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Algemeen 
Dit protocol (versie 1) is opgesteld volgens de Oncoline richtlijn Urotheelcarcinoom van de blaas (1.0) 

(2009), en goedgekeurd, medio juli 2013 door het Commissie Kwaliteit Beroeps Uitoefening (CKBU) 

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

Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Vanaf versie 50 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: 

• Blaas 

• Ureter 
 
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 

Initiële versie  

Versie 2 (18-03-2015) 

01. Tekstuele aanpassing in de conclusie bij keuze “Invasieve tumor aanwezig = nee, anders” 

Versie 3 (25-03-2015) 

02. Diagnoseregels: *Status na therapie veranderd in *status na behandeling 

03. Uitbreiding keuze bij rubriek “Eerdere therapie” met “chemotherapie spoeling” en “BCG-

immuuntherapie en chemotherapie spoeling” 

04. Beperking keuze “doorgroei per continuitatem” en “invasief urotheelcelcarcinoom, niet 

zijnde doorgroei per continuitatem. Uitgaande van cis urethra en/of cis prostaatklierbuizen” 

bij rubriek “Prostaat” als registratie tumor als = primair urethracarcinoom 

05. Uitbreiding keuze bij rubriek “(Invasieve) tumor aanwezig” met “Nee.” 

06. Conclusie teksten bij slijmvliesbiopten aangepast 

07. Uitbreiding keuze bij  rubriek “Invasieve groei blaascarcinoom” met “uitbreiding in de 

musculus detrusor” (pT2) 

Versie 4 (08-04-2015) 

08. Uitbreiding keuze bij rubriek “Ureteren gemarkeerd of apart” met “niet van toepassing” 

09. “y” wordt niet vermeld in de TNM als Eerdere therapie = BCG-immuuntherapie 

10. Informatie Blauw bolletje toegevoegd bij rubriek “(overige) blaasslijmvlies”   

11. pTa voor berekening TNM toegevoegd bij keuze “niet aanwezig” in de rubriek “invasieve 

groei” 

12. Tekstuele aanpassing “onsteking” wordt “ontsteking” 

13. pTis voor berekening TNM toegevoegd bij keuze “carcinoma in situ / hooggradige dysplasie” 

bij rubriek “(overige) blaasslijmvlies”   

Versie 5 (06-06-2015) 

14. Uitbreiding voorwaarden bij tonen rubriek “registratie tumor als” met “als (Invasieve) tumor 

aanwezig = nee, status na chemotherapie en/of radiotherapie + resectie met lymfklieren” 

15. Aanpassing conclusie bij voorwaarden (Invasieve) tumor aanwezig = nee, status na 

chemotherapie en/of radiotherapie met vermelding van de lymfklieren + metastases 

16. Diagnosecode *geen tumorrest vermelden bij (Invasieve) tumor aanwezig = nee, status na 

chemotherapie en/of radiotherapie 

17. Dubbele termen uit de 1e diagnoseregel verwijderd 

Versie 6 (18-06-2015) 

18. Extra rubriek “Lokalisatie TUR” als niet verplicht 

19. Extra keuze “geen (diagnostisch) materiaal aangetroffen” bij de rubriek “(invasieve) tumor 

aanwezig” 
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20. Keuzes “beperkt tot buitenste helft van de musculus detrusor” en “beperkt tot binnenste 

helft van de musculus detrusor” worden niet meer getoond bij de rubriek “Invasieve groei 

blaascarcinoom” als aardmateriaal is TUR* 

21. Extra keuze “niet te beoordelen” bij de rubriek Invasieve groei blaascarcinoom” als 

aardmateriaal is TUR* 

22. Vaste tekst “geen afwijkingen” wordt veranderd in “geen aanwijzingen voor (invasieve) 

maligniteit” in conclusie bij keuze “nee” in rubriek “(invasieve) tumor aanwezig” 

23. Lokalisatie TUR wordt opgenomen in de conclusie 

Versie 7 (10-07-2015) 

24. Extra rubriek “Musculus detrusor” niet verplicht 

25. Keuze “registratie tumor als” verschijnt bij alle keuzes “nee, status na…” uit de rubriek 

(Invasieve) tumor aanwezig als in rubriek “Protocol” “resectie met lymfklier dissectie” is 

geselecteerd 

26. Diagnoseregel aangepast voor keuze “urotheelcelcarcinoom met carcinoma in situ” 

27. Diagnoseregel met lymfklieren toegevoegd 

28. Toevoeging Blauw Bolletje bij rubriek “(Invasieve) tumor aanwezig” 

Versie 8 (19-10-2015) 

29. Diagnose code “hooggradige dysplasie” toegevoegd bij selectie “ invasieve tumor aanwezig = 

nee, carcinoma in situ / hooggradige dysplasie” 

Versie 9 (18-01-2016) 

30. Bugfix, diagnose werd niet getoond bij combinatie rubriek “Protocol” keuze “resectie” met 

keuze “niet aangetroffen” bij rubriek “Perivicale klieren” en  “Registratie tumor als”  een van 

de keuzes “nee, status na…”  

31. Bugfix PALGA codes toegevoegd bij de rubriek “Diagnose” bij keuze “blaasmapping 

(verspreide blaasbiopten)” in de rubriek “Protocol” 

32. Aanpassing in de conclusie bij TUR bij keuze “niet vermeld” in de rubriek “lokalisatie TUR”. 

Versie 10 (09-02-2016) 

33. Aanpassing voorwaarde: als aardmateriaal = blaasbiopt(en) dan rubriek “Lokalisatie 

Slijmvliesbiopt(en)” als niet verplicht.  

34. Uitbreiding keuze bij rubriek “type tumor (WHO)” met “papillair urotheelcelcarcinoom met 

verdenking op invasie” bij Protocol “TUR/biopt(en) blaas / urethra (prostatica)”en 

“blaasmapping (verspreide blaasbiopten)” 

35. Aanpassing voorwaarde: als aardmateriaal = blaasbiopt(en) OF biopt(en) blaashals OF 

biopt(en) tumorbodem dan rubriek “Invasieve groei blaascarcinoom” als niet verplicht 

36. Aanpassing voorwaarde: rubriek “Musculus detrusor” tonen bij de waarden “papillair 

urotheelcelcarcinoom zonder invasie”; “papillaire urotheelcel neoplasie van lage maligne 

potentie (PUNLMP)”; “urotheelcelpapilloom”; “geïnverteerd papilloom” uit de rubriek “type 

tumor (WHO)”  

37. Aanpassing voorwaarde: als aardmateriaal = biopt(en) urethra (prostatica) dan rubriek 

“Invasieve groei urethracarcinoom” als niet verplicht 
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Versie 11 (17-05-2016) 

38. Uitbreiding keuze bij rubriek “Type tumor overige (WHO)” met “urotheelcelcarcinoom 

nested type” en “sarcomatoid carcinoom” 

39. Extra rubriek “Type invasieve tumor bij papillair urotheelcelcarcinoom”, rubriek is niet 

verplicht 

40. Bij keuzes “urotheelcelcarcinoom micropapillair” en “urotheelcelcarcinoom nested type” 

wordt automatisch hooggradig ingevuld bij rubriek “Differentiatiegraad (WHO 2004)” 

41. Rubrieken “Snijvlak urethra” en “Snijvlak ureteren” worden als niet verplicht getoond bij 

keuze “nee, status na chemotherapie en/of radiotherapie” uit de rubriek “als Invasieve 

tumor” 

42. Volledige uitsplitsing van de lymfklieren per station met de gekoppeld de rubriek “waarvan 

met metastase(n)”, rubriek zijn verplicht bij keuze “primair blaascarcinoom” of “primair 

urethracarcinoom” bij de rubriek “Registratie tumor als”. Indien keuze is “beide” bij de 

rubriek  “Registratie tumor als” dan zijn de aparte lymfklier stations niet verplicht 

43. Lokalisatie slijmvliesbiopten opgenomen in de conclusie 

44. Toevoeging van “(diagnostisch)”  in de conclusie bij de zin “geen (diagnostisch) materiaal 

aangetroffen” 

45. Onderdrukken van rubriek “Bevinding in tumorpositief urethrasnijvlak” bij keuze “nee, 

carcinoma in situ / hooggradige dysplasie” uit de rubriek “(invasieve) tumor aanwezig” 

46. Toevoegen van de keuze uit de rubriek “Lokalisatie carcinoma in situ / hooggradige 

dysplasie” in de conclusie bij keuze “nee, carcinoma in situ / hooggradige dysplasie” uit de 

rubriek “(invasieve) tumor aanwezig” 

Versie 12 (30-05-2016) 

47. Bugfix, optellen van de metastasen van de Perivesicale klieren met metastasen uit de andere 

combinaties van de gevonden lymfklieren 

Versie 13 (22-06-2016) 

48. Bugfix, Perivesicale klieren met metastasen, zonder andere lymfkliermetastase, telt als N1 

Versie 14 (04-07-2016) 

49. Keuze uitbreiding in de rubriek “Invasieve groei” met “uitbreiding in vesiculum seminalis” 

(pT4a) 

50. Parametersetting mogelijk voor wel of geen afhankelijkheid van het geslacht 

Versie 15 (26-09-2016) 

51. Bugfix in diagnoseregel bij keuze “anders” in de rubriek “Blaasmapping”   

Versie 16 (31-10-2016) 

