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Algemeen 
Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen Cervixcarcinoom versie 3.0 (2012) en Cervicale Intra-
epitheliale Neoplasie versie 1.1 (2004) en goedgekeurd, medio  april 2012,  door het Commissie 
Beroeps Uitoefening (CBU) van de Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en ontwikkeld door 
Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). 
Per 19 januari 2015 is richtlijn Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie versie 1.1 (2004) vervangen door 
de richtlijn CIN, AIS en VAIN versie 1.0 (2015) 
Vanaf versie 35 is het protocol in samenwerking met de expertise groep van de NVVP: Nederlandse 
Werkgroep voor Gynaecologische Pathologie (NWGP) 
 
Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 
 

• Cervix 

• Endometrium 

• Uterus zonder adnexen 

• Uterus met adnexen 

• Uterus met lymfklierdissectie 

• Uterus met ovaria 

• Uterus zonder ovaria 

• Vagina 
 
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 
optionele rubrieken verdwijnen van het scherm en uit het Protocollair verslag en ook evt. 
bijbehorende teksten uit de conclusie. Schermafdrukken in deze documentatie zijn ter illustratie 
 

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  
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• 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 

1. Initiële nieuwe versie 

Versie 2 

2. Lokalisatie aangeven bij lisexcisies 

3. Rubriek “Dysplasie/CIS” met checkboxen ipv radiobuttons. 

Versie 3 

4. Getal invoer aangepast, wordt nu afgerond op “0” waar van toepassing 

5. Regelovergangen ij de conclusie aangepast tussen HPV aanvraag en conclusie 

6. Rubriek “type ingreep” aangepast lisexcisie  (LEEP / LLETZ) ook in combinatie met anderen 

aardmaterialen 

7. Informatie BB uitgebreid bij rubrieken “type ingreep” en “Klinische metastasen” 

8. Lokalisatie onbekend of niet vermeld aangepast in de conclusie 

9. Keuze “CIN 3/ ernstige dysplasie of CIS” aangepast in “CIN 3/ ernstige dysplasie-CIS” 

10. Rubriek naam “Ingroei klierbuizen” gewijzigd in “uitbreiding in endocervicale klierbuizen” 

Versie 4 

11. Keuze “CIN 3/ ernstige dysplasie-CIS” verandert in “CIN 3/ ernstige dysplasie” 

12. Rubriek “Dysplasie/CIS (WHO)” aangepast in “Dysplasie (WHO)” 

13. Rubriek “snijvlak” wordt ook getoond als “type afwijking = dysplasie” 

14. Extra rubriek “lokalisatie in delen”  in Macro tab toegevoegd 

15. Rubriek “lokalisatie in delen” opgenomen in de parameterfile 

Versie 5 (18-11-2014) 

16. Palgacode  voor “anders” uit de rubriek  “(Overige) cervixslijmvlies” vertalen naar 

diagnoseregel alleen als rubriek “(Overige) cervixslijmvlies” een verplichte rubriek is. 

Versie 6 (17-07-2015) 

17. Uitbreiding keuze “endocervix” bij rubriek “Lokalisatie” 

18. Typefout bij rubriek “Uitbreiding in endocervicale klierbuizen” opgelost 

19. Uitbreiding keuze “oriëntatie niet goed mogelijk” bij rubriek “Invasiediepte” als 

“Aardmateriaal” of “ Type ingreep” = “cervixbiopsie” 

20. Rubriek “Invasiediepte” als niet verplicht tonen bij aardmateriaal of type ingreep = 

cervixbiopsie 

21. Extra rubriek “Grootste gemeten diameter tumor bij biopt” in (mm) niet verplichte rubriek en  

opgenomen in parameterfile 

22. Uitbreiding keuze  “plaveiselcelcarcinoom” en “adenocarcinoom” bij rubriek “Snijvlak positief 

voor” als “Type afwijking “  = “invasieve tumor” 

23. Uitbreiding keuze “acute ontsteking” bij rubriek “(Overig) cervixslijmvlies” 

24. Curettage in de conclusie vervangen door “Cervixcurretage” 

25. Uitbreiding keuze “endometrioide intraepitheliale neoplasie” bij rubriek “Endometrium” 
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Versie 7 (24-09-2015) 

26. Rubriek “HPV” wordt nu ook getoond bij keuze “geen invasieve tumor of dysplasie” uit de 

rubrieken “Type afwijking” en “Invasieve tumor aanwezig” 

27. Keuze “tumordoorgroei” verwijderd uit de rubrieken “Endometrium” en “Myometrium” 

28. Typefout hersteld in diagnosecode  endometrioid adenocarcinoom 

Versie 8 (25-01-2016) 

29. Rubriek “Dysplasie (WHO)” wordt in de PV vermeld als “Pre-invasielaesie” 

30. Aanpassing vermelding Richtlijn  in de PV “Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie versie 1.1 

(2004)” wordt “ CIN, AIS en VAIN versie 1.0 (2015)” 

31. Typefout herstelt “glandulaire  dysplasie” in “glandulaire atypie” in de invasieve tak van het 

protocol. 

Versie 9 (14-03-2016) 

32. Keuze “dysplasie” wordt “pre-invasieve laesie” in de rubriek “Type afwijking” 

33. Rubriek “dysplasie (WHO)” wordt uitgesplitst. Zie punt 34 en 35 

34. Extra rubriek “Bevindingen plaveiselcelepitheel”  

35. Extra rubriek “Bevindingen cylinderepitheel” 

36. Uitbreiding aardmaterialen met “uterus zonder ovaria” en “uterus met ovaria” 

Versie 10 (25-03-2016) 

37. Bugfix in voorwaarden bij tonen rubriek “HPV” 

38. Uitbreiding keuze “niet aanwezig” bij rubriek “Bevindingen plaveiselcelepitheel”  

39. Uitbreiding keuze “niet aanwezig” bij rubriek “Bevindingen cylinderepitheel” 

Versie 11 (17-05-2016) 

40. Uitbreiding keuze “uterus (solo) ” bij rubriek “Type resectie 1”  

41. Uitbreiding keuze “geen dysplasie” bij rubriek “Bevindingen plaveiselcelepitheel”  

42. Onderdrukken van keuzes “CIN1”, “CIN2” en “CIN3” in de rubriek “(Overig) cervixslijmvlies” 

bij keuze “nee, geen invasieve tumor of dysplasie” uit de rubriek “Invasieve tumor aanwezig” 

Versie 12 (22-06-2016) 

43. Lymfklier iliaca communis wordt N1, was M1 

Versie 13 (13-09-2016) 

44. Keuze “in behandeling” bij rubriek “HPV test” vervangen in “in uitvoering” (standaardisatie  

WGP) 

45. Keuzes “adenocarcinoom (normaal type)”  en  “overige adenocarcinomen” toegevoegd in de 

rubriek “Type tumor (WHO)” 

46. Keuze “neuro-endocriene tumor” in de rubriek “Type tumor (WHO)” vervangen voor “NET / 

NEC” (standaardisatie WGP) 

47. Extra rubriek “Subtypering plaveiselcelcarcinoom (WHO)”, niet verplicht bij keuze 

“plaveiselcelcarcinoom” in de rubriek “Type tumor (WHO)” 

48. Extra rubriek “Overige adenocarcinomen (WHO)”, verplicht bij keuze “overige 

adenocarcinomen” in de rubriek “Type tumor (WHO)” 

49. Extra tabblad “immuno” 
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50. “Voorlopig verslag” toegevoegd bovenaan de conclusie als bij keuze “in uitvoering” uit het 

tabblad Immuno uit de verschillende rubrieken 

51. Aanvullende teksten onderaan de conclusie betreffende de bepalingen in uitvoering  

Versie 14 (14-09-2016) 

52. Technische update 

Versie 15 (26-09-2016) 

53. Typefout hersteld in de conclusie “plaveiselepitheel”  

54. Typefout hersteld in “bodem/radiair” 

Versie 16 (10-10-2016) 

55. Rubriek “HPV” wordt getoond bij keuze “geen dysplasie” of “geen afwijking” uit de rubriek 

“Bevindingen plaveiselcelepitheel” 

56. Keuze “p16” toegevoegd bij rubriek “Immuno Positief” 

57. Extra rubriek “Percentage positieve cellen p16” 

Versie 17 (07-12-2016) 

58. Bugfix in tab Immuno, bij weghalen van alle markers blijft de laatste in de PV staan 

59. Bugfix in de diagnoseregel bij invoer in rubriek “ PALGA code voor Aardmateriaal” 

Versie 18 (20-02-2017) 

