peritoneumbiopt(en) bevat bekkenwand rechts. 

Rubriek Peritoneumbiopt(en) bekkenwand links. De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als bevindingen peritoneumbiopten is metastase(n) en als lokalisatie 

peritoneumbiopt(en) bevat bekkenwand links. 

Rubriek Peritoneumbiopt(en) blaas (-dak). De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als bevindingen peritoneumbiopten is metastase(n) en als lokalisatie peritoneumbiopt(en) 

bevat blaas (-dak). 

Rubriek Peritoneumbiopt(en) paracolisch rechts. De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als bevindingen peritoneumbiopten is metastase(n) en als lokalisatie 

peritoneumbiopt(en) bevat paracolisch rechts. 
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Rubriek Peritoneumbiopt(en) paracolisch links. De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als bevindingen peritoneumbiopten is metastase(n) en als lokalisatie 

peritoneumbiopt(en) bevat paracolisch links. 

Rubriek Peritoneumbiopt(en) lever. De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als bevindingen peritoneumbiopten is metastase(n) en als lokalisatie peritoneumbiopt(en) bevat 

lever. 

Rubriek Peritoneumbiopt(en) diafragma rechts. De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als bevindingen peritoneumbiopten is metastase(n) en als lokalisatie 

peritoneumbiopt(en) bevat diafragma rechts. 

Rubriek Peritoneumbiopt(en) diafragma links. De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als bevindingen peritoneumbiopten is metastase(n) en als lokalisatie peritoneumbiopt(en) 

bevat diafragma links. 

Rubriek Peritoneumbiopt(en) diafragma. De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als bevindingen peritoneumbiopten is metastase(n) en als lokalisatie peritoneumbiopt(en) 

bevat diafragma. 

Rubriek Peritoneumbiopt(en) elders. De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als bevindingen peritoneumbiopten is metastase(n) en als lokalisatie peritoneumbiopt(en) bevat 

elders. 

Rubriek lokalisatie van de peritoneumbiopt(en) elders. De rubriek is niet verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als peritoneumbiopten elders is metastase(n). 
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Scherm 5 Overig 

 

Toelichting 

Rubriek (Overig) endometrium: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

invasieve tumor is nee, status na curettage, nee, status na endometriumresectie of nee, status na 

poliepectomie. Indien ‘anders’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. Hier kunt u Overig 

endometrium opgeven. 

Rubriek (Overig) myometrium: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

invasieve tumor is niet gelijk aan ja,. Indien ‘anders’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

Hier kunt u Overig myometrium opgeven. De waarde geen afwijkingen mag niet samen met een van 

de andere keuzes. Rubriek is niet verplicht indien rubriek “invasieve tumor aanwezig” = ja. 

Rubriek (Overig) cervixslijmvlies: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

invasieve tumor is niet gelijk aan ja,. Indien ‘anders’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

Hier kunt u Overig cervixslijmvlies opgeven. Rubriek is niet verplicht indien rubriek “invasieve tumor 

aanwezig” = ja. 

Rubriek Adnex rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als invasieve 

tumor is niet gelijk aan ja, en als type resectie is rechter adnex. Indien ‘anders’ , dan verschijnt een 

tekstveld voor omschrijving. Hier kunt u Adnex rechts opgeven.  

Rubriek Adnex links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als invasieve tumor 

is niet gelijk aan ja, en als type resectie is linker adnex. Indien ‘anders’ , dan verschijnt een tekstveld 

voor omschrijving. Hier kunt u Adnex links opgeven.  
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Rubriek Partiële blaaswand: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als invasieve 

tumor is niet gelijk aan ja, en als type resectie is partiële blaaswand. Indien ‘anders’ , dan verschijnt 

een tekstveld voor omschrijving. Hier kunt u partiële blaaswand opgeven.  

Rubriek Darmsegment: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als invasieve 

tumor is niet gelijk aan ja, en als type resectie is darmsegment. Indien ‘anders’ , dan verschijnt een 

tekstveld voor omschrijving. Hier kunt u Darmsegment opgeven.  
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Scherm 6 Lynch 
Gebaseerd op de richtlijn Erfelijke darmkanker versie 2.0 (2015) 

 

Rubriek Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR): De rubriek verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als de rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. De rubriek is niet verplicht bij een 

leeftijd van  => 70 jaar 

Rubriek Mismatch repair eiwitten (MMR):  is De rubriek verplicht om in te vullen als  rubriek 

Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR) is gelijk aan invullen. 

Rubriek Hypermethylering MLH1 promotor: de rubriek is verplicht om in te vullen als Mismatch 

repair (MMR) MLH1 verlies = ja OF MLH1 en PMS2 verlies = ja EN MLH1, PMS2, MSH2 en MSH6 ≠ niet 

beoordeelbaar, indien de leeftijd is tussen >40 en <70 jaar. 

Rubriek MSI analyse: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  

De conclusies voor verwijzing naar een klinisch geneticus wordt bepaald de aanwezigheid van een 

één of meerdere tumoren, leeftijd en de bepaling mismatch repair. Er zijn 20 verschillende 

conclusies. 
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Scherm 7 Protocollaire verslaglegging (PV) 

 

Toelichting 

In het Protocollair verslag worden alle ingevulde rubrieken gestructureerd weergeven.   
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Scherm 8 Conclusie, Diagnose en Aanvulling 

 

Toelichting 

Bij de Conclusie1 kan aangegeven worden of deze gewijzigd is. Indien ja dan wordt aan het begin de 

standaard tekst “DIT IS EEN GEWIJZIGDE CONCLUSIE (dd-mm-yyyy)” aan de conclusie toegevoegd. 

Deze tekst wordt dan onderdeel van het protocol en gaat niet verloren. 

Bij de Conclusie kan aangegeven worden of een extern consult gewenst is. Indien ja dan wordt aan 

het einde de standaard tekst “Consult extern aangevraagd” aan de conclusie toegevoegd. Deze tekst 

wordt dan onderdeel van het protocol en gaat niet verloren. 

De Conclusie kan als een inzending vermeld worden via de rubriek Vermelden als. Deze inzending 

nummering wordt dan onderdeel van het protocol en gaat niet verloren.  

Het Aanvulling scherm bevat een mogelijkheid voor een microscopie aanvulling, die onderin het 

scherm kan worden ingevuld met een eigen tekst via de rubriek Aanvulling microscopie. Deze extra 

tekst wordt dan onderdeel van het PV en gaat niet verloren.  

