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Algemeen 
Dit protocol (versie 8) is opgesteld volgens de richtlijn Plaveiselcelcarcinoom van de huid versie 1.0 
(2011), en goedgekeurd, medio juni 2012 door het Commissie Beroeps Uitoefening (CBU) van de 
Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en ontwikkeld door Pathologisch-Anatomisch Landelijk 
Geautomatiseerd Archief (PALGA). 
 
Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 

• huid 

• huid neoplasie 
 
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 1-7 

Alle functionele aanpassingen van de versies 1 t/m 7 zijn ingebouwd in versie 8 en worden hier niet 

meer apart vernoemd. Deze staan vermeld in het document “Plaveiselcelcarcinoom vd huid 

documentatie versie 7”. Dit opvraagbaar bij de adviseur & beheerder landelijke protocollen of op de 

website van PALGA. 

Versie 8 (11-09-2015) 

1. Rubriek “Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak” verplicht bij  pT2N0 OF bij pT1+ hoog risico 

kenmerken = 2 of meer 

2. Bug lokalisatie Oor(schelp) bij berekening aantal kenmerken hoog risico opgelost.  

3. Meerdere inzendingen mogelijk, maximaal 10 

Versie 9 (28-10-2015) 

4. Diagnoseregel aangepast bij selectie “Invasieve tumor aanwezig = nee, status na eerdere 

excisie” door toevoeging *geen resttumor       

Versie 10 (29-10-2015) 

5. Diagnosecode bugfix *biopt bij type excisie =” huidstansbiopsie” 

Versie 11 (03-02-2016) 

6. Toevoeging “AJCC criteria”  verwijderd bij de TNM vermelding     

Versie 12 (29-02-2016) 

7. Uitbreiding keuze “coeur” bij rubriek “Lokalisatie” 

8. Bugfix, pT1b waarde uit rubriek “differentiatiegraad “ alleen meerekenen bij keuze “penis” 

uit de rubriek “genitaalregio” 

9. Wijziging keuze “niet aanwezig” veranderd in “niet aangetroffen” bij rubriek “Perineurale 

invasie” 

10. Wijziging keuze “niet aanwezig” veranderd in “niet aangetroffen” bij rubriek “(Lymf)angio-

invasie” 

11. Extra rubriek “Sprieterige groei” toegevoegd, is geen verplichte rubriek 

Versie 13 (12-04-2016) 

12. Uitbreiding keuze “niet te beoordelen” bij de rubriek “Invasie in diepe structuren”  

Versie 14 (06-05-2016) 

13. Extra rubrieken “Afstand tot zijsnijvlak” en “Afstand tot zijsnijvlak exact”, toegevoegd aan de 

PV en de conclusie 

14. Extra rubrieken “Afstand tot bodem” en “Afstand tot bodem exact”, toegevoegd aan de PV 

en de conclusie 

15. Extra rubriek “Afstand tot uiteinde” en “Afstand tot uiteinde exact”,  toegevoegd aan de PV 

en conclusie 
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Versie 15 (05-09-2016) 

16. Bugfix: indien meerdere inzendingen en keuze is “huidschraapsel” in rubriek “Type excisie” 

bij inzending I werd de mico van inzending II en verder niet getoond    

Versie 16 (17-10-2016) 

17. Keuze “kuit” toegevoegd bij rubriek “Lokalisatie” 

18. Keuzes “”neus”, “neusrug” en “neusvleugel” toegevoegd bij rubriek “Gelaat” 

19. Extra rubriek “Lokalisatie op de lip”       

20. Keuzes “rug” toegevoegd bij rubriek “Romp dorsaal” 

21. Extra rubriek “tumordiameter” bij invasieve tumor en lokalisatie op de lip (eigen pTNM) 

22. Extra rubriek “Invasie diepe structuren” bij invasieve tumor en lokalisatie op de lip (eigen 

pTNM)    

23. Verplichting verwijderd bij snijvlakken (niet dichtstbijzijnde) bij pT2N0 OF bij pT1+ hoog risico 

kenmerken = 2 of meer EN Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak > 0,2 cm  

Versie 17 (04-09-2017) 

24. Extra keuze “niet beoordelen” bij de rubriek “Perineurale invasie” en “(Lymf)angio-invasie”  

25. “Hoog risico tumor kan niet worden vastgesteld” wordt in de conclusie weergegeven als  

Perineurale invasie = niet te beoordelen EN/OF (Lymf)angioinvasie = niet te beoordelen EN er 

geen andere hoog risico kenmerken aanwezig zijn 

26. Sprieterige groei wordt vermeld in de conclusie 

27. Bevinding positief snijvlak wordt vermeld in de conclusie 

28. Extra rubriek “Lokalisatie vrij snijvlak “ 

29. Extra rubriek “Afstand tot zijsnijvlak rechts” 

30. Extra rubriek “Afstand tot zijsnijvlak links” 

Versie 18 (13-09-2017) 

31. Correctie typefout in tekst “Pre-invasieve laesie” 

Versie 19 (27-09-2017) 

32. Extra keuze “geen” in de rubriek “Lokalisatie vrij snijvlak” 

Versie 20 (30-10-2017) 

33. Bugfix bij aanroep van rubriek “Invasiediepte (volgens Breslow)” bij keuze “onderlip” bij 

rubriek “Lokalisatie op de lip” 