60. Typefout hersteld in keuze “lymfoepithelioom like carcinoom” 

Versie 19 (03-04-2017) 

61. Extra keuze “anders (regionaal)” bij de rubriek “Lymfklierdissectie” , komt ook terug op de 

Tab “Lymfklieren”  

62. Extra rubriek “Percentage positieve tumorcelkernen p16: xx%” 

Versie 20 (10-05-2017) 

63. Rubriek “Bevindingen cylinderepitheel” wordt getoond bij keuze “geen invasieve tumor of 

dysplasie” uit de rubriek “Type afwijking” 

Versie 21 (26-07-2017) 

64. Bugfix, iliaca communis en para-aortaal, gaven een pM1 ipv pN1 

Versie 22 (02-10-2017) 

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

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

Versie 23 (11-10-2017) 

67. Bugfix, rubriek “VaIN” werd getoond bij keuze “geen resttumor of dysplasie” uit de rubriek 

“Type afwijking” 



 
Stichting PALGA 
Handleiding  
Protocol Cervix carcinoom       Pagina 8 van 54   
 
Versie 24 (01-01-2018) 

68. Invoering TNM 8e editie UICC 
69. Extra keuze bij rubriek “Lymfklierdissectie” met “anders” voor extra-regionale klieren 
70. aanpassing in keuzes hyperplasie volgens WHO in rubriek “Endometrium” 

Versie 25 (03-01-2018) 

71. Bugfix in diagnoseregels bij bevindingen “niet aanwezig” en “geen dysplasie” in de rubrieken  
 Bij Plaveiselcellen en cylindercellen 

Versie 26 (22-06-2018) 

72. Onderdrukken van pTNM in de conclusie opgenomen in de parameterset. pTNM wordt wel 

berekend en uitgevoerd 

Versie 27 (25-07-2018) 

73. Bugfix in de herleid tabel TNM naar FIGO, N1 werd meegenomen, is er nu uit 

74. Bij regionale lymfklieren wordt nu zijdigheid vermeld in de conclusie 

Versie 28 (08-04-2019) 

75. Bugfix, pT op basis van tumor diameter werd in de conclusie getoond bij een pre-maligne 

laesie.  

Versie 29 (16-10-2019) 

76. Uitbreiding keuzes met “linker tuba” en “rechter tuba” bij de rubrieken “ Type  resectie 1: 

uterus met” en “Type  resectie 3: exenteratie: uterus met vagina, parametrium” 

77. Uitbreiding keuzes met “poliepectomie” en “conisatie” in de rubriek “Aardmateriaal” 

78. Uitbreiding keuzes met “ectocervix” in de rubriek “Lokalisatie” 

79. Uitbreiding keuzes met “poliep” in de rubriek “Type afwijking” 

80. Wijzing in voorwaarden; rubriek “ Bevindingen plaveiselcelepitheel” wordt getoond bij keuze 

“geen invasieve tumor of dysplasie” uit “Type afwijking”, zonder de pre-invasieve laesies 

keuzes 

81. Nieuwe rubrieken “Linker tuba” en “Rechter tuba” in de tabs Tumor en Overige 

82. Cervixpoliep opgenomen in de conclusie 

83. Wijzing in de conclusie, bij keuze ““geen invasieve tumor of dysplasie” uit “Type afwijking”, 

worden bevindingen uit de rubrieken “Bevindingen plaveiselcelepitheel” en “Bevindingen 

cylinderepitheel” getoond 

Versie 30 (29-10-2019) 

84. Naamwijzing rubriek “Neoplasie” wordt “Bevindingen vagina epitheel 

Versie 31 (07-11-2019) 

85. Bugfix, verkrijgingstechniek toegevoegd bij Poliepectomie 

86. Keuze conisatie uit de gecombineerde rubriek “Aardmateriaal” 

Versie 32 (19-11-2019) 

87. Bugfix, verkrijgingstechniek *excisie bij conisatie uit de gecombineerde rubriek 

“Aardmateriaal” werd niet getoond in de diagnose regel 
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Versie 33 (20-11-2019) 

88. Bugfix, de extra tekst voor de PALGA-code genereerde geen aangepaste PALGA-code. 

Versie 34 (27-02-2020) 

89. Bugfix in diagnoseregel: bij aardmateriaal vagina werd onterecht cervix*vagina getoond, 

code *cervix verwijderd 

Versie 35 (15-11-2021) 

90. Versie 35 is in samenwerking met de expertise groep van de NVVP: Nederlandse Werkgroep 

voor Gynaecologische Pathologie (NWGP) opgesteld 

91. Rubriek “Tumor zichtbaar” nu als niet verplicht  

92. Rubrieken “Aspect rechter ovarium” en “Aspect linker ovarium” en “Lokalisatie in delen” zijn 

vervallen  

93. Extra rubriek “Schildwachtklier” 

94. Extra keuze “ja, keuze type therapie niet vermeld” in de rubriek “Eerdere therapie” 

95. Extra keuze “geen diagnose mogelijk” in de rubriek “Type afwijking” in de tab  BLC 

96. Extra rubriek “Reden geen diagnose” 

97. Extra keuzes “AIS type SMILE” en “geen dysplasie” in de rubriek “Bevindingen 

cylinderepitheel” 

98. Extra keuze “eerder uitgevoerde bepaling” in de rubriek “HPV bepaling” 

99. Extra rubrieken  “Eerder HPV bepaling”; “HPV hoog risico type” 

100. Extra rubrieken “Subtypering plaveiselcelcarcinoom (WHO)”; “Adenocarcinomen 

(WHO)”; “Subtypering adenocarcinoom,  HPV geassocieerd (WHO)” 

101. Extra rubrieken “Silva system”; “Overige epitheliale (WHO)”; “2e component NEC” 

102. Defaultsetting  “exact” in de rubrieken “Invasiediepte (x,xx mm)” en “Diameter tumor 

(lineaire extensie) (xx,x mm)”.Lineaire extensie wordt vermeld al diameter tumor en eenheid 

veranderd van cm naar mm 

103. Extra rubrieken “(Lymf-)angioinvasie aanwezig”; “Uitgebreidheid vaso-invasieve 

groei”; “(Lymf-)angioinvasie (locatie)”; “Lokalisatie dichtstbijzijnde snijvlak” 

104. Extra rubrieken “Snijvlak CIN 3”; “Snijvlak AIS” in tab “Blc” and “Overige” 

105. Extra rubriek “FIGO/TNM in de conclusie” in tab BLC 

106. Rubriek “Diepste doorgroei” is veranderd in “Uitbreiding tumor” 

107. Rubriek “Uitbreiding in endometrium” is vervallen 

108. Extra rubriek “(Lymf-)angioinvasie buiten het tumorfront” 

109. Extra rubrieken “Snijvlak (overall)”; “Snijvlak voorzijde cervix”; “Snijvlak achterzijde 

cervix” 

Versie 36 (18-11-2021) 

110. Bugfix, onderdrukken FIGO/ pT  diameter tumor t/m 20 mm bij invasie diepte t/m 5,0 

mm 

111. Conclusie bij biopten/lis/conus layout aangepast 

112. Grenswaarden snijvlakken bij “exact” omhoog naar 40mm 

113. Bugfix, onderdrukken FIGO/pT bij cervixbiopten lisexcisie 
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Versie 37 (24-11-2021) 

114. Indeling snijvlakken aangepast, waarde “<= 1.0 mm” vervalt, nieuwe waarden “< 1.0 

mm” en “0.1 mm” 

115. Bugfix Conclusie BLC en resectie: waarde “plaveiselcelcarcinoom” uit de rubriek 

“Type tumor (WHO)” werd niet getoond bij geen waarde in de rubriek “Subtypering 

plaveiselcelcarcinoom (WHO)”  

116. Toevoeging waarde uit rubriek “Lokalisatie tumor” in de conclusie bij resecties 

Versie 38 (13-12-2021) 

117. Bugfix in waarde bij rubriek “Uitbreiding tumor in cervixwand”; “>1/3” wordt “<1/3” 

118. Tekstuele aanpassing in waarde “niet te beoordelen” in de rubriek “(Lymf-) 

angioinvasie” 

119. In tab Immuno BLC worden de rubrieken “p16” en “Ki-67/MiB1” ook getoond bij 

cervix- en vaginabiopten. 