De Conclusie bevat een standaard tekst, die onderin het scherm kan worden aangevuld met een 

eigen tekst via de rubriek Aanvulling conclusie. Deze extra tekst wordt dan onderdeel van het 

protocol en gaat niet verloren. Naast de conclusie wordt ook de 7e TNM en het FIGO stadium 

getoond. 

 
1 In het grijze conclusie vak wordt de conclusie regel met een opmaak getoond waarmee een afgebroken regel 
op de volgende regel met een indent getoond wordt. 
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De Diagnose bevat de Palga diagnose codering, die onderin het scherm kan worden aangevuld met 

een eigen tekst via de rubriek Extra diagnose regel. Deze extra tekst wordt dan onderdeel van het 

protocol en gaat niet verloren.   
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Controle knop 
 

 

Toelichting 

De functie van de “Controle” knop (blauwe pijl)  is het in focus brengen van de eerst volgende 

openstaande verplichte rubriek (rode pijl). Deze functie is handig op tabbladen met veel rubrieken 

om snel te navigeren naar de openstaande rubriek om een tabblad te kunnen valideren. De knop 

werkt per tabblad. De knop voert per keer een controle uit. Indien er meerdere verplichte rubrieken 

openstaan moet de knop telkens worden geactiveerd 
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Verplaatsen oude conclusie 
Middels de knop “Kopieer” kan een oude conclusie worden gekopieerd naar de PV en komen onder 

het kopje “Eerdere conclusie(s)” voorzien van “gewijzigd op datum + tijdstempel”. Middels de knop 

“Verwijder” kan dit ongedaan worden gemaakt.  
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Informatie (BlauweBolletjes) 
 

Diagnose mogelijk? 
Endometrial Samples From Postmenopausal Women: A Proposal for Adequacy Criteria ,Ali Sakhdari, 
M.D., M.Sc., Parnian A. Moghaddam, M.D., and Yuxin Liu, M.D., Ph.D. Summary: Approximately 75% 
of endometrial cancer occurs in women older than 55 yr of age. Postmenopausal bleeding is often 
considered endometrial cancer until proven otherwise. One diagnostic challenge is that endometrial 
biopsy or curettage generally yields limited samples from elderly patients. There are no well-defined 
and unified diagnostic criteria for adequacy of endometrial samples.          
Pathologists who consider any sample including those lacking endometrial tissue as ‘‘adequate’’ run 
the risk of rendering false-negative reports; on the contrary, pathologists requiring ample 
endometrial glands along with stroma tend to designate a greater number of samples as 
‘‘inadequate,’’ leading to unnecessary follow-up. We undertook a quantitative study of 1768 
endometrial samples from women aged 60 yr and older aiming to propose validated adequacy 
criteria for diagnosing or excluding malignancy. Using repeat procedure outcomes as reference, we 
found that samples exceeding 10 endometrial strips demonstrated high negative predictive value 
close to 100%.                
Such samples can be scant, yet appear to be sufficient in excluding malignant conditions. When 
tissue diminished to <10 strips, negative predictive value dropped significantly to 81%. The risk of 
undersampled malignancy rose to 19%. Among 274 malignant cases, only 4 cases yielded limited 
tissue yet >10 strips. In conclusion, we propose 10 endometrial strips as the minimum for adequate 
samples from postmenopausal women. Applying such validated adequacy criteria will greatly reduce 
false-negative errors and avoid unnecessary procedures while ultimately improving diagnostic 
accuracy. Our criteria may serve as a reference point in unifying the pathology community on this 
important and challenging topic. Key Words: Endometrial sample—Adequacy criteria—
Postmenopausal women.                  
Int J Gynecol Pathol Vol. 35, No. 6, November 2016 
 
       
Kernatypie & Solide groei 
Graderen over het totaal van biopsiemateriaal; 1-5% solide groei = graad 1;   5-50% solide groei = 
graad 2  en > 50% solide groei = graad 3, meer kernpolymorfie dan past bij de graad: 1 graad 
opwaarderen. Sereus  adenocarcinoom en clearcell carcinoom zijn per definitie graad 3 . Squameuze 
metaplasie en morula tellen niet mee bij de bepaling van het percentage solide groei. Mucineus 
carcinoom graderen volgens endometroid adenocarcinoom.      
Berekening graad:  als solide groei = < 5% en kernatypie = gering dan wordt het graad 1 
Berekening graad:  als solide groei = < 5% en kernatypie = matig  of ernstig dan wordt het graad 2 
Berekening graad:  als solide groei =  5- 50 % en kernatypie = gering of matig dan wordt het graad 2 
Berekening graad:  als solide groei =  5- 50 % en kernatypie =  ernstig dan wordt het graad 3 
Berekening graad:  als solide groei > 50 %  = altijd graad 3 
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EIN criteria 
Meer buizen (> 55%) dan stroma. Cytologie van het gebied met toegenomen buisdichtheid is anders 
dan van de omgeving. Grotote > 1mm. Uitsluiten mimics (nabootser) bijvoorbeeld: basalis, secretoir, 
poliepen, repair, microglandulaire hyperplasie enz. Uitsluiten maligniteit (carcinoom als solide, 
mosaic-like buizen, cribriform, maze-like buizen en myometrium invasie) (referentie WHO).  
     
Tumor zichtbaar 
Als tumor zichtbaar: nee of niet duidelijk, dan volgt afmeting tumor bij microscopie. 
 
Lokalisatie tumor 
Als de tumor uitsluitend in de cervix zit dan is dit protocol minder geschikt voor protocollaire 
verslaglegging. 
Uit de richtlijn endometriumcarcinoom V 3.0: 
Corporeel versus cervicaal adenocarcinoom: er is een overlap in histologische kenmerken tussen 
adenocarcinoom van de endocervix  en adenocarcinoom van het endometrium. 
In de meeste gevallen kan op basis van klinische kenmerken (bevindingen bij echografie; 
colposcopische bevindingen) en histologische kenmerken (bijv. aan- of afwezigheid van een in situ 
component (CIN of hyperplasie)) het onderscheid goed gemaakt worden. Bij twijfel kan aanvullend 
de aanwezigheid van HPV worden getest: vrijwel alle endocervixcarcinomen bevatten HPV; 
endometriumcarcinomen bevatten vrijwel geen HPV (bij grote uitzondering is HPV aantoonbaar in de 
squameuze metaplasie). 
Immunohistochemie geeft geen absoluut onderscheid maar in het algemeen zijn 
endometriumcarcinomen CEA-negatief en brengen de goed gedifferentieerde tumoren de 
oestrogeen- en progesteronreceptor tot expressie. 
Adenocarcinomen van de cervix zijn deels CEA-positief en vaak Er- en Pr-negatief. 
 