52. Extra rubriek “  Lymfklier iliaca communis positief” als  keuze ≠ “als aparte stations” bij de 

rubriek “Lymfklierdissectie” en bij keuze “primair blaascarcinoom” of “beide” in de rubriek 

“Registratie tumor als” 

53. Extra rubriek “Zijdigheid Lymfklier iliaca communis”. Wordt tevens vermeld in de conclusie 

indien positief 
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54. Extra rubriek “Diameter grootste metastase” bij  keuze “primair blaascarcinoom” of “beide” 

in de rubriek “Registratie tumor als”  

55. Radiobutton keuze verwijderd, nu getalswaarde invullen bij Rubriek “Diameter grootste 

metastase” bij keuze “primair urethracarcinoom” of “beide” in de rubriek “Registratie tumor 

als”  

56. Bugfix: tekst uit rubriek “Lokalisatie slijmvliesbiopten anders” weergegeven in de conclusie 

 

Versie 17 (07-12-2016) 

57. Extra keuze “immuuntherapie” in de rubriek “Eerdere therapie” 

58. Extra keuze “urotheelcelcarcinoom nos” in de rubriek “Type tumor (WHO)” bij TUR en 

biopten 

59. Extra rubriek “Tumorlokalisatie”, bij keuze “(acinair) adenocarcinoom” bij rubriek “(Overige) 

Prostaat 

60. Extra rubriek “Perineurale groei” bij keuze “(acinair) adenocarcinoom” bij rubriek “(Overige) 

Prostaat 

61. Extra rubriek “Vasoinvasieve groei” bij keuze “(acinair) adenocarcinoom” bij rubriek 

“(Overige) Prostaat 

62. Musculus detrusor opgenomen in de conclusie 

Versie 18 (04-01-2017) 

63. Extra keuze “nee, status na BCG-immuuntherapie en chemotherapie spoeling (ypT0)” in de 

rubriek “(Invasieve) tumor aanwezig” in de tab Micro bij resectie 

64. Prefix “y” toegevoegd in TNM bij keuze “nee, status na TUR (ypT0)” in de rubriek “(Invasieve) 

tumor aanwezig” in de tab Micro bij resectie 

Versie 19 (18-01-2017) 

65. Extra keuze “uitbreiding in vesiculum seminalis” in de rubriek “Invasieve groei” bij keuze 

“primair blaascarcinoom” of “beide” in de rubriek “Registratie tumor als”  

Versie 20 (07-02-2017) 

66. Bugfix, lymfklierstation “iliaca externa rechts” werd niet correct weergegeven in de PV 

Versie 21 (20-02-2017) 

67. Rubriek Musculus detrusor is verplicht bij keuze “niet aanwezig” of “ beperkt tot de 

submucosa” in de rubriek “Invasieve groei” 

Versie 22 (13-03-2017) 

68. Bugfix, pT waarde pTis overrulled pTa 

69. Bij keuze “carcinoma in situ” in de rubriek “Type tumor (WHO)” wordt de rubriek “Invasieve 

groei blaascarcinoom” niet meer getoond” 

70. Bij meerdere inzendingen wordt per inzending achteraan (pT..) getoond. De hoogte pT 

waarde wordt ook onderaan getoond 

Versie 23 (20-03-2017) 

71. Bugfix, in de opmaak in de conclusie 
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Versie 24 (01-05-2017) 

72. Aanpassing in de conclusie bij TUR en biopten, de verschillende differentiatiegraden worden 

nu per tumor weergegeven 

Versie 25 (28-06-2017) 

73. Aanpassing voorwaarde bij rubriek “Differentiatiegraad (WHO 2004)”; “Differentiatiegraad 

(WHO)” en “Differentiatiegraad (WHO 1973)”, rubriek worden getoond bij keuze “papillair 

urotheelcelcarcinoom met invasie” uit de rubriek “Type tumor (WHO)” 

Versie 26 (04-09-2017) 

74. TNM wordt onderdrukt bij pTx bij TUR 

Versie 27 (13-09-2017) 

75. Rubrieken “Differentiatiegraad (WHO 2004)” ; “Differentiatiegraad (WHO)” ; 

“Differentiatiegraad (WHO 1973)” bij keuze “urotheelcelcarcinoom nos” uit de rubriek “Type 

tumor (WHO)” 

76. Bugfix in de conclusie bij waarde uit “lokalisatie TUR” 

Versie 28 (02-10-2017) 

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

Versie 29 (01-01-2018) 

78. Invoering TNM Blaas UICC, 8e editie 

79. Invoering TNM Urethra UICC, 8e editie 

80. Invoering TNM Prostaat UICC, 8e editie (vermelding alleen als de tumor uitgaande is van de 

prostaat) 

81. Rubriek “Tumorlokalisatie” wordt verplicht. 

82. Bugfix tonen gradering in de conclusie 

83. Indien van toepassing worden er meerdere TNM getoond in de conclusie 

Versie 30 (11-01-2018) 

84. Bugfix, waarde uit rubriek “Type tumor overige (WHO)” wordt niet getoond in de conclusie 

Versie 31 (12-01-2018) 

85. Bugfix, waarde uit tijdelijke onderliggende variabele werd getoond in de conclusie 

Versie 32 (01-02-2018) 

86. Bugfix, Musculus detrusor werd niet getoond, na aanpassing waarden in de rubriek 

“Invasieve groei blaascarcinoom” 

Versie 33 (05-02-2018) 

87. Bugfix, pT waarde uit de rubriek “Invasiediepte Urethra prostatica” wordt nu apart 

weergegeven in de conclusie 

Versie 34 (09-02-2018) 

88. Technische update 
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Versie 35 (28-02-2018) 

89. Prefix “y” wordt verwijderd  in TNM bij keuze “nee, status na TUR (ypT0)” in de rubriek 

“(Invasieve) tumor aanwezig” in de tab Micro bij resectie, daarvoor wordt in de conclusie de 

tekst “status na TUR” aangepast in “status na eerdere TURT” 

Versie 36 (13-03-2018) 

90. Bugfix waarde uit rubriek “Type tumor overige (WHO) anders” werd niet opgenomen in de 

conclusie 

Versie 37 (25-05-2018) 

91. Aanpassing voorwaarde, rubriek “musculus detrusor” wordt ook getoond bij  keuze 

“urotheelcelcarcinoom nos” 

92. Uitsplitsing van keuze “hooggradige dysplasie/ CIS in “hooggradige dysplasie” en carcinoma 

in situ” in de rubriek “Overig blaasslijmvlies”  

93. Aanpassing in de conclusie bij hooggradige dysplasie en CIS. 

Versie 38 (18-06-2018) 

94. Bugfix, pT3 aangepast naar pT2 bij keuze “uitbreiding in de prostaat” in de rubriek “Invasieve 

groei urethracarcinoom” 

Versie 39 (28-08-2018) 

95. Bugfix, keuze “hooggradige dysplasie” en “Carcinoma in situ” uit “Overige bevindingen” 

werden niet getoond in de conclusie 

96. Tekstuele toevoeging bij de TNM in de conclusie “(Errata 25-05-18)” bij keuze “in 

urethraslijmvlies en of prostaatklierbuizen zonder stromale invasie  (pTis pu)” in de rubriek 

“Lokalisatie carcinoma in situ / hooggradige dysplasie” 

97. Keuze “in prostaatklierbuizen” in de rubriek “Lokalisatie carcinoma in situ / hooggradige 

dysplasie” 

Versie 40 (17-04-2019) 

98. Toevoeging “radiotherapie” in de rubriek “eerdere therapie” 

99. Rubriek “Musculus detrusor” is bij TUR en biopten, altijd invulbaar 

100. Rubriek “Snijvlak urethra” en “Snijvlak ureteren”als niet verplichte vraag bij partiele 

urineblaas 

101. Verwijderen van pM0 bij extra-regionale lymfklieren 

102. Rubriek “Zijdigheid prostaat tumor” verplicht, aanpassing pT2c in pT2 

103. Rubriek “Locatie prostaat tumor” als niet verplicht 

Versie 41 (31-12-2019) 

104. Wijziging rubriek “Prostaat”: radiobuttons worden checkboxen, met controle op 

keuze “tumorvrij” niet samen met een andere keuze 

105. In de PV “KI67/MIB1” toegevoegd achter “Percentage positieve tumorcelkernen” 



 
 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Blaas Urethracarcinoom      Pagina 10 van 47  
 

106. Wijziging rubriek “Differentiatiegraad (WHO)” bij plaveiselcelcarcinoom: keuzes 

“graad 1”, “graad 2” en “graad 3” zijn vervangen door “goed gedifferentieerd”, “matig 

gedifferentieerd” en slecht gedifferentieerd” 

Versie 42 (04-02-2020) 

107. Taalcorrectie: spatie toegevoegd tussen blaasbiopt(en) en lokalisatie 

Versie 43 (05-02-2020) 

108. Bugfix: bij de biopten werd pTa niet overschreven door pTis in de conclusie 

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

Versie 44 (07-04-2020) 

110. Wijziging voorwaarden: bij waarde “papillair met verdenking op invasieve groei” uit 

de rubriek “Type tumor (WHO)” wordt nu ook de vraag “Musculus detrusor” getoond, 

ongeacht keuze uit rubriek “Aardmateriaal” in het protocol deel “TUR/biopt(en) blaas / 

urethra (prostatica)” 

Versie 45 (26-08-2020) 

111. Toevoeging keuze: In rubriek “Type tumor (WHO)” bij primair blaascarcinoom in de 

keuze “metastase” toegevoegd 

112. Extra rubriek: “Primaire tumor” en “Lokalisatie primaire tumor” 

113. Wijziging keuze “negatief” bij de rubriek “P53”, keuze “negatief” en “positief” 

worden vervangen door “aberrant ( 0-mutatie)” en “aberrant positief” 

114. Wijziging in conclusie bij TUR: pT waarde werd ook getoond achter waarde uit 

rubriek “Overige blaasslijmvlies”. Deze is verwijderd. 

