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Landelijke PALGA Protocol: 

 

Testiscarcinoom 

 

 

 

 

 

 

Auteursrechten 
Dit document bevat door auteursrechten beschermde informatie. Alle rechten zijn voorbehouden. 
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Algemeen 
Dit protocol (versie 1) is opgesteld volgens de Oncoline richtlijn Testiscarcinoom 1.2  (November 
2009), en goedgekeurd,  medio september 2013  door het Commissie Beroeps Uitoefening (CBU) van 
de Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en ontwikkeld door Pathologisch-Anatomisch 
Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). 
 
Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 

• testis 
 
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 (27-02-15) 

Initiële versie 

Versie 2 (10-09-15) 

1. Blauw bolletje toegevoegd bij rubriek “Eerdere therapie” en “Klinisch metastasen” 

2. Vermelden van percentages bij de Gemengde kiemceltumor als niet verplicht, wel een 

controle op de som van de percentages. 

3. Term “intratubulaire kiemcelneoplasie ongedifferentieerd (ITGNU)” in de rubriek 

“Intratubulaire kiemcel neoplasie” is vervallen en vervangen door “kiemcelneoplasie in situ 

(GCNIS)” 

4. Term “intratubulaire kiemcelneoplasie (met mico invasie)” in de rubriek “Intratubulaire 

kiemcel neoplasie” is vervallen en vervangen door “kiemcelneoplasie in situ (GCNIS) met 

micro-invasie” 

5. Blauw bolletje toegevoegd bij rubriek “Intatubulaire kiemcel neoplasie”  

6. Volgorde van de keuzes uit de rubriek “(overig) testisparenchym” is veranderd 

7. Voorkeursterm *thecoom doorgevoerd 

Versie 3 (09-05-2016) 

8. Tekstuele aanpassing in de conclusie bij opsomming uit de rubriek “(overig) 

testisparenchym” en “Epididymis” 

9. Aanpassing radiobutton naar checkboxen bij rubriek “Uitbreiding in rete testis” 

Versie 4 (04-07-2016) 

10. Lymfklier retroperitoneum (bevestigd) wordt N1 

11. pTx wordt pT0 bij keuze “nee, litteken na totale regressie” bij rubriek “(Invasieve) tumor 

aanwezig” 

Versie 5 (18-07-2016) 

12. Typefout hersteld in de PV en conclusie “pagetoid” 

13. Toevoeging van “(GCNIS)” achter  “pagetoid” bij keuze uit de rubriek “Uitbreiding in rete 

testis” en toegevoegd bij de PV en conclusie 

Versie 6 (23-11-2016) 

14. Aanpassing diagnose term *spermatocytair seminoom wordt *spermatocytaire tumor, 

update thesaurus 23-11-16 

15. Aanpassing diagnose term *intratubulaire kiemcelneoplasie wordt *kiemcel neoplasie in situ, 

update thesaurus 23-11-16 

Versie 7 (18-01-2017) 

16. Keuze “niet aanwezig” veranderd in “niet aangetroffen” (besluit WGP) in de rubriek  

“(Lymf-)angioinvasie” 

17. Rubriek “Uitbreiding in rete testis” checkboxen veranderd in radiobuttons. Tevens extra 

keuze toegevoegd “aanwezig; pagetoid (GCNIS) en stromaal” 
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Versie 8 (10-05-2017) 

18. Herstel typefout in keuze  “ingroei in de tunica albuginea” 

Versie 9 (24-07-2017) 

19. Bugfix, rubriek “Serosa-oppervlak vd tunica albigunea (in de tunica vaginalis)” werd niet 

getoond bij keuze “ingroei in de tunica albuginea” uit de rubriek “Invasieve groei”, tevens 

werd de pT waarde niet getoond 

20. pTis waarde toegevoegd bij keuzes “kiemcelneoplasie in situ (GCNIS)” en “kiemcelneoplasie 

in situ (GCNIS) met micro invasie” in de rubriek “Intratubulaire kiemcel neoplasie” 

Versie 10 (13-09-2017) 

21. Waarde “spermatocytair seminoom” aangepast in “spermatocytaire tumor” in de rubriek 

“Kiemceltumor (niet gemengd)” 

22. Extra rubriek “Uitbreiding in de hilaire weke delen” 

Versie 11 (01-01-2018) 