Type tumor (WHO) 
endometrioidcarcinoom varianten: met squameuze differentiatie, villoglandulair , secretoir en  ciliair 
endometrioid adenocarcinoom. 
mucineus carcinoom: de meeste tumorcellen tonen intracytoplasmatisch slijm.  
sereus  adenocarcinoom en clearcell carcinoom zijn per definitie graad 3. 
gemengd carcinoom: naast endometrioid of mucineus ook sereus of clearcell; kleinste component 
minimaal 10%, grootste component maximaal 90%. 
 
Gemengd adencarcinoom 
Meer dan 25% sereus of clearcell houdt een slechte prognose in wordt graad 3. 
 
Differentiatiegraad 
graderen over het totaal van biopsiemateriaal en resectie. 
1-5% solide groei = graad 1;   5-50% solide groei = graad 2  en > 50% solide groei = graad 3.  
Meer kernpolymorfie dan past bij de graad: 1 graad opwaarderen. 
sereus  adenocarcinoom en clearcell carcinoom zijn per definitie graad 3. 
Squameuze metaplasie en morula tellen niet mee bij de bepaling van het percentage solide groei. 
Mucineus carcinoom graderen volgens endometrioid adenocarcinoom. 
Berekening graad:  als solide groei = < 5% en kernatypie = gering dan wordt het graad 1 
Berekening graad:  als solide groei = < 5% en kernatypie = matig  of ernstig dan wordt het graad 2 
Berekening graad:  als solide groei =  5- 50 % en kernatypie = gering of matig dan wordt het graad 2 
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Berekening graad:  als solide groei =  5- 50 % en kernatypie =  ernstig dan wordt het graad 3 
Berekening graad:  als solide groei > 50 %  = altijd graad 3 
 
Hyperplasie (WHO) 
Histologisch wordt hyperplasie gekenmerkt door een abnormale toename van het volume van het 
endometrium en veranderingen in vorm en rangschikking van de klierbuisjes. Er is sprake van een 
hyperplasie als de klierbuis-stroma-ratio ongeveer 3:1 is in het voordeel van de klierbuizen. Bij 
endometrium in de late proliferatiefase of secretiefase is deze ratio ook 3:1, maar wordt uiteraard 
niet van hyperplasie gesproken. De aanwezigheid van secretievacuolen sluit een hyperplasie meestal, 
maar niet helemaal, uit. Zelfs hoog gedifferentieerde adenocarcinomen kunnen bij uitzondering 
tekenen tonen van secretie. 
De kenmerken van atypie zijn verlies van polariteit van de kernen, normale kernen zijn lang ovaal en 
radiair georiënteerd t.o.v. het lumen, de kernvorm van atypische kernen is vaak rond met nucleoli 
met een open chromatinestructuur en mitoseactiviteit. Voor de diagnose atypie hoeft deze niet 
diffuus aanwezig te zijn. 
 
Op grond van een meta-analyse van diverse studies wordt aangenomen dat het risico op het 
ontstaan van een adenocarcinoom bij complexe atypische hyperplasie ongeveer 40% is. 
Er is veel discussie over de reproduceerbaarheid en klinische relevantie van boven beschreven 
indeling. Op grond van andere morfologische criteria en clonaliteitsanalyse is het EIN (endometrial 
intra-epithelial neoplasia) concept ontwikkeld. De meest recente WHO classificatie heeft het EIN 
concept nog niet overgenomen.  
Indien stroma-invasie of invasie in het myometrium aanwezig is, is er sprake van een 
adenocarcinoom. Op basis van een curettement kan het moeilijk zijn invasieve groei aan te tonen, 
terwijl er bij uterusextirpatie toch sprake is van een in het myometrium infiltrerend carcinoom. Er 
zijn criteria ontwikkeld die, ook in de afwezigheid van myometriuminvasie, ieder op zich beschouwd 
kunnen worden als invasieve groei. Deze kenmerken zijn:  

1.  onregelmatige infiltratie van klierbuizen met stroma reactie  

2.  een cribriforme groeiwijze  

3.  uitgebreide papillaire groeiwijze  

Deze kenmerken dienen een gebied met een diameter van minimaal 2,1 mm te beslaan. Dit grootte 
criterium geldt alleen voor goed gedifferentieerde endometrioide carcinomen. 
 
Therapie bij hyperplasie met atypie 
Aangezien er een gerede kans bestaat op de aanwezigheid van een endometriumcarcinoom (17-
40%,) indien er (complexe) hyperplasie met atypie in het curettage materiaal aanwezig is, is het 
klinisch handelen hier ook op gericht 
Postmenopauzaal - uterusextirpatie en bilaterale adnexextirpatie 
Premenopauzaal - geen wens tot behoud uterus: uterusextirpatie 
Premenopauzaal - wens tot behoud uterus: progestativa volgens schema medroxyprogesteron 10 
mg/dg, continu of cyclisch (veertien dagen/mnd). gedurende vier mnd., daarna hercurettage: 
1e hercurettage met uitslag normaal/atrofisch endometrium --> medroxyprogesteron 5 mg/dg, 
continu of cyclisch (veertien dagen/mnd) gedurende twaalf mnd. 
1e hercurettage met uitslag: persisterende atypische hyperplasie --> alsnog uterusextirpatie 
adviseren 
Indien stroma-invasie aanwezig is, of invasie in het myometrium, is er sprake van een 
adenocarcinoom. Clonaliteitsanalyse, morfometrie en stereologie kunnen worden gebruikt om te 
voorspellen hoe groot de kans is op associatie met of progressie naar carcinoom. 
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Diepste doorgroei 
De invasiediepte wordt gemeten als de afstand van de endo-myometriumovergang tot het diepste 
punt van invasie. 
Deze afstand wordt gerelateerd aan de dikte van het myometrium (d.w.z. de afstand van de endo-
myometriumovergang tot de serosa), waarna een uitspraak gedaan kan worden of de tumor voorbij 
de helft van de dikte van het myometrium groeit.  
Doorgroei serosa: er is een perforatie van het serosale oppervlak door de tumor of er worden 
tumorcellen aangetroffen aan de buitenzijde van het serosale oppervlak. 
 
