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De documentatie bevat: 

 

een gecomprimeerd totaal overzicht van gegevens;  

overzicht van opties/parameters met keuzes 

 

Voor overige zaken zijn de Excel specificaties en programmatuur leidend.  

 

Voor gebruik(s) mogelijkheden is een apart document (“handleiding”) beschikbaar met schermen en 

voorbeelden. 

 

Overzicht van aanpassingen per uitgebrachte versie 

 

Versie  5 

 

6. Typefout: “papilliar” aangepast in “papillair”.  

 

Versie  4 

5. Aanpassing conclusie: 

 Differentiatiegraad wordt Silverberg differentiatiegraad 

 Weergeven van FIGO stadium 

4. TNM berekening bij Peritoneumbiop(ten) – metastasen 

 

Versie  3 

3. *metastase malige tumor aangepast in *metastase maligne tumor in diagnoseregel 

2. samenvoegen van twee rubrieken Peritoneumbiopt(en) 

 

Versie  2 

1. Terminologie aangepast endometroid(e) wordt endometioid(e)  

 

Versie 1 

 

Startversie 
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Overzicht van aanpassingen per uitgebrachte versie 
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** Weergave afgeleide conclusietekst (default = 2) 

** 0 = conclusie niet weergeven

** 1 = conclusie als vrije tekst

** 2 = conclusie als beschermde tekst

\set(Palgaconclusie,'2')\

** Protocollair verslag in microschopie (default = nee) 

** Ja = Protocollair verslag als beschermde tekst in microscopie

** Nee = Geen weergave in microscopie

\set(Palgaverslag,'Ja')\

** Klinische gegevens separaat invoeren (default = nee) 

** Ja = separaat invoeren is mogelijk

** Nee = separaat invoeren is niet mogelijk

\set(ovcalabklingegapart,'Ja')\

********   Default setting '***' keuze uit 'Ja'of 'Nee '

\set(ovcalabklingegapart_default,'Nee')\ 

** Na tonen PV protocol beeindigen (direct naar U-DPS) (default = nee) 

** Ja = Direct naar U-DPS na PV tonen (niet tonen conclusie)

** Nee = Niet direct naar U-DPS, na PV ook conclusie en diagnoseregel tonen)

\set(ovcadirectUPDS,'Nee')\

** pTNM bepalen (default = ja) 

** Ja = pTNM wordt bepaald en weergegeven in conclusie

** Nee = pTNM wordt niet bepaald en niet weergegeven in conclusie

\set(ovcaPTNMbepaling,'Ja')\

** Aanvullende registratie uterus lengte enz (3 rubr'n in macro) default = nee) 

** Ja = Veld voor aanvullende registratie worden weergegeven

** Nee = Veld voor aanvullende registratie worden niet weergegeven

\set(ovcalabafmutleng,'Ja')\

** Aanvullende registratie omentum in macro (default = nee) 

** Ja = Veld voor aanvullende registratie worden weergegeven

** Nee = Veld voor aanvullende registratie worden niet weergegeven

\set(ovcalabomentum,'Ja')\

********   Default setting '***' keuze uit schermteksten

\set(ovcalabomentum_default,'***')\ 

** Aanvullende registratie intestinaal/endo (default = nee) 

** Ja = Veld voor aanvullende registratie worden weergegeven

** Nee = Veld voor aanvullende registratie worden niet weergegeven

\set(ovcalabIntestendotype,'Ja')\

********   Default setting '***' keuze uit schermteksten

\set(ovcalabIntestendotype_default,'***')\ 

** Aanvullende registratie angioinvasie (default = nee) 

** Ja = Veld voor aanvullende registratie worden weergegeven

** Nee = Veld voor aanvullende registratie worden niet weergegeven

\set(ovcalabangionvasie,'Ja')\

********   Default setting '***' keuze uit schermteksten

\set(ovcalabangionvasie_default,'***')\   
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** Aanvullende registratie endometrium overige bevindingen (default = nee) 