115. Extra keuze: in rubriek “Aard materiaal” zijn de keuze “ureterbiopt, proximaal”, 

“ureterbiopt, distaal” en “ureterbiopt” toegevoegd 

Versie 46 (26-10-2020) 

116. Extra keuze: in rubriek “Zijdigheid ureterbiopt” bij de keuze “ureterbiopt, proximaal”, 

“ureterbiopt, distaal” en “ureterbiopt” toegevoegd<br> 

117. TNM classificatie Pyelum-Ureter (8e editie UICC) toegevoegd in de conclusie indien 

aardmateriaal is gelijk aan keuze “ureterbiopt, proximaal”, “ureterbiopt, distaal” en 

“ureterbiopt” 

Versie 47 (08-01-2021) 

118. Toevoeging keuze: In rubriek “Extranodale groei” is de keuze “aanwezig op 

mediaanlijn” toegevoegd 

119. Typefout: typefout in de conclusie verbeterd “hooggradig” ipv “hoogradig” 

Versie 48 (21-01-2021) 

120. Bugfix: Bij een waarde van > 1 in de rubriek “Aantal lymfklieren perivesicaal” bij 

waarde “beide” uit de rubriek “registratie tumor als” werd een pN1 gegenereerd 
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Versie 49 (01-02-2021) 

121. Bugfix in conclusie: Bij keuze “beide” in de rubriek “Registratie tumor als” werd de 

type resectie niet juist weergegeven in de primair urethracarcinoom tak. 

122. Wijziging: Bij geslacht “V” worden de waarden “TUR urethra (prostatica)”, “biopt(en) 

urethra (prostatica)” onderdrukt in de rubrieken “Aardmateriaal”, “Lokalisatie 

Slijmvliesbiopten” en “Lokalisatie TUR” 

Versie 50 (23-06-2022) 

123. Aanpassingen tekst WHO 2004 naar WHO/ISUP 2016 (Besluit NEUP) 

124. Bugfix: waarde uit P53 werd niet getoond in de PV 

125. Verbetering leesbaarheid conclusie bij biopten  

126. Protocol ook oproepbaar bij aardmateriaal “Ureter” 

127. Bij waarde “nee, status na TUR” bij Protocol TUR wordt geen pT0 meer getoond 

(Besluit NEUP) 

Versie 51 (28-06-2022) 

128. Aanpassingen tekst waarde “niet aanwezig” naar “niet aanwezig in blaashals” in de 

rubriek “Tumorlokalisatie” 

129. Bugfix: Tumorlokalisatie + waarde wordt vermeld in de conclusie bij ingroei. 

Versie 52 (13-07-2022) 

130. Bugfix: brackets verwijderd in de conclusie 

Versie 53 (11-10-2022) 

131. Aanpassing in de conclusie bij resectie deel bij de combinatie “geen invasieve tumor 

of hooggradige dysplasie/CIS aanwezig” en waarde “CIS” en “hooggradige dysplasie uit de 

rubriek “(Overige) blaasslijmvlies” 

132. Wijziging waarde “geen afw. / fysiologisch” in “geen afwijkingen” in de rubrieken  

“(Overig) blaasslijmvlies”; “(Overig) vagina”; “(Overig) Uterus” en “(Overig) adnexa” 

Versie 54 (16-02-2023) 

133. Technische aanpassing. 

Versie 55 (17-02-2023) 

134. Technische aanpassing. 

Versie 56 (21-02-2023) 

135. Toevoegen “y” bij waarde “immuuntherapie systemisch” uit de rubriek “Eerdere 

therapie” 

136. Toevoegen in diagnoseregel *geen afwijking bij waarde “nee” uit de rubriek 

“(Invasieve) tumor aanwezig” 
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Handleiding 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie (algemeen) 

 

Toelichting 

Rubriek Protocol: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u het protocol gedeelte kiezen dat 

van toepassing is. 

Rubriek Ingevroren materiaal aanwezig: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u 

ingevroren materiaal aangeven. 

Rubriek Klinisch metastasen: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u de klinisch 

metastasen opgeven.  

Rubriek Eerdere therapie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u eerdere therapie 

opgeven. 

Voor Protocol is “resectie” of “resectie met lymfklierdissectie” wordt het Resectie deel van het 

protocol zichtbaar. Dit betreft een protocol voor een enkele levering. 

Voor Protocol is “TUR/biopt(en) blaas / urethra (prostatica)” of “blaasmapping (verspreide 

blaasbiopten)” wordt het Inzending deel van het protocol zichtbaar. Dit betreft een protocol voor 

een of meerdere inzendingen. 
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Protocol deel Resectie 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie (Resectie) 

 

Toelichting 

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

Rubriek Wijze van ontvangst: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u de wijze van 

ontvangst opgeven. 

Rubriek Ureteren gemarkeerd of apart: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de 

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

aangeven. 

Rubriek Lokalisatie tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij Tumor 

zichtbaar is Ja. Hier kunt u de lokalistatie opgeven. 

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

getoond bij Tumor zichtbaar is Ja. Grenswaarden zijn 0,1 t/m 20,0 cm. Hier kunt u de diameter grote 

van de tumor opgeven. 

Rubriek Adnex(a) De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Type resectie is 

“urineblaas met uterus” of “urineblaas met vagina en uterus”. Hier kunt u de aanwezigheid 

aangeven. 

Rubriek Perivesicale klieren: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de aangeven of ze 

aangetroffen zijn. 

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

resectie met lymfklierdissectie. Hier kunt u de dissectie opgeven. 

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

lymfklierdissectie is als aparte stations. Hier kunt u de locatie opgeven. 

 

  



 
 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Blaas Urethracarcinoom      Pagina 15 van 47  
 

Scherm 2 Microscopie (Resectie) 

 

Toelichting 

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

er sprake is van een tumor. Indien ‘nee, anders’, dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving.  

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

getoond bij (Invasieve) tumor aanwezig is nee, status na*.  Hier komt een vrije tekst regel  

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

tumor aanwezig is Ja. Hier kunt u aangeven om welk tumor registratie het gaat.  
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Rubriek Type tumor (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij beide 

tumor typen. Hier kunt u aangeven om welk type tumor (WHO) het gaat. Indien ‘anders’, dan 

verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

Rubriek Percentage squameuze differentiatie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij type tumor (WHO) urotheelcelcarcinoom met squameuze differentiatie. Hier kunt u het 

percentage invullen. 

Rubriek Percentage glandulaire differentiatie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij type tumor (WHO) urotheelcelcarcinoom met glandulaire differentiatie. Hier kunt u het 

percentage invullen. 

Rubriek Percentage micropapillaire differentiatie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij type tumor (WHO) urotheelcelcarcinoom micropapillair. Hier kunt u het 

percentage invullen. 

Rubriek Differentiatiegraad (WHO 2004): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

bij type tumor (WHO) (papillair) urotheelcelcarcinoom * of adenocarcinoom. Hier kunt u de 

differentiatiegraad opgeven. 

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

getoond bij type tumor (WHO) (papillair) urotheelcelcarcinoom * of adenocarcinoom. Hier kunt u de 

differentiatiegraad opgeven. 

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

getoond bij type tumor (WHO) (papillair) urotheelcelcarcinoom * of adenocarcinoom. Hier kunt u de 

differentiatiegraad opgeven. 

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

type tumor (WHO) is plaveiselcelcarcinoom. Hier kunt u de differentiatiegraad opgeven. 

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

tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de Invasieve groei opgeven. 

Rubriek Patroon Invasieve groei: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij 

type tumor (WHO) is ongelijk aan plaveiselcelcarcinoom of kleincellig carcinoom, Invasieve groei is 

ongelijk aan niet aanwezig en registratie als is primair blaascarcinoom OF beide. Hier kunt u de 

Invasieve groei opgeven. 

Rubriek Lokalisatie carcinoma in situ / hooggradige dysplasie: De rubriek is verplicht om in te 

vullen.  Deze wordt getoond bij Registratie tumor als is primair urethracarcinoom EN als Type tumor 

(WHO) is urotheelcelcarcinoom met carcinoma in situ OF als (Invasieve) tumor aanwezig is nee, 

carcinoma in situ/hooggradige dysplasie. Hier kunt u de lokalisatie opgeven.  

Rubriek Respons op eerdere therapie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij 

Eerdere therapie is ongelijk aan geen of onbekend. Hier kunt u de respons opgeven.  
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Rubriek Serosaoppervlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij als 

Invasieve groei is *uitbreiding in het perivesicale vet. Hier kunt u de details opgeven.  