34. Extra keuze “basaalcelcarcinoom” in de rubriek “Type tumor (WHO)” 

35. Extra rubriek “Subtype basaalcelcarcinoom” 

36. Extra rubriek “Gemengde vorm basaalcelcarcinoom” 

37. Extra keuze “actinische keratose (hypertrofische variant)” in de rubriek “Type dysplasie / 

plaveiselcelcarinoma in situ” 

38. Waarde uit rubriek “bevinding positief snijvlak” opgenomen in de conclusie 

39. Protocol is modulair gemaakt en is te koppelen met andere modulaire protocollen 
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Versie 21 (13-11-2017) 

40. Term  “actinische keratose (hypertrofische variant)” vervangen door  “proliferatieve 

actinische keratose”  

41. Bugfix:  rubriek “Lokalisatie positieve snijvlak” werd in getoond in de PV 

Versie 22 (20-11-2017) 

42. Bugfix, pT2N0 OF bij pT1+ hoog risico kenmerken = 2 of meer EN Afstand tot dichtstbijzijnde 

snijvlak < 0,3 OF Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak exact < 0,3 bij  zijsnijvlak, wordt de 

afstanden van zijsnijvlak  bodem verplicht 

43. Bugfix, pT2N0 OF bij pT1+ hoog risico kenmerken = 2 of meer EN Afstand tot dichtstbijzijnde 

snijvlak < 0,3 OF Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak exact < 0,3 bij uiteinde, wordt de 

afstanden van zijsnijvlak  bodem verplicht 

Versie 23 (21-11-2017) 

44. Bugfix, herstel informatie BB teksten 

Versie 24 (01-01-2018) 

45. Invoering TNM UICC Carcinoom vd Huid, 8e editie 2017 

46. Invoering TNM UICC Lipslijmvlies, 8e editie 2017 

47. Invoering TNM UICC Ooglid, 8e editie 2017 

48. Invoering TNM UICC Penis, 8e editie 2017 

49. Invoering TNM UCC Vulva, 8e editie 2017 

50. Invoering TNM UICC Peri-anale huid, 8e editie 2017 

51. Indien van toepassing worden per inzending de verschillende TNM’s getoond 

52. Extra rubriek “Tumordiameter” bij peri-anale huid, verplichte rubriek 

53. Maximale inzendingen teruggebracht naar maximaal 9 

Versie 25 (11-01-2018) 

54. Onderdrukken pTx 

Versie 26 (29-01-2018) 

55. Bugfix, pT waarde verwijderen bij keuze “aanwezig” in de rubriek “Perineurale invasie” 

Versie 27 (30-01-2018) 

56. Bugfix, pT waarde werd niet getoond bij keuze “invasiediepte  > 6,0 mm” in de rubriek 

“Invasie in diepe structuren” 

Versie 28 (06-02-2018) 

57. Wijziging van TNM UICC Carcinoom vd Huid, 8e editie 2017 naar TNM AJCC Carcinoom vd 

Huid, 8e editie 2017 
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58. Wijzing van TNM UICC Lipslijmvlies, 8e editie 2017 naar TNM AJCC Lipslijmvlies, 8e editie 2017 

59. Wijzing van TNM UICC Ooglid, 8e editie 2017 naar TNM AJCC Ooglid, 8e editie 2017 

60. TNM UICC Penis, 8e editie 2017 vervalt, PCC van de penis valt buiten de scope van de richtlijn 

61. TNM UCC Vulva, 8e editie 2017 vervalt, PCC van de vulva valt buiten de scope van de richtlijn 

62. Tabbladen “Penis” en “Vulva” vervallen 

63. Berekening en vermelding hoog risico kenmerken bij PCC vervallen 

64. Invoering van Melding hoog risico BCC in de conclusie, volgens richtlijn Basaalcelcarcinoom 

(2.1) (2015) 

65. Extra rubriek “Betreft dit een recidief?”, is niet verplicht komt alleen bij een BCC 

66. Uitbreiding keuzes bij “in bot/beenmerg” en “schedelbasis invasie en/of schedelbasis 

foramen betrokkenheid” in de rubriek  

67. Extra rubriek “Invasiediepte”, niet verplicht, alleen bij een BCC zichtbaar 

Versie 29 (08-02-2018) 

68. Bugfix, TNM bij peri-anaal werd niet getoond bij pT1 

69. Uitbreiding keuze “aanwezig, dieper gelegen” in de rubriek “Perineurale invasie” 

Versie 30 (18-06-2018) 

70. Bugfix, waarde uit “Subtype basaalcelcarcinoom (anders)” werd niet getoond in de PV en 

conclusie 

Versie 31 (26-06-2018) 

71. Extra mogelijk om bij snijvlak “exact” lokaal een 2e decimaal in te stellen, instelling geldt voor 

alle snijvlakken 

72. Rubriek “Invasiediepte (volgens Breslow) (x,x mm)” wordt als niet verplicht getoond bij keuze 

“invasiediepte > 6.0 mm” in de rubriek “Invasie in diepe structuren” 

Versie 32 (28-08-2018) 

73. Rubriek “Invasiediepte (volgens Breslow) (x,x mm)” wordt “Invasiediepte (x,x mm)” en 

toevoeging informatie tekst achter BB. Zie document  Informatie Blauwe Bolletjes (IBB) 

74. Aanpassing; keuze “aanwezig, dieper gelegen” in rubriek “Perineurale invasie” wordt niet 

getoond als locatie is onder- of bovenlip 

75. Diagnosecode *kuit toegevoegd. 

76. Extra keuze “onbeoordeelbaar” bij de rubriek “Invasie in diepe structuren” in de tab “peri-

orbitaal” 

