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Algemeen 
Dit protocol (versie 1) is opgesteld volgens de richtlijn Prostaatcarcinoom versie 2.1 (2016) en 

goedgekeurd, medio oktober 2014 door het Commissie Kwaliteit en Beroeps Kwaliteit Uitoefening 

(CKBU) van de Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en ontwikkeld door Pathologisch-

Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Vanaf versie 34 is het protocol in 

samenwerking met de expertise groep van de NVVP: Nederlandse Expertisegroep Urologische 

Pathologie (NEUP) 

 

 
Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 

• prostaat 
 
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 (02-04-2017) 

Startversie 

Versie 2 (06-04-2017) 

1. Rubriek “(Lymf-) angio-invasie” wordt niet verplicht 

2. Rubriek “Extra-prostatische uitbreiding” wordt niet verplicht 

3. Bugfix, verkrijgingswijze in 2e diagnoseregel toegevoegd 

Versie 3 (07-04-2017) 

4. Technische update 

Versie 4 (10-04-2017) 

5. Technische update 

Versie 5 (11-04-2017) 

6. Grenswaarden Waarde PSA omhoog naar 250 ng/ml 

Versie 6 (19-04-2017) 

7. Gebruik van “(…)” in de ISUP klasse in de conclusie mogelijk via parameterset 

Versie 7 (04-05-2017) 

8. Ophoging grenswaarden bij rubrieken “Totale lengte biopten…..” naar 300,0 mm 

9. Ophoging grenswaarden bij rubrieken “Xe biopt lengte tumor  ( xx,x mm) naar 30,0 mm 

Versie 8 (11-05-2017) 

10. Bugfix, pT waarde rubriek ”Zijdigheid tumorlokalisatie” levert altijd een pT1c op.  

11. Grenswaarden Waarde PSA omhoog naar 5000 ng/ml 

Versie 9 (21-06-2017) 

12. Bugfix, ß in 34ßE12 wordt niet overnemen in UDPS, ß wordt vervangen door B 

Versie 10 (13-09-2017) 

13. Toegevoegd mogelijkheid indeling in romeinse cijfers 

14. De rubriek “overige rubrieken” uitgebreid voor alle locaties 

15. Waarden “eerdere negatieve biopten” en “active surveillance” toegevoegd in de rubriek 

“Eerdere therapie” 

16. Grenswaarden bij rubriek “Totale lengte biopten” verhoogt naar 300 mm 

17. Rubriek “Reden onzekere benigne” omgezet in checkboxen 

18. Rubriek “Reden verdacht maligne” omgezet in checkboxen 

19. Info tekst bij de rubriek “Andere bevindingen” in de tab “gleason + opp” 

20. Waarde uit Zijdigheid atypische klierbuizen opgenomen in de conclusie 

21. Conclusie aangepast is weergave aantal positieve biopten in aantal biopten (totaal) 
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Versie 11 (10-10-2017) 

22. Extra rubriek “Was tumor palpabel” 

23. Onderdrukken van “pT1c” bij keuze “ja” of “niet vermeld” in de rubriek “Was tumor 

palpabel” 

Versie 12 (20-11-2017) 

24. Bugfix in de conclusie, waarde uit exact bij tumor positieve biopten werd niet getoond 

25. Bugfix, romeinse IV en V werden dubbel getoond in de PV 

Versie 13 (01-01-2018) 

26. Invoering TNM UICC 8e editie Prostaat 

Versie 14 (22-02-2018) 

27. Toevoeging van intraductaal carcinoom (IDC-P) in de conclusie indien invasieve tumor is nee 

Versie 15 (28-02-2018) 

28. Interpunctie toegevoegd in de conclusie 

Versie 16 (26-06-2018) 

29. De mogelijkheid via de parameterset om de aangegeven volgorde in het protocol aan te 

passen op basis van de romeinse cijfers 

Versie 17 (31-12-2018) 

30. Bugfix, IV immuno werd niet getoond in de PV.  

Versie 18 (25-09-2019) 

31. Uitbreiding: aantal targets van 3 naar 6 

32. Keuzes in “Lokalisatie tumorpositieve biopten rechts” en “Lokalisatie tumorpositieve biopten 

links” respectievelijk  uitbereid met “apex rechts”; “midden rechts”; “basis rechts”; “apex 

links”; “midden links”; “basis links” 

Versie 19 (29-09-2019) 

33. Bij keuze  beiderzijds slechts aan 1 zijde tumor aanwezig is komt de zijde zonder maligniteit 

niet meer in de conclusie te staan, is aangepast 

Versie 20 (30-09-2019) 

34. Bij keuze  beiderzijds en gebruik van de romeinse cijfers werd de Gleasonscore niet meer 

getoond in de PV en conclusie, is aangepast 

Versie 21 (1-10-2019) 

35. Bugfix, Bij de vraag ‘aantal biopten’ werd de lokalisatie niet goed weergegeven 

Versie 22 (2-10-2019) 

36. Bugfix, Gleasonscore tab werd niet getoond bij zijdigheid tumorlokalisatie 

Versie 23 (8-10-2019) 

37. Bugfix, immuno tab werd niet getoond bij geen gebruik van romeinse cijfers 
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Versie 24 (15-10-2019) 

38. Bugfix, tumor werd onterecht getoond in romeinse cijfer waar geen tumor zat 

39. Aanpassing in de conclusie, alleen de waarde van de targets (1 t/m 6) worden vernoemd in 

de conclusie 

Versie 25 (14-11-2019) 

40. Bugfix, volgorde in de invulscherm aangepast op de romeinse cijfers zoals in de PV en 

conclusie vermeld 

41. Aanpassing in de PV, alleen de waarde van de targets (1 t/m 6) worden vernoemd in de PV 

42. Aanpassing in de PV voor weergave immuno, per romeinse cijfer en lokalisatie 

Versie 26 (22-11-2019) 

43. Bugfix, rubriek “Lokalisatie tumorpositieve biopten rechts” bij keuze aantal biopten exact 

Versie 27 (23-01-2020) 

44. Bugfix, bij tab ”Overige” werd de vragen van de tab “Marco” getoond bij een PCP parameter 

setting: “Micro: Volgorde aanpassen aan Romeinse cijfers = ja” 

Versie 28 (05-02-2020) 

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

Versie 29 (26-02-2020) 

46. Wijzing in conclusie: Duidelijker aangegeven de locatie van de afwijking “atypische 

klierbuizen” 

Versie 30 (30-03-2020) 

47. Wijzing in conclusie (optioneel) : locaties tumor positieve biopten links en/of rechts kunnen 

worden getoond in de conclusie. Kan via parameter worden aangezet: Conclusie: Lokalisatie 

tumorpositieve biopten in de conclusie weergeven = ja 

Versie 31 (25-05-2020) 

48. Bugfix: Gleason score werd niet weergegeven in combinatie met keuze “niet nader 

gespecificeerd” uit de rubriek “Lokalisatie tumorpositieve biopten” 

Versie 32 (05-10-2020) 

49. Wijzing in conclusie: De leesbaarheid is verbeterd door extra lege regels per inzending met of 

zonder vermelding van de romeinse cijfers 

Versie 33 (31-11-2020) 

50. Wijzing in conclusie: De leesbaarheid is verbeterd éénmalig de hoogste waarde van “Andere 

bevindingen” te vermelden i.p.v. bij elk biopt. In de PV blijft het wel afzonderlijk vermeld. 

(Besluit WGP) 

Versie 34 (18-02-2021) 

51. Toevoeging controle op naamgeving bij de targets, deze moeten uniek zijn 

52. Bugfix: laatste keuze bij rubriek “Zijdigheid tumorlokalisatie” werd niet onthouden 
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Versie 35 (17-11-2022) 

53. Nieuwe rubriek “Soort onderzoek”, verplichte rubriek. Default setting via de PCP modus 

54. Uitbreiding rubriek “Locatie biopten” met 8 nieuwe locaties 

55. Mogelijkheid bij rubriek “Locatie biopten” een default setting keuzelijst via de PCP modus 

56. pT waarden zijn uit het protocol gehaald 

57. Extra keuzes “gradering niet van toepassing” en “niet beoordeelbaar” in de rubriek “Gleason 

score” 

58. Gleason patroon 1 en 2 en 3e en hogere component zijn verwijderd uit het protocol 

59. Rubriek “Percentage Gleason graad 4” alleen verplicht bij 3+4 en 4+3; rubriek “Percentage 

Gleason graad 5” niet meer verplicht 

60. Nieuwe tab “Consult-revisie” 

61. Conclusie aangepast, nu per biopt uitgeschreven 

62. Rubriek “Is een van de biopten voor > 50% ingenomen door tumor” vervalt 

63. Toevoeging in conclusie: Disclaimer: “Graderen van adenocarcinomen na radio-, chemo- en / 

of antihormonale therapie is niet gevalideerd en kan hoger uitvallen dan in werkelijkheid het 

geval is. Deze resultaten zijn mogelijk niet predictief voor patient outcome en moeten met 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden” 

Versie 36 (24-11-2022) 

64. Romeinse cijfers worden getoond in de Tab Gleason score en bij de rubriek “Zijdigheid 

tumorlokalisatie” 

65. Bugfix: “Prostaatbiopten” werd niet vermeld in de conclusie bij “geen afwijkingen” en “geen 

(diagnostisch) materiaal aangetroffen 

Versie 37 (13-12-2022) 

66. Wijzing: Tab Gleason wordt niet meer getoond indien primaire tumor is 

urotheelcelcarcinoom of kleincelligcarcinoom 

67. Extra rubriek “Differentiatiegraad (WHO/ISUP 2016)”; “Differentiatiegraad (WHO 1973)” en 

“Groeiwijze” als “Type tumor (WHO)” is gelijk aan waarde “urotheelcelcarcinoom” 

68. Wijzing in de conclusie bij  geen maligniteit, toegevoegd “in alle onderverdelingen”. Bij geen 

maligniteit worden de biopten niet uitgesplitst 

Versie 38 (23-01-2023) 

69. Bugfix: In de conclusie werd de waarde uit de rubriek “(Andere) afwijking (anders) niet 

vertaald 

Versie 39 (06-03-2023) 

70. Toegevoegd rubrieken “Zijdigheid tumorlokalisatie” per tumor. Zodat verschillende tumoren 

kunnen worden aangegeven per lokalisatie 

 

Versie 40 (31-03-2023) 

71. Toegevoegd rubrieken “Zijdigheid extra-prostatische uitbreiding” voor de adenocarcinomen. 

Zodat verschillende tumoren kunnen worden aangegeven per lokalisatie 
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Handleiding 

Scherm 1 Macroscopie 

 

Toelichting 

Rubriek Soort onderzoek: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt altijd getoond. 