** Ja = Veld voor aanvullende registratie worden weergegeven

** Nee = Veld voor aanvullende registratie worden niet weergegeven

\set(ovcalabendometrium,'Ja')\

********   Default setting '***' keuze uit schermteksten

\set(ovcalabendometrium_default,'***')\   

** Aanvullende registratie myometrium overige bevindingen (default = nee) 

** Ja = Veld voor aanvullende registratie worden weergegeven

** Nee = Veld voor aanvullende registratie worden niet weergegeven

\set(ovcalabmyometrium,'Ja')\

********   Default setting '***' keuze uit schermteksten

\set(ovcalabmyometrium_default,'***')\

** Aanvullende registratie blaas overige bevindingen (default = nee) 

** Ja = Veld voor aanvullende registratie worden weergegeven

** Nee = Veld voor aanvullende registratie worden niet weergegeven

\set(ovcalaburineblaas2,'Ja')\

********   Default setting '***' keuze uit schermteksten

\set(ovcalaburineblaas2_default,'***')\) 

Aanvullende registratie darmsegment overige bevindingen (default = nee) 

** Ja = Veld voor aanvullende registratie worden weergegeven

** Nee = Veld voor aanvullende registratie worden niet weergegeven

\set(ovcalabdarmsegment2,'Ja')\

********   Default setting '***' keuze uit schermteksten

\set(ovcalabdarmsegment2_default,'***')\) 

Aanvullende registratie linker adnex overige bevindingen (default = nee) 

** Ja = Veld voor aanvullende registratie worden weergegeven

** Nee = Veld voor aanvullende registratie worden niet weergegeven

\set(ovcalablinkeradnex2,'Ja')\

********   Default setting '***' keuze uit schermteksten

\set(ovcalablinkeradnex2_default,'***')\) 

Aanvullende registratie rechter adnex overige bevindingen (default = nee) 

** Ja = Veld voor aanvullende registratie worden weergegeven

** Nee = Veld voor aanvullende registratie worden niet weergegeven

\set(ovcalabrechteradnex2,'Ja')\

********   Default setting '***' keuze uit schermteksten

\set(ovcalabrechteradnex2_default,'***')\)  
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Algemeen 
 

 Registratie van 

 
o Ovariumcarcinomen volgens Richtlijn. 

o Typen: benigne ,  borderline (met micro-invasie) en maligne. 

 
Het protcol is oproepbaar onder de volgende termen: 

o Ovarium 

o Adnex 

 

 Laboratoriumparameters  

 
Het protocol kent een aantal instelbare laboratoriumparameters : parameter geldt  op laboratoriumniveau voor 
alle gebruikers van dit protocol. 
 
In deze beschrijving zijn alle instelbare laboratoriumparameters “aangezet”.  
 
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. 
 
De laboratoriumparameters worden geadministreerd in een aparte file met het programma  ProtocolEditor. 

ADVIES: laat alle parameters “aanstaan” en evalueer na een bepaalde periode of er rubieken “uitgezet” 

kunnen worden. 

 Blauw bolletje 

Een blauw bolletje met ? betekent in de invoerschermen toelichtende tekst bij de betreffende rubriek. Bij 

aanklikken van het bolletje opent zich een extra scherm met tekst. 

 NB Schermaanduiding 

De schermaanduiding in deze handleiding komt niet overeen met de schermaanduiding op weergaves van het 

protocol. 
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Het startscherm (1) van het protocol 

Doel:  Invoeren klinische en macroscopische gegevens 

 

Toelichting 
 
Type resectie 
 

 Indien rubriek Type resectie =  ‘rechter adnex’, dan wordt de verplichte rubriek Aspect rechter adnex   
getoond.  

 

 Indien rubriek Type resectie =  ‘linker adnex’, dan wordt de verplichte rubriek Aspect linker adnex   getoond.  

 

 Indien rubriek Type resectie =  ‘uterus', dan worden  de niet-verplichte rubrieken  

o Uterus lengte (xx cm),  

o Uterusafstand tubahoeken (xx cm) en  

o Uterus voor-/achterwaartse afstand (xx cm) getoond.  

 
Het gebruik van de drie niet-verplichte rubrieken is  instelbaar met  1 laboratoriumparameter en leidt bij 
gebruik elders in  het protocol waar nodig tot extra vragen over de uterus. 

 

 Indien rubriek Type resectie =  ‘omentum’, dan wordt de niet-verplichte rubriek Omentum  getoond.  