77. Tekstuele wijzing van TNM AJCC Lipslijmvlies, 8e editie 2017 naar TNM UICC Lipslijmvlies, 8e 

editie 2017  

78. Tekstuele wijzing van TNM AJCC Ooglid, 8e editie 2017 naar TNM UICC Ooglid, 8e editie 2017 

+ Errata 25-05-2018  pT3: Tumor diameter > 2,0 cm  

79. Extra rubriek “Tumor diameter (exact)” bij tab Peri-orbitaal 
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Versie 33 (11-10-2018) 

80. Technische update 

 

Versie 34 (12-07-2019) 

81. Extra keuze “nee, status na eerdere biopsie” in de rubriek “Invasie tumor aanwezig” 

82. Prefix r toegevoegd aan de TNM in geval van een recidief 

83. Controle op minimaal 2 waarde bij rubriek “Gemengde vorm basaalcelcarcinoom” 

84. Rubriek “Invasie in diepe structuren” wordt onderdrukt bij keuze “DD differntiaal diagnose = 

voorkeur voor kerato-acanthoom met als DD een plaveiselcelcarcinoom of verdacht voor 

plaveiselcelcarcinoom (nos)” 

85. Grenswaarde bij rubriek “Invasiediepte” opgehoogd tot 30 mm 

86. Rubriek “Perineurale invasie” wordt onderdrukt bij waarde “superficieel” uit de rubriek 

“Subtype basaalcelcarcinoom” 

87. Rubriek “(Lymf)angio-invasie” wordt niet verplicht bij keuze “basaalcelcarcinoom” uit de 

rubriek “Type tumor (WHO)” 

88. In alle snijvlakrubrieken de waarde “> 0,1 cm”, wordt alleen getoond bij keuze 

“basaalcelcarcinoom” uit de rubriek “Type tumor (WHO)” 

89. Rubriek “Betreft dit een recidief?” wordt getoond in de PV 

 

Versie 35 (19-09-2019) 

90. Toegevoegd in de parameterset de mogelijkheid om de opmerking “Het betreft een hoog 

risico BCC” te onderdrukken in de conclusie 

91. Toegevoegd in de parameterset de mogelijkheid om de pT te onderdrukken in de conclusie 

bij een BCC 

Versie 36 (08-10-2019) 

92. Extra rubriek toegevoegd “Vermelden hoog risico CC/ pT”. Bij keuze “ja” wordt 

onderdrukking via de parameter eenmaal opgeheven. 

Versie 37 (12-11-2019) 

93. Bij type excisie “huidschraapsel” zijn de snijvlakken niet verplicht, tenzij het een pT2 of hoger 

betreft. 

Versie 38 (31-12-2019) 

94. Tekstuele aanpassing in keuze: “invasie voorbij het subcutane vet” wordt “invasie voorbij het 

subcutane vet / invasie in kraakbeen” in de rubriek “Invasie in diepe structuren” 
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Versie 39 (07-01-2020) 

95. Tekstuele aanpassing in conclusie: locatie van het belangrijkste snijvlak (dus het 

dichtstbijzijnde snijvlak) wordt nu ook in de conclusie vermeld 

Versie 40 (11-03-2020) 

96. Bugfix: vermelding “Het betreft een hoog risico BCC” kwam niet in de conclusie als alleen de 

lokalisatie boven- of onderlip was gekozen als risicofactor. 

97. Wijzing in term: “huidschraapsel” wordt vervangen door “huidshave excisie” 

Versie 41 (17-03-2020) 

98. Bugfix: diagnose code “shave excisie” werd niet in diagnose regel getoond 

Versie 42 (14-04-2020) 

99. Wijziging conclusie: Diameter van de tumor wordt nu in de conclusie vermeld 

Versie 43 (28-05-2020) 

100. Wijziging conclusie: dubbele spaties verwijderd 

Versie 44 (22-06-2020) 

101. Wijziging van locatie “coeur” van rubriek “Romp dorsaal” naar “Romp vertraal” 

Versie 45 (26-08-2020) 

102. Toevoeging van keuze “anders” in de rubriek “Lokalisatie vrij snijvlak”  

Versie 46 (14-10-2020) 

103. Toevoeging van keuze “hand” bij rubriek “Arm/Hand” (Besluit WGP) 

104. Bugfix: Locatie met “teen” werd niet getoond in de PV 

105. Bugfix: bij lokalisatie lip “niet vermeld” kwam pTNM van de huid ipv pTNM van de Lip 

106. Wijzing in de conclusie bij snijvlakken: “vrij” wordt alleen nog vermeld als er geen 

afstand is ingevuld. Indien een afstand is ingevuld komt “op x,x cm” te staan. (Besluit WGP) 

107. Bij lokalisatie “perineum” is pTNM Peri-anaal toegevoegd 

108. Extra keuzes:  anale intraepitheliale neoplasie I (AIN I); anale intraepitheliale 

neoplasie II (AIN II) en anale intraepitheliale neoplasie III (AIN III) toegevoegd aan de rubriek 

“Type dysplasie / plaveiselcelcarinoma in situ” (Besluit WGP)  

Versie 47 (02-11-2020) 

109. Voorwaarde wijzing: Type tumor (WHO): superficieel basaalcelcarcinoom wordt de 

rubriek “Invasie in diepe structuren” niet meer getoond 
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Versie 48 (10-12-2020) 