Rubriek Locatie biopten: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt altijd getoond. 

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

als en locatie biopten = links OF beiderzijds en het aantal biopten groter is dan één. 

Rubriek Rechts vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = rechts OF beiderzijds en het aantal biopten groter is dan één. 

Rubriek Target (1) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = target (1). 

Rubriek Target (2) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = target (2). 
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Rubriek Target (3) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = target (3). 

Rubriek Target (4) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = target (4). 

Rubriek Target (5) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = target (5). 

Rubriek Target (6) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = target (6). 

Rubriek Locatie (1) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = locatie (1). 

Rubriek Locatie (2) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = locatie (2). 

Rubriek Locatie (3) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = locatie (3). 

Rubriek Locatie (4) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = locatie (4). 

Rubriek Locatie (5) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = locatie (5). 

Rubriek Locatie (6) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = locatie (6). 

Rubriek Locatie (7) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = locatie (7). 

Rubriek Locatie (8) vermelden als: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als en locatie biopten = locatie (8). 

Rubriek Locatie biopten target (1): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Locatie biopten = target (1). 

Rubriek Targetbiopten (1) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = target (1).  

Rubriek Locatie biopten target (2): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Locatie biopten = target (2). 

Rubriek Targetbiopten (2) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = target (2).  



Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Prostaatbiopten 

Pagina 10 van 56 

Rubriek Locatie biopten target (3): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Locatie biopten = target (3). 

Rubriek Targetbiopten (3) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = target (3).  

Rubriek Locatie biopten target (4): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Locatie biopten = target (4). 

Rubriek Targetbiopten (4) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = target (4). 

Rubriek Locatie biopten target (5): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Locatie biopten = target (5). 

Rubriek Targetbiopten (5) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = target (5).  

Rubriek Locatie biopten target (6): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Locatie biopten = target (6). 

Rubriek Targetbiopten (6 o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Locatie biopten = target (6).  

Rubriek locatie biopten (1): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Locatie biopten = locatie (1). 

Rubriek locatie biopten (anders) (1): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als locatie biopten (1) = anders. 

Rubriek Kies default keuzelijst: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als locatie biopten = locatie (1). 

Rubriek locatie biopten (1) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = locatie (1).  

Rubriek locatie biopten (2): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Locatie biopten = locatie (2). 

Rubriek locatie biopten (anders) (2): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als locatie biopten (2) = anders. 

Rubriek Kies default keuzelijst: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als locatie biopten = locatie (2). 

Rubriek locatie biopten (2) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = locatie (2).  
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Rubriek locatie biopten (3): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Locatie biopten = locatie (3). 

Rubriek locatie biopten (anders) (3): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als locatie biopten (3) = anders. 

Rubriek Kies default keuzelijst: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als locatie biopten = locatie (3). 

Rubriek locatie biopten (4) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = locatie (4).  

Rubriek locatie biopten (4): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Locatie biopten = locatie (4). 

Rubriek locatie biopten (anders) (4): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als locatie biopten (4) = anders. 

Rubriek Kies default keuzelijst: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als locatie biopten = locatie (4). 

Rubriek locatie biopten (5): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Locatie biopten = locatie (5). 

Rubriek locatie biopten (anders) (5): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als locatie biopten (5) = anders. 

Rubriek Kies default keuzelijst: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als locatie biopten = locatie (5). 

Rubriek locatie biopten (5) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = locatie (5).  

Rubriek locatie biopten (6): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Locatie biopten = locatie (6). 

Rubriek locatie biopten (anders) (6): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als locatie biopten (6) = anders. 

Rubriek Kies default keuzelijst: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als locatie biopten = locatie (6). 

Rubriek locatie biopten (6) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = locatie (6).  

Rubriek locatie biopten (7): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Locatie biopten = locatie (7). 
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Rubriek locatie biopten (anders) (7): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als locatie biopten (7) = anders. 

Rubriek Kies default keuzelijst: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als locatie biopten = locatie (7). 

Rubriek locatie biopten (7) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = locatie (7).  

Rubriek locatie biopten (8): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Locatie biopten = locatie (8). 

Rubriek locatie biopten (anders) (8): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als locatie biopten (8) = anders. 

Rubriek Kies default keuzelijst: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als locatie biopten = locatie (8). 

Rubriek locatie biopten (8) o.b.v. laesie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Locatie biopten = locatie (8).  

Rubriek Aantal biopten links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

locatie biopten = links OF beiderzijds. Bij exact komt een vrij in te vullen numeriek veld. Bij n.v.t. komt 

een vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Aantal biopten links kleiner dan 10 mm: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als aantal biopten links ≠ n.v.t..  

Rubriek Totale lengte biopten links ( xx,x mm): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als aantal biopten links ≠ n.v.t..  

Rubriek Aantal biopten links zonder prostaatklierweefsel: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. 

Deze rubriek wordt getoond als aantal biopten links ≠ n.v.t..  

Rubriek Aantal biopten rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als locatie biopten = rechts OF beiderzijds. Bij exact komt een vrij in te vullen numeriek veld. Bij n.v.t. 

komt een vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Aantal biopten rechts kleiner dan 10 mm: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als aantal biopten rechts ≠ n.v.t..  

Rubriek Totale lengte biopten rechts ( xx,x mm): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als aantal biopten rechts ≠ n.v.t..  

Rubriek Aantal biopten rechts zonder prostaatklierweefsel: De rubriek is niet verplicht om in te 

vullen. Deze rubriek wordt getoond als aantal biopten rechts ≠ n.v.t..  
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De volgende rubrieken gelden voor target (1), target (2) en target (3), target (4), target (5), target (6). 

Rubriek Aantal biopten target (1): De rubriek is verplicht om in te vullen. Het woord target 

(1) wordt vervangen door wat is ingevuld bij locatie biopten target (1). Deze rubriek wordt 

getoond als locatie biopten = target (1). Bij exact komt een vrij in te vullen numeriek veld. Bij 

n.v.t. komt een vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Aantal biopten target (1) kleiner dan 10 mm: Het woord target (1) wordt vervangen 

door wat is ingevuld bij locatie biopten target (1). De rubriek is niet verplicht om in te vullen. 

Deze rubriek wordt getoond als aantal biopten target (1) ≠ n.v.t..  

Rubriek Totale lengte biopten target (1) ( xx,x mm): Het woord target (1) wordt vervangen 

door wat is ingevuld bij locatie biopten target (1). De rubriek is niet verplicht om in te vullen. 

Deze rubriek wordt getoond als aantal biopten target (1) ≠ n.v.t..  

Rubriek Aantal biopten target (1) zonder prostaatklierweefsel: Het woord target (1) wordt 

vervangen door wat is ingevuld bij locatie biopten target (1). De rubriek is niet verplicht om in 

te vullen. Deze rubriek wordt getoond als aantal biopten target (1) ≠ n.v.t..  

De volgende rubrieken gelden voor locatie (1), locatie (2), locatie (3), locatie (4), locatie (5), locatie 

(6), locatie (7) en locatie (8). 

Rubriek Aantal biopten locatie (1): De rubriek is verplicht om in te vullen. Het woord locatie 

(1) wordt vervangen door wat is ingevuld bij locatie biopten (keuze) 1 of locatie biopten 

(anders) (1). Deze rubriek wordt getoond als locatie biopten = locatie (1). ). Bij exact komt een 

vrij in te vullen numeriek veld. Bij n.v.t. komt een vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Aantal biopten locatie (1) kleiner dan 10 mm: Het woord locatie (1) wordt vervangen 

door wat is ingevuld bij locatie biopten (keuze) 1 of locatie biopten (anders) (1). De rubriek is 

niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als aantal biopten target (1) ≠ 

n.v.t..  

Rubriek Totale lengte biopten locatie (1) ( xx,x mm): Het woord locatie (1) wordt vervangen 

door wat is ingevuld bij locatie biopten (keuze) 1 of locatie biopten (anders) (1). De rubriek is 

niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als aantal biopten target (1) ≠ 

n.v.t..  

Rubriek Aantal biopten locatie (1) zonder prostaatklierweefsel: Het woord locatie (1) wordt 

vervangen door wat is ingevuld bij locatie biopten (keuze) 1 of locatie biopten (anders) (1). De 

rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als aantal biopten target 

(1) ≠ n.v.t.. 

Rubriek Waarde PSA: (xx,x ng/ml): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

altijd getoond. 
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Rubriek Eerdere therapie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt altijd 
getoond. Bij anders komt een verplicht vrij in te vullen tekst veld.  
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Scherm 2 Microscopie 

 

Toelichting 

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

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

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

invasieve tumor aanwezig = nee OF nee, status na therapie. Hier kunt u de details opgeven. Bij 

anders komt een verplicht vrij in te vullen tekst veld. 

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 verplicht vrij in te 

vullen tekst veld. 

Rubriek Differentiatiegraad (WHO/ISUP 2016): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Type tumor = urotheelcelcarcinoom.  

Rubriek Differentiatiegraad (WHO 1973): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Type tumor = urotheelcelcarcinoom.  
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Rubriek Groeiwijze: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als Type 

tumor = urotheelcelcarcinoom. 

Rubriek Zijdigheid tumorlokalisatie ((acinair) adenocarcinoom): De rubriek is verplicht om in te 

vullen. Deze rubriek wordt getoond als invasieve tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details 

opgeven. Bij target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) en/of (8)  

wordt de tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

Rubriek Zijdigheid tumorlokalisatie (ductaal prostaatcarcinoom): De rubriek is verplicht om in te 

vullen. Deze rubriek wordt getoond als invasieve tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details 

opgeven. Bij target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) en/of (8)  

wordt de tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

Rubriek Zijdigheid tumorlokalisatie (urotheelcarcinoom): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze rubriek wordt getoond als invasieve tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details opgeven. Bij 

target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) en/of (8)  wordt de 

tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

Rubriek Zijdigheid tumorlokalisatie (kleincellig carcinoom): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze rubriek wordt getoond als invasieve tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details opgeven. Bij 

target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) en/of (8)  wordt de 

tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

Rubriek Zijdigheid tumorlokalisatie (tumor WHO anders): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze rubriek wordt getoond als invasieve tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details opgeven. Bij 

target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) en/of (8)  wordt de 

tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

Rubriek Was tumor palpabel?: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. 

Rubriek Perineurale 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 (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 Extra-prostatische uitbreiding: 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 Zijdigheid extra-prostatische uitbreiding((acinair) adenocarcinoom) : De rubriek is verplicht 

om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als extra-prostatische uitbreiding ≠  niet aangetroffen. 