23. Protocol is modulair gemaakt en is te koppelen met andere modulaire protocollen 

24. Invoering TNM Testis UICC 8e editie 

25. Rubriek “Serosa-oppervlak vd tunica albigunea (in de tunica vaginalis)” vervalt 

26. Uitbreiding keuze met “uitbreiding (door t. albuginea) tot in de tunica vaginalis” in de rubriek 

“Invasieve groei” 

27. Extra rubriek “Diameter grootste metastase” 

Versie 12 (19-06-2019) 

28. Aanpassing in de conclusie, i.v.m. afbreken door EPD. Kortere zinnen 

29. Ingreep vermeld in de conclusie 

Versie 13 (22-08-2019) 

30. Typefout gecorrigeerd in de conclusie in “orchidectomie” 

31. Typefout gecorrigeerd OKT3/4 in OCT3/4 

32. Correctie in thesaurusterm *kiemcelneoplasie in situ 

Versie 14 (19-11-2019) 

33. Bugfix, pT werd onterecht getoond bij keuze (epi)dermoidcyste 

Versie 15 (19-11-2019) 

34. Tekstuele aanpassing in de iBB, bij rubriek “Invasieve groei” bij de pT1 en pT2 (zie verder in 

de documentatie onder Informatie Blauwe Bolletjes)  

Versie 16 (05-02-2020) 

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

Versie 17 (21-09-2020) 

36. Bugfix, waarde uit “Tumor WHO anders” in de tab Aanvulling, werd niet overgenomen in de 

diagnoseregel. 
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Versie 18 (12-04-2022) 

37. Aanpassing waarde “geen afwijkingen / fysiologisch” naar “ geen afwijkingen” in de 

rubrieken “(Overig) testisparenchym”; “Epididymis” en “Funiculus” 

Versie 19 (07-03-2023) 

38. Aanpassingen volgens Functioneel Ontwerp i.k.v. automatische testscript voor de CE-

markering 
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Handleiding 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie (algemeen) 

 

Toelichting 

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

van toepassing is.  

Rubriek Zijdigheid: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze vraag is niet verplicht om in te vullen 

als Type resectie is “lymfklierresectie voor testistumor”. Hier kunt u de zijdigheid kiezen die van 

toepassing is.  

Rubriek Lokalisatie tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de lokalisatie van de 

tumor kiezen die van toepassing is.  

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

als Lokalisatie tumor is ongelijk aan “geen (duidelijk) zichtbare tumor”. Hier kunt u de diameter  van 

de tumor kiezen die van toepassing is.  
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Rubriek Aangeleverde lymfklierstations: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type resectie is “lymfklierresectie voor testistumor” of “(inguinale) orchidectomie met 

lymfklierresectie”. 

Rubriek Klinisch metastasen: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  

Rubriek Eerdere therapie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  

Rubriek Eerdere urogenitale operaties: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. 

Rubriek Eerdere urogenitale operaties toevoeging: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als Eerdere urogenitale operaties is “ja”. 

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

 

NB. Voor Type  resectie is “excisie” wordt het Inzending deel van het protocol zichtbaar. Dit betreft 

een protocol voor een of meerdere inzendingen. 
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Scherm 2 Microscopie 

 

Toelichting 

Deze rubrieken worden getoond als Type resectie is ongelijk aan “lymfklierresectie voor testistumor”. 

Daarnaast zijn er mogelijk per rubriek nog extra voorwaarden (zie hieronder). 

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

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

(Invasieve) tumor aanwezig is “ja”. 

Rubriek Kiemceltumor (niet gemengd): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Type tumor (WHO) is “kiemceltumor (niet gemengd)”. 

Rubriek Gemengde kiemceltumor (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type tumor (WHO) is “gemengde kiemceltumor”. 

Rubriek Sex cord/gonadale stroma tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type tumor (WHO) is “sex cord/gonadale stroma tumor”. 
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Rubriek Intratubulaire kiemcel neoplasie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als (Invasieve) tumor aanwezig is "nee, intratubulaire kiemcelneoplasie (met micro-invasie)" 

of "ja, intratubulaire kiemcelneoplasie met micro-invasie". 

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

tumor aanwezig is “ja”. 

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

Lokalisatie tumor is “geen (duidelijk) zichtbare tumor” en als (Invasieve) tumor aanwezig is “ja”. 