110. Bugfix: waarde uit de rubriek “Lokalisatie vrij snijvlak anders” werd niet getoond in 

de PV 

111. Wijziging in rubriek “Invasie in diepe structuren”: waarde “invasie voorbij het 

subcutane vet / invasie in kraakbeen” wordt gesplitst in “invasie voorbij het subcutane vet” 

en “invasie in kraakbeen” (Besluit WGP) 

Versie 49 (22-01-2021) 

112. Bugfix: waarde “vrij” wordt alleen in de conclusie weergegeven als de afstand tot het 

snijvlak niet is ingevuld 

Versie 50 (11-10-2022) 

113. Bugfix: Tab “snijvlakken” kwam onterecht op bij waarde “nee, status na eerdere 

biopsie” uit de rubriek “Invasieve tumor aanwezig” 

114. Voorwaarde bij rubriek “Betreft een recidief?” aangepast. Komt op bij alle waarden 

uit de rubriek “Type tumor (WHO)” 

115. Waarde “borst” toegevoegd aan rubriek “Lokalisatie” en waarde “abdomen” aan de 

rubriek “Romp ventraal” 

Versie 51 (06-02-2023) 

116. Bugfix: waarde “niet vermeld” uit de rubriek “Lokalisatie op de lip” wordt nu de 

rubriek “Invasie in diepe structuren” getoond en berekend onder pTNM van de Huid 
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Handleiding 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie (Inzendingen) 

 

Voor dit scherm zijn de volgende bedieningen relevant. 

 

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. 
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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. 

Toelichting 

Rubriek Type excisie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt altijd getoond. Hier 

kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Lokalisatie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt altijd getoond. Hier 

kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek (Behaarde) hoofd: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Lokalisatie is (behaarde) hoofd. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen 

tekst veld. 

Rubriek Gelaat: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als Lokalisatie is 

Gelaat. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek peri-orbitaal: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als Gelaat 

is peri-orbitaal. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Arm/hand: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Lokalisatie is arm/hand. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst 

veld. 

Rubriek Vinger: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als Arm/hand 

is Vinger. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Zijde: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als Arm/hand 

is ongelijk aan handrug, handpalm of anders. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Been/voet: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Lokalisatie is been/voet. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst 

veld. 

Rubriek Teen: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als Been/voet 

is teen. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Zijde: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als Been/voet 

is ongelijk aan voetrug, voetzool of anders. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Romp ventraal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Lokalisatie is romp ventraal. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst 

veld. 
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Rubriek Romp dorsaal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Lokalisatie is romp dorsaal. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst 

veld. 

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

Lokalisatie is genitaalregio. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst 

veld. 

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

Genitaalregio is penis. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst veld. 

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

Genitaalregio is vulva. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Zijdigheid: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt altijd getoond. Hier 

kunt u de details opgeven. 
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Scherm 2 Microscopie (Inzendingen) 

 

Voor dit scherm zijn de volgende bedieningen relevant. 

 

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. 
 

Toelichting 

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

getoond. Hier kunt u de details opgeven.  

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

Invasieve tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen 

tekst veld. 

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

als Type tumor = DD plaveiselcelcarcinoom / kerato-acanthoom. Hier kunt u de details opgeven. Bij 

anders komt een vrij in te vullen tekst veld. 
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Rubriek Type dysplasie / plaveiselcelcarinoma in situ: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als invasieve tumor aanwezig = nee, dysplasie / plaveiselcelcarinoma in situ / 

m. Bowen. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen tekst veld. 

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

type tumor is ongelijk aan micro-invasief plaveiselcelcarcinoom, kerato-acanthoom of DD 

plaveiselcelcarcinoom / kerato-acanthoom. Hier kunt u de details opgeven. 

Scherm 2 Microscopie (Inzendingen) algemeen 

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

invasieve tumor aanwezig = ja EN als type tumor is ongelijk aan: kerato-acanthoom EN  peri-orbitaal 

is ongelijk aan onderooglid, bovenooglid, rand onderooglid of rand bovenooglid EN genitaalregio is 

ongelijk aan penis of vulva. Hier kunt u de details opgeven. 

Rubriek Tumordiameter exact: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als tumordiameter = exact. Hier kunt u de exacte waarde opgeven. 

Rubriek Subtype basaalcelcarcinoom: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Type Tumor = basaalcelcarcinoom.  

Rubriek Gemengde vorm basaalcelcarcinoom: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Subtype basaalcelcarcinoom = gemengd.  

Rubriek Invasie in diepe structuren: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als: invasieve tumor aanwezig = ja EN als type tumor is ongelijk aan: kerato-acanthoom of 

DD plaveiselcelcarcinoom/kerato-acanthoom of verdacht voor plaveiselcelcarcinoom (nos), EN  peri-

orbitaal is ongelijk aan onderooglid, bovenooglid, rand onderooglid of rand bovenooglid EN 

genitaalregio is ongelijk aan penis of vulva. Hier kunt u de details opgeven. Deze rubriek wordt als 

niet verplicht weergegeven als type excisie = huidschraapsel. 

Rubriek Invasiediepte (x,x mm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als invasie in diepe structuren = afwezig EN  peri-orbitaal is ongelijk aan onderooglid, bovenooglid, 

rand onderooglid of rand bovenooglid EN genitaalregio is ongelijk aan penis of vulva. Hier kunt u de 

details opgeven. Deze rubriek wordt als niet verplicht weergegeven als tumordiameter > 2 cm of als 

lokalisatie is ongelijk aan (behaarde) hoofd, gelaat of hals of type excisie = huidschraapsel. 