Hier kunt u de details opgeven. Bij target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), 

(4), (5), (6), (7) en/of (8)  wordt de tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

 



Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Prostaatbiopten 

Pagina 17 van 56 

Rubriek Zijdigheid extra-prostatische uitbreiding(ductaal prostaatcarcinoom adenocarcinoom) : De 

rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als extra-prostatische uitbreiding 

≠  niet aangetroffen. Hier kunt u de details opgeven. Bij target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij 

locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) en/of (8)  wordt de tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

 

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

invasieve tumor aanwezig = nee, atypische klierbuizen verdacht voor prostaatcarcinoom. Hier kunt u 

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

Rubriek Reden onzeker benigne: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als atypische klierbuizen = onzeker benigne. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een 

verplicht vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Reden verdacht maligne: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als atypische klierbuizen = veracht maligne. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een 

verplicht vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Zijdigheid atypische klierbuizen: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als invasieve tumor aanwezig = nee, atypische klierbuizen verdacht voor prostaatcarcinoom. 

Hier kunt u de details opgeven. Bij target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), 

(4), (5), (6), (7) en/of (8)  wordt de tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

Rubriek Zijdigheid multifocale hooggradige PIN: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als invasieve tumor aanwezig = nee, multifocaal hooggradige PIN. Hier kunt u de 

details opgeven. Bij target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) 

en/of (8)  wordt de tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

Rubriek Aantal biopten met hooggradige PIN: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als invasieve tumor aanwezig =  nee, multifocaal hooggradige PIN. Hier kunt u 

de details opgeven. Bij exact komt een verplicht vrij in te vullen numeriek veld. 

Rubriek Zijdigheid unifocale hooggradige PIN: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als invasieve tumor aanwezig = nee, unifocaal hooggradige PIN. Hier kunt u de 

details opgeven. Bij target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) 

en/of (8)  wordt de tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

Rubriek Zijdigheid  intraductaal carcinoom (IDC-P): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als invasieve tumor aanwezig =  nee, intraductaal carcinoom (IDC-P). Hier kunt 

u de details opgeven. Bij target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), 

(7) en/of (8)  wordt de tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 
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Rubriek Aantal biopten met intraductaal carcinoom (IDC-P): De rubriek is niet verplicht om in te 

vullen. Deze rubriek wordt getoond als invasieve tumor aanwezig =  nee, intraductaal carcinoom 

(IDC-P). Hier kunt u de details opgeven. Bij exact komt een verplicht vrij in te vullen numeriek veld. 
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Scherm 3 Gleason score en oppervlakte tumor 

 

Toelichting 

Rubriek Verslaglegging volume tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als invasieve tumor aanwezig = ja.  

Rubriek Aantal tumorpositieve biopten links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als zijdigheid tumorlokalisatie = links OF beiderzijds. Hier kunt u de details opgeven. 

Bij exact komt een verplicht vrij in te vullen numeriek veld. 

Rubriek 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als aantal biopten OF aantal biopten exact >=1. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek 2e biopt lengte tumor ( xx,x mm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als aantal biopten OF aantal biopten exact >=2. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e idem 

Rubriek Cumulatieve lengte tumor links ( xx,x mm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als Verslaglegging volume tumor = als mm tumor OF beide EN als zijdigheid 

tumorlokalisatie = links OF beiderzijds. Dit is een berekende waarde. 
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Rubriek Volume tumor links (%): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als Verslaglegging volume tumor = als % tumor OF beide EN als zijdigheid tumorlokalisatie = links OF 

beiderzijds. 

Rubriek Lokalisatie tumorpositieve biopten links: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als Aantal  biopten links >= 0. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Andere bevindingen links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Aantal  biopten links >= 0. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Aantal tumorpositieve biopten rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als zijdigheid tumorlokalisatie = rechts OF beiderzijds. Hier kunt u de details opgeven. 

Bij exact komt een verplicht vrij in te vullen numeriek veld. 

Rubriek 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als aantal biopten OF aantal biopten exact >=1. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek 2e biopt lengte tumor ( xx,x mm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als aantal biopten OF aantal biopten exact >=2. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e idem 

Rubriek Cumulatieve lengte tumor rechts ( xx,x mm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als Verslaglegging volume tumor = als mm tumor OF beide EN als zijdigheid 

tumorlokalisatie = rechts OF beiderzijds. Dit is een berekende waarde. 

Rubriek Volume tumor rechts (%): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Verslaglegging volume tumor = als % tumor OF beide EN als zijdigheid tumorlokalisatie = 

rechts OF beiderzijds. 

Rubriek Lokalisatie tumorpositieve biopten rechts: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als Aantal  biopten rechts >= 0. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Andere bevindingen rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Aantal  biopten rechts >= 0. Hier kunt u de details opgeven.  
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De volgende rubrieken gelden voor target (1), (2), (3), (4), (5), (6) en locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), 

(7), (8). Bij target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) en/of (8)  

wordt de tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

Rubriek Aantal tumorpositieve biopten target (1): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze rubriek wordt getoond als zijdigheid tumorlokalisatie = target (1). Hier kunt u de details 

opgeven. Bij exact komt een verplicht vrij in te vullen numeriek veld. 

Rubriek 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als aantal biopten OF aantal biopten exact >=1. Hier kunt u de details 

opgeven.  

Rubriek 2e biopt lengte tumor ( xx,x mm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als aantal biopten OF aantal biopten exact >=2. Hier kunt u de details 

opgeven.  

Rubriek 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e idem 

Rubriek Cumulatieve lengte tumor target (1) ( xx,x mm): De rubriek is verplicht om in te 

vullen. Deze rubriek wordt getoond als Verslaglegging volume tumor: = als mm tumor OF 

beide EN als zijdigheid tumorlokalisatie = target (1). Dit is een berekende waarde. 

Rubriek Volume tumor target (1) (%): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Verslaglegging volume tumor = als % tumor OF beide EN als zijdigheid 

tumorlokalisatie = target (1). 

Rubriek Andere bevindingen target (1): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als Aantal  biopten target (1) = > 0. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Gleason score links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

zijdigheid tumorlokalisatie = links OF beiderzijds.  

Rubriek meest voorkomende component: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Gleason score links = berekenen.  

Rubriek 2de component: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Gleason score links = berekenen.  

Rubriek 3de en hogere component: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Gleason score links = berekenen.  

Rubriek Percentage Gleason graad 4: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond Als meest voorkomende component OF 2de component = 4. Hier kunt u de details opgeven. 

Rubriek Percentage Gleason graad 5: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond Als meest voorkomende component OF 2de component = 5. Hier kunt u de details opgeven. 
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Rubriek Lokalisatie tumorpositieve biopten links: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als zijdigheid tumorlokalisatie = links OF beiderzijds. Hier kunt u de details 

opgeven. 

Rubriek Andere bevindingen links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Aantal tumorpositieve biopten link OF Aantal tumorpositieve biopten links (exact) >= 1. 

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

zijdigheid tumorlokalisatie = rechts OF beiderzijds.  

Rubriek meest voorkomende component: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Gleason score rechts = berekenen.  

Rubriek 2de component: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Gleason score rechts = berekenen.  

Rubriek 3de en hogere component: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Gleason score rechts = berekenen.  

Rubriek Percentage Gleason graad 4: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond Als meest voorkomende component OF 2de component = 4. Hier kunt u de details opgeven. 

Rubriek Percentage Gleason graad 5: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond Als meest voorkomende component OF 2de component = 5. Hier kunt u de details opgeven. 

Rubriek Lokalisatie tumorpositieve biopten rechts: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als zijdigheid tumorlokalisatie = rechts OF beiderzijds. Hier kunt u de details 

opgeven. 

Rubriek Andere bevindingen rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als Aantal tumorpositieve biopten rechts OF Aantal tumorpositieve biopten rechts (exact) >= 

1. 
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De volgende rubrieken gelden voor target (1), (2), (3), (4), (5), (6) en locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), 

(7), (8). Bij target (1), (2), (3), (4), (5) en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) en/of (8)  

wordt de tekst gebruikt welke eerder ingevuld is. 

Rubriek Gleason score target (1): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als zijdigheid tumorlokalisatie = target (1).  

Rubriek meest voorkomende component: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als Gleason score target (1) = berekenen.  

Rubriek 2de component: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als Gleason score target (1) = berekenen.  

Rubriek 3de en hogere component: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Gleason score target (1) = berekenen.  

Rubriek Percentage Gleason graad 4: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond Als de Gleason core = 3+4 of 4+3 . Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Percentage Gleason graad 5: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond Als meest voorkomende component OF 2de component = 5. Hier kunt 

u de details opgeven. 

Rubriek Andere bevindingen target (1): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als Aantal tumorpositieve biopten target (1) OF Aantal tumorpositieve biopten 

target (1) (exact) >= 1. 

Rubriek Is een van de biopten voor > 50% ingenomen door tumor: De rubriek is niet verplicht om in te 

vullen. Deze rubriek wordt getoond Als totale aantal tumorpositieve biopten = 1 of 2 EN als meest 

voorkomende component EN 2de component = 3. Hier kunt u de details opgeven. 
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Scherm 4 Immunohistochemie 
 

 

Toelichting 

Rubriek Immunohistochemie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt altijd 

getoond. Hier kunt u de details opgeven. 

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

immunohistochemie = invullen. Hier kunt u de details opgeven.  

De volgende rubrieken gelden voor alle aangevinkte Locatie biopten. Bij target (1), (2), (3), (4), (5) 

en/of (6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) en/of (8)  wordt de tekst gebruikt welke eerder 

ingevuld is. 

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

immunohistochemie = invullen. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een verplicht 

vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek CK5: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Positief = CK5. Hier kunt u de details opgeven. 
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Rubriek CK6: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Positief = CK6. Hier kunt u de details opgeven. 

Rubriek CK5/6: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Positief = CK5 en CK6. Hier kunt u de details opgeven. 

Rubriek P63: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

Positief = P63. Hier kunt u de details opgeven. 

Rubriek Percentage positieve tumorcelkernen KI67/MIB1: De rubriek is niet verplicht om in te 

vullen. Deze rubriek wordt getoond als Positief = KI67/MiB1. Hier kunt u de details opgeven.  