Uit oncorichtlijn: 
Ad ingroei in de endocervix: als praktische benadering bij beoordeling ingroei in de endocervix: 
beoordeel een coupe van de isthmus; indien deze tumor-positief is: beoordeel of er endocervicale 
buizen aanwezig zijn naast de uitbreiding van het endometriumcarcinoom. Indien er in deze coupe 
van de isthmus endometriumcarcinoom en endocervical klierbuizen aanwezig zijn is er sprake van 
het endometriumcarcinoom in de endocervix; bij twijfel dienen coupes uit het endocervicale kanaal 
in de lengterichting genomen en beoordeeld te worden. 
 

pTNM endometriumcarcinoom/carcinosaroom; 8ste editie 2017 

 pT1a tumor beperkt tot het endometrium en/of invasie van myometrium tot minder dan de helft (FIGO IA). 
 

pT1b infiltratie tot de helft of meer van het myometrium (FIGO IB). 

 pT2 uitbreiding in het stroma van de cervix, maar breidt zich niet buiten de uterus uit (FIGO II). 

 pT3a doorgroei in serosa en/of doorgroei/metastase in adnexa (FIGO IIIA).  

 pT3b doorgroei of metastase in vagina of parametrium (FIGO IIIB).  

 pT4 invasie in blaasmucosa of darmmucosa (FIGO IV) 

  

Opmerking bij T4: Invasion of the rectal wall or bladder wall (not mucosa) is classified as T3b. 
Mucosal involvement is T4”. Bron: 4e TNM supplement 

 N0 geen lymfkliermetastasen 

 N1 metastasen in klieren van het kleine bekken (FIGO IIIC1). 

 
N2 

metastasen in para-aortale lymfklieren met of zonder metastasen in de klieren van het kleine bekken  
(FIGO IIIC2). 

 M0 geen metastasen op afstand aangetroffen. 

 

M1 
metastasen op afstand, uitgezonderd metastasen in de vagina, adnexa of serosa van het kleine 
bekken, inclusief metastasen in de  inguinale lymfklieren en/of intra-abdominale (niet regionale) 
lymfklieren. 

Foci of carcinoma in the myometrium that are surrounded by non-neoplastic endometrial stroma 
should not be considered invasion of the myometrium and should not be considered in the 
classification. T3a or FIGO IIIA includes discontinuous involvement of adnexa or serosa witten the 
pelvis. Vaginaal or parametria involvement (direct extension or metastases ) is classified as T3b (FIGO 
Ib).            
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Tumoruitbreiding cervixstroma 
Ad ingroei in de endocervix: als praktische benadering bij beoordeling ingroei in de endocervix: 
beoordeel een coupe van de isthmus; indien deze tumor-positief is: beoordeel of er endocervicale 
buizen aanwezig zijn naast de uitbreiding van het endometriumcarcinoom. Indien er in deze coupe 
van de isthmus endometriumcarcinoom en endocervicale klierbuizen aanwezig zijn is er sprake van 
het endometriumcarcinoom in de endocervix; bij twijfel dienen coupes uit het endocervicale kanaal 
in de lengterichting genomen en beoordeeld te worden. 
Tumorlokalisatie omvat directe tumoruitbreiding of tumormetastasen in deze structuren. De 
aanwezigheid van alleen (lymf-)angio-invasie in deze structuren wordt niet beschouwd als 
tumorlokalisatie en heeft geen invloed op de TNM of FIGO stadiering     
            
(Lymf-)angioinvasie 
(lymf-)angio-invasie is een voorspeller van tumorrecidief en lymfkliermetastasen (ICCR).  
Alleen (lymf-)angio-invasie  heeft geen invloed op het TNM of FIGO tumorstadium.  
Alleen (lymf-)angio-invasie in de buitenste helft van het myometrium wordt niet beschouwd als 
tumordoorgroei; het stadium blijft pT1a; FIGO 1A. Alleen (lymf-)angio-invasie in de cervix, het 
parametrium of de adnexa geeft geen hoger TNM of FIGO stadium. Bij uitgebreide (lymf-)angio-
invasie kan een lymfklierdissectie geadviseerd worden of opgemerkt worden hiermede rekening 
gehouden moet worden bij de verdere behandeling.      
           
Tumoruitbreiding parametrium 
Tumorlokalisatie = pT3b. Tumorlokalisatie omvat directe tumoruitbreiding of tumormetastasen in 
deze structuren. De aanwezigheid van alleen (lymf-)angio-invasie in deze structuren wordt niet 
beschouwd als tumorlokalisatie en heeft geen invloed op de TNM of FIGO stadiering  
 
Tumoruitbreiding vaginamanchet 
Tumorlokalisatie = pT3b. Tumorlokalisatie omvat directe tumoruitbreiding of tumormetastasen in 
deze structuren. De aanwezigheid van alleen (lymf-)angio-invasie in deze structuren wordt niet 
beschouwd als tumorlokalisatie en heeft geen invloed op de TNM of FIGO stadiering  
 
Tumoruitbreiding rechter adnex 
Tumorlokalisatie = pT3a. Tumorlokalisatie omvat directe tumoruitbreiding of tumormetastasen in 
deze structuren. De aanwezigheid van alleen (lymf-)angio-invasie in deze structuren wordt niet 
beschouwd als tumorlokalisatie en heeft geen invloed op de TNM of FIGO stadiering  
 
Tumoruitbreiding linker adnex 
Tumorlokalisatie = pT3a. Tumorlokalisatie omvat directe tumoruitbreiding of tumormetastasen in 
deze structuren. De aanwezigheid van alleen (lymf-)angio-invasie in deze structuren wordt niet 
beschouwd als tumorlokalisatie en heeft geen invloed op de TNM of FIGO stadiering  
 
Tumoruitbreiding omentum 
tumorlokalisatie = M1 
 
Tumordoorgroei in blaasslijmvlies: 
tumorvrij = pT3,  tumorlokalisatie = pT4 
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Tumordoorgroei in darmslijmvlies: 
tumorvrij = pT3,  tumorlokalisatie = pT4 
 
Snijvlak parametrium links 
pT3b = niet vrij 
 
Snijvlak parametrium rechts 
pT3b = niet vrij 
 
 
Aantal lymfklieren xxxx 
Regionale lymfklieren: kleine bekken (obturatorius, iliaca interna, - externa, - communis) en para-
aortaal. 