Rubriek Perineurale invasie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als: 

invasieve tumor aanwezig = ja EN  peri-orbitaal is ongelijk aan onderooglid, bovenooglid, rand 

onderooglid of rand bovenooglid EN genitaalregio is ongelijk aan penis of vulva. Hier kunt u de 

details opgeven. Deze rubriek wordt als niet verplicht weergegeven als tumordiameter > 2 cm of als 

lokalisatie is ongelijk aan (behaarde) hoofd, gelaat of hals of type excisie = huidschraapsel. 

Rubriek (Lymf)angio-invasie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als: 

invasieve tumor aanwezig = ja EN  peri-orbitaal is ongelijk aan onderooglid, bovenooglid, rand 

onderooglid of rand bovenooglid EN genitaalregio is ongelijk aan penis of vulva. Hier kunt u de 
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details opgeven. Deze rubriek wordt als niet verplicht weergegeven als tumordiameter > 2 cm of als 

lokalisatie is ongelijk aan (behaarde) hoofd, gelaat of hals of type excisie = huidschraapsel of type 

tumor = verdacht voor plaveiselcelcarcinoom (nos). 

 

Rubriek Sprieterige groei: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als   

Type tumor (WHO) = plaveiselcelcarcinoom (nos). 

Rubriek  Omgevende epidermis: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Invasieve tumor aanwezig = ja OF type dysplasie/ plaveiselcarcinoma in situ = hooggradig 

plaveiselcellige dysplasie nos. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen 

tekst veld. 

Scherm 2 Microscopie (Inzendingen) peri-orbitaal 

Algemene voorwaarde: peri-orbitaal = onderooglid, bovenooglid, rand onderooglid of rand 

bovenooglid en als type tumor ≠ kerato-acanthoom 

Rubriek Tumordiameter: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als: peri-

orbitaal is onderooglid, bovenooglid, rand onderooglid of rand bovenooglid. Hier kunt u de details 

opgeven. 

Rubriek Tumordiameter exact: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als tumordiameter = exact. Hier kunt u de exacte waarde opgeven 

Rubriek Invasie in diepe structuren: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als: peri-orbitaal is onderooglid of bovenooglid of rand onderooglid of rand bovenooglid. 

Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Invasiediepte (x,x mm): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als invasie in diepe structuren = afwezig. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Perineurale invasie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als: 

invasieve tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek (Lymf)angio-invasie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als: invasieve tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek  Omgevende epidermis: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Invasieve tumor aanwezig = ja OF type dysplasie/ plaveiselcarcinoma in situ = hooggradig 

plaveiselcellige dysplasie nos. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen 

tekst veld. 
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Scherm 3 Snijvlakken (Inzendingen)  

 

Voor dit scherm zijn de volgende bedieningen relevant. 

 

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. 
 

Toelichting 

Algemene voorwaarde: type excisie ≠ huidstansbiopsie en als invasieve tumor aanwezig ≠ nee, status 

na eerdere excisie 

Rubriek Snijvlakken: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt altijd getoond. Hier 

kunt u de details opgeven.  

Rubriek Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak exact (x,x cm): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. 

Deze rubriek wordt getoond als snijvlakken = exact. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Dichtstbijzijnde snijvlak: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als snijvlakken = vrij. Hier kunt u de details opgeven.  
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Rubriek Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als snijvlakken = vrij. Hier kunt u de details opgeven. Deze rubriek wordt als verplicht 

getoond als pT2 

Rubriek Afstand tot zijsnijvlak:  De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Dichtstbijzijnde snijvlak ≠ zijsnijvlak. Hier kunt u de details opgeven. Deze rubriek wordt 

als verplicht getoond als pT2  

Rubriek Afstand tot zijsnijvlak exact (x,x cm): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Afstand tot zijsnijvlak = exact. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Afstand tot bodem: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als Dichtstbijzijnde snijvlak ≠ bodem. Hier kunt u de details opgeven. Deze rubriek wordt als verplicht 

getoond als pT2  

Rubriek Afstand tot bodem exact (x,x cm): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Afstand tot bodem = exact. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Afstand tot uiteinde: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als Dichtstbijzijnde snijvlak ≠ uiteinde. Hier kunt u de details opgeven. Deze rubriek wordt als 

verplicht getoond als pT2  

Rubriek Afstand tot uiteinde exact (x,x cm): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Afstand tot uiteinde  = exact. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Lokalisatie positieve snijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als snijvlakken = niet vrij. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Lokalisatie positieve snijvlak anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Lokalisatie positieve snijvlak = anders. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Bevinding positieve snijvlak: Deze rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als snijvlakken = niet vrij. Hier kunt u de details opgeven.  

 

 

 

 

  



  
 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Plaveiselcelcarcinoom vh huid    Pagina 19 van 33   

Scherm  Protocollaire verslaglegging (PV)  

 

Toelichting 

In het Protocollair verslag worden alle ingevulde rubrieken gestructureerd weergeven.   



  
 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Plaveiselcelcarcinoom vh huid    Pagina 20 van 33   

Scherm Conclusie, Diagnose en Aanvulling 

 

Toelichting 

Bij de Conclusie 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.  

Met Aanvulling microscopie kan de microscopie PV worden aangevuld met een eigen tekst. Deze 

extra tekst wordt dan onderdeel van het protocol 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.  
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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 Blauwe Bolletjes (IBB) 
 

Algemeen 

 
(Behaarde) hoofd & Gelaat & Betreft dit een recidief? 
 