 
Het gebruik van de  niet-verplichte rubriek is  instelbaar met een laboratoriumparameter.  De rubriek kan 
ook van de defaultwaarde worden voorzien. Gebruk van deze rubriek leidt ook tot vragen elders in het 
protocol over het omentum. 

 

 Indien rubriek Type resectie =  ‘peritoneumbiopten’, dan wordt de verplichte rubriek Peritoneumbiopt(en) 
getoond met keuze van lokatie(s).   

 
Gebruik van deze rubriek leidt ook tot vragen elders in het protocol over peritoneumbiopt(en). 
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 Indien rubriek Type resectie =  ‘lymfklierresectie’, dan wordt de verplichte rubriek Lymfklierresectie  
getoond met keuze van lokatie(s).  

 
Gebruik van deze rubriek leidt ook tot vragen elders in het protocol over het lymfklieren. 

 

 Indien rubriek Type resectie =  ‘met partiele blaas’, dan wordt na keuze type tumor  (<> benigne) een 
verplichte rubriek Partiele blaas getoond met keuze tumorvrij of tumorlokalisatie.   

 
Indien de betreffende laboratoriumparameter aanstaat wordt bij tumorvrij in een scherm onder het kopje 
Overige bevindingen een 2de keuze voor Partiele blaas getoond. 

 

 Indien rubriek Type resectie =  ‘met darmsegment’, dan wordt na keuze type tumor  (<> benigne) een 
verplichte rubriek Darmsegment  getoond met keuze tumorvrij of tumorlokalisatie.   

 
Indien de betreffende laboratoriumparameter aanstaat wordt bij tumorvrij in een scherm onder het kopje 
Overige bevindingen een 2de keuze voor Darmsegment getoond. 

 
 
Lokalisatie tumor 
 

 indien rubriek Lokalisatie tumor = ‘rechter ovarium’, dan wordt de verplichte rubriek Max diameter tumor 
rechts (xx,x cm)  geopend . 

 

 indien rubriek Lokalisatie tumor = ‘linker ovarium’, dan wordt de verplichte rubriek Max diameter tumor 
links (xx,x cm)  geopend . 

 

 indien rubriek Lokalisatie tumor = ‘beide ovaria’, dan worden de verplichte rubrieken  Max diameter tumor 
rechts (xx,x cm)  en Max diameter tumor links (xx,x cm)  geopend . 

 

 indien rubriek Lokalisatie tumor = ‘anders’, dan wordt de verplichte rubrieken  Anders  en Max diameter 
tumor (xx,x cm)  geopend . 

 
Eerdere therapie 
 
Het gebruik van de  niet-verplichte rubriek Eerdere therapie is  instelbaar met een laboratoriumparameter.  De 
rubriek kan ook van de defaultwaarde worden voorzien. 
 
Alleen klinische en macroscopiegegevens invullen 
 
De mogelijkheid is aanwezig om eerst alleen klinische en macroscopiegegevens in te vullen en het protocol te 
verlaten. Daartoe is een laboratoriumparameter beschikbaar, die bij de 1ste keer gebruik van het protocol zorg 
draagt voor het verschijnen van de rubriek Stoppen na invoeren klin.gegevens als laatste rubriek van dit scherm. 
De rubriek kan ook van de defaultwaarde worden voorzien. 
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Scherm (2) 
 

 
 
Toelichting 
 
Beiderzijds ? 
 
Indien rubriek Lokalisatie tumor = beide ovaria, dan wordt de verplichte rubriek Beiderzijds dezelfde tumor 
getoond. 
 
Indien de rubriek Beiderzijds dezelfde tumor = nee, dan verschijnt de volgende tekst op het scherm 
 

als links en rechts een andere tumor gezien wordt moet de klinisch belangrijkste tumor (meestal de 
maligne tumor) ingevuld worden volgens het protocol en kan de andere tumor vermeld worden  bij de 
vragen over de overige bevindingen in linker of rechter adnex onder -anders- met vrije tekst mogelijkheid. 

 
En wordt na het aanklikken op het berichtschermpje van de <OK> -button  de verplichte rubriek 
Zijdigheid van de klinisch belangrijkste tumor getoond. 

 

 
 
Type tumor  
 

 indien rubriek Type tumor = ‘sereus’, ‘mucineus’ of ‘gemengd epitheliaal’ dan wordt de verplichte rubriek 
Benigne/Borderline /Maligne getoond. Na keuze in rubriek Benigne/Borderline/Maligne wordt automatisch 
naar het volgende scherm gesprongen. 