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

(Invasieve) tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de (Lymf-)angioinvasie opgeven.  

Rubriek Prostaat: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij als Type resectie is 

urineblaas met prostaat (prostocystectomie). Hier kunt u de tumordoorgroei details opgeven.  

Rubriek Vagina: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij als Type resectie is 

urineblaas met vagina *. Bij Registratie tumor als is primair urethracarcinoom, wordt de rubriek 

alleen getoond indien bovendien de invasieve groei ongelijk aan uitbreiding in de vagina is. Hier kunt 

u de tumordoorgroei details opgeven.  

Rubriek Uterus: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij als Type resectie is 

urineblaas met vagina en uterus OF urineblaas met uterus. Hier kunt u de tumordoorgroei details 

opgeven.  

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

resectie is urineblaas met darmsegment. Hier kunt u de tumordoorgroei details opgeven.  
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Scherm 3 Immuno (Resectie) 

 

Toelichting 

Rubriek Immunohistochemie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u aangeven of er 

een immunohistochemisch onderzoek is verricht.  

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

Immunohistochemie is invullen. Indien ‘anders’, dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

Rubriek Percentage positieve tumorcelkernen (xxx %): De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  

Deze wordt getoond bij Immuno positief is KI67/MIB1. 

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

Immunohistochemie is invullen. Indien ‘anders’, dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

Rubriek Percentage negatieve tumorcelkernen (xxx %): De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  

Deze wordt getoond bij Immuno negatief is KI67/MIB1. 
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Scherm 4 Snijvlakken (Resectie) 

 

Toelichting 

Rubriek Snijvlakken blaas (perivesicaal): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

bij (Invasieve) tumor aanwezig is ja. Hier kunt u de beoordeling opgeven.  

Rubriek Lokalisatie dichtsbijzijnde snijvlak blaas: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij als Snijvlakken blaas is vrij. Hier kunt u in een vrij tekst veld de lokalisatie opgeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak blaas: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij als Snijvlakken blaas is vrij. Hier kunt u de afstand aangeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak blaas (x,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond bij als Snijvlakken blaas is exact. Hier kunt u de afstand aangeven in cm. 

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

getoond bij als Snijvlakken blaas is niet vrij. Hier kunt u in een vrij tekst veld de lokalisatie opgeven. 
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Rubriek Snijvlak urethra: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij als Invasieve 

tumor aanwezig is ja OF nee, carcinoma in situ / hooggradige dysplasie. Hier kunt u de beoordeling  

opgeven. 

Rubriek Bevinding in tumorpositief urethrasnijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij als Snijvlakken urethra is niet vrij. Hier kunt u de bevinding in tumorpositief 

urethrasnijvlak aangeven. 

Rubriek Vriescoupe urethrasnijvlak: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

bij als Protocol is resectie OF resectie met lymfklierdissectie. Hier kunt u de details over de 

vriescoupe aangeven. 

Rubriek Snijvlak ureteren: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Invasieve 

tumor aanwezig is ja OF nee, carcinoma in situ / hooggradige dysplasie. Als Ureteren gemarkeerd 

ongelijk  ja, dan: wordt deze rubriek als een niet verplichte vraag getoond. Hier kunt u de beoordeling  

opgeven. 

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

als Snijvlakken ureteren is niet vrij  Als Ureteren gemarkeerd ongelijk  ja, dan: wordt deze rubriek als 

een niet verplichte vraag getoond. Hier kunt u de details over het uretersnijvlak aangeven. 

Rubriek Bevinding in tumorpositief uretersnijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij als Snijvlakken ureteren is niet vrij. Als Ureteren gemarkeerd ongelijk  ja, dan: wordt deze 

rubriek als een niet verplichte vraag getoond. Hier kunt u de bevinding in tumorpositief uretersnijvlak 

aangeven. 

Rubriek Vriescoupe uretersnijvlak links: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u de 

details over de vriescoupe aangeven. 

Rubriek Vriescoupe uretersnijvlak rechts: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u de 

details over de vriescoupe aangeven. 

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

Prostaat is doorgroei per continuitatem of metastase. Hier kunt u de beoordeling opgeven.  

Rubriek Lokalisatie dichtsbijzijnde snijvlak prostaat: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij als Snijvlakken prostaat is vrij. Hier kunt u in een vrij tekst veld de lokalisatie 

opgeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak prostaat: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij als Snijvlakken prostaat is vrij. Hier kunt u de afstand aangeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak prostaat (x,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond bij als Snijvlakken prostaat is exact. Hier kunt u de afstand aangeven in cm. 
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Rubriek Lokalisatie tumorpositief snijvlak prostaat: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij als Snijvlakken prostaat is niet vrij. Hier kunt u in een vrij tekst veld de lokalisatie 

opgeven. 

Rubriek Snijvlak uterus: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Uterus is 

tumordoorgroei. Hier kunt u de beoordeling opgeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak uterus: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij als Snijvlak uterus is vrij. Hier kunt u de afstand aangeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak uterus (x,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond bij als Snijvlak uterus is exact. Hier kunt u de afstand aangeven in cm. 

Rubriek Snijvlak vagina: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Vagina is 

tumordoorgroei. Hier kunt u de beoordeling opgeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak vagina: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij als Snijvlak vagina is vrij. Hier kunt u de afstand aangeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak vagina (x,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond bij als Snijvlak vagina is exact. Hier kunt u de afstand aangeven in cm. 

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

Darmsegment is tumordoorgroei. Hier kunt u de beoordeling opgeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak darmsegment: De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond bij als Snijvlak darmsegment is vrij. Hier kunt u de afstand aangeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak darmsegment (x,x cm): De rubriek is verplicht om in te 

vullen. Deze wordt getoond bij als Snijvlak darmsegment is exact. Hier kunt u de afstand aangeven in 

cm. 
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Scherm 5 Lymfklier (Resectie) 

 

Toelichting 

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

Protocol is resectie met lymfklierdissectie. Hier kunt u het aantal opgeven. 

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

Aantal regionale lymfklieren = 0. Waarvan met metastasen mag niet groter zijn dan Aantal regionale 

lymfklieren. Hier kunt u het aantal opgeven. 

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

vullen. Deze wordt getoond als Regionale lymfklieren waarvan met metastasen groter of gelijk aan 1 

EN Registratie als is primair blaascarcinoom. Hier worden de aangeleverde stations van Macroscopie 

overgenomen. Het aantal mag niet groter zijn dan het aantal Waarvan met metastasen. Hier kunt u 

aanvinken om welke het gaat. 

Rubriek Afmeting grootste metastase: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Regionale lymfklieren met metastasen groter of gelijk aan 1 EN Registratie als is primair 

urethracarcinoom. Hier kunt u de afmeting opgeven. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca communis (links en/of rechts): De rubriek is verplicht om in te 

vullen. Deze wordt getoond als Regionale lymfklierstations bevat iliaca communis * EN Registratie als 

is primair blaascarcinoom. Hier kunt u het aantal opgeven. 
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Rubriek Waarvan met metastasen: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt verwijderd als  

Aantal lymfklieren iliaca communis (links en/of rechts) = 0. Waarvan met metastasen mag niet groter 

zijn dan Aantal lymfklieren iliaca communis (links en/of rechts). Hier kunt u het aantal opgeven. 

Rubriek Aantal extra-regionale lymfklieren (inguinale klieren en anders): De rubriek is verplicht om 

in te vullen. Deze wordt getoond als Regionale lymfklierstations bevat inguinaal * en/of anders EN 

Registratie als is primair blaascarcinoom. Hier kunt u het aantal opgeven. 

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

Aantal extra-regionale lymfklieren (inguinale klieren en anders) = 0. Waarvan met metastasen mag 

niet groter zijn dan Aantal extra-regionale lymfklieren (inguinale klieren en anders). Hier kunt u het 

aantal opgeven. 

Rubriek Aantal extra-regionale lymfklieren (iliaca communis * en/of anders): De rubriek is verplicht 

om in te vullen. Deze wordt getoond als  Regionale lymfklierstations bevat iliaca communis * en/of 

anders EN Registratie als is primair urethracarcinoom. Hier kunt u het aantal opgeven. 

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

Aantal extra-regionale lymfklieren (iliaca communis * en/of anders) = 0. Waarvan met metastasen 

mag niet groter zijn dan Aantal extra-regionale lymfklieren (iliaca communis * en/of anders). Hier 

kunt u het aantal opgeven. 

Rubriek Extranodale groei: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als een van de   

Waarvan met metastasen groter of gelijk aan 1. Hier kunt u de aanwezigheid aangeven. 
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Scherm 6 Overig (Resectie) 

 

Toelichting 

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

is ja: dan wordt deze rubriek als een niet verplichte vraag getoond. Hier kunt u de beoordeling  

opgeven. 

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

resectie is urineblaas met prostaat. Als Prostaat ongelijk aan tumorvrij, dan: wordt deze rubriek als 

een niet verplichte vraag getoond. Hier kunt u de beoordeling  opgeven. 

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

(overige) Prostaat = (acinair) adenocarcinoom. 