Extra-regionale lymfklieren met metastasen (liesklieren en abdominaal maar niet para-
aortaal) wordt geclassificeerd als metastasen op afstand: M1 

Een reguliere lymfklierresectie van het kleine bekken bevat 6 of meer lymfklieren aanwezig. 
Indien de klieren negatief zijn en het aantal is < 6: toch klassificeren als N0. 

De lymfklieren worden onderzocht via normale HE-kleuring.  
pNM endometriumcarcinoom/carcinosaroom; 7de editie 

N0 geen lymfkliermetastasen 
N1  metastasen in regionale klieren  

(metastasen naar bekken- en/of para-aortale lymfklieren) 
M0 geen metastasen op afstand aangetroffen 
M1 metastasen op afstand, inclusief intra-abdominale metastasen en/of inguinale 

 lymfklieren 
 
Peritoneumbiopt(en) cavum Douglasi,  
metastase = pT3 
 
Peritoneumbiopt(en) bekkenwand rechts,  
metastase = pT3 
 
Peritoneumbiopt(en) bekkenwand links,  
metastase = pT3 
 
Peritoneumbiopt(en) blaas (-dak),  
metastase = pT3 
 
Peritoneumbiopt(en) paracolisch rechts,  
metastase = M1 
 
Peritoneumbiopt(en) paracolisch links,  
metastase = M1 
 
Peritoneumbiopt(en) lever,  
metastase = M1 
 
Peritoneumbiopt(en) diafragma rechts,  
metastase = M1 
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Peritoneumbiopt(en) diafragma links,  
metastase = M1 
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Gecomprimeerd totaaloverzicht van gegevens en gebruikers opties 
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Kliniek en preparaat         

MaProcedure Procedure Tekenreeks 1ste X    X 

Typeresectie Type resectie uterus met Tekenreeks 1ste x   x x x 

Typeresectieanders Type resectie anders Tekenreeks 1ste x       x 

Tumorzichtbaar Tumor zichtbaar Tekenreeks 1ste x       x 

Aspecttumor Aspect tumor Tekenreeks 1ste   x     x 

Lokalisatietumor Lokalisatie tumor Tekenreeks 1ste x       x 

Maxdiamettumormacro Max. diameter tumor Getal 1ste x   x   x 

Aspectrechteradnex Aspect rechter adnex  Tekenreeks 1ste   x     x 

Aspectlinkeradnex Aspect linkerer adnex Tekenreeks 1ste   x x   x 

Aspectomentum Aspect omentum Tekenreeks 1ste   x     x 

Omvanglymfklierdissectie Omvang lymfklierdissectie Tekenreeks 1ste         x 

MaOmvanglymfklierdissectieAn Omvang lymfklierdissectie anders Tekenreekst 1ste     x 

MaOmvanglymfklierdissectieAn2 Omvang lymfklierdissectie anders 2 Tekenreekst 1ste     x 

Omvanglymfklierdisextrareg Omvang Lymfklierdissectie extra regionaal Tekenreeks 1ste         x 

Lokalisatieperit Lokalisatie Peritoneumbiopt(en) Tekenreeks 1ste     x 

Lokalisatieperitelders Lokalisatie Peritoneumbiopt(en) elders Tekenreeks 1ste     x 

Eerderetherapie Eerdere (neo-adjuvante) therapie Tekenreeks 1ste     x 

         

Inzendingen         

MiClassificatieEin Classificatie Endometrium Intraepitheliale 
Neoplasie (EIN) 

Tekenreeks 2de  x   X 

MiDiagnose Diagnose mogelijk? Tekenreeks 2de X  X X X 

MiEinCriteria EIN criteria Tekenreeks 2de     X 

MiEndometriumFase Endometrium (fase) Tekenreeks 2de     X 

MiEndometriumFaseAnders Endometrium (fase) (anders) Tekenreeks 2de     X 

MiGemengdAdeno Gemengd adenocarcinoom Tekenreeks 2de x   X X 

MiGrootsteFrag Grootste fragment (met klierbuizen) Tekenreeks 2de X    X 

MiHyperplasie Hyperplasie (WHO) Tekenreeks 2de   X  X 

MiInvasieTumor Invasieve tumor aanwezig Tekenreeks 2de X    X 

MiKeratypie Kernatypie Tekenreeks 2de     X 

MiLokalisatiePrimTumor Lokalisatie primaire tumor Tekenreeks 2de     X 

MiMyometrium Myometrium Tekenreeks 2de X  X X X 

MiMyometriumAnders Myometrium (anders) Tekenreeks 2de     X 

MiReden Reden geen diagnose Tekenreeks 2de     X 

MiSolide Solide groei Tekenreeks 2de   X  X 

MiTypeIngreep Type ingreep Tekenreeks 2de X    X 

MiTypeMetaplasie Type metaplasie Tekenreeks 2de     X 

MiTypeTumor Type tumor (WHO) Tekenreeks 2de X  X X X 

MiTypeTumorAnders Type tumor (WHO) (anders) Tekenreeks 2de     X 

MiTypeTumorMeta Type tumor metastase Tekenreeks 2de    X X 

MiVolume Volume Tekenreeks 2de     X 

         

Microscopie         

Invasievetumoraanwezig Invasieve tumor aanwezig Tekenreeks 2de x   x x X 

Eerdergediagnotistumor Eerder gediagnotiseerde tumor Tekenreeks 2de   x x x x 

RespEerdereTher 
Respons op eerdere (neo-adjuvante) 
therapie Tekenreeks 2de   x 

x x x 

Hyperplasieetc Hyperplasie etc (WHO) Tekenreeks 2de       x x 

Typetumor1 Type tumor (WHO) Tekenreeks 2de x   x   x 

Typetumor2 Type tumor 2 Tekenreeks 2de x   x   x 

Typetumor2metastase Type tumor 2 metastase Tekenreeks 2de         x 

Typetumor2anders Type tumor 2 anders Tekenreeks 2de         x 

Gemengcarcinoomt1 Gemengd adencarcinoom type 1 Tekenreeks 2de     x   x 
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Gemengcarcinoomt1perc Gemengd adencarcinoomt percentage Getal 2de         x 