 

 indien rubriek Type tumor = ‘brenner (urotheel)’, ‘clearcell’ of ‘endometriod’ dan wordt de verplichte rubriek 
Benigne/ Maligne/Anders getoond. Na keuze in rubriek Benigne/Maligne/Anders = ‘benigne’  of ‘maligne’ 
wordt automatisch naar het volgende scherm gesprongen. Bij keuze rubriek Benigne/Maligne/Anders = 
‘anders’, dan wordt de verplichte vrije tekstrubriek  Borderline/maligne anders  geopend . Bij het tonen van 
de diagnoseregels aan het einde van het protocol moet vervolgens de juiste PALGA-term worden opgegeven. 
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 indien rubriek Type tumor = ‘kleincellig anaplastisch carcinoom’ of ‘ongedifferentieerd carcinoom’ dan wordt 
automatisch naar het volgende scherm gesprongen. 

 

 indien rubriek Type tumor = ‘metastase’ dan worden de verplichte vrije tekstrubrieken  Primaire tumor en 
Localisatie primaire tumor getoond. 

 
Bij het tonen van de diagnoseregels aan het einde van het protocol moet vervolgens de juiste PALGA-termen 
worden opgegeven. 

 

 indien Type tumor = ‘anders’, dan wordt de verplichte vrije tekstrubriek  Anders  geopend. 

 
Bij het tonen van de diagnoseregels aan het einde van het protocol moet vervolgens de juiste PALGA-term 
worden opgegeven. 
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Scherm 3 
 

 
 
Toelichting 
 
Op dit scherm worden de volgende subtype tumorrubrieken getoond afhankelijk van de keuzes op het 
voorgaande scherm: 
 
Subtypen Benigne 
 

o Subtype benigne sereus 

o Subtype benigne mucineus  (en evt. anders (vrije tekst)) 

o Subtype benigne endometroid 

o Subtype benigne brenner (urotheel) 

o Subtype benigne clearcell 

o Gemengde epitheliale tumor benigne (vrije tekst) 

 
Subtypen Borderline 
 

o Subtype sereus borderline 

o Subtype mucineus borderline  

(en evt. anders (vrije tekst)) 
(en evt. Intestinaal of endocerviaal.Het gebruik van de  niet-verplichte rubriek Intestinaal of 
endocerviaal is  instelbaar met een laboratoriumparameter.  De rubriek kan ook van de 
defaultwaarde worden voorzien. 

o Gemengde epitheliale tumor borderline (vrije tekst) 

 
Subtypen Maligne 
 

o Subtype sereus carcinoom 

 met  Groeiwijze, Celatypie en Mitosen per 2mm2  (tbv gradering) 

o Subtype mucineus carcinoom 

o Subtype endometroid carcinoom (en evt. anders (vrije tekst)) met  Gradering endometroid. 

o Subtype brenner maligne 

o Subtype clearcell maligne 
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o Gemengde epitheliale tumor maligne (vrije tekst) 
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Kapsel 
 
Rubriek Kapsel rechter ovarium. 

indien  
rubriek Localisatie tumor = ‘rechter ovarium’ 
of  
rubriek Localisatie tumor = ‘beide ovaria’ en rubriek Zijdigheid van de klinisch belangrijkste tumor = linker 
ovarium. 

 
 
Rubriek Kapsel linker ovarium 

indien  
rubriek Localisatie tumor = ‘rechter ovarium’ 
of  
rubriek Localisatie tumor = ‘beide ovaria’ en rubriek Zijdigheid van de klinisch belangrijkste tumor = linker 
ovarium. 

 
Rubriek Kapsel ovarium anders, indien rubriek Localisatie tumor = ‘anders’. 
 
Tumoruitbreiding 
 
De volgende rubrieken worden alleen getoond als tumor = borderline of maligne. 
 

 Rechter  tuba 

indien rubriek Localisatie tumor = ‘rechter ovarium’of ‘beide ovaria’. 
 
Bij keuze = ‘tumorvrij’en gebruik van de betreffende laboratioriumparameter wordt op het volgende scherm 
onder Overige bevindingen een tweede rubriek Rechter ovarium getoond.  