120. Voorkeurstermen Thesausrus toegevoegd *adenocarcinoom gastrisch type en 

*mesonefrisch adenocarcinoom (Besluit Thesaurus comcie) 

Versie 39 (24-01-2022) 

121. Aanpassing conclusie bij BLC: zowel voor plaveiselcelepitheel en cylinderepitheel 

wordt waarde “niet aanwezig” vermeld 

122. In tab BLC bij rubriek “Snijvlakken” zijn de waarden gelijk getrokken aan de 

snijvlakken bij resectie en ook de waarden bij de rubriek “ Afstand tot dichtstbijzijnde 

snijvlak” 

123. Aanpassing FIGO waarde IIIC1 en IIIC2 bij metastases bij regionale – respectievelijk 

extra-regionale lymfkieren (FIGO2018/ICCR) 

124. Aanpassing in de diagnose regel “geen classificerende diagnose” als waarde “niet 

aanwezig” bij rubriek “ Bevindingen plaveiselcelepitheel” en “Bevindingen cylinderepitheel” 

125. Bugfix: Rubriek  “Response op neo-adjuvante therapie” in tab Lymfklierdissectie werd 

onterecht getoond indien rubriek “Eerdere therapie” niet was ingevuld 

Versie 40 (21-02-2022) 

126. Extra tab “consult/revisie” (Besluit CPP) 

127. Extra rubriek “Soort onderzoek”. Default setting, lokaal instelbaar 

128. Volgorde in rubriek “Bevindingen plaveiselcelepitheel” in conclusie aangepast 

129. Bugfix; Waarde uit rubriek “Bevindingen cylinderepitheel anders” werd niet vertaald 

in conclusie 

130. Bugfix: Waarde uit rubriek “Overige epitheliale (WHO)” werd niet weergegeven in de 

conclusie 

131. Waarde uit rubriek “p16 positief” wordt in de PV getoond achter waarde uit rubriek  

132. “p16” 
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Versie 41 (06-04-2022) 

133. Toevoeging: mogelijkheid om pTNM/FIGO uit te zetten bij Als Type afwijking = nee, 

status na recente ingreep 

134. Bugfix: conclusie wordt hier goed getoond bij vaginabiopt als rubriek “Bevindingen 

vagina epitheel” niet wordt ingevuld 

135. Toevoeging in conclusie waarden uit de rubrieken “Endometrium” en “Myometrium” 

wordt getoond bij geen maligniteit 

Versie 42 (23-06-2022) 

136. Bugfix: leesbaarheid conclusie bij BLC verbeterd bij waarde “geen invasieve tumor of 

dysplasie” uit de rubriek “Type afwijking” 

Versie 43 (11-07-2022) 

137. Bugfix: sample instelling bij waarde “conisatie” in de rubriek “Type ingreep” uitgezet, 

Bij heropenen werd de micro en immuno tab gewist.  

Versie 44 (03-10-2022) 

138. Bugfix: waarde uit “anders” bij de tumor WHO werd niet overgenomen in de 

diagnoseregel 

139. De rubrieken “(Lymf-)angioinvasie aanwezig”; “Uitgebreidheid vaso-invasieve groei”; 

en “(Lymf-)angioinvasie locatie” worden niet getoond in de PV 

140. Waarde “atrofie” toegevoegd in de rubriek “(Overig) cervixslijmvlies” in de biopten 

tak 

141. Bugfix: palgacodes *hpv positief en *hpv negatief toegevoegd bij de waarde 

“plaveiselcelcarcinoom, HPV geassocieerd” respectievelijk “plaveiselcelcarcinoom, HPV 

onafhankelijk 

Versie 45 (13-10-2022) 

142. Bugfix: palgacode *hpv positief (typefout) 

Versie 46 (24-11-2022) 

143. Rubriek “Type tumor (WHO)” in tab blc en resectie gewijzigd van radiobuttons naar 

checkboxen 

Versie 47 (23-02-2023) 

144. Technische update 

Versie 48 (27-03-2023) 

145. Bugfix in pT1b1 bij conisatie en resectiedeel bij de diameter tumor 
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Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie, algemeen 
 

 

Toelichting 

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

Voor de typen ingreep “cervixbiopt(en)”, “cervixbiopt(en) / curettage / vaginabiopt / lisexcisie (LEEP / 

LLETZ)”, “lisexcisie (LEEP / LLETZ)” en “conisatie” wordt het BLC deel van het protocol zichtbaar. Voor 

dit deel kunnen rubrieken voor verschillende inzendingen ingevuld worden. 

Voor de typen ingreep “(radicale) hysterectomie (en andere organen)”, “(radicale) trachelectomie” 

en “(radicale) trachelectomie” wordt het HTE deel van het protocol zichtbaar. Dit betreft een 

protocol voor een enkele levering. 
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Protocol deel BLC 
Dit is het deel van het protocol dat wordt geactiveerd voor ingreep typen Biopsie, Lisexcisie en 

Conisatie. 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie, BLC 

 

Voor dit scherm zijn de volgende bedieningen relevant. 

1. Beheer en navigatie inzendingen 

2. Medische inhoud van het protocol 

Toelichting, beheer van inzendingen 

 

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, medische protocol inhoud 

 

Rubriek Aardmateriaal: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier kunt u de het aardmateriaal kiezen 

voor de type ingreep “cervixbiopt(en) / curettage / vaginabiopt” en wordt slechts bij dit type ingreep 

getoond.  

Rubriek Lokalisatie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij de van 

toepassing zijnde typen ingreep en aardmateriaal. Hier kunt u de lokalisatie opgeven.  

Rubriek Lokalisatie in uren: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij de van 

toepassing zijnde typen ingreep en aardmateriaal. Hier kunt u de lokalisatie in uren opgeven. 

In het geval van type ingreep lisexcisie is dit een check-box; in dit geval kunnen meerdere 

aaneensluitende waarden aangevinkt worden.  

Rubriek Lokalisatie in delen: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij de 

van toepassing zijnde typen ingreep en aardmateriaal. Hier kunt u de lokalisatie opgeven.  

Aanwijzing: Voorkeur geniet om maar één van de locatie wijzen te gebruiken, welke in uw organisatie 

het meeste voorkomt. De andere kan worden uitgezet via de parameterfile. 

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

aardmateriaal “vaginabiopt”. Hier kunt u de lokalisatie van het vaginabiopt opgeven. 
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Scherm 2 Tumor Microscopie, BLC 

 

Voor dit scherm zijn de volgende bedieningen relevant. 

1. Inzendingen navigatie 

2. Medische inhoud van het protocol 

Toelichting, beheer van inzendingen 

 

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, medische protocol inhoud 

Rubriek type afwijking:  De rubriek is verplicht en afhankelijk. Hier kunt u de type afwijking kiezen.  

Rubriek Reden geen diagnose:  De rubriek is verplicht en afhankelijk. Hier kunt u de type afwijking 

kiezen 

Rubriek Eerder gediagnosticeerde laesie: De rubriek is optioneel. Hier kunt U de laesie die eerder is 

gediagnosticeerd invullen in het geval er nu sprake is van een status na recente ingreep zonder 

restlaesie. 

Rubriek Bevindingen Plaveiselcelepitheel: De rubriek is verplicht en afhankelijk. Hier kunt U een 

bevinding kiezen. 

Rubriek Uitbereiding in endocervicale klierbuizen: De rubriek is optioneel. Hier kunt ja of nee kiezen. 

Rubriek Bevindingen cylinderepitheel: De rubriek is verplicht en afhankelijk. Hier kunt U een 

bevinding kiezen 

Rubriek Bevindingen vagina epitheel: De rubriek is verplicht en afhankelijk van keuze “pre-invasieve 

laesie” en niet verplicht bij keuze “geen invasieve tumor of dysplasie” 

Rubriek HPV bepaling: De rubriek is optioneel. Hier kunt U de HPV voor de dysplasie kiezen. 

Rubriek Eerdere HPV bepaling: De rubriek is verplicht. Invullen waarde van de HPV bepaling  
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Rubriek HPV test: De rubriek is optioneel. Hier kunt U de HPV test voor de dysplasie invoeren. 

Rubriek PA nummer eerdere HPV bepaling: De rubriek is optioneel. Vrij tekstveld 

Rubriek HPV hoog risico type: De rubriek is optioneel. Mogelijkheid om de type in te vullen 

Rubriek Type tumor (WHO): De rubriek is verplicht. Hier kunt U de type tumor kiezen. 

Rubriek Subtypering plaveiselcelcarcinoom (WHO): De rubriek is optioneel. Mogelijkheid om de type 

in te vullen 

Rubriek Adenocarcinomen (WHO): De rubriek is verplicht Mogelijkheid om de type in te vullen 

Rubriek Subtypering adenocarcinoom,  HPV geassocieerd (WHO): De rubriek is optioneel. 