Gemengcarcinoomt2 Gemengd adencarcinoom type 2 Tekenreeks 2de     x   x 

Gemengcarcinoomt2perc Gemengd adencarcinoomt percentage Getal 2de         x 

Gemengcarcinoomt3 Gemengd adencarcinoom type 3 Tekenreeks 2de     x   x 

Gemengcarcinoomt3perc Gemengd adencarcinoomt percentage Getal 2de         x 

MiSolideGroei Solide groei Tekenreeks 2de X    x 

MiKernAtypie Kernatypie Tekenreeks 2de X    x 

Differentiegraad Differentiegraad Tekenreeks 2de x   x   x 

Maxdiamettumormicro Max. diameter tumor Getal 2de     x    

Invasievetumoraanwezig Invasieve tumor aanwezig Tekenreeks 2de x   x x x 

Diepstedoorgroei Diepste doorgroei Tekenreeks 2de X   x   x 

Tumorcervixstroma Tumoruitbreiding cervixstoma Tekenreeks 2de x  x  x 

MiTumorTubahoeken Tumor aanwezig in tubahoek(en) Tekenreeks 2de  X   x 

Lymfangioinvasie (Lymf-)angioinvasie Tekenreeks 2de X   x   x 

Tumorparametrium Tumoruitbreiding parametrium Tekenreeks 2de     x   x 

Tumorvaginamanchet Tumoruitbreiding vaginamanchet Tekenreeks 2de     x   x 

Tumorrechteradnex Tumoruitbreiding rechter adnex Tekenreeks 2de     x x x 

Tumorlinkeradnex Tumoruitbreiding linker adnex Tekenreeks 2de     x x x 

Tumoromentum Tumoruitbreiding omentum Tekenreeks 2de     x   x 

Tumorpartieleblaaswand Tumoruitbreiding partiele blaaswand Tekenreeks 2de     x   x 

Tumorblaasslijmvlies Tumordoorgroei in blaasslijmvlies Tekenreeks 2de     x   x 

Tumordarmsegment Tumoruitbreiding darmsegment Tekenreeks 2de     x   x 

Tumordarmslijmvlies Tumordoorgroei in darmslijmvlies Tekenreeks 2de     x   x 

         

Snijvlakken         

Parametriumlinks Snijvlak parametrium links Tekenreeks 2de  X   x   x 

ParametriumlinksAfstand Afstand tot snijvlak parametrium links Tekenreeks 2de     x   x 

ParametriumlinksExact 
Afstand tot snijvlak parametrium links 
exact Getal 2de   

x  x 

Parametriumrechts Snijvlak parametrium rechts Tekenreeks 2de  X   x   x 

ParametriumrechtsAfstand Afstand tot snijvlak parametrium rechts Tekenreeks 2de     x    x 

ParametriumrechtsExact 
Afstand tot snijvlak parametrium rechts 
exact Getal 2de   

x  x 

Cervix Snijvlak cervix Tekenreeks 2de  X   x   x 

CervixAfstand Afstand tot snijvlak cervix Tekenreeks 2de     x    x 

CervixExact Afstand tot snijvlak cervix exact Getal 2de   x  x 

Vaginamanchet Snijvlak vagina(manchet) Tekenreeks 2de  X   x   x 

VaginamanchetAfstand Afstand tot snijvlak vagina (manchet) Tekenreeks 2de      x   x 

VaginamanchetExact Afstand tot snijvlak vagina(manchet) exact Getal 2de   x  x 

Snijvlakpartieleblaaswand Snijvlak partiele blaaswand Tekenreeks 2de  X   x   x 

SnijvlakpartieleblaaswandAfs Afstand tot snijvlak partiele blaaswand Tekenreeks 2de     x    x 

SnijvlakpartieleblaaswandEx 
Afstand tot snijvlak partiele blaaswand 
exact Getal 2de   

x  x 

Snijvlakdarmsegment Snijvlak darm(segment) Tekenreeks 2de X    x   x 

SnijvlakdarmsegmentAfstand Afstand tot snijvlak darm(segment) Tekenreeks 2de     x    x 

SnijvlakdarmsegmentExact Afstand tot snijvlak darm(segment) exact Getal 2de   x  x 

         

         

Lymfklieren         

Aantinobutatrechts Aantal lymfklieren obturatorius rechts Getal 3de x   x x x 

Wvmetmetastasen1 waarvan met metastasen Getal 3de x   x x x 

Aantinobutatlinks Aantal lymfklieren obturatorius links Getal 3de x   x x x 

Wvmetmetastasen2 waarvan met metastasen Getal 3de x       x  

Aantiniliacintrechts Aantal lymfklieren iliaca interna rechts Getal 3de x   x x X 

Wvmetmetastasen3 waarvan met metastasen Getal 3de x        X 

Aantiniliacintlinks Aantal lymfklieren iliaca interna links Getal 3de x   x x X 

Wvmetmetastasen4 waarvan met metastasen Getal 3de x        X 

Aantiniliacextrechts Aantal lymfklieren iliaca externa rechts Getal 3de x   x x X 

Wvmetmetastasen5 waarvan met metastasen Getal 3de x        X 

Aantiniliacextlinks Aantal lymfklieren iliaca externa links Getal 3de x   x x X 

Wvmetmetastasen6 waarvan met metastasen Getal 3de x        X 

Aantiniliacomrechts Aantal lymfklieren iliaca communis rechts Getal 3de x   x x X 

Wvmetmetastasen7 waarvan met metastasen Getal 3de x        X 

Aantiniliacomlinks Aantal lymfklieren iliaca communis links Getal 3de x   x x X 

Wvmetmetastasen8 waarvan met metastasen Getal 3de x        X 
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Aantinparaortaal Aantal lymfklieren para-aortaal Getal 3de x   x x X 