Rubriek Uitbreiding in rete testis: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Invasieve groei is “beperkt tot de testis” of “ingroei in de tunica albigunea”. 

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

(Invasieve) tumor aanwezig is “ja”. 

Rubriek Snijvlak funiculus spermaticus: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als (Invasieve) tumor aanwezig is “ja”. 

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

aanwezig is “ja” en als Type resectie is excisie. 
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Scherm 3 Immuno 

 

Toelichting 

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

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

Immunohistochemie is “invullen”. Bij anders komt een verplicht tekst veld. 

Rubriek Beschrijving Immuno positief: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Immunohistochemie is “invullen” en als tenminste 1 keuze is gemaakt voor Immuno 

positief. 

Rubriek Percentage positieve tumorcelkernen Ki67 / MIB1: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als Immunohistochemie is “invullen” en als KI67 positief is aangevinkt. 

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

Immunohistochemie is “invullen”. Bij anders komt een verplicht tekst veld. 



 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Testis      Pagina 12 van 31   
 

Scherm 4 Lymfklier 

 

Toelichting 

Rubriek Eerder gediagnostiseerde tumor: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type resectie is “lymfklieresectie voor testistumor” 

Rubriek Kiemceltumor (niet gemengd): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Type tumor is “kiemceltumor (niet gemengd)” en als Type resectie is “lymfklieresectie voor 

testistumor”. 

Rubriek Gemengde kiemceltumor (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type tumor is “gemengde kiemceltumor”. 

Rubriek Sex cord/gonadale stroma tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type tumor is “sex cord/gonadale stroma tumor”. 

Rubriek T-nr orchidectomie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Type 

resectie is “lymfklieresectie voor testistumor”. 

Rubriek Aantal regionale lymfklieren: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type resectie is “lymfklierresectie voor testistumor” of “(inguinale) orchidectomie met 

lymfklierresectie”. 
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Rubriek Waarvan met metastasen: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Type resectie is “lymfklierresectie voor testistumor” of “(inguinale) orchidectomie met 

lymfklierresectie”. 

Rubriek Lokalisatie tumorpositieve regionale lymfklierstation(s): De rubriek is niet verplicht om in te 

vullen. 

Rubriek Diameter grootste metastase (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als het aantal regionale lymfklieren met metastasen groter of gelijk aan 1 is. 

Rubriek Extranodale groei: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als het aantal 

regionale lymfklieren met metastasen groter of gelijk aan 1 is. 

Rubriek Aantal extra-regionale lymfklieren (anders): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als Aangeleverde stations is “anders”. 

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

als Aangeleverde stations is “anders”.  
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Scherm 5 Overig 

 

Toelichting 

Deze rubrieken worden getoond als Type resectie is “(inguinale) orchidectomie” of “(inguinale) 

orchidectomie met lymfklierresectie”. 

Rubriek (Overig) testisparenchym: De rubriek is verplicht om in te vullen. Als Invasieve tumor 

aanwezig = ja, dan is de vraag niet verplicht om in te vullen. 

Rubriek Epididymis: De rubriek is verplicht om in te vullen. De vraag is alleen verplicht als Invasieve 

tumor aanwezig ongelijk aan “ja” of als Invasieve groei = “beperkt tot de testis” of “ingroei in de 

tunica albigunea”, anders is de vraag niet verplicht om in te vullen. 

Rubriek Funiculus: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.Naast bovenstaande voorwaarde is een 

extra voorwaarde voor het tonen van deze rubriek: Invasieve tumor aanwezig ongelijk aan “ja”. 
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Scherm 6 Protocollaire verslaglegging (PV) 

 

Toelichting 

In het Protocollair verslag worden alle ingevulde rubrieken gestructureerd weergeven.  



 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Testis      Pagina 16 van 31   
 

Protocol deel Inzendingen 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie (Inzendingen) 

 

Voor dit scherm zijn de volgende bedieningen relevant. 

 

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

 

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

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

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

Er kunnen maximaal 10 inzendingen worden ingevoerd. 

Toelichting 

Er worden dezelfde rubrieken getoond als zonder inzendingen. De rubrieken Zijdigheid, Lokalisatie 

tumor en Max diameter tumor worden op dit scherm per inzending herhaald. 
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Scherm 2 Microscopie (Inzendingen) 

 

Voor dit scherm zijn de volgende bedieningen relevant. 