Mogelijkheid om de type in te vullen 

Rubriek Silva systeem: De rubriek is optioneel. Mogelijkheid om de patroon in te vullen 

Rubriek Overige epitheliale (WHO):  De rubriek is verplicht. Mogelijkheid om de type in te vullen 

Rubriek Differentiatiegraad: De rubriek is optioneel. Hier kiest U de differentiatiegraad van een 

plaveiselcelcarcinoom. 

Rubriek NET/NEC: De rubriek is verplicht. Hier kiest U het type neuro endocriene tumor. 

Rubriek “2e component NEC” De rubriek is optioneel. Mogelijkheid om de type in te vullen 

Rubriek Invasiediepte: De rubriek is verplicht. Hier kiest U de invasiediepte van een invasieve tumor. 

Rubriek Invasiediepte exact: De rubriek is verplicht indien U invasiediepte exact heeft gekozen. Hier 

kunt U de exacte invasiediepte van een invasieve tumor invoeren. 

Rubriek Grootste gemeten diameter tumor bij biopt: De rubriek is niet verplicht indien U bij 

invasiediepte “oriëntatie niet goed mogelijk” heeft gekozen. Hier kunt U de diameter (in mm) van 

een invasieve tumor invoeren 

Rubriek Diameter tumor (lineaire extensie): De rubriek is verplicht indien invasiediepte ≤ 5 mm, zo 

niet optioneel. Hier kiest U de exacte lineaire extensie van een invasieve tumor. 

Rubriek Diameter tumor (lineaire extensie) exact: De rubriek is verplicht indien U lineair extensie 

exact heeft gekozen. Hier kunt U de exacte lineaire extensie van een invasieve tumor invoeren. 

Rubriek (Lymf-)angioinvasie:  De rubriek is verplicht. Hier kunt U de lymf angioinvasie  kiezen voor 

een invasieve tumor. 

Rubriek (Lymf-)angioinvasie aanwezig: De rubriek is optioneel. Mogelijkheid om de waarde in te 

vullen 
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Rubriek Uitgebreidheid vaso-invasieve groei: De rubriek is optioneel. Mogelijkheid om de waarde in 

te vullen 

Rubriek (Lymf-)angioinvasie (locatie): De rubriek is optioneel. Mogelijkheid om de waarde in te vullen 

Rubriek Snijvlakken:  De rubriek is verplicht voor een conisatie en optioneel voor een lisexcisie. Hier 

kunt U de status van de snijvlakken kiezen. 

Rubriek Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak:  De rubriek is optioneel. Hier kiest U de afstand tot het 

dichtstbijzijnde snijvlak voor een vrij snijvlak. 

Rubriek Lokalisatie positieve snijvlak: De rubriek is optioneel. Hier kiest U de lokalisatie van het 

positieve snijvlak. 

Rubriek Snijvlak positief voor: De rubriek is optioneel. Hier kiest U waarvoor de niet vrije snijvlakken 

positief zijn. 

Rubriek (Overig) cervixslijmvlies: De rubriek is verplicht voor type afwijking andere bevindingen, zo 

niet optioneel. Hier kunt U de slijmvliezen aanvinken. 

Rubriek Snijvlak CIN 3: De rubriek is optioneel. Mogelijkheid om de waarde in te vullen 

Rubriek Snijvlak AIS: De rubriek is optioneel. Mogelijkheid om de waarde in te vullen 

Rubriek FIGO/pTNM niet in de conclusie: De rubriek is optioneel. Mogelijkheid om de waarde te 

onderdrukken, via parameter 
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Scherm 3 Protocollaire verslaglegging (PV), BLC 

 

Toelichting 

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



 
Stichting PALGA 
Handleiding  
Protocol Cervix carcinoom       Pagina 19 van 54   
 

Scherm 4 Conclusie en Diagnose, BLC 

 
Toelichting 

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. Er kan een waarschuwing worden aangevinkt (optioneel item) als het 

een gewijzigde conclusie betreft. 

Met Conclusie gewijzigd geeft U aan of het een gewijzigde conclusie betreft. Dit wordt dan met een 

standaard tekst in de conclusie aangegeven. 

Met Consult extern aangevraagd geeft U aan of een extern consult is aangevraagd. Dit wordt dan 

middels een standaard tekst aan de conclusie toegevoegd. 

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. Indien dat noodzakelijk is worden hier tevens de palga codes 

(verplichte items) ingevoerd.   
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Protocol deel HTE 
Dit is het deel van het protocol dat wordt geactiveerd voor ingreep typen Hysterectomie, 

Trachelectomie en Exenteratie. 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie, HTE 

 

Toelichting 

Rubriek Uterus met: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de type resectie’s in die 

ingezonden ziijn voor een hysterectomie.  

Rubriek Cervix uteri met: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de type resectie’s in die 

ingezonden zijn voor een trachelectomie.  

Rubriek Exenteratie: uterus met vagina, parametrium: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U 

de type resectie’s in die ingezonden zijn voor een exenteratie.  

Rubriek Tumor zichtbaar: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de zichtbaarheid van de 

tumor is.  

Rubriek Aspect tumor: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier vult U de type aspect tumor in van 

een zichtbare tumor.  

Rubriek Lokalisatie tumor: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier vult U de type tumor lokalisatie in 

van een zichtbare tumor.  
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Rubriek Max diameter tumor: (xx.x cm): De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de maximale 

diameter in van een zichtbare tumor.  

Rubriek Aspect rechter adnex: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier vult U het aspect in van de 

ontvangen rechter adnex resectie.  

Rubriek Aspect linker adnex: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier vult U het aspect in van de 

ontvangen linker adnex resectie.  

Rubriek Lymfklierdissectie: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U in welke lymfklier dissecties 

zijn ingezonden.  

Rubriek Hydronefrose: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier vult U de hydronefrose in.  

Rubriek Klinisch metastasen: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier vult U het aspect in of er 

klinisch metastasen gevonden zijn. Indien dit het geval is vult U tevens de Lokalisatie (verplicht item 

indien metastasen zijn gevonden) hiervan in. 

Rubriek Eerdere therapie: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier kunt U de eerder uitgevoerde 

therapie invullen.  
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Scherm 2 Tumor Microscopie, HTE 

 

Toelichting 

Rubriek Invasieve tumor aanwezig: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de aanwezigheid 

van een invasieve tumor in.  

Rubriek Eerder gediagnosticeerde laesie: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier vult U de eerder 

gediagnosticeerde laesie in voor een recente ingreep.  

Rubriek Bevindingen plaveiselepitheel: De rubriek is verplicht in te vullen in het geval van een 

bevinding plaveiselcelllen.  

Rubriek Bevindingen cylinderepitheel: De rubriek is verplicht in te vullen in het geval van een  

cylinder . 

Rubriek Type tumor (WHO): De rubriek is verplicht in te vullen in het geval van een invasieve tumor. 

Hier vult U het type van de tumor in. 

Rubriek Differentiatiegraad: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier vult U de differentiatiegraad in 

voor plaveiselcelcarcinoom.  

Rubriek Response op neo-adjuvante therapie:  De rubriek is verplicht in te vullen in het geval er 

sprake is van een eerdere therapie. Hier vult U de response op de eerdere therapie in. 

Rubriek HPV: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier vult U de HPV in voor een dysplasie cin-1, cin-2 

of cin-3.  
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Rubriek HPV test: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier vult U de HPV test in indien de HPV niet is 

uitgevoerd.  

Rubriek Neuro-endocriene tumor:  De rubriek is verplicht in te vullen in het geval er sprake is van een 

type neuro-endocriene tumor. Hier vult U de neuro-endocriene tumor in. 

Rubriek Diepste doorgroei:  De rubriek is verplicht in te vullen in het geval er sprake is van invasieve 

tumor. Hier vult U de diepste doorgroei in. 

Rubriek Invasiediepte:  De rubriek is verplicht in te vullen indien de doorgroei beperkt is tot de 

uterus. Hier vult U de invasiediepte in. 

Rubriek Invasiediepte exact:  De rubriek is verplicht in te vullen indien U bij invasiediepte “exact” 

heeft gekozen. 

Rubriek Lineaire extensie:  De rubriek is verplicht in te vullen indien invasiediepte ≤ 5 mm, zoniet 

optioneel. Hier vult U de lineaire extensie in. 