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

(acinair) adenocarcinoom. Indien berekenen dan kunt u de primaire, secundaire en tertiaire 

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

Gleasonscore is berekenen. Als Prostaat is anders, dan: wordt deze rubriek als een niet verplichte 

vraag getoond. Hier kunt u de waarde opgeven.  

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

Gleasonscore is berekenen. Als Prostaat is anders, dan: wordt deze rubriek als een niet verplichte 

vraag getoond. Hier kunt u de waarde opgeven.  

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

Gleasonscore is berekenen. Als Prostaat is anders, dan: wordt deze rubriek onderdrukt. Hier kunt u 

de waarde opgeven. 

Rubriek Zijdigheid lokalisatie prostaat tumor: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als (overige) Prostaat = (acinair) adenocarcinoom. 

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

(overige) Prostaat = (acinair) adenocarcinoom. 

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

(overige) Prostaat = (acinair) adenocarcinoom. 

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

(overige) Prostaat = (acinair) adenocarcinoom. 

Rubriek Extra-prostatische uitbreiding: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Prostaat is (acinair) adenocarcinoom. Hier kunt u de aanwezigheid opgeven. 

Rubriek Vesicula seminalis: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Extra-

prostatische uitbreiding is aanwezig. Hier kunt u de details opgeven. 

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

(Overig)Prostaat is (acinair) adenocarcinoom. Hier kunt u de beoordeling  opgeven.  

Rubriek Lokalisatie dichtsbijzijnde snijvlak prostaat: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij als Snijvlakken prostaat is vrij. Hier kunt u in een vrij tekst veld de lokalisatie 

opgeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak prostaat: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij als Snijvlakken prostaat is vrij. Hier kunt u de afstand aangeven. 

Rubriek Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak prostaat (x,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond bij als Snijvlakken prostaat is exact. Hier kunt u de afstand aangeven in cm. 

Rubriek Lokalisatie tumorpositief snijvlak prostaat: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij als Snijvlakken prostaat is niet vrij. Hier kunt u in een vrij tekst veld de lokalisatie 

opgeven. 
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Rubriek (Overig) vagina: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Type 

resectie is vagina EN als Vagina is tumorvrij. Hier kunt u de details opgeven. 

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

resectie is uterus en als Uterus is tumorvrij. Hier kunt u de details opgeven. 

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

Adnex(a) is ongelijk aan niet aanwezig. Hier kunt u de details opgeven. 
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Scherm 7 Protocollaire verslaglegging (PV) (Resectie) 

 

Toelichting 

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

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

Er kunnen maximaal 10 inzendingen worden ingevoerd. 
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Toelichting 

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

Protocol is TUR/biopt(en) blaas / urethra (prostatica). Hier kunt u de details opgeven.  

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

getoond als Protocol is blaasmapping (verspreide blaasbiopten). Hier kunt u de details opgeven. Bij 

anders komt een vrij in te vullen tekst veld. 
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Scherm 2 Microscopie (Inzendingen) 

 

Voor dit scherm zijn de volgende bedieningen relevant. 

 

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

Toelichting 

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

getoond als Protocol is TUR/biopt(en) blaas / urethra (prostatica). Hier kunt u de details opgeven.  
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Rubriek Diagnose: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als Protocol is 

blaasmapping (verspreide blaasbiopten). Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een 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 OF Diagnose is invasieve of papillaire tumor. Hier kunt u de tumor 

details opgeven.  

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

getoond als Type tumor (WHO) is overige. Hier kunt u de tumor details opgeven. Bij anders komt een 

vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Type invasieve tumor bij papillair urotheelcelcarcinoom De rubriek is niet verplicht om in te 

vullen. Deze rubriek wordt getoond als Type tumor (WHO) = papillair urotheelcelcarcinoom met 

invasie. Hier kunt u de tumor details opgeven.  

Rubriek Percentage squameuze differentiatie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij type tumor overige is urotheelcelcarcinoom met squameuze metaplasie. Hier kunt u het 

percentage invullen. 

Rubriek Percentage glandulaire differentiatie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij type tumor overige is urotheelcelcarcinoom met glandulaire metaplasie. Hier kunt u het 

percentage invullen. 

Rubriek Percentage micropapillaire differentiatie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij type tumor overige is urotheelcelcarcinoom micropapillair. Hier kunt u het 

percentage invullen. 

Rubriek Differentiatiegraad (WHO 2004): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

bij Type tumor (overige) is papillair urotheelcelcarcinoom zonder invasie, papillair 

urotheelcelcarcinoom met invasie, invasief urotheelcelcarcinoom nos, urotheelcelcarcinoom met 

carcinoma in situ, urotheelcelcarcinoom met squameuze differentiatie, urotheelcelcarcinoom met 

glandulaire differentiatie, urotheelcelcarcinoom micropapillair of adenocarcinoom. Hier kunt u de 

differentiatiegraad opgeven. 

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

type tumor (WHO) is plaveiselcelcarcinoom. Hier kunt u de differentiatiegraad opgeven. 

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

getoond bij Type tumor (overige) is papillair urotheelcelcarcinoom zonder invasie, papillair 

urotheelcelcarcinoom met invasie, invasief urotheelcelcarcinoom nos, urotheelcelcarcinoom met 

carcinoma in situ, urotheelcelcarcinoom met squameuze metaplasie, urotheelcelcarcinoom met 

glandulaire metaplasie of urotheelcelcarcinoom micropapillair. Hier kunt u de differentiatiegraad 

opgeven. 
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Rubriek Differentiatiegraad (Malmstrom): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij Type tumor (overige) is papillair urotheelcelcarcinoom zonder invasie, papillair 

urotheelcelcarcinoom met invasie, invasief urotheelcelcarcinoom nos, urotheelcelcarcinoom met 

carcinoma in situ, urotheelcelcarcinoom met squameuze metaplasie, urotheelcelcarcinoom met 

glandulaire metaplasie of urotheelcelcarcinoom micropapillair. Hier kunt u de differentiatiegraad 

opgeven. 

Rubriek Respons op eerdere therapie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Eerdere therapie ongelijk aan geen of onbekend. Hier kunt u de details opgeven. 

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

als Aard materiaal is: TUR blaas, TUR blaashals, TUR tumorbodem; EN als Type tumor is ongelijk aan 

papillair urotheelcelcarcinoom zonder invasie (pTa),  papillaire urotheelcel neoplasie van lage 

maligne potentie (PUNLMP),  urotheelcelpapilloom,  geinverteerd papilloom. Hier kunt u de invasie  

aangeven. 

Rubriek Invasieve groei urethracarcinoom: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Aard materiaal is: TUR urethra (prostatica) EN als Type tumor is ongelijk aan papillair 

urotheelcelcarcinoom zonder invasie (pTa), papillaire urotheelcel neoplasie van lage maligne 

potentie (PUNLMP), urotheelcelpapilloom,  geinverteerd papilloom. Hier kunt u de invasie  aangeven. 

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

Invasieve groei * is ongelijk aan niet aanwezig. Hier kunt u de (Lymf-)angioinvasie opgeven.  

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

(Invasieve) tumor aanwezig is nee, status na *. Als Invasieve tumor aanwezig is ja: dan wordt deze 

rubriek als een niet verplichte vraag getoond. Hier kunt u de beoordeling  opgeven. 
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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.  

De Diagnose bevat de Palga diagnose codering, die onderin het scherm kan worden aangevuld met 

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

protocol en gaat niet verloren.    
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Controle knop 
 

 

Toelichting 

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

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

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

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

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

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

“Verwijder” kan dit ongedaan worden gemaakt.  
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Informatie Blauwe Bolletjes (IBB) 
 
(Extra-) regionale lymfklier 
Regionale lymfklieren bij blaascarcinoom: TNM 8ste editie 2017 
Iliaca interna (hypogastrisch), iliaca externa, obturatorius, presacraal. In essentie gaat het om de 
lymfklieren beneden de bifurcatie van de art.  iliaca communis. Zijdigheid beinvloedt de N-status 
niet. Metastase in een lymfklier van iliaca communis is per definitie N3. Metastasen in een non-
regionale lymfklier = M1a bij registratie tumor = als blaascarcinoom    
     
Klinisch metastasen 
M1 = bij registratie tumor als primair urethracarcinoom, metastase, bevestigd 
M1b = bij registratie tumor als primair blaascarcinoom, metastase, bevestigd 
 
(Invasieve) tumor aanwezig 
pT0 = nee, status na TUR      
pT0 = nee, status na BCG-immuuntherapie      
yPT0 = nee, status na chemotherapie en/of radiotherapie       
pTis = nee, carcinoma in situ / hooggradige dysplasie       
 
Type tumor (WHO) 
Andere subtypes van invasief urotheelcelcarcinoom: (WHO 2004) 
urotheelcelcarcinoom met squameuze metaplasie. WHO: hoog- en laaggradig; advies om percentage 
metaplasie aan te geven. 
urotheelcelcarcinoom met glandulaire metaplasie. WHO: hoog- en laaggradig; advies om percentage 
metaplasie aan te geven. 
nested type. WHO: hooggradig 
microcysteus. WHO: hoog- en laaggradig 
micropapillair. WHO: hooggradig,  
lymfo-epithelioma like. WHO: in pure vorm laaggradig; in gemengde vorm is de graad afhankelijk van 
typische deel van het urotheelcelcarcinoom 
sarcomatoid (met of zonder heterologe elementen). WHO: hooggradig 
urotheelcelcarcinoom met reuscelcellen. WHO: hooggradig 
lymfo/plasmocytair type. WHO: hooggradig 
rhabdoid type. WHO: hooggradig 
 
Differentiatiegraad (WHO 2004) 
Laaggradig papillair urotheelcelcarcinoom: 
Delicate papillen met vertakkingen. 
Bij lage vergroting: relatieve orderlijke architectuur, maar bij medium vergroting gering verlies van de 
kernpolariteit met milde kernirregulariteit en milde pleiomorfie. 
Mitosen kunnen wel of niet aanwezig zijn, maar zijn meestal niet-atypisch. Ze kunnen ook hoger 
liggen dan alleen basaal. 
 