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

immunohistochemie = invullen. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een verplicht 

vrij in te vullen tekst veld. 
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Scherm 5 Overig 
 

 

Toelichting 

Rubriek Overige bevindingen links: (nv): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als en locatie biopten = links of beiderzijds en invasieve tumor aanwezig = ja OF als 

invasieve tumor aanwezig = nee, * hooggradige PIN OF als invasieve tumor aanwezig = nee, atypische 

klierbuizen, verdacht voor prostaatcarcinoom. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een 

verplicht vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Overige bevindingen rechts: (nv): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt getoond als en locatie biopten = rechts of beiderzijds en invasieve tumor aanwezig = ja OF als 

invasieve tumor aanwezig = nee, * hooggradige PIN OF als invasieve tumor aanwezig = nee, atypische 

klierbuizen, verdacht voor prostaatcarcinoom. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een 

verplicht vrij in te vullen tekst veld. 

De volgende rubriek geldt voor alle aangevinkte Locatie biopten. Bij target (1), (2), (3), (4), (5) en/of 

(6) net als bij locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) en/of (8)  wordt de tekst gebruikt welke eerder 

ingevuld is. 
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Rubriek Overige bevindingen target (1): (nv): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als en locatie biopten = target (1) en invasieve tumor aanwezig = ja OF 

als invasieve tumor aanwezig = nee, * hooggradige PIN OF als invasieve tumor aanwezig = 

nee, atypische klierbuizen, verdacht voor prostaatcarcinoom. Hier kunt u de details opgeven. 

Bij anders komt een verplicht vrij in te vullen tekst veld. 

 

Scherm 6 Consult/revisie 
 

 

Een generiek scherm met rubrieken aangaande consulten intern, extern en revisie intern en extern 

Rubriek Naam externe lab met T-nummer: Een niet verplichte rubriek waar het onderzoeksnummer 

en PA laboratorium kan worden vermeld. Wordt weergeven in de PV en conclusie 

Rubriek Conclusie consult extern: Een niet verplichte rubriek welke wordt getoond bij als soort 

onderzoek = consult op verzoek patholoog elders. Wordt weergeven in de PV en conclusie 

Rubriek Conclusie revisie extern: Een niet verplichte rubriek welke wordt getoond bij als soort 

onderzoek = revisie extern. Wordt weergeven in de PV en conclusie 

Rubriek Conclusie revisie intern: Een niet verplichte rubriek welke wordt weergeven in de PV 

Rubriek Consult: Een niet verplichte rubriek welke wordt weergeven in de PV 

Rubriek Consult door: Een niet verplichte rubriek welke wordt weergeven in de PV 
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Scherm Protocollaire verslaglegging (PV)  
 

 

Toelichting 

In het Protocollair verslag worden alle ingevulde rubrieken gestructureerd weergeven.  
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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 vermeldt 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.  

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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Informatie Blauwe Bolletjes (IBB) 

Microscopie 

Type tumor (WHO):  

varianten van adenocarcinoom: atrofisch, pseudohyperplastisch, schuimcellig en oncocytair. 

Zijdigheid atypische klierbuizen: 
In verband met herhaling vd biopten is de zijdigheid vd atypische buizen van belang 
 
Zijdigheid multifocale hooggradige PIN: 
Hooggradige PIN in biopten uit richtlijn prostaatcarcinoom; Oncoline 
In prostaatnaaldbiopten zonder prostaatcarcinoom wordt het vermelden van de aanwezigheid van 
multifocaal (≥ 2 foci) hooggradig PIN aanbevolen. 
Herbiopteren na een diagnose van multifocaal HGPIN wordt aanbevolen. 
Bij de PA diagnose ‘verdacht maligne' wordt een serie biopten herhaald met extra biopten uit het 
verdachte gebied. 
In verband met herhaling vd biopten is de zijdigheid vd multifocale hooggradige PIN van belang 

Gleason score en oppervlakte tumor 

Verslaglegging volume tumor:  
Volume tumor …… (%):    
Indien er 2 foci adenocarcinoom in 1 biopt aanwezig zijn, dient het tumorvolume % en de tumor-
lengte bepaald te worden, 
alsof het tussenliggende benigne prostaatweefsel ook tumor is. 
Bijv. tumorfocus 1 3 mm, tussenliggend benigne weefsel 7 mm, tumorfocus 2 2 mm, benigne weefsel 
6 mm: tumor-volume 3+7+2=12 mm (12/18=67%) 
Referenties: Arias-Stella et al. Am J Surg Path 2015;39:281-286; Karam et al. Am J Surg Path 
2011;35:1351-1355; 
 
Cumulatieve lengte tumor ……. ( xx,x mm): 
litt: Bismar et al. Multiple measures of carcinoma enz. in prediction of pathologic stage. Am J Surg 
Pathol 2003;27:432-440. 
De cumulatieve lengte tezamen met het aantal tumorpositieve biopten geeft een goede indicatie 
voor het totale tumorvolume. 
Het aantal tumorpositieve biopten tezamen met de maximale tumorlengte in één van de biopten 
geeft een lagere voorspellende waarde. 
 
Gleason score ……: 
Litt: Epstein JI et al. The 2005 ISUP Consensus Conf. on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma.  Am J 
Surg Pathol 2005;29:1228-1242. 
De Gleason score 1 kan niet gesteld worden op biopten 
Gleason groeipatroon 1 is zeldzaam en deze score kan alleen gemaakt worden op een excisie 
preparaat, en niet op een naaldbiopt,  
omdat alleen bij grotere excisies de afgeronde begrenzing van dit groeipatroon kan worden 
beoordeeld.  
Gleasonpatroon 2 is lastig te onderscheiden op een naaldbiopt  
Gleasonpatroon 2 komt vooral in anterior gelegen tumoren voor; het ECHO-geleide naaldbiopt komt 
vaak niet zo ver anterior. 
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De kans op een onderschatting van de uiteindelijke Gleason score is groot, vooral bij GS 2+2=4.   
Het verdient aanbeveling om bij GS 2+2=4 externe consultatie te verrichten. 
Berekening totaalscore: volgens de modified Gleason score; volgens ISUP 2005 (Epstein et al. Am J 
Surg Pathol 2005;29:1228-1242) 
Bereking Gleason score: de waarde van de meest voorkomende component + de hoogste waarde van 
de 2de en 3de componenent. 
Vermelding: Gleason score: (waarde van de meest voorkomende component) + (de hoogtste  waarde 
van de 2de of 3de component) = (de berekende waarde).    
 
ISUP: groepen 
Gleasen score 1e en 2e component = ISUP Groep 
3+3 = 6 : ISUP groep 1 
3+4 = 7: ISUP groep 2 
4+3 = 7: ISUP groep 3 
4+4, 5+3, 3+5 = 8: ISUP groep 4 
4+5 of 5+4 of 5+5: ISUP groep 5 

 
The 2014 ISUP GS gradering Prostaatcarcinoom 

http://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/The%202014%20International%20Society%20of%2

0Urological%20Pathology%20(ISUP)%20Consensus%20Conference%20on%20Gleason%20Grading%2

0of%20Prostatic%20Carcinoma%20Definition%20of%20Grading%20Patterns%20and%20Pro.pdf 

The 2005 ISUP GS gradering Prostaatcarcinoom 

http://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/e%202005%20International%20Society%20of%20U

rological%20Pathology%20(ISUP)%20Consensus%20Conference%20on%20Gleason%20Grading%20of

%20Prostatic%20Carcinoma.pdf 

http://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/The%202014%20International%20Society%20of%20Urological%20Pathology%20(ISUP)%20Consensus%20Conference%20on%20Gleason%20Grading%20of%20Prostatic%20Carcinoma%20Definition%20of%20Grading%20Patterns%20and%20Pro.pdf
http://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/The%202014%20International%20Society%20of%20Urological%20Pathology%20(ISUP)%20Consensus%20Conference%20on%20Gleason%20Grading%20of%20Prostatic%20Carcinoma%20Definition%20of%20Grading%20Patterns%20and%20Pro.pdf
http://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/The%202014%20International%20Society%20of%20Urological%20Pathology%20(ISUP)%20Consensus%20Conference%20on%20Gleason%20Grading%20of%20Prostatic%20Carcinoma%20Definition%20of%20Grading%20Patterns%20and%20Pro.pdf
http://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/e%202005%20International%20Society%20of%20Urological%20Pathology%20(ISUP)%20Consensus%20Conference%20on%20Gleason%20Grading%20of%20Prostatic%20Carcinoma.pdf
http://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/e%202005%20International%20Society%20of%20Urological%20Pathology%20(ISUP)%20Consensus%20Conference%20on%20Gleason%20Grading%20of%20Prostatic%20Carcinoma.pdf
http://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/e%202005%20International%20Society%20of%20Urological%20Pathology%20(ISUP)%20Consensus%20Conference%20on%20Gleason%20Grading%20of%20Prostatic%20Carcinoma.pdf
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Andere bevindingen "...”: 

“Intraductaal carcinoom van de prostaat (IDC-P) en invasief cribriform groeipatroon zijn beide 

geassocieerd met een grotere kans op extra-prostatische uitbreiding, metastasering en disease-

specific death. 

 Morfologisch is er een grote overeenkomst tussen beide entiteiten. Het verschil is echter dat IDC-P 

per definitie binnen pre-existente klierbuizen aanwezig is en cribriform carcinoom invasief is.  

IDC-wordt derhalve omgeven door basale cellen en invasief cribriform carcinoom niet; de basale 

cellen kunnen als een continue laag of slechts sporadisch rondom IDC-P voorkomen. IDC-P wordt niet 

gegradeerd.  

Hoewel IDC-P zeldzaam kan voorkomen bij Gleason score 3+3=6, wordt het vaker gezien bij hogere 

Gleason scores. Invasief cribriform carcinoom is per definitie Gleason graad 4. IDC-P en invasieve 

cribriforme groei kunnen apart of samen voorkomen. 

 Het klinisch belang van beide laesies is dat patiënten met deze groeipatronen een agressievere 

ziekte hebben en niet in aanmerking komen voor active surveillance.  