Rubriek Lineaire extensie exact:  De rubriek is verplicht in te vullen indien U bij lineaire extensie 

“exact” heeft gekozen. 

Rubriek Tumordiameter:  De rubriek is verplicht in te vullen indien tijdens de macroscopie de tumor 

zichtbaarheid “nee” of “onduidelijk” is. Hier vult U de tumor diameter in 

Rubriek Tumordiameter exact:  De rubriek is verplicht in te vullen indien u bij Tumordiameter 

“exact” heeft gekozen. 

Rubriek Uitbreiding in endometrium: De rubriek is optioneel in te vullen. Hier vult U de uitbreiding in 

het endometrium in.  

Rubriek (Lymf-)angioinvasie:  De rubriek is verplicht in te vullen voor een invasieve tumor. Hier vult 

U de aanwezigheid van de angioinvasie in. 

Rubriek (Overig) cervixslijmvlies: De rubriek is verplicht in te vullen in dien er geen invasieve  tumor 

is, zo niet is deze rubriek optioneel. Hier vult U het cervix slijmvlies in.  

Rubriek Parametrium: De rubriek is verplicht in te vullen voor een parametrium resectie. Hier vult U 

de bevinding van het parametrium in.  

Rubriek Vagina(manchet): De rubriek is verplicht in te vullen voor een vagina(manchet) resectie. Hier 

vult U de bevinding van het vagina(manchet) in.  

Rubriek Linker adnex: De rubriek is verplicht in te vullen voor een linker adnex resectie. Hier vult U 

de bevindig van het linker adnex in.  

Rubriek Rechter adnex: De rubriek is verplicht in te vullen voor een rechter adnex resectie. Hier vult 

U de bevinding van het rechter adnex in.  
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Rubriek Urineblaas: De rubriek is verplicht in te vullen voor een gehele of partiële blaas resectie. Hier 

vult U de bevinding van het rechter adnex in.  

Rubriek Darmsegment: De rubriek is verplicht in te vullen voor een darmsegment resectie. Hier vult 

U de bevinding van het darmsegment in.  

Rubriek “Anders”: De rubriek is verplicht in te vullen voor een opgegeven andere resectie. Hier vult U 

de bevinding van deze andere resectie in. De tekst “anders” wordt dat vervangen door de type 

resectie die is ingevuld. 
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Scherm 3 Overig, HTE 

 

Toelichting 

Rubriek Endometrium: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de bevinding van het 

endometrium in.  

Rubriek Myometrium: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de bevinding van het 

myometrium in.  

Rubriek Vagina(manchet): De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de bevinding van het vagina 

manchet in.  

Rubriek Linker adnex: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de bevinding van het linker 

adnex in.  

Rubriek Rechter adnex: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de bevinding van het rechter 

adnex in.  

Rubriek Blaas: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de bevinding van het urineblaas in.  

Rubriek Darmsegment: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de bevinding van het 

darmsegment in.   
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Scherm 4 Snijvlakken, HTE 

 

Toelichting 

Voor ieder snijvlak worden de eigenschappen ingevuld. 

Snijvlakken: 

• Snijvlak (overall) 

• Snijvlak parametrium links 

• Snijvlak parametrium rechts 

• Snijvlak voorzijde cervix 

• Snijvlak achterzijde cervix 

• Snijvlak isthmus 

• Snijvlak ectocervix 

• Snijvlak vagina(manchet) 

• Snijvlak urineblaas 

• Snijvlak darm(segment) 

• Snijvlak "anders" 
 

Per snijvlak: 

Rubriek Snijvlak …: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U de bevinding van het betreffende 

snijvlak in.  

Rubriek Afstand tot snijvlak …: De rubriek is verplicht in te vullen voor een vrij snijvlak. Hier vult U de 

afstand tot het betreffende (vrije) snijvlak in.  

Rubriek Afstand tot snijvlak … exact: De rubriek is verplicht in te vullen indien U als keuze “exact” 

invult. Hier vult U de afstand tot het betreffende (vrije) snijvlak in. De status wordt in de PV en 

conclusie als “vrij’ gerapporteerd.  
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Scherm 5 Lymfklieren, HTE 

 

Toelichting 

Voor ieder type lymfklier worden de eigenschappen ingevuld. 

 

Per type lymfklier: 

Rubriek Aantal lymfklieren …: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U het aantal lymfklieren 

van het betreffende type in.  

Rubriek Waarvan met metastasen: De rubriek is verplicht in te vullen indien 1 of meer lymfklieren 

zijn ingevuld. Hier vult U het aantal lymfklieren met metastasen in.  

Rubriek Afstand tot snijvlak … exact: De rubriek is verplicht in te vullen indien U als keuze “exact” 

invult. Hier vult U de afstand tot het betreffende (vrije) snijvlak in. De status wordt in de PV en 

conclusie als “vrij’ gerapporteerd. 

Vervolgens een aantal rubrieken die gemeenschappelijk zijn. 

Rubriek Extranodale uitbreiding: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U in of er extranodale 

uitbreidingen zijn geconstateerd.  

Rubriek Stations met extranodale uitbreiding: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U in voor 

welke lymfklier typen extranodale uitbreidingen zijn geconstateerd.  
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Scherm 6 SWK Lymfklieren, HET 
 

 

 

Toelichting 

Voor ieder type lymfklier worden de eigenschappen ingevuld. Max 10 lymfklieren. 

 

Per type lymfklier: 

Rubriek Aantal lymfklieren <naam lymfklierstation> links of rechts: De rubriek is verplicht in te 

vullen. Hier vult U het aantal lymfklieren van het betreffende type in.  

Rubriek Waarvan met metastasen: De rubriek is verplicht in te vullen indien 1 of meer lymfklieren 

zijn ingevuld. Hier vult U het aantal lymfklieren met metastasen in.  

Rubriek Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 mm): De rubriek is verplicht in te vullen 

Rubriek Diameter grootste metastase: De rubriek is verplicht in te vullen als Aantal lymfklieren SWK 

met macrometastase (> 2,0 mm) = > 0 

Rubriek Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 0,2mm en <=2,0 mm): De rubriek is 

verplicht in te vullen 

Rubriek Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen (<= 0,2 mm): De rubriek is verplicht in 

te vullen 

Rubriek Extranodale uitbreiding: De rubriek is verplicht in te vullen. Hier vult U in of er extranodale 

uitbreidingen zijn geconstateerd.  

Onderstaande rubriek is gemeenschappelijk 

Rubriek Detectiemethode SWK: De rubriek is verplicht in te vullen 
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Scherm 7 Immuno, BLC & HTE 

 
 

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. (alleen bij BLC) 
 

Toelichting 

Rubriek Immunohistochemie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u de details 

opgeven. 

Rubriek p16: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u de details opgeven. 

Rubriek p16 positief: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u de details opgeven. 

Rubriek  Ki67 / MIB1: De rubriek is niet verplicht om in te vullen Hier kunt u de details opgeven. 

Rubriek  Percentage positieve Ki67 / MIB1: De rubriek is niet verplicht om in te vullen Hier kunt u 

het percentage opgeven, 1-100. 

Rubriek  Immuno markers: De rubriek is niet verplicht om in te vullen Hier kunt u de details 

opgeven op basis van een eigen samengestelde immuno markers set 

Een overzicht van immuno markers welke als basisset kan worden geselecteerd via de parameters in 

de PCP modes 
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Scherm 8 Consult/revisie 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rubriek Consult door: Een niet verplichte rubriek welke wordt weergeven in de PV 
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Scherm 9 Protocollaire verslaglegging (PV), HTE 
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Toelichting 

In het Protocollair verslag worden alle ingevulde rubrieken gestructureerd weergeven.  
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Scherm 10 Conclusie en Diagnose, HTE 

 

Toelichting 

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. Er kan een waarschuwing worden aangevinkt (optioneel item) als het 

een gewijzigde conclusie betreft. 

Met Conclusie gewijzigd geeft U aan of het een gewijzigde conclusie betreft. Dit wordt dan met een 

standaard tekst in de conclusie aangegeven. 

Met Consult extern aangevraagd geeft U aan of een extern consult is aangevraagd. Dit wordt dan 

middels een standaard tekst aan de conclusie toegevoegd. 

Met vermelden als geeft U aan of dit rapport over een specifieke levering gaat. 

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. Indien dat noodzakelijk is worden hier tevens de palga codes 

(verplichte items) ingevoerd. 
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Controle knop 
 

 

Toelichting 

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

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

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

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

openstaan moet de knop telkens worden geactiveerd. 
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Informatie (BlauweBolletjes) 
 
Type ingreep, Type resectie 
 
LEEP = Loop Electrosurgical Excision Procedure of LLETZ = Large Loop Excision of the 

Transformation Zone .      
Conisatie: conusvormige excisie van het cervixslijmvlies en onderliggend stroma. 