Hooggradig papillair urotheelcelcarcinoom: 
De papillen zijn vaak gefuseerd, waardoor er een meer solide indruk bestaat. 
Er is cellulair disorder, variatie in kerngrootte, en irregulaire en pleomorfe kernen, die makkelijk 
zichtbaar zijn bij lage en middelgrote vergroting. Er zijn irregulaire prominente nucleoli en veel 
mitosen, inclusief irregulaire vormen. De dikte van de niet-invasieve component is erg variabel, en 
soms is er uitgesproken anaplasie. 
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Differentiatiegraad (WHO) 
Gradering (WHO) op basis van de kernatypie en abnormale groeiwijze aantal mitosen en lokalisatie 

van de mitosen.. 

Invasieve groei blaascarcinoom 
TNM blaascarcinoom 8ste editie 2017  
pTis: carcinoma in situ (flat tumour). 
pTa: Niet -invasief papillair carcinoom 
pT1: invasie in het subepitheliale bindweefsel 
pT2: uitbreiding in de musculus detrusor. 

 pT2a: uitbreiding beperkt tot de binnenste helft van de musculus detrusor. 

 pT2b: uitbreiding in de buitenste helft van de musculus detrusor. 

pT3: uitbreiding in het perivesicale vetweefsel. 

 pT3a: microscopische uitbreiding in het perivesicale vetweefsel. 

 pT3b: macroscopische uitbreiding in het perivesicale vetweefsel. 
pT4: invasie in prostaatstroma, vesicula seminalis, uterus, vagina, bekkenwand of 
buikwand. 

 pT4a: invasie in prostaatstroma, vesicula seminalis, uterus of vagina. 

 pT4b: invasie in bekkenwand of buikwand. 
 . 
 
Invasieve groei urethracarcinoom 

TNM urethracarcinoom 8ste editie TNM 2017  
pTa: niet aanwezig 
pTis pu: carcinoma in situ in urethra prostatica 
pTis pd: carcinoma in situ in prostaatklierbuizen 
pT1: invasie in het subepitheliale bindweefsel 
pT2: invasie in prostaat, peri-urethrale spieren of corpus spongiosum. 
pT3: invasie in corpus cavernosum, buiten het prostaatkapsel of blaashals, vagina anterior, blaasnek, 
(extraprostatische extensie). 
pT4: invasie  in aangrenzende stucturen (urineblaas of rectum) 

 
Serosaoppervlak 
Definitie van doorgroei 
Er is een perforatie van het serosale oppervlak door de tumor 
Of er worden tumorcellen aangetroffen aan de buitenzijde van het serosale oppervlak 
 
Waarvan met metastasen, Lokalisatie tumorpositieve regionale lymfklierstation(s) 

Bij de vragen Waarvan met metastasen: als registratie tumor = als blaascarcinoom   
TNM-classificatie blaascarcinoom  8ste editie 2017      
N0: geen lymfkliermetastasen.          

N1: metastasen in 1 regionale lymfklier.       
  

N2: metastasen in > 1 regionale lymfklier.         

N3: metastasen in tenminste 1 lymfklier langs de iliaca communis.      

M1a: metastasen in of 1 meer extra-regionale klieren         

M1b: metastasen op afstand          
          

Regionale lymfklieren urineblaascarcinoom: obturatorius, iliaca interna (hypogastrisch), iliaca externa,  
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pre-sacraal en iliaca communis (N3) . 
Extra-regionale lymfklieren met metastasen (liesklieren en abdominaal maar niet para-aortaal)  
wordt geclassificeerd als metastasen op afstand: M1a 
De lymfklieren worden onderzocht via normale HE-kleuring.       

 

Er wordt geen minimaal aantal lymfklieren vereist voor een representatieve lymfklierdissectie zoals bij het 
endometriumcarcinoom 

Er wordt geen minimaal aantal lymfklieren vereist voor een representatieve lymfklierdissectie zoals 
bij het endometriumcarcinoom. 
 
Waarvan met metastasen, Afmeting grootste metastase, Lokalisatie tumorpositieve regionale 
lymfklierstation(s) 

TNM-classificatie carcinoom urethra (prostatica)  8ste editie 2017; lymfklierstatus  

 

NFO8: bij de vragen Waarvan met metastasen en Afmeting grootste metastase:  
als registratie tumor = als urethracarcinoom 

  

EN bij de vraag Lokalisatie tumorpositieve regionale lymfklierstation(s):  
als registratie tumor = als urethracarcinoom 

N0: geen lymfkliermetastasen.         
N1: metastasen in 1 regionale lymfklier.        
N2: metastasen in > 1 regionale lymfklier.        
M1: metastasen op afstand (inclusief extra regionale klieren)      
 

        
Regionale lymfklieren urethracarcinoom:  obturatorius, iliaca interna, iliaca externa, pre-sacraal,  
inguinaal en pelvisklieren.  Lateraliteit heeft geen invloed op de N-status. 
Extra-regionale lymfklieren met metastasen (iliaca communis links en rechts en verder)  
wordt geclassificeerd als metastasen op afstand: M1 
De lymfklieren worden onderzocht via normale HE-kleuring.       
Er wordt geen minimaal aantal lymfklieren vereist voor een representatieve lymfklierdissectie  
zoals bij het endometriumcarcinoom 
 

          
 
Tumorlokalisatie 
pT prostaatcarcinoom 8ste editie TNM  2017      
pT2c tumor in beide kwabben.  
pT3 doorgroei door het kapsel van de prostaat  
pT3a in periprostatisch weefsel  (eenzijdig of beiderzijds) inclusief microscopische doorgroei in de 
blaashals  
pT3b in vesicula seminalis.  
 Ingroei in het kapsel (maar niet erdoorheen) of in de apex van de prostaat wordt 
geclassificeerd als T2 en niet als T3.  
 Kriteria kapseldoorgroei: Tadrous: Diagnostic Criteria Handbook blz. 222.  
 Tumor moet infiltreren in periprostatisch vetweefsel of in spierweefsel of klierweefsel van de 
vesicula seminalis.   
 Perifeer kunnen in het prostaatweefsel dwarsgestreepte spiervezels van het urogenitale 
diafragma aangetroffen worden; met name bij de apex.  
pT4: macroscopische ingroei blaashals ( meestal aangegeven door chirurg en/of  bij uitgebreid 
positief blaashals resectievlak) 
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Gleasonscore 
Berekening totaalscore:  (waarde vd primaire component) + (de waarde vd secundaire component). 
Als er een (hogere) tertiaire component is ingevuld dan de  waarde van deze 3de component apart 
vermelden in de PV en conclusie. 
Bij verdubbeling (kleine tumor) bij 1ste en 2de component dezelfde waarde invullen. 

Gecomprimeerd totaaloverzicht van gegevens en gebruikers opties 

Interne naam Externe naam Veld definitie 
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Macro        

Protocol Protocol Tekenreeks x    X 

TypeResectie Type resectie Tekenreeks x   x X 

WijzeVanOntvangst Wijze van ontvangst Tekenreeks  x   X 

IngevrorenMatAanw Ingevroren materiaal aanwezig Tekenreeks  x   X 

Ureteren Ureteren gemarkeerd of apart Tekenreeks x    X 

TumorZichtbaar Tumor zichtbaar Tekenreeks x    X 

LokalisatieTumor Lokalisatie tumor Tekenreeks x    X 

MaxDiameterTumor Max diameter tumor Getal x    X 

Adnexa Adnex(a) Tekenreeks  x   X 

PerivesicaleKlieren Perivesicale klieren Tekenreeks x    X 

Lymfklierdissectie Lymfklierdissectie Tekenreeks x    X 

RegioLymfStations Regionale lymfklierstations Tekenreeks x    X 

RegioLymfStationsAnders Regionale lymfklierstations anders Tekenreeks x    X 

KlinischMetastasen Klinisch metastasen Tekenreeks     X 

KlinMetastasenLok Klinische metastasen lokalisatie Tekenreeks     X 

EerdereTherapie Eerdere therapie Tekenreeks     X 

        

        

Inzendingen        

Macro        

SamAardMateriaal Aard materiaal Tekenreeks x  x x X 

SamLokSlijmvlbiopten Lokalisatie Slijmvliesbiopt(en) Tekenreeks x  x x X 

SamLokSlijmvlbioptenanders Lokalisatie Slijmvliesbiopt(en) anders Tekenreeks x  x x X 

Micro (samples)        