 

 Linker tuba 

 indien rubriek Localisatie tumor = ‘linker ovarium’of ‘beide ovaria’. 
 
Bij keuze = ‘tumorvrij’en gebruik van de betreffende laboratioriumparameter wordt op het volgende scherm 
onder Overige bevindingen een tweede rubriek Linker ovarium getoond.  
 

 Uterus 

indien rubriek Type resectie = ‘uterus’. 
 
Bij keuze = ‘tumorvrij’en gebruik van de betreffende laboratioriumparameter wordt op het volgende scherm 
onder Overige bevindingen een of twee rubrieken getoond (Endometrium en/of Myometrium).  

 

 Partiele blaas 

indien rubriek Type resectie = ‘met partiele blaas’. 
 
Bij keuze = ‘tumorvrij’en gebruik van de betreffende laboratioriumparameter wordt op het volgende scherm 
onder Overige bevindingen een tweede rubriek Partiele blaas getoond.  

 

 Darmsegment 

 indien rubriek Type resectie = ‘met darmsegment’ 
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o indien rubriek Darmsegement = ‘tumorlokalisatie’ dan wordt de rubriek Lokalisatie darmsegment 
getoond. 

 
Bij keuze = ‘tumorvrij’en gebruik van de betreffende betreffende laboratioriumparameter wordt op het 
volgende scherm onder Overige bevindingen een tweede rubriek Darmsegement getoond.  
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 Ascites/buikspoeling (niet verplicht) 

indien rubriek Type resectie <>  ‘omentum’ en <> ‘peritoneumbiopt(en)’ . 
 

 Rubriek Angioinvasie (niet verplicht)  

indien Type tumor  
= 'kleincellig anaplastisch carcinoom'  
of  
=  'ongedifferentieerd carcinoom'   
of  
= 'maligne' 

 
Het gebruik van de  niet-verplichte rubriek is  instelbaar met een laboratoriumparameter.  De rubriek kan 
ook van de defaultwaarde worden voorzien.) 
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Scherm 4 
 
Dit scherm verschijnt alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zie verder. 
 

 
 
Toelichting 
 
Omentum 
 
Rubriek Omentum wordt getoond als rurbiek Type resectie = ‘omentum’.  
Getoonde keuzelijst afhankelijk van  

rubriek Type tumor  ‘<> sereus en = benigne’  
of   
rubriek Type tumor  ‘= sereus en <> benigne’. 

 
Peritoneumbiopt(en) 
 
Rubriek Peritoneumbiopt(en) als rubriek Type resectie = ‘peritoneumbiopt(en)’. 
 

 indien Peritoneumbiopt(en) = ‘metastasen’,  

dan wordt de verplichte rubriek Peritoneumbiopt(en) met metastasen  getoond met keuzelijst van op het 
1ste scherm aangevinkte lokalisaties. 

 

 Indien bij Peritoneumbiopt(en) met metastasen =  

‘paracolisch rechts’, ‘paracolisch links’, ‘lever’, ‘diafragma rechts’ en/of ‘diafragma links’  
wordt aangevinkt in de getoonde keuzelijst, wordt de rubriek Grootte peritoneale lokalisaties buiten het 
bekken  getoond. 
 

 Indien bij Peritoneumbiopt(en) met metastasen = ‘anders’ wordt aangevinkt in de getoonde keuzelijst, 
wordt de vrije tekstrubriek Lokalisatie peritoneum biopt anders  getoond. 
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 indien Peritoneumbiopt(en) = ‘niet invasieve implants’,  

dan wordt de verplichte rubriek Peritoneumbiopt(en) met niet invasieve implants  getoond met keuzelijst 
van op het 1ste scherm aangevinkte lokalisaties. 

 

 Indien nu Peritoneumbiopt(en) met niet invasieve implants  =  

‘paracolisch rechts’, ‘paracolisch links’, ‘lever’, ‘diafragma rechts’ en/of ‘diafragma links’  
wordt aangevinkt in de getoonde keuzelijst, wordt de rubriek Grootte peritoneale lokalisaties buiten 
het bekken  getoond. 