 

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

Toelichting 

Er worden dezelfde rubrieken getoond als zonder inzendingen. Alle rubrieken worden op dit scherm 

per inzending herhaald. 
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Scherm 3 Immuno (Inzendingen) 

 

Voor dit scherm zijn de volgende bedieningen relevant. 

 

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

Toelichting 

Er worden dezelfde rubrieken getoond als zonder inzendingen. Alle rubrieken worden op dit scherm 

per inzending herhaald. 
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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 vermeld worden via de rubriek Vermelden als. Deze inzending 

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

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

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

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

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

protocol en gaat niet verloren.  
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De Diagnose bevat de Palga diagnose codering, die onderin het scherm kan worden aangevuld met 

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

protocol en gaat niet verloren.   

 

Controle knop 
 

 

 

Toelichting 

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

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

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

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

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

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

“Verwijder” kan dit ongedaan worden gemaakt.  
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Informatie Blauwe Bolletjes (IBB) 
 
Klinisch metastasen 
afstandsmetastasen 
bevestigde metastase in long= M1a 
bevestigde metastase in lever = M1b 
bevestigde lymfkliermetastase retroperitonaal (extra-regionale klier) = M1a 
 
Eerdere therapie 
chemotherapie = y 
radiotherapie = y 
radio-chemothrapie = y 
 
Intratubulaire kiemcel neoplasie 
Naast GCNIS is er intratubulair seminoom en intratubulair embryonaalcarcinoom = intratubulaire 
uitbreiding van seminoom of embryonaalca in preexistente tubuli. In deze gevallen is het lumen met 
tumor opgevuld, en gaat het niet alleen om atypische spermatogonien ter plaatse van de 
basaalmembraan zoals bij GCNIS het geval is. Het gaat om stromale ingroei in rete testis als 
ongunstige prognostische factor        
           
Invasieve groei 
pTNM testiscarcinoom UICC 8e editie 2017 
pTis intratubulaire kiemcelneoplasie (carcinoma in situ). 
pT1 beperkt tot testis en epididymis zonder vasculaire of lymfbaaninvasie. Eventueel invasie in de 
tunica albigunea, maar niet in de tunica vaginalis. 
pT2 beperkt tot testis en epididymis met vasculaire of lymfbaaninvasie of doorgroei door de tunica 
albigunea (eventueel betrokkenheid in de tunica vaginalis).  
pT3 uitbreiding in de funiculus spermaticus met of geen vasculaire of lymfbaaninvasie. 
pT4 ingroei in scrotum met of geen vasculaire of lymfbaaninvasie. 
 
 (Lymf-)angioinvasie 

INFO: Angio-invasie bij seminomen is vaker een artefact dan bij non-seminomen. 

Seminomen zijn niet-epitheliaal en de tumorcellen zijn dissociatief waardoor je ze gemakkelijk in 
andere lumina zoals bloedvaten versleept. 
Alleen als er in een vaatstructuur tumorcellen met trombus vorming gezien worden kun je overtuigd 
zijn van angio-invasie; dus tenminste pT2 
Non-seminomen zijn tumoren in epitheliaal verband die minder gemakkelijk verslepen. Hierdoor is 
angio-invasie beter te beoordelen.  

 
Diameter grootste metastase 
pN-status testiscarcinoom 8ste editie TNM 2017  
N0 geen lymfkliermetastasen. 
N1 max diameter lymfkliermetastasen < = 2,0 cm, aantal positieve lymfklieren 1 tot 5. 
N2 max diameter lymfkliermetastase > 2,0 - < = 5,0 cm of aantal positieve lymfklieren > 5 of 
extranodale groei 
N3 max diameter lymfkliermetastase > 5,0 cm 
M1 metastasen op afstand 
regionale lymfklieren: para-aortaal, pre-aortaal, inter-aortocavaal, precavaal, paracavaal, 
retrocavaal, retro-aortaal en langs vena spermatica.  
Indien er sprake is van een status na scrotale of inguinale operatie, dan worden de 
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bekkenlymfklieren en de inguinale lymfklieren als regionaal beschouwd.  
De lymfklieren worden onderzocht via normale HE-kleuring. 
 