SamTumorAanwezig (Invasieve) tumor aanwezig Tekenreeks x   x X 

SamDiagnose Diagnose Tekenreeks x  x  X 

SamDiagnoseAnders Diagnose anders Tekenreeks x  x  X 

SamTypeTumorWho Type tumor (WHO) Tekenreeks x  x x X 

SamTypeTumorOverigeWho Type tumor overige (WHO) Tekenreeks x  x x X 

SamTypeTumorOverigeWhoAnders Type tumor overige (WHO) anders Tekenreeks x  x x X 

SamPercSquamDiff Percentage squameuze differentiatie Getal  x   X 

SamPercGlandulDiff Percentage glandulaire differentiatie Getal  x   X 

SamPercMicropapDiff Percentage micropapillaire differentiatie Getal  x   X 

SamDiffGraadWho2004 Differentiatiegraad (WHO 2004) Tekenreeks x  x  X 

SamDiffGraadWho Differentiatiegraad (WHO) Tekenreeks x  x  X 

SamDiffGraadWho1973 Differentiatiegraad (WHO 1973) Tekenreeks  x x  X 

SamDiffGraadMalmstrom Differentiatiegraad (Malmstrom) Tekenreeks  x x  X 

SamResponsOpEerderTher Respons op eerdere therapie Tekenreeks x  x  X 

SamInvasieveGrBlaascarc Invasieve groei blaascarcinoom Tekenreeks x  x  X 

SamInvasieveGrUrethracarc Invasieve groei urethracarcinoom Tekenreeks x  x  X 

SamMusculusDetrusor Musculus detrusor Tekenreeks  x   X 

SamLymfAngioinvasie (Lymf-)angioinvasie Tekenreeks  x x  X 

SamOverigBlaasslijmvlies Overig blaasslijmvlies Tekenreeks x x x x X 

SamOverigBlaasslijmvliesAnd Overig blaasslijmvlies anders Tekenreeks x x x x X 
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Resectie Micro        

TumorAanwezig (Invasieve) tumor aanwezig Tekenreeks x  x x X 

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

EerderGediagTumor Eerder gediagnostiseerde tumor Tekenreeks  x   X 

RegistratieTumorAls registratie tumor als Tekenreeks x    X 

TypeTumorWHOBl Type Tumor (WHO) Blaas Tekenreeks x  x x X 

TypeTumorWHOBlAnders Type Tumor (WHO) Blaas anders Tekenreeks x  x x X 

TypeTumorWHOUr Type Tumor (WHO) Urethra Tekenreeks x  x x X 

TypeTumorWHOUrAnders Type Tumor (WHO) Urethra anders Tekenreeks x  x x X 

PercSquamDiff Percentage squameuze differentiatie Getal  x   X 

PercGlandulDiff Percentage glandulaire differentiatie Getal  x   X 

PercMicropapDiff Percentage micropapillaire differentiatie Getal  x   X 

DiffGraadWho2004Bl Differentiatiegraad (WHO 2004) Blaas Tekenreeks x  x  X 

DiffGraadWho2004Ur Differentiatiegraad (WHO 2004) Urethra Tekenreeks x  x  X 

DiffGraadWhoBl Differentiatiegraad (WHO) Tekenreeks x  x  X 

DiffGraadWhoUr Differentiatiegraad (WHO) Tekenreeks x  x  X 

DiffGraadWho1973Bl Differentiatiegraad (WHO1973)Blaas Tekenreeks  x x  X 

DiffGraadWho1973Ur Differentiatiegraad (WHO1973) Urethra Tekenreeks  x x  X 

DiffGraadMalmstromBl Differentiatiegraad (Malmstrom) Blaas Tekenreeks  x x  X 

DiffGraadMalmstromUr Differentiatiegraad (Malmstrom) Urethra Tekenreeks  x x  X 

LokalisatieCaInSituHooggrDys Lokalisatie carcinoma in situ / hooggradige 
dysplasie 

Tekenreeks x    X 

ResponsOpEerderTher Respons op eerdere therapie Tekenreeks x    X 

InvasieveGroeiBl Invasieve groei Blaas Tekenreeks x  x  X 

InvasieveGroeiUr Invasieve groei Urethra Tekenreeks x  x  X 

UitbrAndereOrgUr Uitbreiding in andere organen Tekenreeks x  x  X 

PatroonInvasieveGroei patroon invasieve groei Tekenreeks     X 

SerosaOppervlak Serosaoppervlak Tekenreeks x  x  X 

LymfAngioinvasie (Lymf-)angioinvasie Tekenreeks  x   X 

Prostaat Prostaat Tekenreeks x  x  X 

InvasiediepteUrProst Invasiediepte Urethra prostatica Tekenreeks     X 

VaginaBl Vagina Blaas Tekenreeks x  x  X 

VaginaUr Vagina Urethra Tekenreeks x  x  X 

Uterus Uterus Tekenreeks x  x  X 

UterusUrethra Uterus Tekenreeks x  x  X 

Darmsegment Darmsegment Tekenreeks x  x  X 

        

Immuno (met en zonder samples)        

Immunohistochemie Immunohistochemie Tekenreeks  x   X 

ImmunoPositief Positief Tekenreeks  x   X 

PositiefAnders Positief anders Tekenreeks  x   X 

PercPositieveTumorcelkern Percentage positieve tumorcelkernen Getal  x   X 

ImmunoNegatief Immuno Negatief Tekenreeks  x   X 

NegatiefAnders Negatief anders Tekenreeks  x   X 

        

Snijvlakken        

SnijvlkBlaasPeri Snijvlakken blaas (perivesicaal) Tekenreeks x  x  X 

LokDichtSnvlkBlaas Lokalisatie dichtstbijzijnde snijvlak blaas Tekenreeks  x   X 

AfstDichtstbijzSnijvlkBlaas Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak blaas Tekenreeks x    X 

AfstDchtstbSnijvlkBlaasex Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak blaas 
(x,x cm) 

Getal x    X 

LokTumPosSnvlkBlaas Lokalisatie tumorpositief snijvlak blaas Tekenreeks x  x  X 

SnijvlakUrethra Snijvlak urethra Tekenreeks x  x  X 

BevinTumPosUrethrasnvlk Bevinding in tumorpositief urethrasnijvlak Tekenreeks x  x  X 
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VriescUrethrasnvlk Vriescoupe urethrasnijvlak Tekenreeks  x   X 

SnijvlakUreteren Snijvlak ureteren Tekenreeks   x  X 

TumPosUretersnvlk Tumorpositief uretersnijvlak Tekenreeks   x  X 

BevinTumPosUretersnvlk Bevinding in tumorpositief ureterasnijvlak Tekenreeks   x  X 

VriescUretersnvlkLinks Vriescoupe uretersnijvlak links Tekenreeks  x   X 

VriescUretersnvlkRechts Vriescoupe uretersnijvlak rechts Tekenreeks  x   X 

SnijvlkProstaat Snijvlakken prostaat Tekenreeks x  x  X 

LokDichtSnvlkProstaat Lokalisatie dichtsbijzijnde snijvlak prostaat Tekenreeks     X 

AfstDchtstbSnijvlkProstaat Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak prostaat Tekenreeks x    X 

AfstDchtstbSnijvlkProstaatex Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak prostaat 
(xx,x cm) 

Getal x    X 

LokTumPosSnvlkProstaat Lokalisatie tumorpositief snijvlak prostaat Tekenreeks  x   X 

SnijvlkUterus Snijvlakken Uterus Tekenreeks x  x  X 

AfstDchtstbSnijvlkUterus Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak Uterus Tekenreeks x    X 

AfstDchtstbSnijvlkUterusex Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak Uterus 
(xx,x cm) 

Getal x    X 

SnijvlkVagina Snijvlakken Vagina Tekenreeks x  x  X 

AfstDchtstbSnijvlkVagina Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak Vagina Tekenreeks x    X 

AfstDchtstbSnijvlkVaginaex Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak Vagina 
(xx,x cm) 

Getal x    X 

SnijvlkDarmsegment Snijvlakken Darmsegment Tekenreeks x  x  X 

AfstDchtstbSnijvlkDarmsegm Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak 
Darmsegment 

Tekenreeks x    X 

AfstDchtstbSnijvlkDarmsegmex Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak 
Darmsegment (xx,x cm) 

Getal x    X 

        

Lymfklieren Blaas        

AantalRegLymfBlaas Aantal regionale lymfklieren Getal x  x  X 

WaarvanMetMetaRegBlaas Waarvan met metastasen Getal x  x  X 

LokTumPosRegLymfStatBl Lokalisatie tumorpositieve regionale 
lymfklierstation(s) 

Tekenreeks     X 

AantalRegLymfLinksBlaas Aantal regionale lymfklieren links Getal x  x  X 

WaarvanMetMetaRegLinksBlaas Waarvan met metastasen links Getal x  x  X 

AantalRegLymfRechtsBlaas Aantal regionale lymfklieren rechts Getal x  x  X 

WaarvanMetMetaRegRechtsBlaas Waarvan met metastasen rechts Getal x  x  X 

AantalIliacaComLymfLinks Aantal lymfklieren iliaca communis (links) Getal x  x  X 

AantalIliacaComLymfRechts Aantal lymfklieren iliaca communis (rechts) Getal x  x  X 