Wvmetmetastasen9 waarvan met metastasen Getal 3de x        X 

Aantinextraregionaal Aantal lymfklieren extra regionaal Getal 3de x   x x X 

Wvmetmetastasen10 waarvan met metastasen Getal 3de x        X 

AantalAnders Aantal lymfklieren anders Getal 3de x   x x X 

Wvmetmetastasen12 waarvan met metastasen Getal 3de x        X 

AantalAnders2 Aantal lymfklieren anders 2 Getal 3de x   x x X 

Wvmetmetastasen13 waarvan met metastasen Getal 3de x        X 

LymfExtranodaleGroei Extranodale groei Tekenreeks 3de X    x 

         

Peritoneumbiopten         

Peritoneumbiopten Bevindingen peritoneumbiopten Tekenreeks 4de  x    x  x 

Peritcavumdouglas Peritoneumbiopt(en) Cavum Douglasi Tekenreeks 4de x      x  x 

Peritbekkenwrechts Peritoneumbiopt(en) bekkenwand rechts  Tekenreeks 4de  X     x  x 

Peritbekkenwlinks Peritoneumbiopt(en) bekkenwand links Tekenreeks 4de  X     x  x 

Peritblaasdak Peritoneumbiopt(en) blaas (-dak) Tekenreeks 4de  X     x  x 

Peritparacrechts Peritoneumbiopt(en) paracolisch rechts Tekenreeks 4de  X     x  x 

Peritparaclinks Peritoneumbiopt(en) paracolisch links Tekenreeks 4de  X     x  x 

Peritparaclever Peritoneumbiopt(en) lever Tekenreeks 4de  X     x  x 

Peritdiafrarechts Peritoneumbiopt(en) diafragma rechts Tekenreeks 4de  X     x  x 

Peritdiafralinks Peritoneumbiopt(en) diafragma links Tekenreeks 4de  X     x  x 

Peritdiafra Peritoneumbiopt(en) diafragma Tekenreeks 4de  X     x  x 

Peritelders Peritoneumbiopt(en) elders Tekenreeks 4de  X     x  x 

Lokaliperitelders lokalisatie van peritoneumbiopt(en) elders Tekenreeks 4de  X     x  x 

         

         

Overig         

Overigendometrium (Overig) endometrium Tekenreeks 5de     x    X 

Overigendometriumanders (Overig) endometrium anders Tekenreeks 5de         X 

Overigmyometrium (Overig) myometrium Tekenreeks 5de      x   X 

Overigmyometriumanders (Overig) myometrium anders Tekenreeks 5de         x 

OverigeOmentum Omentum Tekenreeks 5de      

OverigeOmentumAnders Omentum Anders Tekenreeks 5de      

Overigcervixslijmvl (Overig) cervixslijmvlies Tekenreeks 5de         X 

Overigcervixslijmvlanders (Overig) cervixslijmvlies anders Tekenreeks 5de         X 

Adnexrechts Adnex rechts Tekenreeks 5de         X 

Adnexrechtsanders Adnex rechts anders Tekenreeks 5de         X 

Adnexlinks Adnex links Tekenreeks 5de         X 

Adnexlinksanders Adnex links anders Tekenreeks 5de         X 

Partieleblaaswand Partiele blaaswand Tekenreeks 5de         X 

Partieleblaaswandanders Partiele blaaswand anders Tekenreeks 5de         X 

Darmsegment Darmsegment Tekenreeks 5de         X 

Darmsegmentanders Darmsegment anders Tekenreeks 5de         X 

         

Immuunhistochemie         

ImmHistoChem Immunohistochemie Tekenreeks 6de   X   X 

ImmPos Immuno Positief Tekenreeks 6de      X 

ImmPosAnders Positief anders Tekenreeks 6de      X 

ImmNeg Immuno negatief Tekenreeks 6de      X 

ImmNegAnders Negatief anders Tekenreeks 6de      X 

ImmER Oestrogeen receptor Tekenreeks 6de      X 

ImmPercER Percentage Oestrogeen receptor  positieve 
tumorcellen 

Getal 6de      X 

ImmPR Progesteron receptor Tekenreeks 6de      X 

ImmPrecPR Percentage Progesteron receptor positieve 
tumorcellen 

Getal 6de      X 

ImmP53 P53 Tekenreeks 6de      x 

         

Lynch         

BepalingMmrEiwit Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR) Tekenreeks 7de       

EerderTBepalingMmrEiwit Eerder T onderzoek  Bepaling mismatch 

repair eiwitten (MMR) 

Tekenreeks 7de      

MmrEiwitMLH1verlies MLH1 verlies Tekenreeks 7de      

MmrEiwitPMS2verlies PMS2 verlies Tekenreeks 7de      

MmrEiwitMSH2verlies MSH2 verlies Tekenreeks 7de      
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MmrEiwitMSH6verlies MSH6 verlies Tekenreeks 7de      

HyperMethylMLH1Prom Hypermethylering MLH1 promoter Tekenreeks 7de      

MsiAnalyse MSI analyse Tekenreeks 7de      

WeergevenAls Weergeven als Tekenreeks 7de      

BepalingMMR Nog een MMR/MSI bepaling Tekenreeks 7de      

         

         

BepalingMmrEiwit2 Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR) Tekenreeks 7de       

EerderTBepalingMmrEiwit2 Eerder T onderzoek  Bepaling mismatch 
repair eiwitten (MMR) 

Tekenreeks 7de      

MmrEiwitMLH1verlies2 MLH1 verlies Tekenreeks 7de      

MmrEiwitPMS2verlies2 PMS2 verlies Tekenreeks 7de      

MmrEiwitMSH2verlies2 MSH2 verlies Tekenreeks 7de      

MmrEiwitMSH6verlies2 MSH6 verlies Tekenreeks 7de      

HyperMethylMLH1Prom2 Hypermethylering MLH1 promoter Tekenreeks 7de      

MsiAnalyse2 MSI analyse Tekenreeks 7de      

WeergevenAls2 Weergeven als Tekenreeks 7de      

BepalingMMR2 Nog een MMR/MSI bepaling Tekenreeks 7de      

         

BepalingMmrEiwit3 Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR) Tekenreeks 7de       

EerderTBepalingMmrEiwit3 Eerder T onderzoek  Bepaling mismatch 
repair eiwitten (MMR) 