Richtlijn basaalcelcarcinoom versie 2.1 (2015) 

 
 
Lokalisatie op de lip 
vaak is dit microscopisch te zien door de aan- of afwezigheid van huidadnexen 
 
Type dysplasie / plaveiselcelcarinoma in situ 
Andere dysplastische entiteiten:   
 gedifferentieerde en ongedifferentieerde vulvaire intraepitheliale dysplasie 
 balanitis (en vulvitis) plasmocellularis circumscripta 
 erythroplasie van Queyrat (m. Bowen van de glans penis). 
 PUVA-keratose, Arseenkeratose, Immuungecompromiteerde keratose 
 
Differentiatiegraad 
Differentiatiegraad volgens Broders (uit richtijn plaveiselcelcarcinoom van de huid (2010)): 
percentage niet gedifferentieerde cellen. 

Goed gediff. (< 33% niet gedifferentieerde cellen): voornamelijk mature plaveiselcellen en 
gelegen in afgeronde nesten/velden, 
Matig gediff. (33-66% niet gedifferentieerde cellen): minder gedifferentieerde 
plaveiselcellen, vaak onregelmatige nesten/velden en meer nucleaire atypie. 
Slecht gediff. (>66% niet gedifferentieerde cellen): slecht enkele gedifferentieerde 
plaveiselcellen, sterk onregelmatige nesten/velden en vaak een uitgesproken nucleaire 
atypie. 

 
Tumordiameter 
pTNM AJCC, huidcarcinoom (excl. Merkelcelca, hoofd-hals en lok. op ooglid, vulva en penis) 8e editie 
2017 
pT1: tumor < 2 cm 
pT2: tumor >=  2,0 cm en < 4,0 cm 
pT3: tumor > = 4,0 cm of minimale bot erosie of perineurale invasie of diepere invasie * (* diepe 
invasie is gedefinieerd als invasie voorbij het subcutane vet of >6 mm; gemeten vanaf de granulaire 
laag van de aangrenzende normale epidermis tot aan de basis van de tumor) 
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pT4a: tumor invasie in het cortical bot / merg.  
pT4b: schedelbasis invasie en/of schedelbasis foramen betrokkenheid 
 
pTNM, carcinoom peri-anale huid, 8e editie 2017 
pT1: tumor ≤ 2 cm 
pT2: tumor > 2,0 cm en =< 5,0 cm 
pT3: tumor > 5,0 cm  
pT4: tumor met invasie in andere aangrenzende structuren. 
 
Invasie in diepe structuren & Invasiediepte 
pT1: tumor < 2 cm 
pT2: tumor >=  2,0 cm en < 4,0 cm 
pT3: tumor > = 4,0 cm of minimale bot erosie of perineurale invasie of diepere invasie * (* diepe 
invasie is gedefinieerd als invasie voorbij het subcutane vet of >6 mm; gemeten vanaf de granulaire 
laag van de aangrenzende normale epidermis tot aan de basis van de tumor) 
 

peri-orbitaal 

pTNM UICC huidcarcinoom van het ooglid 8de editie.   
pT1: tumor ≤ 1,0 cm    
pT1a: tumor ≤ 1,0 cm zonder invasie in de tarsaalplaat of de ooglidrand.   
pT1b: tumor ≤ 1,0 cm met invasie in de tarsaalplaat of ooglidrand.   
pT1c: tumor ≤ 1,0 cm en invasie in de volle dikte van het ooglid   
   
pT2: tumor > 1,0 cm en = < 2,0 cm    
pT2a: tumor > 1,0 cm en =< 2,0 cm zonder invasie in de tarsaalplaat of de ooglidrand.   
pT2b: tumor >1,0 cm en =< 2,0 cm met invasie in de tarsaalplaat of ooglidrand.   
pT2c: tumor > 1,0 cm en =< 2,0 cm en invasie in de volle dikte van het ooglid   
   
pT3: tumor > 2,0 cm    
pT2a: tumor > 2,0 cm en =< 3,0 cm zonder invasie in de tarsaalplaat of de ooglidrand.   
pT3b: tumor >2,0 cm en =< 3,0 cm met invasie in de tarsaalplaat of ooglidrand.   
pT3c: tumor > 2,0 cm en =< 3,0 cm en invasie in de volle dikte van het ooglid   
pT4a: invasie in oculaire en/of orbitale structuren   
pT4b: invasie in de oogkas en/ of traanzak  of uitbreiding tot in neusbijholten     
 

Lip 

pTNM UICC, carcinoom uitgaande van het lipslijmvlies (vermillion border / lippenrood) en 
mondholte, 8e editie 2017 
pT1: tumor ≤ 2 cm en =< 5 mm invasiediepte 
pT2: tumor ≤ 2 cm en > 5 mm tot < 10 mm invasiediepte 
pT2: tumor > 2 cm en < = 4.0 cm en < 10 mm invasiediepte 
pT3: tumor > 4,0 cm of > 10 mm invasiediepte 
pT4a: invasie door het corticale bot, in de nervus alveolaris inferior, in de mondbodem of in de huid 
van neus of kin. 
P.S.: oppervlakkige aantasting van het bot is onvoldoende voor pT4a. 
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Gecomprimeerd totaaloverzicht van gegevens en gebruikers opties 

Interne naam Externe naam Veld definitie M
D

S 

C
o

n
cl

u
si

e
 

D
ia

gn
o

se
 

P
ID

B
 \

 P
at

h
o

s 

 