Extranodale groei 
Extranodale groei aanwezig = N2 
 
waarvan met metastasen (extra regionaal) 
Afstandsmetastasen 
M1a= metastasen in non-regionale lymfklieren of long 
M1b=metastasen in andere organen dan non-regionale klieren of long 
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Gecomprimeerd totaaloverzicht van gegevens en gebruikers opties 

Interne naam Externe naam Veld definitie M
D
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Macro        

TypeResectie Type resectie Tekenreeks X  x x X 

Zijdigheid Zijdigheid Tekenreeks X  x x X 

LokalisatieTumor Lokalisatie tumor Tekenreeks X    X 

LokalisatieTumorAnders Lokalisatie tumor anders Tekenreeks     X 

MaxDiameterTumor Max diameter tumor Tekenreeks X  x  X 

EerdereTherapie Eerdere therapie Tekenreeks  x   X 

AanGelevLymfStat Aangeleverde lymfklierstations Tekenreeks     X 

AanGelevLymfStatAnders Aangeleverde lymfklierstations anders Tekenreeks     X 

KlinischMetastasen Klinisch metastasen Tekenreeks     X 

KlinischMetastasenAnders  Klinisch metastasen anders Tekenreeks     X 

EerdereUrogenOp Eerdere urogenitale operaties Tekenreeks  x   X 

EerdereUrogenOpTekst Eerdere urogenitale operaties toevoeging Tekenreeks  x   X 

Fertiliteitsstoornis Fertiliteitsstoornis Tekenreeks  x   X 

        

Micro (met en zonder samples)        

TumorAanwezig (Invasieve) tumor aanwezig Tekenreeks X  x  X 

TumorAanwezigAnders (Invasieve) tumor aanwezig nee, anders Tekenreeks X  x  X 

TypeTumorWHO Type Tumor (WHO) Tekenreeks X  x x X 

TypeTumorWHOAnders Type Tumor (WHO) anders Tekenreeks X  x x  

KiemceltumorNietGem Kiemceltumor (niet gemengd) Tekenreeks X  x x X 

KiemceltumorNietGemAnd Kiemceltumor (niet gemengd) anders Tekenreeks X  x x  

KiemceltumorGem Gemengde kiemceltumor (WHO) Tekenreeks X  x x X 

SeminoomPerc seminoom (xxx %) Getal X    X 

SexCordGonadaleStromaTumor Sex cord/gonadale stroma tumor Tekenreeks X    X 

SexCordGonaStromaTumorAnd Sex cord/gonadale stroma tumor anders Tekenreeks X     

IntratubuKiemcelNeoplasAnd Intratubulaire kiemcel neoplasie anders Tekenreeks X  x x  

IntratubulaireKiemcelNeoplas Intratubulaire kiemcel neoplasie Tekenreeks X  x x X 

InvasieveGroei Invasieve groei Tekenreeks X  x  X 

MaxDiameterTumor Max diameter tumor Tekenreeks   x  X 

UitbreidInReteTestis Uitbreiding in rete testis Tekenreeks X  x  X 

UitbreidingHilaireWekeDelen Uitbreiding in de hilaire weke delen: Tekenreeks X  x  X 

LymfAngioinvasie (Lymf-)angioinvasie Tekenreeks X  x  X 

SnijvlakFuniculusSpermaticus Snijvlak funiculus spermaticus Tekenreeks X  x  X 

SnijvlakFuniSpermaticusAnd Snijvlak funiculus spermaticus anders Tekenreeks X  x   

EmbryonaalCarcinoomPerc embryonaalcarcinoom (xxx %) Getal X    X 

DooierzakTumorPerc dooierzaktumor (xxx %) Getal X    X 

ChorioCarcinoomPerc choriocarcinoom (xxx %) Getal X    X 

TeratoomPerc teratoom (xxx %) Getal X    X 

Snijvlakken Snijvlakken Tekenreeks X  x  X 

SnijvlakkenAnders Snijvlakken anders Tekenreeks X  x   

Immuno (met en zonder samples)        

Immunohistochemie Immunohistochemie Tekenreeks     X 

ImmunoPositief Immuno positief Tekenreeks     X 

BeschrImmunoPositief Beschrijving Immuno Positief Tekenreeks      

PositiefAnders Positief anders Tekenreeks      

PercPositieveTumorcelkern Percentage positieve tumorcelkernen Ki67 / 
MIB1 (xxx %) 