Tekenreeks 7de      

MmrEiwitMLH1verlies3 MLH1 verlies Tekenreeks 7de      

MmrEiwitPMS2verlies3 PMS2 verlies Tekenreeks 7de      

MmrEiwitMSH2verlies3 MSH2 verlies Tekenreeks 7de      

MmrEiwitMSH6verlies3 MSH6 verlies Tekenreeks 7de      

HyperMethylMLH1Prom3 Hypermethylering MLH1 promoter Tekenreeks 7de      

MsiAnalyse3 MSI analyse Tekenreeks 7de      

WeergevenAls3 Weergeven als Tekenreeks 7de      

BepalingMMR3 

 

Nog een MMR/MSI bepaling Tekenreeks 7de      

         

Afgeleide gegevens         

TNM8 TNM 8e editite Tekenreeks       

FIGO2009 FIGO classificatie Tekenreeks       
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Overzicht van geparametriseerde rubrieken 
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Overzicht van controles 
 

• Max diameter tumor mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 20,0 cm 

• Bij de rubriek Invasieve tumor aanwezig wordt een waarschuwing getoond als Tumor 

zichtbaar is ja en invasieve tumor aanwezig is nee, … 

• Bij de rubriek Gemengd adencarcinoom mag de waarde van de type1 en type2 niet dezelfde 

zijn. 

• Bij de rubriek Gemengd adencarcinoom moet de totaal waarde van de percentages samen 

100% zijn. 

• Bij de rubriek Tumoruitbreiding parametrium kan waarde tumor vrij niet samen met diepste 

doorgroei = in parametrium 

• Bij de rubriek Tumoruitbreiding rechter adnex kan waarde tumor vrij niet samen met Aspect 

rechter adnex = tumoreus 

• Bij de rubriek Tumoruitbreiding linker adnex kan waarde tumor vrij niet samen met Aspect 

linker adnex = tumoreus 

• Bij de rubriek Aantal lymfklieren xxxx moet de waarde liggen tussen 0 en 30 en gehele 

getallen bevatten 

• Bij de rubriek waarvan met metastasen kan de waarde niet groter zijn dan de waarde van de 

bijbehorende Aantal lymfklieren 

• Bij de rubriek waarvan met metastasen moet de waarde liggen tussen 0 en 30 en gehele 

getallen bevatten 

• als "geen afwijkingen" in de rubriek (Overig) myometrium kan niet samen met een andere 

keuze uit deze rubriek. Dan foutmelding. geen afwijkingen mag niet in combinatie met een 

andere keuze 
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Overzicht van berekeningen 
pTNM 

T = 1a  als Diepste doorgroei = in endometrium 

T = 1a  als Diepste doorgroei = in binnenste helft myometrium 

T = 1b  als Diepste doorgroei = in buitenste helft myometrium 

T = 2  als Diepste doorgroei = in cervixstroma  

T = 3  als Peritoneumbiopt(en) cavum Douglasi =  metastase 

T = 3  als Peritoneumbiopt(en) bekkenwand rechts = metastase 

T = 3  als Peritoneumbiopt(en) bekkenwand links = metastase 

T = 3  als Peritoneumbiopt(en) blaas (-dak) =  metastase 

T = 3  als Tumoruitbreiding in blaasslijmvlies =  tumorvrij 

T = 3  als Tumoruitbreiding in darmslijmvlies = tumorvrij 

T = 3a  als Diepste doorgroei = in serosa-oppervlak  

T = 3a  als Tumoruitbreiding rechter adnex =  tumorlokalisatie 

T = 3a  als Tumoruitbreiding linker adnex =  tumorlokalisatie 

T = 3b  als Diepste doorgroei = in parametrium 

T = 3b  als Tumoruitbreiding parametrium =  tumorlokalisatie 

T = 3b  als Tumoruitbreiding vaginamachet =  tumorlokalisatie 

T = 4  als Tumoruitbreiding in blaasslijmvlies = tumorlokalisatie 

T = 4  als Tumoruitbreiding in darmslijmvlies = tumorlokalisatie 

N = x  geen lymfklierdissectie 

N = 0  als waarvan met metastasen = 0 

N = 1 als waarvan met metastasen (obturatorius, iliaca interna, iliaca externa, iliaca 

communis) >= 1 

N = 2  als waarvan met metastasen (para-aortaal) >= 1 

M = 1  als Tumoruitbreiding omentum = tumorlokalisatie 

M = 1  als waarvan met metastasen (extra regionaal) >= 1 
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M = 1  als Peritoneumbiopt(en) paracolisch rechts = metastase 

M = 1  als Peritoneumbiopt(en) paracolisch links = metastase 

M = 1  als Peritoneumbiopt(en) lever = metastase 

M = 1  als Peritoneumbiopt(en) diafragma rechts = metastase 

M = 1  als Peritoneumbiopt(en) diafragma links = metastase 

 

FIGO stadium is een afgeleide van de TNM 

Herleid tabel TNM naar FIGO 

FIGO T N M 

FIGO stadium IA T1a     

FIGO stadium IB T1b     

FIGO stadium II T2     

FIGO stadium III T3     

FIGO stadium IIIA T3a     

FIGO stadium IIIB T3b     

FIGO stadium IIIC < T4 N1   

FIGO stadium IVA T4     

FIGO stadium IVB     M1 
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Gebruik toetsenbord 

Intentie Actie Toetsen 
Protocol   
naar eerstvolgend invoerveld of rubriek 
waarde (van boven naar beneden) naar gewenste keuze <Tab>  <→> 

naar eerstvolgende rubriek (van boven 
naar beneden) naar gewenste keuze <↓> 

naar eerstvolgend invoerveld of rubriek 
waarde (van beneden naar boven) naar gewenste keuze shift<Tab> <←> 
naar eerstvolgende rubriek (van 
beneden naar boven) naar gewenste keuze <↑> 

Keuze maken in button of vinklijst maak selectie <Space-bar> 
 ongedaan maken <Space-bar> 

scherm naar beneden naar gewenste schermkeuze alt <F10> 

scherm omhoog naar gewenste schermkeuze shift-alt<F10> 

   

Protocol data opslaan Opslaan alt<O> of ctrl-alt<O> 
Protocol data versturen Versturen alt<S> of ctrl-alt<S> 

Controle knop Zoek verplicht veld Alt <C> 
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Contact gegevens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting PALGA 

De Bouw 123 

3991 SZ  Houten 

Nederland 

www.palga.nl 

Een papieren versie van deze gebruikershandleiding is op te vragen bij 

bovenstaand adres. 

 

http://www.palga.nl/