Inzendingen        

Macro        

Overslaan Inzending overslaan Tekenreeks X     

Typeexcisie Type excisie Tekenreeks X X X X  

Typeexcisieanders Type excisie anders Tekenreeks X X X X  

Lokalisatie Lokalisatie Tekenreeks X X X X  

Lokalisatieanders Lokalisatie anders Tekenreeks X X X X  

Hoofd (Behaarde) hoofd Tekenreeks  X X X  

Hoofdanders (Behaarde) hoofd anders Tekenreeks  X X X  

Gelaat Gelaat Tekenreeks X X X X  

Gelaatanders Gelaat anders Tekenreeks X X  X  

LokalisatieOpDeLip Lokalisatie op de lip Tekenreeks  X  X  

Periorbitaal Peri-orbitaal Tekenreeks X X  X  

Armhand Arm/hand Tekenreeks  X X X  

Armhandanders Arm/hand anders Tekenreeks  X X X  

Vinger Vinger Tekenreeks  X  X  

Zijdearmhand Zijde Tekenreeks  X  X  

Beenvoet Been/voet Tekenreeks  X X X  

Beenvoetanders Been/voet anders Tekenreeks  X X X  

Teen Teen Tekenreeks  X  X  

Zijdebeenvoet Zijde Tekenreeks  X  X  

Rompventraal Romp ventraal Tekenreeks  X X X  

Rompventraalanders Romp ventraal anders Tekenreeks  X X X  

Rompdorsaal Romp dorsaal Tekenreeks  X X X  

Rompdorsaalanders Romp dorsaal anders Tekenreeks  X X X  

Genitaalregio Genitaal regio Tekenreeks X X X X  

Genitaalregioanders Genitaal regio anders Tekenreeks X X X X  

Penis Penis Tekenreeks  X X X  

Penisanders Penis anders Tekenreeks  X X X  

Vulva Vulva Tekenreeks  X X X  

Vulvaanders Vulva anders Tekenreeks  X X X  

Zijdigheid Zijdigheid Tekenreeks X X X X  

        

        

Micro        

Invasievetumoraanwezig Invasieve tumor aanwezig Tekenreeks x   X  

Typetumorwho Type tumor (WHO) Tekenreeks X X X X  

Typetumorwhoanders Type tumor (WHO) anders Tekenreeks X X X X  

MiSubBCC Subtype basaalcelcarcinoom Tekenreeks  X X X  

MiSubBCCAnders Subtype basaalcelcarcinoom (anders) Tekenreeks  x X X  

MiSubBCCGemengd Gemengde vorm basaalcelcarcinoom Tekenreeks  X X X  

IsHetEenRecidief Betreft dit een recidief Tekenreeks  x x x  

Differentiaaldiagnose Differentiaaldiagnose Tekenreeks X X  X  

Differentiaaldiagnoseanders Differentiaaldiagnose anders Tekenreeks X   X  

Typedysplaveisinsitu Type dysplasie / plaveiselcelcarinoma in situ Tekenreeks X X X X  

Typedysplaveisinsituanders Type dysplasie / plaveiselcelcarinoma in situ 
anders 

Tekenreeks X X X X  

Differentiatiegraad Differentiatiegraad Tekenreeks X X X X  

Tumdiametmicro Tumordiameter Tekenreeks X   X  

Tumdiametmicroexact Tumordiameter exact (x,x cm) Getal X   X  

TumorDiameterLip Tumordiameter Getal X   X  



  
 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Plaveiselcelcarcinoom vh huid    Pagina 27 van 33   

Interne naam Externe naam Veld definitie M
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TumorDiameterLipEx Tumordiameter exact (x,x cm) Getal X   X  