WaarvanMetMetaIliacaComLinks Waarvan met metastasen links Getal x  x  X 

WaarvanMetMetaIliacaComRechts Waarvan met metastasen rechts Getal x  x  X 

LymfIlComBlPos Lymfklier iliaca communis positief Tekenreeks x  X x X 

ZijdeLymfIlComBlPos Zijdigheid lymfklier iliaca communis Tekenreeks X  X x X 

AantalExtraRegLymfBlaas Aantal extra-regionale lymfklieren 
(inguinale klieren en anders) 

Getal x  X  X 

WaarvanMetMetaExtraRegBlaas Waarvan met metastasen Getal x  X  X 

AfmGrootsteMetaBl Diameter grootste metastase (xx,x cm) Tekenreeks x  x  X 

AfmGrootsteMetaBlEx Diameter grootste metastase (xx,x cm) Getal x     

ExtranodaleGroeiBlaas Extranodale groei Tekenreeks x    X 

         

Lymfklieren Urethra        

AantalRegLymfUrethra Aantal regionale lymfklieren Getal x  x  X 

WaarvanMetMetaRegUrethra Waarvan met metastasen Getal x  x  X 

AfmGrootsteMeta Diameter grootste metastase (xx,x cm) Getal x    X 

LokTumPosRegLymfStatUr Lokalisatie tumorpositieve regionale 
lymfklierstation(s) 

Tekenreeks     X 

AantalRegLymfLinksUrethra Aantal regionale lymfklieren links Getal x  x  X 

WaarvanMetMetaRegLinksUrethra Waarvan met metastasen links Getal x  x  X 
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AantalRegLymfRechtsUrethra Aantal regionale lymfklieren rechts Getal x  x  X 

WaarvanMetMetaRegRechtsUrethra Waarvan met metastasen rechts Getal x  x  X 

AantalExtraRegIliacaComLyLi Aantal extra-regionale lymfklieren (iliaca 
communis links) 

Getal x  x  X 

AantalExtraRegIliacaComLyRe Aantal extra-regionale lymfklieren (iliaca 
communis rechts) 

Getal x  x  X 

AantalExtraRegLymfUrethra Aantal extra-regionale lymfklieren (anders) Getal x  x  X 

WvanMetMetaExtraRegIliacaComLyLi Waarvan met metastasen Getal x  x  X 

WvanMetMetaExtraRegIliacaComLyRe Waarvan met metastasen Getal x  x  X 

WaarvanMetMetaExtraRegUrethra Waarvan met metastasen Getal x  x  X 

AfmGrootsteMetaUr Diameter grootste metastase (xx,x mm) Tekenreeks x     

AfmGrootsteMetaUrEx Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal x     

ExtranodaleGroeiUrethra Extranodale groei Tekenreeks x    x 

        

        

Overig        

OverigBlaasslijmvlies (Overig) blaasslijmvlies Tekenreeks x  x x X 

OverigBlaasslijmvliesAnders (Overig) blaasslijmvlies anders Tekenreeks x  x x X 

Prostaat2 (Overig) Prostaat Tekenreeks x  x x X 

Prostaat2Anders (Overig) Prostaat anders Tekenreeks x  x x X 

LocProstTum Locatie prostaat tumor Tekenreeks     X 

LocProstTumAnders Locatie prostaat tumor anders Tekenreeks     X 

Gleasonscore Gleasonscore Tekenreeks x  x  X 

PrimaireComponent primaire component Tekenreeks x  x  X 

SecundaireComponent secundaire component Tekenreeks x  x  X 

TertiaireComponent tertiaire component Tekenreeks  x x  X 

ZijdigLokProstTum Zijdigheid lokalisatie prostaat tumor Tekenreeks     X 

OvTumorlokalisatie Tumorlokalisatie Tekenreeks     x 

OvPerineuraleGroei Perineurale groei Tekenreeks     x 

OvVasoinvasieveGroei Vasoinvasieve groei Tekenreeks     x 

ExtraProstUitbr Extra-prostatische uitbreiding Tekenreeks x    X 

VesiculaeSeminalis Vesiculae seminalis Tekenreeks x    X 

SnijvlkProstaat2 Snijvlakken prostaat Tekenreeks     X 

LokDichtSnvlkProstaat2 Lokalisatie dichtsbijzijnde snijvlak prostaat Tekenreeks     X 

AfstDichtstbijzSnijvlkProstaat2 Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak prostaat Tekenreeks x    X 

AfstDichtstbijzSnijvlkProstex2 Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak prostaat 
(xx,x cm) 

Getal x    X 

LokTumPosSnvlkProstaat2 Lokalisatie tumorpositief snijvlak prostaat Tekenreeks     X 

Vagina2 (Overig) Vagina Tekenreeks  x   X 

Vagina2Anders (Overig) Vagina anders Tekenreeks  x   X 

Uterus2 (Overig) Uterus Tekenreeks  x   X 

Uterus2Anders (Overig) Uterus anders Tekenreeks  x   X 

Adnexa2 (Overig) Adnexa Tekenreeks  x   X 

Adnexa2Anders (Overig) Adnexa anders Tekenreeks  x   X 
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Overzicht van geparametriseerde rubrieken 
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Overzicht van controles 
• In de rubriek Ureteren gemarkeerd of apart: controle: beiderzijds kan niet samen met een 

nadere keuze. 

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

• In de rubriek Invasieve groei (blaas- of urethra-carcinoom), controle:  niet aanwezig kan niet 

samen met een van de andere mogelijkheden bij deze rubriek  

• Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak ... (x,x cm) mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 20,0 

cm 

• De opgegeven waarde van rubriek Aantal (….) lymfklieren, mag de waarden aannemen van 0 

t/m 50 en mag geen decimalen bevatten. 

• De opgegeven waarde van rubriek waarvan met metastasen, mag de waarden aannemen 

van 0 t/m 50 en mag geen decimalen bevatten. 

• De waarde van de rubriek waarvan met metastasen mag niet groter zijn dan waarde uit de 

rubriek aantal (….) lymfklieren. 

• In de rubriek Lokalisatie tumorpositieve regionale lymfklierstation(s) controle het aantal 

aangevinkt kan niet groter zijn dan waarvan met metastasen 

• Invasieve groei blaascarcinoom volgt na immunohistochemisch onderzoek, moet samen met  

Immunohistochemie = aangevraagd. 
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Overzicht van berekeningen 
 

pTNM 8e editie UICC 

Tis pu  Lokalisatie carcinoma in situ / hooggradige dysplasie = alleen in urethraslijmvlies 
Tis pd  Lokalisatie carcinoma in situ / hooggradige dysplasie = alleen in prostaatklierbuizen 
Tis Lokalisatie carcinoma in situ / hooggradige dysplasie = in urethraslijmvlies en  

prostaatklierbuizen  
T = a  als Type tumor (WHO) = papillair urotheelcelcarcinoom zonder invasie 
T = 1  als Invasieve groei (blaas of urethra)carcinoom = beperkt tot het slijmvliesstroma 
T = 2  als Invasieve groei blaascarcinoom = invasie in musculus detrusor 
T = 2 als Invasieve groei (urethra)carcinoom = uitbreiding in de prostaat of uitbreiding in de 

peri-urethrale spieren of uitbreiding in het corpus spongiosum  
T = 2a  als Invasieve groei = beperkt tot binnenste helft van de musculus detrusor  
T = 2b  als Invasieve groei = beperkt tot buitenste helft van de musculus detrusor 
T = 3 als Invasieve groei = uitbreiding in het corpus cavernosum of uitbreiding in de 

blaashals of uitbreiding buiten het prostaatkapsel 
T = 3a  als Invasieve groei = microscopische uitbreiding in het perivesicale vet 
T = 3a  als Extra-prostatische uitbreiding = aanwezig  
T = 3b  als Invasieve groei = macroscopische uitbreiding in het perivesicale vet 
T = 3b  als Vesiculae seminalis = tumordoorgroei 
T = 4  als Invasieve groei = uitbreiding in de blaas of uitbreiding in de vagina 
T = 4  als Prostaat of Vagina of Uterus of Darmsegment = tumordoorgroei 
N = 0  als Aantal regionale lymfklieren = 0 
N = 0  als Aantal lymfklieren iliaca communis (links en/of rechts) = 0 
N = 0  als waarvan met metastasen (regionale of iliaca communis (links en/of rechts) = 0 
N = 1  als waarvan met metastasen (regionale) = 1 
N = 1  als Afmeting grootste metastase =< 2 cm 
N = 2  als waarvan met metastasen (regionale) > 1 
N = 2  als Afmeting grootste metastase > 2 cm 
N = 3  als waarvan met metastasen (iliaca communis (links en/of rechts) >= 1  
M = 0 als waarvan met metastasen (extra-regionale lymfklieren (inguinale klieren en 

anders)  = 0 
M = 0 als waarvan met metastasen (extra-regionale lymfklieren (iliaca communis * en/of 

anders)  = 0 
M = 1  als Klinisch metastasen = aanwezig,  PA-bevestigd: lokalisatie: (uit vrije tekstregel)  
M = 1  als Prostaat of Vagina of Uterus of Darmsegment = Metastase 
M = 1 als waarvan met metastasen  (extra-regionale lymfklieren (inguinale klieren en 

anders)  >= 1 
M = 1 als waarvan met metastasen  (extra-regionale lymfklieren (iliaca communis * en/of 

anders)  >= 1 
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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<O> 

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/