Referenties: Dong et al. Am J Surg Path 2013; 37: 1855-1861; Khani and Epstein Am J Surg Path 2015; 

39: 1383-1389; Kweldam et al. Mod Pathol 2016; 29: 630-636. ”  
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Gecomprimeerd totaaloverzicht van gegevens en gebruikers opties 

Interne naam Externe naam Veld definitie Sc
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Soortonderzoek Soort onderzoek Tekenreeks 1 X   X  

VermeldenAlsLinks  Links vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsRechts Rechts vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd1  Target 1 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd2 Target 2 vermelden als Tekenreeks 1  X X   
VermeldenAlsAnd3 Target 3 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd4 Target 4 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd5 Target 5 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd6 Target 6 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd7 Locatie 1 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd8 Locatie 2 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd9 Locatie 3 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd10 Locatie 4 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd11 Locatie 5 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd12 Locatie 6 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

VermeldenAlsAnd13 Locatie 7 vermelden als Tekenreeks 1  X X   
VermeldenAlsAnd14 Locatie 8 vermelden als Tekenreeks 1  X X   

AantalBioptenAnd1 Aantal biopten “locatie biopt target (1)” Tekenreeks 1 X  X   

AantBioptenAnd1Ex Aantal biopten “locatie biopt target (1)” exact HeelGetal 1 X  x   

AantBioptenAnd1GeenProst 
Aantal biopten "locatie biopten target (1)" 
zonder prostaatklierweefsel HeelGetal 

1 
 

    

AantBioptenAnd1Red Reden voor n.v.t. Tekenreeks 1      

AantBioptenAnd1Sm 
Aantal biopten "locatie biopten target (1)" 
kleiner dan 10 mm HeelGetal 

1 
 

    

AantalBioptenAnd2 Aantal biopten “locatie biopt target (2)” Tekenreeks 1 X  X   

AantBioptenAnd2Ex Aantal biopten “locatie biopt target (2)” exact HeelGetal 1 X  X   

AantBioptenAnd2GeenProst 
Aantal biopten "locatie biopten target (2)" 
zonder prostaatklierweefsel HeelGetal 

1 
 

    

AantBioptenAnd2Red Reden voor n.v.t. Tekenreeks 1      

AantBioptenAnd2Sm 
Aantal biopten "locatie biopten target (2)" 
kleiner dan 10 mm HeelGetal 

1 
 

    

AantalBioptenAnd3 Aantal biopten “locatie biopt target (3)” Tekenreeks 1 X  X   

AantBioptenAnd3Ex Aantal biopten “locatie biopt target (3)” exact HeelGetal 1 X  X   

AantBioptenAnd3GeenProst 
Aantal biopten "locatie biopten target (3)" 
zonder prostaatklierweefsel HeelGetal 

1 
 

    

AantBioptenAnd3Red Reden voor n.v.t. Tekenreeks 1      

AantBioptenAnd3Sm 
Aantal biopten "locatie biopten target (3)" 
kleiner dan 10 mm HeelGetal 

1 
 

    

AantalBioptenAnd4 Aantal biopten “locatie biopt target (4)” Tekenreeks 1 X  X   

AantBioptenAnd4Ex Aantal biopten “locatie biopt target (4)” exact HeelGetal 1 X  X   

AantBioptenAnd4GeenProst 
Aantal biopten "locatie biopten target (4)" 
zonder prostaatklierweefsel HeelGetal 

1 
 

    

AantBioptenAnd4Red Reden voor n.v.t. Tekenreeks 1      

AantBioptenAnd4Sm 
Aantal biopten "locatie biopten target (4)" 
kleiner dan 10 mm HeelGetal 

1 
 

    

AantalBioptenAnd5 Aantal biopten “locatie biopt target (5)” Tekenreeks 1 X  X   

AantBioptenAnd5Ex Aantal biopten “locatie biopt target (5)” exact HeelGetal 1 X  X   

AantBioptenAnd5GeenProst 
Aantal biopten "locatie biopten target (5)" 
zonder prostaatklierweefsel HeelGetal 

1 
 

    

AantBioptenAnd5Red Reden voor n.v.t. Tekenreeks 1      
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AantBioptenAnd5Sm 
Aantal biopten "locatie biopten target (5)" 
kleiner dan 10 mm HeelGetal 

1 
 

    

AantalBioptenAnd6 Aantal biopten “locatie biopt target (6)” Tekenreeks 1 X  X   

AantBioptenAnd6Ex Aantal biopten “locatie biopt target (6)” exact HeelGetal 1 X  X   

AantBioptenAnd6GeenProst 
Aantal biopten "locatie biopten target (6)" 
zonder prostaatklierweefsel HeelGetal 

1 
 

    

AantBioptenAnd6Red Reden voor n.v.t. Tekenreeks 1      

AantBioptenAnd6Sm 
Aantal biopten "locatie biopten target (6)" 
kleiner dan 10 mm HeelGetal 

1 
 

    

AantalBioptenLinks Aantal biopten links Tekenreeks 1 X  X   
AantBioptenLinksEx Aantal biopten links exact HeelGetal 1 X  X   

AantBioptenLinksGeenProst 
Aantal biopten links zonder 
prostaatklierweefsel HeelGetal 

1 
 

    

AantBioptenLinksRed Reden voor n.v.t. Tekenreeks 1      

AantBioptenLinksSm Aantal biopten links kleiner dan 10 mm HeelGetal 1      

AantalBioptenRechts Aantal biopten rechts Tekenreeks 1 X  X   
AantBioptenRechtsEx Aantal biopten rechts exact HeelGetal 1 X  X   

AantBioptenRechtsGeenProst 
Aantal biopten rechts zonder 
prostaatklierweefsel HeelGetal 

1 
 

    

AantBioptenRechtsRed Reden voor n.v.t. Tekenreeks 1      

AantBioptenRechtsSm Aantal biopten rechts kleiner dan 10 mm HeelGetal 1      

AndereAfwijking (Andere) afwijking Tekenreeks 2      

AndereAfwijkingAnd (Andere) afwijking anders Tekenreeks 2      
EerderTherapie Eerdere therapie Tekenreeks 1      

EerderTherapieAnd Eerdere therapie anders Tekenreeks 1      

ExtraProstUitbreiding Extra-prostatische uitbreiding Tekenreeks 2 X  X   

TumorPalpabel Was tumor palpabel? Tekenreeks 2  X    

Gl10eBioptLenAnd1 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl10eBioptLenAnd2 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl10eBioptLenAnd3 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl10eBioptLenAnd4 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl10eBioptLenAnd5 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl10eBioptLenAnd6 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      
Gl10eBioptLenLinks 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl10eBioptLenRechts 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl1eBioptLenAnd1 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl1eBioptLenAnd2 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl1eBioptLenAnd3 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl1eBioptLenAnd4 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl1eBioptLenAnd5 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl1eBioptLenAnd6 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl1eBioptLenLinks 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl1eBioptLenRechts 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl2eBioptLenAnd1 2e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      
Gl2eBioptLenAnd2 2e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl2eBioptLenAnd3 2e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl2eBioptLenAnd4 2e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl2eBioptLenAnd5 2e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl2eBioptLenAnd6 2e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl2eBioptLenLinks 2e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl2eBioptLenRechts 2e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      
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Gl2eCompAnd1 2de component HeelGetal 3 X  X   
Gl2eCompAnd2 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompAnd3 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompAnd4 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompAnd5 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompAnd6 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompLinks 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompRechts 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl3eBioptLenAnd1 3e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl3eBioptLenAnd2 3e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl3eBioptLenAnd3 3e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      
Gl3eBioptLenAnd4 3e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl3eBioptLenAnd5 3e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl3eBioptLenAnd6 3e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl3eBioptLenLinks 3e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl3eBioptLenRechts 3e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl4eBioptLenAnd1 4e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl4eBioptLenAnd2 4e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl4eBioptLenAnd3 4e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl4eBioptLenAnd4 4e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl4eBioptLenAnd5 4e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl4eBioptLenAnd6 4e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      
Gl4eBioptLenLinks 4e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl4eBioptLenRechts 4e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl5eBioptLenAnd1 5e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl5eBioptLenAnd2 5e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl5eBioptLenAnd3 5e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl5eBioptLenAnd4 5e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl5eBioptLenAnd5 5e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl5eBioptLenAnd6 5e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl5eBioptLenLinks 5e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl5eBioptLenRechts 5e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl6eBioptLenAnd1 6e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      
Gl6eBioptLenAnd2 6e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl6eBioptLenAnd3 6e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl6eBioptLenAnd4 6e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl6eBioptLenAnd5 6e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl6eBioptLenAnd6 6e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl6eBioptLenLinks 6e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl6eBioptLenRechts 6e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl7eBioptLenAnd1 7e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl7eBioptLenAnd2 7e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl7eBioptLenAnd3 7e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      
Gl7eBioptLenAnd4 7e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl7eBioptLenAnd5 7e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl7eBioptLenAnd6 7e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl7eBioptLenLinks 7e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl7eBioptLenRechts 7e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl8eBioptLenAnd1 8e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl8eBioptLenAnd2 8e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl8eBioptLenAnd3 8e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      
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Gl8eBioptLenAnd4 8e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      
Gl8eBioptLenAnd5 8e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl8eBioptLenAnd6 8e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl8eBioptLenLinks 8e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl8eBioptLenRechts 8e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl9eBioptLenAnd1 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl9eBioptLenAnd2 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl9eBioptLenAnd3 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl9eBioptLenAnd4 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl9eBioptLenAnd5 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl9eBioptLenAnd6 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      
Gl9eBioptLenLinks 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl9eBioptLenRechts 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm) Getal 3      

Gl1eBioptLenAnd7 1e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl1eBioptLenAnd8 1e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl1eBioptLenAnd9 1e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl1eBioptLenAnd10 1e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl1eBioptLenAnd11 1e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl1eBioptLenAnd12 1e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl1eBioptLenAnd13 1e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl1eBioptLenAnd14 1e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl2eBioptLenAnd7 2e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl2eBioptLenAnd8 2e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl2eBioptLenAnd9 2e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl2eBioptLenAnd10 2e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl2eBioptLenAnd11 2e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl2eBioptLenAnd12 2e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl2eBioptLenAnd13 2e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl2eBioptLenAnd14 2e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl3eBioptLenAnd7 3e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl3eBioptLenAnd8 3e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl3eBioptLenAnd9 3e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl3eBioptLenAnd10 3e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl3eBioptLenAnd11 3e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     
Gl3eBioptLenAnd12 3e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl3eBioptLenAnd13 3e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl3eBioptLenAnd14 3e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl4eBioptLenAnd7 4e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl4eBioptLenAnd8 4e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl4eBioptLenAnd9 4e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl4eBioptLenAnd10 4e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl4eBioptLenAnd11 4e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl4eBioptLenAnd12 4e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl4eBioptLenAnd13 4e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl4eBioptLenAnd14 4e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     
Gl5eBioptLenAnd7 5e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl5eBioptLenAnd8 5e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl5eBioptLenAnd9 5e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl5eBioptLenAnd10 5e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl5eBioptLenAnd11 5e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     
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Gl5eBioptLenAnd12 5e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     
Gl5eBioptLenAnd13 5e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl5eBioptLenAnd14 5e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl6eBioptLenAnd7 6e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl6eBioptLenAnd8 6e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl6eBioptLenAnd9 6e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl6eBioptLenAnd10 6e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl6eBioptLenAnd11 6e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl6eBioptLenAnd12 6e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl6eBioptLenAnd13 6e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl6eBioptLenAnd14 6e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     
Gl7eBioptLenAnd7 7e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl7eBioptLenAnd8 7e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl7eBioptLenAnd9 7e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl7eBioptLenAnd10 7e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl7eBioptLenAnd11 7e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl7eBioptLenAnd12 7e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl7eBioptLenAnd13 7e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl7eBioptLenAnd14 7e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl8eBioptLenAnd7 8e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl8eBioptLenAnd8 8e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl8eBioptLenAnd9 8e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     
Gl8eBioptLenAnd10 8e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl8eBioptLenAnd11 8e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl8eBioptLenAnd12 8e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl8eBioptLenAnd13 8e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl8eBioptLenAnd14 8e biopt lengte tumor (xx,x mm) Getal 3 X     