 

 Indien nu Peritoneumbiopt(en) met niet invasieve implants  = ‘anders’ wordt aangevinkt in de 
getoonde keuzelijst, wordt de vrije tekstrubriek Lokalisatie peritoneum biopt anders  getoond. 

 

 indien Peritoneumbiopt(en) = ‘invasieve implant(s)’,  

dan wordt de verplichte rubriek Peritoneumbiopt(en) met niet invasieve implant(s)  getoond met keuzelijst 
van de op het 1ste scherm aangevinkte lokalisaties. 

 

 indien nu Peritoneumbiopt(en) met niet invasieve implant(s) =  

‘paracolisch rechts’, ‘paracolisch links’, ‘lever’, ‘diafragma rechts’ en/of ‘diafragma links’ wordt 
aangevinkt in de getoonde keuzelijst, wordt de rubriek Grootte peritoneale lokalisaties buiten het 
bekken  getoond. 
 

 indien nu Peritoneumbiopt(en) met niet invasieve implant(s) = ‘anders’ wordt aangevinkt in de 
getoonde keuzelijst, wordt de vrije tekstrubriek Lokalisatie peritoneum biopt anders  getoond. 

 
Lymfklieren 
 
Rubriek Aantal regionale lymfklieren  als Type resectie = ‘lymfklierendissectie’. 
 

 Indien rubriek Aantal regionale lymfklieren  > 0 dan wordt de verplichte rubriek Aantal regionale 
lymfklieren met metastasen  getoond  

 

 indien rubriek Aantal regionale lymfklieren met metastasen  > 0 dan wordt de verplichte rubriek 
Lokalisatie tumorpositieve regionale lymfklieren getoond met keuzelijst van de op het 1ste scherm 
aangevinkte lokalisaties. 

 
Rubriek Aantal onderzochte lymfklieren extra-regionaal als Lymfklierdissectie = ‘anders’. 
 

 indien Rubriek Aantal onderzochte lymfklieren extra-regionaal > 0 dan wordt de verplichte rubriek 
Aantal extra-regionale lymfklieren met metastasen getoond. 

 
Overige bevindingen 
 
Rubriek Endometrium 
 

 indien rubriek Type resectie  = ‘uterus’ en op voorgaand scherm rubriek Uterus  = ‘tumorvrij’. 
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 Indien bij de rubriek Endometrium  = ‘anders’ wordt aangevinkt, wordt de rubriek Endometrium 
anders  getoond. 

 
Het gebruik van de niet-verplichte rubriek is  instelbaar met een laboratoriumparameter.  De rubriek kan 
ook van de defaultwaarde worden voorzien. 
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Rubriek Myometrium  
 

indien rubriek Type resectie  = ‘uterus’ en op voorgaand scherm rubriek Uterus  = ‘tumorvrij’. 
 

 Indien bij de rubriek  Myometrium  = ‘anders’ wordt aangevinkt, wordt de rubriek Myometrium 
anders  getoond. 

 
Het gebruik van de niet-verplichte rubriek is  instelbaar met een laboratoriumparameter.  De rubriek kan 
ook van de defaultwaarde worden voorzien. 

 
Rubriek Partiele blaas 
 

indien rubriek Type resectie  = ‘met partiele blaas’ en op voorgaand scherm rubriek Partiele blaas  = 
‘tumorvrij’. 
 

 Indien bij de rubriek Partiele blaas  = ‘anders’ wordt aangevinkt, wordt de rubriek Partiele blaas 
anders  getoond. 

 
Het gebruik van de niet-verplichte rubriek is  instelbaar met een laboratoriumparameter.  De rubriek kan 
ook van de defaultwaarde worden voorzien. 

 
Rubriek Darmsegment 
 

indien rubriek Type resectie = ‘met darmsegment’ en op voorgaand scherm rubriek Darmsegment  = 
‘tumorvrij’. 
 

 Indien bij de rubriek Partiele blaas  = ‘anders’ wordt aangevinkt, wordt de rubriek Darmsegment 
anders  getoond. 

 
Het gebruik van de niet-verplichte rubriek is  instelbaar met een laboratoriumparameter. De rubriek kan 
ook van de defaultwaarde worden voorzien. 

 
Rubriek Rechteradnex 
 

indien rubriek Zijdigheid van de klinisch belangrijkste tumor = ‘linker ovarium’ 
of 
indien rubriek Lokalisatie tumor = ‘rechter ovarium ‘ of = ‘beide ovaria’. 
 