        
Trachelectomie: resectie van de cervix (trachelos = hals) met parametrium. Het corpus uteri blijft in 

situ. Bij een abdominale trachelectomie wordt meer parametrium weggenomen dan bij een 

        
Vaginale trachelectomie  of Radicale trachelectomie: resectie van de cervix met vaginamanchet 
en parametria. Het corpus uteri blijft in 
situ.      

        
Hysterectomie: uterus (met cervix).      

        
Radicale hysterectomie volgens Wertheim: uterus met vaginamanchet en parametria 

        
Radicale hysterectomie volgens Okabayashi: uterus met vaginamanchet en parametria tot aan bekkenzijwand 

Exenteratie is niet altijd “standaard” en kunnen meer of minder uitgebreid zijn. Bij een voorste 

exenteratie worden aanvullend aan de radicale hysterectomie tevens de blaas en een deel 

van de vagina meegenomen al dan niet in combinatie met ureteren/urethra. Bij een achterste 

exenteratie worden aanvullend aan de radicale hysterectomie tevens het rectosigmoid en een 

deel van de vagina meegenomen al dan niet in combinatie met andere structuren 

Al deze ingrepen kunnen zijn met of zonder adnexa of lymfklieren.  
 
Max. diameter tumor 
Diametertumor  ≤ 4 cm is pT1b1 en > 4 cm is pT1b2 
 
Lymfklierdyssectie 
Regionale lymfklieren: paracervicaal, parammetriaal, obturaturius, ilica interna, iliaca externa, 
presacraal en parasacraal, Iliaca communis en bekken  
Extra-regionale lymfklieren: para-aortaal  
Gewoonlijk worden in de klierdiessectie van het kleine bekken 10 lymfklieren aangetroffen  
Indien alle klieren negatief en aantal < 10; toch classificeren als N0 
  
Klinische metastasen 
M1 = aanwezig,  PA-bevestigd: lokalisatie: (uit vrije tekstregel) 
 
Type tumor (WHO) 
plaveiselcelcarcinoom subtypes:  verhoornend, niet verhoornend, basaloid, verruceus, papillair, 
lymfoepithelioma-like en squamotransitioneel 
mucineus adenocarcinoom subtypes: endocervicaal, intestinaal, zegelringcel, minimal deviation en 
villoglandulair 
micro-invasief plaveiselcelcarcinoom: invasiediepte < 1 mm 
 
NET /NEC 
atypisch carcinoid toont cytologisch atypie, 5-10 mitosen per HPF en focale necrose. (WHO-atlas) 
 
Invasiediepte, Diameter tumor (lineaire extensie)  
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pT-status cervixcarcinoom; pTNM 2021   
Invasiediepte: wordt gemeten vanaf de basis van het oppervlakkige epitheel dan wel het crypte-epitheel 

pT categorie FIGO Stage    
pTis  Carcinoma in situ   
pT1  I Tumor beperkt tot de uterus (uitbreiding naar corpus moet worden genegeerd) 

pT1a IA alleen microscopisch gediagnosticeerd 

 pT1a1 IA1 Alleen microscopisch en invasiediepte: ≤ 3.0 mm  

 pT1a2 IA2 Alleen microscopisch en invasiediepte: > 3,0 en  ≤5,0 mm,  

pT1b IB Tumor beperkt tot de cervix en invasiediepte: > 5,0  mm 

 pT1b1 IB1 Tumor ≤ 20,0 mm.   

 pT1b2 IB2 Tumor > 20,0 en ≤ 40,0 mm   

 pT1b3 IB3 Tumor > 40,0 mm   

pT2  II 
Doorgroei buiten de uterus maar niet in bekkenwand of onderste 1/3 deel van 
vagina. 

pT2a IIA Geen doorgroei in parametrium 

 pT2a1 IIA1 Geen doorgroei in parametrium en tumor ≤ 40,0 mm. 

 pT2a2 IIA2 Geen doorgroei in parametrium en tumor > 40,0 mm. 

pT2b IIB Doorgroei in parametrium.    

pT3  III 
Doorgroei tot bekkenwand en/of onderste 1/3 deel van vagina en/of veroorzaakt 
hydronefrose. 

 pT3a IIIA Doorgroei in onderste 1/3 deel van vagina  

 pT3b IIIB 
Doorgroei tot in bekkenwand of veroorzaakt hydronefrose of niet functionerende 
nier 

pT4   Invasie in blaas- of rectumslijmvlies en/of uitbreiding buiten het kleine bekken. 

Note:   
 

  

The depth of invasion should be taken from the base of the epithelium, either surface or glandular, from which 
it originates. The depth of invasion is defined as the measurement of the tumor from the epithelial-stromal 
junction of the adjacent most superficial papillae to the deepest point of invasion. 

   
 

  
 
Aantal lymfklieren (alle typen) 
pN-status cervixcarcinoom; pTNM  8e editie 

 N0 geen lymfkliermetastasen 

 N1 metastasen in regionale klieren 

 M1 metastasen in extra-regionale klieren 

 M0 geen metastasen op afstand aangetroffen 

 M1 metastasen op afstand (exclusief metastasen in het kleine bekken)  

 
NET / NEC  

Neuroendocriene neoplasie G1 en G2 WHO 5th  NET G1 : nuclei is regular with uniform chromatin 

and small nucleoli, shows rare mitotic figures NET G2: nuclei  variable in size and shape white 

irregularly distributed chromatin. NET G2 can show 5-10 mitotic figures / 2mm2 (5-10 mitotic 

figures/10 HPF of 0,5 mm in diameter ad 0,2 mm2 in area) as well as foci of necrosis.  

Adenocarcinomen (WHO); Subtypering adenocarcinoom,  HPV geassocieerd (WHO) 

Nieuwe indeling WHO 5th Tumours of the uterine cervix blz 374-381 
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Adenocarcinomen (WHO); Subtypering adenocarcinoom,  HPV geassocieerd (WHO); Overige 

epitheliale (WHO) 

5th edition WHO Classification of tumours: Female Genital Tumours  

Plaveiselcelcarcinoom 

• plaveiselcelcarcinoom, nos 

• HPV-associate 

• HPV-independent      

Adenocarcinoom 

• adenocarcinoom,nos 

• adenocarcinoom, HPV geassocieerd 

• adenocarcinoom, HPV geassocieerd, normaal type 

• adenocarcinoom, HPV geassocieerd, villoglandulair type 

• adenocarcinoom, HPV geassocieerd, mucineus NOS type 

• adenocarcinoom, HPV geassocieerd, mucineus intestinaal type 

• adenocarcinoom, HPV geassocieerd, gelaagd mucine-producerend type  invasieve SMILE 

• adenocarcinoom, HPV onafhankelijk, gastrisch type 

• adenocarcinoom, HPV onafhankelijk, clear cell type 

• adenocarcinoom, HPV onafhankelijk, mesonephric type 

• adenocarcinoom, HPV onafhankelijk, endometrioid  type 

• adenocarcinoom, HPV onafhankelijk, nos 

• Endometrioïd adenocarcinoom 

• Sereus adenocarcinoom 

Overige carcinomen 

• Carcinosarcoom 

• Adenosquameus carcinoom  

• mucoepidermoid carcinoom  

• Adenoid basaal carcinoom 

• Ongedifferentieerd carcinoom         

Neuroendocriene tumoren      

• Neuroendocriene tumor, graad 1 

• Neuroendocriene tumor, graad 2 

• Kleincellig neuroendocrien carcinoom 

• Grootcellig neuroendocrien carcinoom 

• Gemengd kleincellig neuroendocrien carcinoom 

• Gemengd grootcellig neuroendocrien carcinoom      

Silva systeem      
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https://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/Literatuur/Roma_et_al_Silva_Pattern_AJSP_20

15.pdf 

 

 

  

https://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/Literatuur/Roma_et_al_Silva_Pattern_AJSP_2015.pdf
https://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/Literatuur/Roma_et_al_Silva_Pattern_AJSP_2015.pdf
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Gecomprimeerd totaaloverzicht van gegevens en gebruikers opties 

Interne naam Externe naam 
Veld 
definitie sc

h
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m
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er
 

C
o

n
cl

u
si

e 

D
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Kliniek en preparaat        

TypeIngreep Type ingreep Tekenreeks 1ste X  X X 

Soortonderzoek Soort onderzoek Tekenreeks 1ste X X   

        