Gl9eBioptLenAnd7 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl9eBioptLenAnd8 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl9eBioptLenAnd9 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl9eBioptLenAnd10 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl9eBioptLenAnd11 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl9eBioptLenAnd12 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     
Gl9eBioptLenAnd13 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl9eBioptLenAnd14 9e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl10eBioptLenAnd7 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl10eBioptLenAnd8 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl10eBioptLenAnd9 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl10eBioptLenAnd10 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl10eBioptLenAnd11 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl10eBioptLenAnd12 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl10eBioptLenAnd13 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     

Gl10eBioptLenAnd14 10e biopt lengte tumor ( xx,x mm): Getal 3 X     
GlCumLenTumAnd7 Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten (X)" 

(x,x mm) 
Getal 3 

X 
 X   

GlCumLenTumAnd8 Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten (X)" 
(x,x mm) 

Getal 3 
X 

 X   

GlCumLenTumAnd9 Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten (X)" 
(x,x mm) 

Getal 3 
X 

 X   

GlCumLenTumAnd10 Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten (X)" 
(x,x mm) 

Getal 3 
X 

 X   
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GlCumLenTumAnd11 Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten (X)" 
(x,x mm) 

Getal 3 
X 

 X   

GlCumLenTumAnd12 Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten (X)" 
(x,x mm) 

Getal 3 
X 

 X   

GlCumLenTumAnd13 Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten (X)" 
(x,x mm) 

Getal 3 
X 

 X   

GlCumLenTumAnd14 Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten (X)" 
(x,x mm) 

Getal 3 
X 

 X   

GlVolumeTumAnd7 Volume tumor " locatie biopten (1)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd8 Volume tumor " locatie biopten (2)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd9 Volume tumor " locatie biopten (3)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd10 Volume tumor " locatie biopten (4)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd11 Volume tumor " locatie biopten (5)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd12 Volume tumor " locatie biopten (6)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd13 Volume tumor " locatie biopten (7)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd14 Volume tumor " locatie biopten (8)" (%) HeelGetal 3 X  X   
GlGleasonScoAnd7 Gleason score " locatie biopten (1)" Tekenreeks 3 X     

GlGleasonScoAnd8 Gleason score " locatie biopten (2)" Tekenreeks 3 X     

GlGleasonScoAnd9 Gleason score " locatie biopten (3)" Tekenreeks 3 X     

GlGleasonScoAnd10 Gleason score " locatie biopten (4)" Tekenreeks 3 X     

GlGleasonScoAnd11 Gleason score " locatie biopten (5)" Tekenreeks 3 X     

GlGleasonScoAnd12 Gleason score " locatie biopten (6)" Tekenreeks 3 X     

GlGleasonScoAnd13 Gleason score " locatie biopten (7)" Tekenreeks 3 X     

GlGleasonScoAnd14 Gleason score " locatie biopten (8)" Tekenreeks 3 X     

GlMeestVkCompAnd7 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompAnd8 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompAnd9 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   
GlMeestVkCompAnd10 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompAnd11 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompAnd12 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompAnd13 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompAnd14 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompAnd7 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompAnd8 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompAnd9 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompAnd10 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompAnd11 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompAnd12 2de component HeelGetal 3 X  X   
Gl2eCompAnd13 2de component HeelGetal 3 X  X   

Gl2eCompAnd14 2de component HeelGetal 3 X  X   

GlAndBevAnd7 Andere bevindingen " locatie biopten (1)" Tekenreeks 3 X  X   

GlAndBevAnd8 Andere bevindingen " locatie biopten (2)" Tekenreeks 3 X  X   

GlAndBevAnd9 Andere bevindingen " locatie biopten (3)" Tekenreeks 3 X  X   

GlAndBevAnd10 Andere bevindingen " locatie biopten (4)" Tekenreeks 3 X  X   

GlAndBevAnd11 Andere bevindingen " locatie biopten (5)" Tekenreeks 3 X  X   

GlAndBevAnd12 Andere bevindingen " locatie biopten (6)" Tekenreeks 3 X  X   

GlAndBevAnd13 Andere bevindingen " locatie biopten (7)" Tekenreeks 3 X  X   

GlAndBevAnd14 Andere bevindingen " locatie biopten (8)" Tekenreeks 3 X  X   
GlAantBioptTumPosAnd7 Aantal tumorpositieve biopten " locatie 

biopten (1)" Tekenreeks 
3 

X 
 X   
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GlAantBioptTumPosAnd8 Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (2)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd9 Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (3)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd10 Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (4)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd11 Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (5)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd12 Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (6)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd13 Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (7)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd14 Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (8)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd7Ex Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (1)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd8Ex Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (2)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd9Ex Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (3)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd10Ex Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (4)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd11Ex Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (5)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd12Ex Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (6)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd13Ex Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (7)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd14Ex Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten (8)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantalBioptTumPosAnd1 
Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten target (1)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd1Ex 
Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten target (1)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantalBioptTumPosAnd2 
Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten target (1)"  Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd2Ex 
Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten target (2)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantalBioptTumPosAnd3 
Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten target (3)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd3Ex 
Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten target (3)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd4Ex 
Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten target (4)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd5Ex 
Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten target (5)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantBioptTumPosAnd6Ex 
Aantal tumorpositieve biopten " locatie 
biopten target (6)" (exact) HeelGetal 

3 
X 

 X   

GlAantalBioptTumPosLinks Aantal tumorpositieve biopten links Tekenreeks 3 X  X   

GlAantBioptTumPosLinksEx Aantal tumorpositieve biopten links exact HeelGetal 3 X  X   

GlAantalBioptTumPosRechts Aantal tumorpositieve biopten rechts Tekenreeks 3 X  X   
GlAantBioptTumPosRechtsEx Aantal tumorpositieve biopten rechts exact HeelGetal 3 X  X   
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GlAndBevAnd1 
Andere bevindingen  " locatie biopten target 
(1)" Tekenreeks 

3 
X 

    

GlAndBevAnd2 
Andere bevindingen  " locatie biopten target 
(2)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAndBevAnd3 
Andere bevindingen  " locatie biopten target 
(3)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAndBevAnd4 
Andere bevindingen  " locatie biopten target 
(4)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAndBevAnd5 
Andere bevindingen  " locatie biopten target 
(5)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAndBevAnd6 
Andere bevindingen  " locatie biopten target 
(6)" Tekenreeks 

3 
X 

 X   

GlAndBevLinks Andere bevindingen links Tekenreeks 3 X  X   

GlAndBevRechts Andere bevindingen rechts Tekenreeks 3 X  X   

GlBioptLarger50PercTum 
Is een van de biopten voor > 50% ingenomen 
door tumor Tekenreeks 

3 
 

    

GlCumLenTumAnd1 
Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten 
target (1)" (x,x mm) Getal 

3 
 

 X   

GlCumLenTumAnd2 
Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten 
target (2)" (x,x mm) Getal 

3 
 

 X   

GlCumLenTumAnd3 
Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten 
target (3)" (x,x mm) Getal 

3 
 

 X   

GlCumLenTumAnd4 
Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten 
target (4)" (x,x mm) Getal 

3 
 

 X   

GlCumLenTumAnd5 
Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten 
target (5)" (x,x mm) Getal 

3 
 

 X   

GlCumLenTumAnd6 
Cumulatieve lengte tumor " locatie biopten 
target (6)" (x,x mm) Getal 

3 
 

 X   

GlCumLenTumLinks Cumulatieve lengte tumor links Getal 3 X  X   

GlCumLenTumRechts Cumulatieve lengte tumor rechts Getal 3 X  X   

GlGleasonScoAnd1 Gleason score " locatie biopten target (1)" Tekenreeks 3 X  X   

GlGleasonScoAnd2 Gleason score " locatie biopten target (2)" Tekenreeks 3 X  X   
GlGleasonScoAnd3 Gleason score " locatie biopten target (3)" Tekenreeks 3 X  X   

GlGleasonScoAnd4 Gleason score " locatie biopten target (4)" Tekenreeks 3 X  X   

GlGleasonScoAnd5 Gleason score " locatie biopten target (5)" Tekenreeks 3 X  X   

GlGleasonScoAnd6 Gleason score " locatie biopten target (6)" Tekenreeks 3 X  X   

GlGleasonScoLinks Gleason score links Tekenreeks 3 X  X   

GlGleasonScoRechts Gleason score rechts Tekenreeks 3 X  X   

GlGleasonWaAnd1 Gleason waarde " locatie biopten target (1) Tekenreeks 1 X  X   

GlGleasonWaardeAnd1Tot 
Gleason waarde " locatie biopten target (1) 
totaal HeelGetal 

1 

X 
 X   

GlGleasonWaAnd2 Gleason waarde " locatie biopten target (2) Tekenreeks 1 X  X   

GlGleasonWaardeAnd2Tot 
Gleason waarde " locatie biopten target (2) 
totaal HeelGetal 

1 
X 

 X   

GlGleasonWaAnd3 Gleason waarde " locatie biopten target (3) Tekenreeks 1 X  X   

GlGleasonWaardeAnd3Tot 
Gleason waarde " locatie biopten target (3) 
totaal HeelGetal 

1 
X 

 X   

GlGleasonWaLinks Gleason waarde links Tekenreeks 1 X  X   

GlGleasonWaardeLinksTot Gleason waarde links totaal HeelGetal 1 X  X   

GlGleasonWaRechts Gleason waarde rechts Tekenreeks 1 X  X   

 
1 Berekende waardex 
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GlGleasonWaardeRechtsTot Gleason waarde rechts totaal HeelGetal 1 X  X   
GlHoogstePercGl4And1 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X  X   

GlHoogstePercGl4And2 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4And3 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4And4 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4And5 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4And6 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4And7 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4And8 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4And9 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4And10 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     
GlHoogstePercGl4And11 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4And12 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4And13 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4And14 Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4Links Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl4Rechts Percentage Gleason graad 4 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl5And1 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And2 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And3 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And4 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And5 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      
GlHoogstePercGl5And6 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And7 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And8 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And9 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And10 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And11 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And12 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And13 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5And14 Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3      