Invasdiepstructmicro Invasie in diepe structuren Tekenreeks X X  X  

Invasdiepbreslowmicro Invasiediepte (volgens Breslow) (x,x mm) Getal X X  X  

InvasdiepstructmicroLip Invasie in diepe structuren Tekenreeks X X  X  

Perinraleinvasiemicro Perineurale invasie Tekenreeks X   X  

Lymfangovasiemicro (Lymf)angio-invasie Tekenreeks X   X  

SprieterigeGroei Sprieteringe groei Tekenreeks      

Omgevendeepidermismicro Omgevende epidermis Tekenreeks X   X  

Omgevendeepidermismicroand Omgevende epidermis anders  Tekenreeks X   X  

Tumdiametperi Tumordiameter Tekenreeks X   X  

TumdiametperieEx Tumordiameter exact (x,x cm) Getal X   X  

Invasdiepstructperi Invasie in diepe structuren Tekenreeks X   X  

Invasdiepbreslowperi Invasiediepte (volgens Breslow) (x,x mm) Getal    X  

Perinraleinvasieperi Perineurale invasie Tekenreeks X   X  

Lymfangovasieperi (Lymf)angio-invasie Tekenreeks  X  X  

SprieterigeGroei Sprieteringe groei Tekenreeks      

Omgevendeepidermisperi Omgevende epidermis Tekenreeks X X  X  

Omgevendeepidermisperianders Omgevende epidermis anders Tekenreeks X X  X  

Invasdiepstructpenis Invasie in diepe structuren Tekenreeks X   X  

Invasdiepbreslowpenis Invasiediepte (volgens Breslow) (x,x mm) Getal    X  

Perinraleinvasiepenis Perineurale invasie Tekenreeks  X  X  

Lymfangovasiepenis (Lymf)angio-invasie Tekenreeks  X  X  

SprieterigeGroei Sprieteringe groei Tekenreeks      

Omgevendeepidermispenis Omgevende epidermis Tekenreeks X X  X  

Omgevendeepidermispenisand Omgevende epidermis anders  Tekenreeks X X  X  

Tumdiametvulva Tumordiameter Tekenreeks X   X  

Tumdiametvulvaexact Tumordiameter exact (x,x cm) Getal X   X  

Invasdieptevulva Invasiediepte Tekenreeks X   X  

Invasdieptevulvaexact Invasiediepte (x,x mm) Getal X   X  

Invasdiepstructvulva1 Invasie in diepe structuren Tekenreeks X   X  

Invasdiepstructvulva2 Invasie in diepe structuren Tekenreeks X   X  

Perinraleinvasievulva Perineurale invasie Tekenreeks  X  X  

Lymfangovasievulva (Lymf)angio-invasie Tekenreeks  X  X  

SprieterigeGroei Sprieteringe groei Tekenreeks    X  

Omgevendeepidermisvulva Omgevende epidermis Tekenreeks X X  X  

Omgevendeepidermisvulvaand Omgevende epidermis anders  Tekenreeks X X  X  

        

        

Snijvlakken        

Snijvlakken Snijvlakken Tekenreeks X X X X  

Snijvlakkenexact Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak exact 
(x,x cm) Getal 

X X  X  

Dichtsbijsnijvlak Dichtstbijzijnde snijvlak Tekenreeks X X X X  

Afstandtotdichtsbijsnijvlak Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak Tekenreeks X X  X  

Afstandtotzijsnijvlak Afstand tot zijsnijvlak Tekenreeks X   X  

Zijsnijvlakexact Afstand tot zijsnijvlak snijvlak exact (x,x cm) Getal  x  X  

Afstandtotbodem Afstand tot bodem Tekenreeks  X  X  

Bodemexact Afstand tot bodem snijvlak exact (x,x cm) Getal  x  X  

Afstandtotuiteinde Afstand tot uiteinde Tekenreeks  X  X  

Uiteindeexact Afstand tot uiteinde snijvlak exact (x,x cm) Getal    X  

Lokalisatiepossnijvlak Lokalisatie positieve snijvlak Tekenreeks  X  X  

Beschrijpositsnijvlakanders Lokalisatie positieve snijvlak anders Tekenreeks  X  X  

Bevindpositsnijvlak Bevinding positieve snijvlak Tekenreeks    X  

LocalisatieVrijSnijVlak Lokalisatie vrij snijvlak Tekenreeks    X  
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AfstandTotZijRechts Afstand tot zijsnijvlak rechts Tekenreeks    X  

AfstandTotZijRechtsEx Afstand tot zijsnijvlak rechts exact (x,x cm) Getal    X  

AfstandTotZijLinks Afstand tot zijsnijvlak links Tekenreeks    X  

AfstandTotZijLinksEx Afstand tot zijsnijvlak links exact (x,x cm) Getal    X  

        

TNM8 PTNM 8ste editie Tekenreeks      
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Overzicht van geparametriseerde rubrieken 
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Overzicht van controles 
• Bij rubriek Genitaalregio komen mannelijke en vrouwelijke delen allen voor bij de 

betreffende sekse. 

• Tumordiameter exact mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 25,0 cm 

• Invasiediepte ((x,x mm) mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 20,0 mm 

• Bij de rubriek Invasie in diepe structuren komt de waarde “invasie in tarsaalplaat” alleen 

voor bij lokalisatie = bovenooglid 

• Invasiediepte exact (x,x mm) mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 100,0 mm 

• Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak exact (x,x cm) mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 

10,0 cm 

• Bij rubriek Lokalisatie positieve snijvlak kan onbekend niet samen met een andere keuze 

• Bij rubriek Lokalisatie positieve snijvlak wordt de waarde zijsnijvlak alleen getoond als type 

excisie ≠ gemarkeerde * 
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Overzicht van berekeningen 

pTNM 

Algemeen 
T = 1  als Tumordiameter <= 2,0 cm.  
T = 1b  als Differentiatiegraad = slecht/weinig gedifferentieerd OF ongedifferentieerd 
T = 2  als Tumordiameter > 2,0 cm.  
T = 3  als Invasie in diepe structuren = spier OF bot OF kraakbeen 
  
Peri-orbitaal 
T = 1  als Tumordiameter <= 0,5 cm. (als peri-orbitaal = onderooglid of bovenooglid) 
T = 1  als Invasie in diepe structuren = afwezig. 
T = 2a  als Tumordiameter > 0,5 cm en <= 1,0 cm. (als peri-orbitaal = onderooglid of  
        bovenooglid) 
T = 2a  als Tumordiameter <= 1,0 cm. (als peri-orbitaal = rand onderooglid of rand  
       bovenooglid,  
T = 2a  als Invasie in diepe structuren = invasie in de tarsaalplaat. 
T = 2b  als Tumordiameter > 1,0 cm en <= 2,0 cm. (als peri-orbitaal = onderooglid of  
        bovenooglid) 
T = 2b  als Invasie in diepe structuren = de volle dikte van het ooglid. 
T = 3  als Invasie in diepe structuren = spier OF bot OF kraakbeen 
T = 3a  als Tumordiameter > 2,0 cm. () 
T = 3a  als Invasie in diepe structuren = invasie in peri-oculaire of orbitale structuren. 
T = 3a  als Perineurale invasie = aanwezig. 
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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/