Kliniek en preparaat BLC        

Per inzending, interne naam gevolgd door samplenummer (romeins cijfer)      

      BlcAardmateriaal Aardmateriaal Tekenreeks 1ste   X X 

      BlcAardmateriaalAnders Aardmateriaal anders       

      BlcLokalisatie Lokalisatie Tekenreeks 1ste  X X  

      BlcLokalisatieAnders Lokalisatie anders       

      BlcLokalisatieVaginabiopt Lokalisatie vaginabiopt Tekenreeks 1ste   X  

      BlcLokalisatieUrenCol Lokalisatie in uren  Tekenreeks 1ste   X  

      BlcLokalisatieUrenText Lokalisatie in uren  Tekenreeks 1ste  X X  

        

Kliniek en preparaat HTE        

TypeResectie1 Type resectie 1: uterus met Tekenreeks 1ste X  X  

TypeResectie1Anders Type resectie 1 anders Tekenreeks 1ste X  X  

TypeResectie2 Type resectie 2: cervix uteri met Tekenreeks 1ste X  X  

TypeResectie2Anders Type resectie 2 anders Tekenreeks 1ste X  X  

TypeResectie3 Type resectie 3: exenteratie: uterus met vagina, 
parametrium, 

Tekenreeks 1ste 
X  X  

TypeResectie3Anders Type resectie 3 anders Tekenreeks 1ste X  X  

TumorZichtbaar Tumor zichtbaar Tekenreeks 1ste     

LokTumVagMachet lokalisatie tumor in de vagina(manchet) Tekenreeks 1ste     

AspectTumor Aspect tumor Tekenreeks 1ste  X   

LokalisatieTumor Lokalisatie tumor Tekenreeks 1ste  X   

SWK Schildwachtklier Tekenreeks 1ste   X X 

SWKRegAnders Schildwachtklier (anders) (regionaal) Tekenreeks 1ste   X  

SWKRegAnders2 Schildwachtklier (anders 2) (regionaal) Tekenreeks 1ste   X  

SWKExRegAnders Schildwachtklier (anders) (extra-regionaal) Tekenreeks 1ste   X  

LymfklierDissectie Lymfklierdissectie Tekenreeks 1ste   X  

LymfklierDissectieAnders Lymfklierdissectie anders Tekenreeks 1ste   X  

LymfDissectieRegAnders2 Lymfklierdissectie (anders) (regionaal) Tekenreeks 1ste   X  

LymfklierDissectieAnders Lymfklierdissectie (anders) (extra-regionaal) Tekenreeks 1ste   X  

Hydronefrose Hydronefrose Tekenreeks 1ste  X   

KlinischMetastasen Klinisch metatstasen Tekenreeks 1ste  X   

MetastasenLokatie Lokalisatie  Tekenreeks 1ste     

EerdereTherapie Eerdere therapie       

        

Microscopie BLC        

Per inzending, interne naam gevolgd door samplenummer (romeins cijfer)      

      BlcTypeAfwijking Type afwijking Tekenreeks 2de    X 

      BlcTypeAfwijkingAnders Type afwijking anders Tekenreeks 2de   X X 

BlcRedenGeenDiagnose Reden geen diagnose Tekenreeks 2de   X X 

      BlcEerderGediagLaesi Eerder gediagnostiseerde laesie Tekenreeks 2de     

      BlcDysplasieCIS Bevindingen plaveiselcelepitheel Tekenreeks 2de   X X 

      BlcDysplasieCISAnders Bevindingen plaveiselcelepitheel anders Tekenreeks 2de     

      BlcBevinCilinder Bevindingen cylinderepitheel  Tekenreeks 2de   X  

      BlcBevinCilinderAnders Bevindingen cylinderepitheel anders  Tekenreeks 2de     

      BlcIngroeiKlierbuizen Uitbereiding in endocervicale klierbuizen Tekenreeks 2de     

      BlcNeoplasie Bevindingen vagina epitheel Tekenreeks 2de   X  

      BlcNeoplasieAnders Bevindingen vagina epitheel anders Tekenreeks 2de     

      BlcHpv HPV Tekenreeks 2de   X X 

      BlcHpvTest Hpv test Tekenreeks 2de     

BlcHpvEerder Eerder HPV bepaling Tekenreeks 2de   X  
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BlcHpvEerderPaNum PA nummer eerdere HPV bepaling Tekenreeks 2de     

HPVHoogRisico HPV hoog risico type Tekenreeks 2de     

      BlcTypeTumor Type tumor (WHO) Tekenreeks 2de   X X 

SubPlaveisel Subtypering plaveiselcelcarcinoom (WHO Tekenreeks 2de   X X 

SubPlaveiselAnders Subtypering plaveiselcelcarcinoom (WHO) anders Tekenreeks 2de   X X 

SubAdeno Adenocarcinomen (WHO) Tekenreeks 2de   X X 

SubAdenoHPVOnafhankelijk Subtypering adenocarcinoom,  HPV geassocieerd 
(WHO) 