GlHoogstePercGl5Links Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3 X     

GlHoogstePercGl5Rechts Percentage Gleason graad 5 HeelGetal 3 X     
GlISUPWaardeAnd1x ISUP waarde HeelGetal 1 X X X   

GlISUPWaardeAnd2x ISUP waarde HeelGetal 1 X X X   

GlISUPWaardeAnd3 ISUP waarde HeelGetal 1 X X X   

GlISUPWaardeAnd4 ISUP waarde HeelGetal 1 X X X   

GlISUPWaardeAnd5 ISUP waarde HeelGetal 1 X X X   

GlISUPWaardeAnd6 ISUP waarde HeelGetal 1 X X X   

GlISUPWaardeLinks ISUP waarde HeelGetal 1 X X X   

GlISUPWaardeRechts ISUP waarde HeelGetal 1 X X X   

GlLokTumPosBioptenLinks Lokalisatie tumorpositieve biopten links Tekenreeks 3 X  X   

GlLokTumPosBioptenRechts Lokalisatie tumorpositieve biopten rechts Tekenreeks 3 X  X   
GlMeestVkCompAnd1 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompAnd2 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompAnd3 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompAnd4 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompAnd5 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompAnd6 meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompLinks meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   

GlMeestVkCompRechts meest voorkomende component HeelGetal 3 X  X   
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GlVerslagVolTum Verslaglegging volume tumor Tekenreeks 3 X  X   
GlVolumeTumAnd1 Volume tumor " locatie biopten target (1)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd2 Volume tumor " locatie biopten target (2)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd3 Volume tumor " locatie biopten target (3)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd4 Volume tumor " locatie biopten target (4)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd5 Volume tumor " locatie biopten target (5)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumAnd6 Volume tumor " locatie biopten target (6)" (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumLinks Volume tumor links (%) HeelGetal 3 X  X   

GlVolumeTumRechts Volume tumor rechts (%) HeelGetal 3 X  X   

ImImmuno Immunohistochemie Tekenreeks 4      

ImLocatieBiopten locatie biopten Tekenreeks 4      
ImNegatiefAnd1 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd1And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd2 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd2And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd3 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd3And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd4 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd4And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd5 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd5And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd6 Negatief Tekenreeks 4      
ImNegatiefAnd6And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd7 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd7And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd8 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd8And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd9 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd9And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd10 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd10And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd11 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd11And Negatief anders  Tekenreeks 4      
ImNegatiefAnd12 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd12And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd13 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd13And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd14 Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefAnd14And Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefLinks Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefLinksAnd Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImNegatiefRechts Negatief Tekenreeks 4      

ImNegatiefRechtsAnd Negatief anders  Tekenreeks 4      

ImCK5Links CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5Rechts CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And1 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And2 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And3 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And4 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And5 CK5 Tekenreeks 4      
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ImCK5And6 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And7 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And8 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And9 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And10 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And11 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And12 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And13 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK5And14 CK5 Tekenreeks 4      

ImCK6Links CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6Rechts CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And1 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And2 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And3 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And4 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And5 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And6 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And7 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And8 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And9 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And10 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And11 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And12 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And13 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK6And14 CK6 Tekenreeks 4      

ImCK56Links CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56Rechts CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And1 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And2 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And3 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And4 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And5 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And6 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And7 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And8 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And9 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And10 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And11 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And12 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And13 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCK56And14 CK5/6 Tekenreeks 4      

ImCalponineLinks Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineRechts Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd1 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd2 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd3 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd4 Calponine Tekenreeks 4      
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ImCalponineAnd5 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd6 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd7 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd8 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd9 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd10 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd11 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd12 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd13 Calponine Tekenreeks 4      

ImCalponineAnd14 Calponine Tekenreeks 4      

ImP63Links P63 Tekenreeks 4      

ImP63Rechts P63 Tekenreeks 4      

ImP63And1 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And2 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And3 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And4 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And5 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And6 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And7 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And8 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And9 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And10 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And11 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And12 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And13 P63 Tekenreeks 4      

ImP63And14 P63 Tekenreeks 4      

OvOverigBevindLinks Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindLinksAnd Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindRechts Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndRecht
s 

Overige bevindingen anders 

Tekenreeks 

4 

 

    

OvOverigBevindAnd1 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd1 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd2 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd2 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd3 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd3 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd4 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd4 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd5 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd5 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd6 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd6 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd7 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd7 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd8 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd8 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      
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OvOverigBevindAnd9 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd9 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd10 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd10 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd11 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd11 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd12 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd12 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd13 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd13 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAnd14 Overige bevindingen Tekenreeks 4      

OvOverigBevindAndAnd14 Overige bevindingen anders Tekenreeks 4      

Externtnrlab naam externe lab met T-nummer Tekenreeks 4      

ConConExtern Conclusie consult extern Tekenreeks 4      

ConRevExtern Conclusie revisie extern Tekenreeks 4      

ConRevIntern Conclusie revisie intern Tekenreeks 4      

Consult Consult Tekenreeks 4      

ConsultDoor Consult door Tekenreeks 4      

ImPercPosTumcelkernAnd1 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd2 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd3 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd4 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd5 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd6 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd7 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd8 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd9 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd10 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd11 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd12 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd13 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernAnd14 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPercPosTumcelkernLinks 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
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ImPercPosTumcelkernRechts 
Percentage positieve tumorcelkernen 
KI67/MIB1 HeelGetal 

4 
 

    

ImPositiefAnd1 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd1And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd2 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd2And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd3 Positief  Tekenreeks 4      
ImPositiefAnd3And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd4 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd4And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd5 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd5And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd6 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd6And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd7 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd7And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd8 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd8And Positief anders Tekenreeks 4      
ImPositiefAnd9 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd9And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd10 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd10And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd11 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd11And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd12 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd12And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd13 Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd13And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefAnd14 Positief  Tekenreeks 4      
ImPositiefAnd12And Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefLinks Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefLinksAnd Positief anders Tekenreeks 4      

ImPositiefRechts Positief  Tekenreeks 4      

ImPositiefRechtsAnd Positief anders Tekenreeks 4      

InvasieveTumor (Invasieve) tumor aanwezig Tekenreeks 2      

InvasieveTumorAnd (Invasieve) tumor aanwezig anders Tekenreeks 2      

LocatieBiopten locatie biopten Tekenreeks 1 X  X   

LocatieBioptenAnd1 locatie biopten target (1) Tekenreeks 1 X  X   

LocatieBioptenAnd2 locatie biopten target (2) Tekenreeks 1 X  X   
LocatieBioptenAnd3 locatie biopten target (3) Tekenreeks 1 X  X   

LocatieBioptenAnd4 locatie biopten target (4) Tekenreeks 1 X  X   

LocatieBioptenAnd5 locatie biopten target (5) Tekenreeks 1 X  X   

LocatieBioptenAnd6 locatie biopten target (6) Tekenreeks 1 X  X   

LocatieBioptenAnd7 locatie biopten target (7) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt1 locatie biopten (1) Tekenreeks 1 X     

LocBiopt2 locatie biopten (2) Tekenreeks 1 X     

LocBiopt3 locatie biopten (3) Tekenreeks 1 X     

LocBiopt4 locatie biopten (4) Tekenreeks 1 X     

LocBiopt5 locatie biopten (5) Tekenreeks 1 X     

LocBiopt6 locatie biopten (6) Tekenreeks 1 X     
LocBiopt7 locatie biopten (7) Tekenreeks 1 X     
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LocBiopt8 locatie biopten (8) Tekenreeks 1 X     
LocBiopt1Keuze locatie biopten (keuze) (1) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt2Keuze locatie biopten (keuze) (2) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt3Keuze locatie biopten (keuze) (3) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt4Keuze locatie biopten (keuze) (4) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt5Keuze locatie biopten (keuze) (5) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt6Keuze locatie biopten (keuze) (6) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt7Keuze locatie biopten (keuze) (7) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt8Keuze locatie biopten (keuze) (8) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt1Anders locatie biopten (anders) (1) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt2Anders locatie biopten (anders) (2) Tekenreeks 1 X  X   
LocBiopt3Anders locatie biopten (anders) (3) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt4Anders locatie biopten (anders) (4) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt5Anders locatie biopten (anders) (5) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt6Anders locatie biopten (anders) (6) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt7Anders locatie biopten (anders) (7) Tekenreeks 1 X  X   

LocBiopt8Anders locatie biopten (anders) (8) Tekenreeks 1 X  X   

LymfAngioInvasie (Lymf-) angio-invasie Tekenreeks 2 X  X   

MiAantalBioptHoogGradPIN Aantal biopten met hooggradige PIN Tekenreeks 2 X  X   

MiAantBioptHoogGradPINEx Aantal biopten met hooggradige PIN exact HeelGetal 2 X  X   

MiAantalBioptIntraDuctCarc 
Aantal biopten met intraductaal carcinoom 
(IDC-P) Tekenreeks 

2 
X 

 X   

MiAantBioptIntraDuctCarcEx 
Aantal biopten met intraductaal carcinoom 
(IDC-P) exact HeelGetal 

2 
X 

 X   

MiAtypischeKlierbuis Atypische klierbuizen Tekenreeks 2 X     

MiAtypischeKlierbuisAnd Atypische klierbuizen anders Tekenreeks 2 X     

MiRedenOnzBenigne Reden onzeker benigne Tekenreeks 2 X     

MiRedenOnzBenigneAnd Reden onzeker benigne anders Tekenreeks 2 X     

MiRedenVerdachtMalig Reden verdacht maligne Tekenreeks 2 X     

MiRedenVerdachtMaligAnd Reden verdacht maligne anders Tekenreeks 2 X     

MiZijdAtypischeKlierbuis Zijdigheid atypische klierbuizen Tekenreeks 2 X   X  

MiZijdIntraDuctCarc Zijdigheid  intraductaal carcinoom (IDC-P) Tekenreeks 2 X  X X  

MiZijdMultfocHoogGradPIN Zijdigheid multifocale hooggradige PIN Tekenreeks 2 X  X X  

MiZijdUnifocHoogGradPIN Zijdigheid unifocale hooggradige PIN Tekenreeks 2 X  X X  

OvOverigBevind Overige bevindingen Tekenreeks 5 X  X   
OvOverigBevindAnd Overige bevindingen anders Tekenreeks 5      