 Indien bij rubriek Rechter adnex  = ‘anders’ wordt aangevinkt, wordt de rubriek Rechter adnex 
anders  getoond. 

 
Het gebruik van de niet-verplichte rubriek is  instelbaar met een laboratoriumparameter.  De rubriek kan 
ook van de defaultwaarde worden voorzien. 

 
Rubriek Linkadnex 
 

indien rubriek Zijdigheid van de klinisch belangrijkste tumor = ‘rechter ovarium’ 
of 
indien Lokalisatie tumor = ‘linker ovarium ‘ of = ‘beide ovaria’ . 
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 Indien bij rubriek  Rechter adnex  = ‘anders wordt aangevinkt, wordt de rubriek Linker adnex anders  
getoond. 

 
Het gebruik van de niet-verplichte rubriek is  instelbaar met een laboratoriumparameter.  De rubriek kan 
ook van de defaultwaarde worden voorzien. 
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Scherm 5 
 
Voor het wel of niet tonen van het Protocollair verslag,  Conclusie en Diagnoseregel(s) is een 
laboratoriumparameter beschikbaar. Indien niet getoond moet worden, wordt direct het protocol beeindigd met 
overdracht van de protocolgegevens, PV, Conclusie en diagnoseregel(s)  aan het protocol aanroepende systeem. 
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Scherm 6 
 
Voor het wel of niet tonen van het Protocollair verslag,  Conclusie en Diagnoseregel(s) is een 
laboratoriumparameter beschikbaar. Indien niet getoond moet worden, wordt direct het protocol beeindigd met 
overdracht van de protocolgegevens, PV, Conclusie en diagnoseregel(s)  aan het protocol aanroepende systeem. 
 

 
 
pTNM 
 
Voor het wel of niet bepalen en weergeven van de pTNM in de conclusie is een laboratoriumparameter 
beschikbaar. 
 
FIGO 
Berekening: 
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Nader coderen 
 
In een aantal gevallen is geen juiste PALGAterm beschikbaar.   
Bijvoorbeeld bij Type resectie = ‘anders’. 
Er verschijnt dan een mogelijkheid om een juiste PALGAterm(en) toe te voegen aan de diagnoseregel(s). 

 

Blauwe Bolletje 

Benigne/ borderline/ maligne 

ten minste 10% van de epitheliale bekleding moet een duidelijk borderline aspect hebben; zo niet dan blijft het 

een cystadenoom eventueel met toevoeging: proliferatief.(2de edit. Atlas Clement/Young) 

 

Omentum 

niet invasief desmoplastisch: lijkt gepleisterd tegen het oppervlak; voornamelijk (>50%) stroma; dichtgevoegd of 

granulatieweefsel met scherpe begrenzing. 

 

Peritoneumbiopten 

Niet invasief desmoplastisch: lijkt gepleisterd tegen het oppervlak; voornamelijk (>50%) stroma; dichtgevoegd of 

granulatieweefsel met scherpe begrenzing; geen irregulaire ivasie. Niet invasief epitheliaal: vult de 

submesotheliale ruimte voornamelijk epitheliaal; exofytisch met hierarchisch vertakkende papillen;geen 

stromareactie; vaak psammoomverkalkingen; geen irregulaire invasie. Invasieve implants: wanordelijke invasie in 

het weefsel, stromareactie zonder opvallende ontsteking; voornamelijk epitheliaal;  irregulaire begrenzing en 

atypie conform laaggradig sereus carcinoom. 

 

Lokalisatie tumorpositieve regionale lymfklieren 

pTNM 7de editie; N-status; N1 metastasen in regionale lymfklieren; M1 metastasen in extra-regionale 

lymfklieren of op afstand (exclusief peritoneale metastasen) regionale lymfklieren: obturaturius, iliaca interna, - 

externa, - communis , lateraal-sacraal, para-aortaal en inguinaal. Een reguliere klierdissectie van het bekken 

bevat normaliter 6 of meer klieren, indien de klieren negatief zijn en het aantal < 6 mag dit toch als pN0 

geclassificeerd worden. De lymfklieren worden onderzocht via normale HE-kleuring. 

 

 