Getal     X 

ImmunoNegatief Immuno negatief Tekenreeks     X 

NegatiefAnders Negatief anders Tekenreeks     X 

ImmunoPositiefSem Immuno positief  Tekenreeks      

BeschrImmunoPositiefSem Beschrijving Immuno Positief  Tekenreeks      

PositiefAndersSem Positief anders  Tekenreeks     X 

PercPositieveTumorcelkernSem Percentage positieve tumorcelkernen Ki67 / 
MIB1 (xxx %)  

Getal     X 
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ImmunoNegatiefSem Immuno negatief  Tekenreeks      

NegatiefAndersSem Negatief anders  Tekenreeks      

ImmunoPositiefEmb Immuno positief  Tekenreeks      

BeschrImmunoPositiefEmb Beschrijving Immuno Positief  Tekenreeks      

PositiefAndersEmb Positief anders  Tekenreeks      

PercPositieveTumorcelkernEmb Percentage positieve tumorcelkernen Ki67 / 
MIB1 (xxx %)  

Getal      

ImmunoNegatiefEmb Immuno negatief  Tekenreeks      

NegatiefAndersEmb Negatief anders  Tekenreeks      

        

ImmunoPositiefDoo Immuno positief  Tekenreeks      

BeschrImmunoPositiefDoo Beschrijving Immuno Positief  Tekenreeks      

PositiefAndersDoo Positief anders  Tekenreeks      

PercPositieveTumorcelkernDoo Percentage positieve tumorcelkernen Ki67 / 
MIB1 (xxx %)  

Getal      

ImmunoNegatiefDoo Immuno negatief  Tekenreeks      

NegatiefAndersDoo Negatief anders  Tekenreeks      

ImmunoPositiefCho Immuno positief  Tekenreeks      

BeschrImmunoPositiefCho Beschrijving Immuno Positief  Tekenreeks      

PositiefAndersCho Positief anders  Tekenreeks      

PercPositieveTumorcelkernCho Percentage positieve tumorcelkernen Ki67 / 
MIB1 (xxx %)  

Getal      

ImmunoNegatiefCho Immuno negatief  Tekenreeks      

NegatiefAndersCho Negatief anders  Tekenreeks      

ImmunoPositiefTer Immuno positief  Tekenreeks      

BeschrImmunoPositiefTer Beschrijving Immuno Positief  Tekenreeks      

PositiefAndersTer Positief anders  Tekenreeks      

PercPositieveTumorcelkernTer Percentage positieve tumorcelkernen Ki67 / 
MIB1 (xxx %)  

Getal      

ImmunoNegatiefTer Immuno negatief  Tekenreeks      

NegatiefAndersTer Negatief anders  Tekenreeks      

Lymfklieren        

DiaGrootsteMeta Diameter grootste metastase (cm) Tekenreeks X    X 

LokTumPosRegLymfStations Lokalisatie tumorpositieve regionale 
lymfklierstation(s) 

Tekenreeks X    X 

AantalRegLymf Aantal regionale lymfklieren Getal X  x  X 

EerderDiagTum Eerder gediagnostiseerde tumor Tekenreeks X    X 

EerderDiagTumAnders Eerder gediagnostiseerde tumor anders Tekenreeks X     

KiemceltumorNietGem* Kiemceltumor (niet gemengd) Tekenreeks X  x x X 

KiemceltumorNietGemAnd* Kiemceltumor (niet gemengd) anders Tekenreeks X  x x  

KiemceltumorGem* Gemengde kiemceltumor (WHO) Tekenreeks X  x x X 

SexCordGonadaleStromaTumor* Sex cord/gonadale stroma tumor Tekenreeks X    X 

SexCordGonaStromaTumorAnd* Sex cord/gonadale stroma tumor anders Tekenreeks X     

TnummerOrchidectomie T-nr orchidectomie Tekenreeks     X 

WaarvanMetMeta Waarvan met metastasen Getal X  x  X 

ExtranodaleGroei Extranodale groei Tekenreeks X    X 

AantalExtraRegLymf Aantal extra-regionale lymfklieren Getal X  x  X 

WaarvanMetMetaExtra Waarvan met metastasen Getal X  x  X 

        