PerineuraleInvasie Perineurale invasie Tekenreeks 2      

TargetBioptenLaesie1 Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

TargetBioptenLaesie2 Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

TargetBioptenLaesie3 Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

TargetBioptenLaesie4 Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

TargetBioptenLaesie5 Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

TargetBioptenLaesie6 Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

LocBiopt1Laesie Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

LocBiopt2Laesie Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

LocBiopt3Laesie Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      
LocBiopt4Laesie Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

LocBiopt5Laesie Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

LocBiopt6Laesie Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

LocBiopt7Laesie Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      

LocBiopt8Laesie Targetbiopten o.b.v. laesie Tekenreeks 1      
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TotLenBioptenAnd1 
Totale lengte" locatie biopten target (1)" (xx,x 
mm) Getal 

1 
 

    

TotLenBioptenAnd2 
Totale lengte" locatie biopten target (2)" (xx,x 
mm) Getal 

1 
 

    

TotLenBioptenAnd3 
Totale lengte" locatie biopten target (3)" (xx,x 
mm) Getal 

1 
 

    

TotLenBioptenAnd4 
Totale lengte" locatie biopten target (4)" (xx,x 
mm) Getal 

1 
 

    

TotLenBioptenAnd5 
Totale lengte" locatie biopten target (5)" (xx,x 
mm) Getal 

1 
 

    

TotLenBioptenAnd6 
Totale lengte" locatie biopten target (6)" (xx,x 
mm) Getal 

1 
 

    

TotLenBioptenAnd7 Totale lengte" locatie biopten (1)" (xx,x mm) Getal 1      

TotLenBioptenAnd8 Totale lengte" locatie biopten (2)" (xx,x mm) Getal 1      

TotLenBioptenAnd9 Totale lengte" locatie biopten (3)" (xx,x mm) Getal 1      

TotLenBioptenAnd10 Totale lengte" locatie biopten (4)" (xx,x mm) Getal 1      

TotLenBioptenAnd11 Totale lengte" locatie biopten (5)" (xx,x mm) Getal 1      

TotLenBioptenAnd12 Totale lengte" locatie biopten (6)" (xx,x mm) Getal 1      

TotLenBioptenAnd13 Totale lengte" locatie biopten (7)" (xx,x mm) Getal 1      
TotLenBioptenAnd14 Totale lengte" locatie biopten (8)" (xx,x mm) Getal 1      

TotLenBioptenLinks Totale lengte links (xx,x mm) Getal 1 X  X   

TotLenBioptenRechts Totale lengte rechts (xx,x mm) Getal 1 X  X   

TypeTumor Type tumor (WHO) Tekenreeks 2 X  X X  

DiffGraadWho2016 Differentiatiegraad (WHO/ISUP 2016) Tekenreeks 2 X     

DiffGraadWho1973Ur Differentiatiegraad (WHO 1973) Tekenreeks 2      

Groeiwijze Groeiwijze Tekenreeks 2      

TypeTumorAnd Type tumor (WHO) anders Tekenreeks 2 X  X X  

WaardePSA Waarde PSA: (xx,x ng/ml) Getal 1      

ZijdExtraProstUitbrAdeno 
Zijdigheid extra-prostatische uitbreiding 
(acinair) adenocarcinoom Tekenreeks 

2 
X 

 X   

ZijdExtraProstUitbrDuct 
Zijdigheid extra-prostatische uitbreiding 
ductaal prostaat adenocarcinoom Tekenreeks 

2 
X 

 X 
 

 

ZijdigheidTumorLok Zijdigheid tumorlokalisatie Tekenreeks 2 X  X X  
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Overzicht van geparametriseerde rubrieken 

Het aan / uitzetten van rubrieken 
Het aan / uitzetten van rubrieken vind plaats met de admin knop links boven in het scherm. Voor dit 

protocol zijn de volgende instellingen mogelijk: 
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Prefix andere locaties prostaatbiopten 
 

 

In de PCP modus kunnen prefix locaties worden ingesteld per ziekenhuis. Bij de rubrieken “Locatie 

biopten”, de selectie kan eenmaal vastgelegd worden en middels een defaultsetting ingesteld 

worden. In het voorbeeld hier staan de reeds eerder opgegeven sets. Nieuwe sets kunnen worden 

aangevraagd via de “feedback knop”. Eenmaal ingesteld ziet het zoals onderstaande in het protocol. 
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Overzicht van controles 
• In de volgende rubrieknamen staan de punten (….) voor links, rechts, target (1), target (2), 

target (3), target (4), target (5), target (6), locatie (1), locatie (2), locatie (3), locatie (4), 

locatie (5), locatie (6), locatie (7), locatie (8) 

o De rubriek Aantal biopten ……. (exact): kan de waarde aannemen tussen: 0 – 10 

o De rubriek Aantal biopten links kleiner dan 10 mm: Controle: aantal kan niet meer 

zijn dan: Aantal biopten …… OF Aantal biopten ….. (exact) 

o De rubriek Totale lengte biopten ….. ( xx,x mm): kan de waarde aannemen tussen: 

0,1 - 300,0 mm 

o De rubriek Aantal biopten …… zonder prostaatklierweefsel: Controle: aantal kan 

niet meer zijn dan: Aantal biopten …… OF Aantal biopten ….. (exact) 

• De rubriek Waarde PSA: (xx,x ng/ml): kan de waarde aannemen tussen: 0,0 - 5000,0 

• Bij de rubriek Eerdere therapie:  is een controle:  Geen of onbekend kunnen niet samen met 

de andere mogelijkheden in deze rubriek. 

 

• Bij de rubriek (Invasieve) tumor aanwezig:  is een Controle:  nee, status na eerdere therapie" 

kan niet samen met "Eerdere therapie = geen" 

• Bij de rubriek (Andere) afwijking:  is een Controle: "geen afwijking" kan niet samen met "een 

van de andere mogelijkheden" bij deze rubriek. 

• Bij de rubriek Zijdigheid tumorlokalisatie:  is een  

o Controle: beiderzijds kan niet samen met links OF rechts 

o Controle: links of beiderzijds moet gelijk zijn aan locatie biopten = links OF beiderzijds 

o Controle: rechts of beiderzijds moet gelijk zijn aan locatie biopten = rechts OF 

beiderzijds 

• Bij de rubriek Extra-prostatische uitbreiding:  is een Controle: niet aangetroffen kan niet 

samen met de andere mogelijkheden in deze rubriek. 

• Bij de rubriek Zijdigheid extra-prostatische uitbreiding:  is een Controle: beiderzijds kan niet 

samen met links OF rechts. 

• Bij de rubriek Zijdigheid atypische klierbuizen:  is een Controle: beiderzijds kan niet samen 

met links OF rechts. 

• Bij de rubriek Zijdigheid multifocale hooggradige PIN:  is een Controle: beiderzijds kan niet 

samen met links OF rechts. 

• Bij de rubriek Zijdigheid  intraductaal carcinoom (IDC-P):  is een Controle: beiderzijds kan 

niet samen met links OF rechts. 

• De rubriek Aantal biopten met hooggradige PIN:  

o Controle het aantal afwijkende biopten kan niet meer zijn dan het gecombineerde 

aantal biopten uit Zijdigheid 

• De rubriek Aantal biopten met hooggradige PIN exact:  

o kan de waarde aannemen tussen: 1 – 50 

o Controle het aantal afwijkende biopten kan niet meer zijn dan het gecombineerde 

aantal biopten uit Zijdigheid multifocale hooggradige PIN 
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• De rubriek Aantal biopten met intraductaal carcinoom (IDC-P):  

o Controle het aantal afwijkende biopten kan niet meer zijn dan het gecombineerde 

aantal biopten uit Zijdigheid 

• De rubriek Aantal biopten met intraductaal carcinoom (IDC-P): exact:  

o kan de waarde aannemen tussen: 1 – 50 

o Controle het aantal afwijkende biopten kan niet meer zijn dan het gecombineerde 

aantal biopten uit Zijdigheid intraductaal carcinoom (IDC-P). 

 

• De volgende rubrieken gedragen zich hetzelfde voor: links, rechts, target (1), target (2), 

target (3), target (4), target (5), target (6), target (7), target (8), locatie (1), locatie (2), locatie 

(3), locatie (4), locatie (5), locatie (6), locatie (7), locatie (8). In de volgende rubrieknamen 

staan de punten (….) voor links, rechts, target (1), target (2), target (3) , target (4), target (5), 

target (6), target (7), target (8), locatie (1), locatie (2), locatie (3), locatie (4), locatie (5), 

locatie (6), locatie (7), locatie (8). 

o Bij de rubriek Aantal tumorpositieve biopten ……: is een Controle: het aantal 

tumorpositieve biopten  kan niet meer zijn dan het aantal biopten uit Aantal biopten 

…… OF Aantal biopten ….. exact 

o Bij de rubriek Aantal tumorpositieve biopten …… (exact): is een Controle: het aantal 

tumorpositieve biopten exact  kan niet meer zijn dan het aantal biopten uit Aantal 

biopten …… OF Aantal biopten ….. exact 

o De rubriek Aantal tumorpositieve biopten …… (exact): kan de waarde aannemen 

tussen: 1 – 10 

o De rubriek 1e biopt lengte tumor ( xx,x mm): kan de waarde aannemen tussen: 0,1 – 

30 mm. Dit geldt ook voor de 2e, 3e t/m 10e 

o Bij de rubriek Cumulatieve lengte tumor …….. ( xx,x mm):: is een Controle: waarde 

mag niet hoger zijn dan de waarde uit Totale lengte biopten …… ( xx,x mm) 

o De rubriek Percentage Gleason graad 4: kan de waarde aannemen tussen: 0 – 100 

o De rubriek Percentage Gleason graad 5: kan de waarde aannemen tussen: 0 – 100 

o De rubriek Volume tumor …… (%): kan de waarde aannemen tussen: 1 – 100 

o De rubriek Positief: en Negatief: Controle: waarde positief kan niet ook negatief zijn 

o De rubriek Percentage positieve tumorcelkernen KI67/MIB1: kan de waarde 

aannemen tussen: 0 – 100 
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Overzicht van berekeningen 
 

 

Gleason score 

Volgende geldt voor links, rechts, target (1), (2), (3), (4), (5), (6), locatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 
Gleason score:  de waarde van de meest voorkomende component + de hoogste waarde van 

de 2de en 3de component. 
 

ISUP 

Gleason score: 3+3 = 6:    ISUP groep 1  
Gleason score: 3+4 = 7:   ISUP groep 2  
Gleason score: 4+3 = 7:   ISUP groep 3  
Gleason score: 4+4 of 3+5 of 5+3 = 8:  ISUP groep 4  
Gleason score: 4+5 of 5+4 of 5+5:  ISUP groep 5  
 

  



Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Prostaatbiopten 

Pagina 55 van 56 

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/