Overig        

Funiculus Funiculus Tekenreeks   x  X 

OverigTestisparenchym (Overig) testisparenchym Tekenreeks   x  X 

Epididymis Epididymis Tekenreeks   x  X 

OverigTestisparenchymAnders (Overig) testisparenchym anders Tekenreeks   x   

EpididymisAnders Epididymis anders Tekenreeks   x   

FuniculusAnders Funiculus anders Tekenreeks   x   

*Identiek aan termen in het Micro deel.  
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Overzicht van geparametriseerde rubrieken 
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Overzicht van controles 
• In de rubriek Lokalisatie tumor: controle: geen (duidelijk) zichtbare tumor kan niet samen 

met een van de andere mogelijkheden. 

• In de rubriek Immuno positief mag niet hetzelfde worden aangevinkt als in de rubriek 

Immuno negatief. 

• In de rubriek Percentage positieve tumorcelkernen Ki67 / MIB1: controle: percentage moet 

≥ 0 en ≤ 100 geen decimaal. 

• In de rubriek Klinisch metastasen: controle: onbevestigd kan niet samen met bevestigd 

(dezelfde) en niet aangetroffen / onbekend kan niet samen met een andere. 

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

• In de rubriek Gemengde kiemceltumor (WHO): controle: elk percentage moet ≥ 1 en ≤ 99. 

• In de rubriek Gemengde kiemceltumor (WHO): controle: het totaal van alle percentages mag 

niet meer dan 100 zijn. 

• In de rubriek Invasieve groei: controle: beperkt tot de testis is niet mogelijk met een van de 

andere mogelijkheden. 

• In de rubriek Invasieve groei: controle: niet van toepassing is niet mogelijk met een van de 

andere mogelijkheden. 

• In de rubriek (Overig) testisparenchym: controle: geen afwijkingen / fysiologisch kan niet 

samen met een van de andere mogelijkheden. 

• In de rubriek Epididymis: controle: geen afwijkingen / fysiologisch kan niet samen met een 

van de andere mogelijkheden. 

• Aantal regionale lymfklieren of Aantal extra-regionale lymfklieren (anders) of Waarvan 

met metastasen  mag de waarden aannemen van 0 – 30 

• Waarvan met metastasen mag niet groter zijn dan Aantal regionale lymfklieren of Aantal 

extra-regionale lymfklieren (anders)  
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Overzicht van berekeningen 
 

pTNM 

pTis ja, intratubulaire kiemcelneoplasie met micro-invasie 
kiemcelneoplasie in situ (GCNIS) 
kiemcelneoplasie in situ (GCNIS) met micro-invasie  

pT1 beperkt tot de testis; ingroei in de tunica albigunea; uitbreiding in de epididymis 
pT2 uitbreiding (door t. albuginea) tot in de tunica vaginalis 

Uitbreiding in de hilaire weke delen = aanwezig 
(Lymf-)angioinvasie = aanwezig 

pT3 uitbreiding in de funiculus spermaticus 
pT4 uitbreiding in het scrotum 
N0 geen lymfkliermetastasen. 
N1 max diameter lymfkliermetastasen < = 2,0 cm, aantal positieve lymfklieren 1 tot 5. 
N2 max diameter lymfkliermetastase > 2,0 - < = 5,0 cm of aantal positieve lymfklieren > 5 of 

extranodale groei 
N3 lymfkliermetastase > 5,0 cm 
M1a metastasen in non-regionale lymfklieren of long 

bevestigde metastase in long 
bevestigde lymfkliermetastase retroperitonaal (extra-regionale klier) 

M1b metastasen in andere organen dan non-regionale klieren of long 
bevestigde metastase in lever  
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Gebruik toetsenbord 
 

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

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

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

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

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

scherm naar beneden naar gewenste schermkeuze alt <F10> 

scherm omhoog naar gewenste schermkeuze shift-alt<F10> 

   

Protocol data opslaan Opslaan alt<O> of ctrl-alt<O> 

Protocol data versturen Versturen alt<S> of ctrl-alt<S> 

Controle knop Zoek verplicht veld Alt <C> 
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Contact gegevens 
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De Bouw 123 
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Een papieren versie van deze gebruikershandleiding is op te vragen bij 

bovenstaand adres. 
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