Tekenreeks 2de 
  X X 

SubAdenoAnders Adenocarcinomen (WHO) anders Tekenreeks 2de   X X 

SilvaSysteem Silva systeem Tekenreeks 2de     

SubOverigeEpihelTum Overige epitheliale (WHO) Tekenreeks 2de   X X 

SubOverigeEpihelTumAnd Overige epitheliale (WHO) anders Tekenreeks 2de   X X 

      BlcTypeTumorAnders Type tumor anders Tekenreeks 2de   X X 

      BlcDifferntiatiegraad Differentiatiegraad Tekenreeks 2de     

      BlcNeuroEndocrieneTumor Neuro-endocriene tumor Tekenreeks 2de     

BlcNEC2eComponent 2e component NEC Tekenreeks 2de   X X 

BlcNEC2eComponentAnd 2e component NEC anders Tekenreeks 2de   X X 

      BlcInvasiediepte Invasiediepte Tekenreeks 2de   X  

      BlcInvasiediepteExact Invasiediepte exact Getal 2de   X  

      BlcLineaireExtensie Diameter tumor (lineaire extensie) Tekenreeks 2de   X  

      BlcLineaireExtensieExact Diameter tumor (lineaire extensie) exact Getal 2de   X  

      BlcGrootDiamTumBiopt Grootste gemeten diameter tumor bij biopt Getal 2de   X  

      BlcLymfAngioinvasie (Lymf-)angioinvasie Tekenreeks 2de   X  

BlcLymfAngioinvasieIHC (Lymf-)angioinvasie aanwezig Tekenreeks 2de   X  

BlcLymfVasoInvasieGroei Uitgebreidheid vaso-invasieve groei Tekenreeks 2de   X  

BlcLymfAngioinvasieLocatie (Lymf-)angioinvasie (locatie)  Tekenreeks 2de   X  

      BlcSnijvlakken Snijvlakken Tekenreeks 2de   X  

BlcSnijvlakkenDichtsbij Lokalisatie dichtstbijzijnde snijvlak Tekenreeks 2de   X  

      BlcAfstDichtsbijSnijvlak Afstand tot dichtsbijzijnde snijvlak Tekenreeks 2de     

      BlcLokPosSnijvlak Lokalisatie positieve snijvlak Tekenreeks 2de     

      BlcLokPosSnijvlakAnders Lokalisatie positieve snijvlak anders Tekenreeks 2de     

      BlcSnijvlakPosVoor Snijvlak positief voor Tekenreeks 2de   X  

      BlcSnijvlakPosVoorAnders Snijvlak positief voor anders Tekenreeks 2de     

      BlcOverigCervixslijm (Overig) cervixslijmvlies Tekenreeks 2de   X  

      BlcOverigCervixslijmAnders (Overig) cervixslijmvlies anders Tekenreeks 2de   X  

BlcOverigSnijvlakCIN3 Snijvlak CIN 3 Tekenreeks 2de   X  

BlcOverigSnijvlakAIS SnijvlakAIS Tekenreeks 2de   X  

      Immunohistochemie BLC + HTE        

      ImmHistoChem  Immunohistochemie Tekenreeks 3de     

ImmP16 P16 Tekenreeks 3de     

ImmP16Pos P16 positief Tekenreeks 3de     

KI67MIB1 Ki-67/Mib 1 Tekenreeks 3de     

PercPosTumKi67 Percentage positieve tumorcelkernen Ki-67 / MIB1 Getal 3de     

PosImmLymfAngio Positief voor Tekenreeks 3de     

ImmBeschrijvingAngio Beschrijving andere IHC Tekenreeks 3de     

Synoptofysine Synoptofysine Tekenreeks 3de     

Chromogranine Chromogranine Tekenreeks 3de     

CD56 CD 56 Tekenreeks 3de      

ImmBeschrijvingNet Beschrijving andere IHC Tekenreeks 3de     

ImmBeschrijvingNetAnders Andere IHC Tekenreeks 3de     

AFP AFP Tekenreeks 3de  X   

ARID1 ADRID1 Tekenreeks 3de  X   

Beta-catenine Beta-catenine Tekenreeks 3de  X   

BetaHCG BetaHCG Tekenreeks 3de  X   

calretinine calretinine Tekenreeks 3de  X   

CD10 CD10 Tekenreeks 3de  X   

CD99 CD99 Tekenreeks 3de  X   

CEA CEA Tekenreeks 3de  X   

CK7 CK7 Tekenreeks 3de  X   

CK20 CD20 Tekenreeks 3de  X   

CDX2 CDX2 Tekenreeks 3de  X   

CyclineD1 CyclineD1 Tekenreeks 3de  X   

Desmine Desmine Tekenreeks 3de  X   

DPC4/SMAD4 DPC4/SMAD4 Tekenreeks 3de  X   

EMA EMA Tekenreeks 3de  X   
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GATA3 GATA3 Tekenreeks 3de  X   

Glypican3 Glypican3 Tekenreeks 3de  X   

HNF1B HNF1B Tekenreeks 3de  X   

HMB45 HMB45 Tekenreeks 3de  X   

Iinhibine Iinhibine Tekenreeks 3de  X   

L1CAM L1CAM Tekenreeks 3de  X   

MUC6 MUC6 Tekenreeks 3de  X   

NapsineA Napsine A Tekenreeks 3de  X   

OCT34 OCT3/4 Tekenreeks 3de  X   

PANCK PAN-CK Tekenreeks 3de  X   

PAX8 PAX8 Tekenreeks 3de  X   

PTEN PTEN Tekenreeks 3de  X   

P16 P16 Tekenreeks 3de  X   

P53 P53 Tekenreeks 3de  X   

P57 P57 Tekenreeks 3de  X   

P63 P63 Tekenreeks 3de  X   

SALL4 SALL4 Tekenreeks 3de  X   

SMA SMA Tekenreeks 3de  X   

Vimentine Vimentine Tekenreeks 3de  X   

WT1 WT1 Tekenreeks 3de  X   

ImmBeschrijvingOverig Beschrijving andere IHC Tekenreeks 3de  X   

ImmBeschrijvingOverigAnders Andere IHC Tekenreeks 3de  X   

OestoRec Oestrogeen receptor Tekenreeks 3de  X   

PercOestrogeenReceptNumPos Percentage Oestrogeen receptor positieve 
tumorcellen  %  

Getal 3de 
 X   

ProgesRec Progesteron receptor Tekenreeks 3de  X   

PercProgesterReceptNumPos Percentage Progesteron receptor positieve 
tumorcellen  % 

Getal 3de 
 X   

        

Microscopie HTE        

InvasieTumorAanwezig Invasieve tumor aanwezig Tekenreeks 2de    X 

EerderGediagLaesi Eerder gediagnotiseerde laesie Tekenreeks 2de     

DysplasieCIS Dysplasie  (WHO) Tekenreeks 2de   X X 

DysplasieCISAnders Dysplasie (WHO) anders Tekenreeks 2de   X X 

BevinCilinder Bevindingen cylinderepitheel Tekenreeks 2de     

BevinCilinderAnders Bevindingen cylinderepitheel anders Tekenreeks 2de     

Typetumor Type tumor (WHO) Tekenreeks 2de   X X 

TypeTumorAnders Type tumor anders Tekenreeks 2de   X X 

Differntiatiegraad Differentiatiegraad Tekenreeks 2de   X  

ResponseOpTherapie Response op neo-adjuvante therapie Tekenreeks 2de     

Hpv HPV Tekenreeks 2de    X 

HpvTest Hpv test Tekenreeks 2de     

NeuroEndocrieneTumor Neuro-endocriene tumor Tekenreeks 2de     

DiepsteDoorgroei Diepste doorgroei Tekenreeks 2de   X  

Invasiediepte Invasiediepte Tekenreeks 2de   X  

InvasiediepteExact Invasiediepte exact Getal 2de   X  

LineaireExtensie Lineaire extensie Tekenreeks 2de   X  

LineaireExtensieExact Lineaire extensie exact Getal 2de   X  

Tumordiameter Tumordiameter Tekenreeks 2de     

TumordiameterExact Tumordiameter exact Tekenreeks 2de     

UitbreidingInEndometrium Uitbreiding in endometrium Tekenreeks 2de     

LymfAngioinvasie Lymf-)angioinvasie Tekenreeks 2de   X  

OverigCervixslijmvlies (Overig) cervixslijmvlies Tekenreeks 2de   X  

OverigCervixslijmvliesAnders (Overig) cervixslijmvlies anders Tekenreeks 2de   X  

Parametrium Parametrium Tekenreeks 2de   X  

VaginaManchet Vagina(manchet) Tekenreeks 2de   X  

LinkerAdnex Linker adnex Tekenreeks 2de   X  

RechterAdnex Rechter adnex Tekenreeks 2de   X  

MiLinkerTuba Linker Tuba Tekenreeks 2de     

MiRechterTuba Rechter Tuba Tekenreeks 2de     

Urineblaas Urineblaas Tekenreeks 2de   X  

Darmsegment Darmsegment Tekenreeks 2de   X  

Anders %%anders%% Tekenreeks 2de   X  

AndersAnders %%anders%% anders Tekenreeks 2de   X  

SubAdeno Overige adenocarcinomen (WHO) Tekenreeks 3de   X  
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SubAdenoAnders Overige adenocarcinomen (WHO) Tekenreeks 3de   X  

SubPlaveisel Subtypering plaveiselcelcarcinoom (WHO) Tekenreeks 3de   x  

SubPlaveiselAnders Subtypering plaveiselcelcarcinoom (WHO) Tekenreeks 3de     

Overige HTE        

Endometrium Endometrium Tekenreeks 3de     

EndometriumAnders Endometrium anders Tekenreeks 3de     

Myometrium Myometrium Tekenreeks 3de     

MyometriumAnders Myometrium anders Tekenreeks 3de     

Vagina Vagina Tekenreeks 3de     

VaginaAnders Vagina anders Tekenreeks 3de     

LinkerAdnex2 Linker adnex Tekenreeks 3de     

LinkerAdnex2Anders Linker adnex anders Tekenreeks 3de     

RechterAdnex2 Rechter adnex Tekenreeks 3de     

RechterAdnex2Anders Rechter adnex anders Tekenreeks 3de     

OvLinkerTuba2 Linker Tuba Tekenreeks 3de     

OvLinkerTuba2Anders Linker Tuba anders Tekenreeks 3de     

OvRechterTuba2 Rechter Tuba Tekenreeks 3de     

Ov RechterTuba2Anders Rechter Tuba Anders Tekenreeks 3de     

Urineblaas2 Urineblaas Tekenreeks 3de     

Urineblaas2Anders Urineblaas anders Tekenreeks 3de     

Darmsegment2 Darmsegment Tekenreeks 3de     

Darmsegment2Anders Darmsegment anders Tekenreeks 3de     

        

Snijvlakken HTE        

SnijvlakParametriumLinks Snijvlak parametrium links Tekenreeks 4de   X  

AfstSnijParametriumLinks Afstand tot snijvlak parametrium links Tekenreeks 4de     

AfstSnijParametriumLinksEx Afstand tot snijvlak parametrium links exact Getal 4de     

SnijvlakParametriumRechts Snijvlak parametrium rechts Tekenreeks 4de   X  

AfstSnijParametriumRechts Afstand tot snijvlak parametrium rechts Tekenreeks 4de     

AfstSnijParametriumRechtsEx Afstand tot snijvlak parametrium rechts exact Getal 4de     

SnijvlakIsthmus Snijvlak isthmus Tekenreeks 4de   X  

AfstSnijIsthmus Afstand tot snijvlak isthmus Tekenreeks 4de     

AfstSnijIsthmusEx Afstand tot snijvlak isthmus exact Getal 4de     

SnijvlakEctocervix Snijvlak ectocervix Tekenreeks 4de   X  

AfstSnijEctocervix Afstand tot snijvlak ectocervix Tekenreeks 4de     

AfstSnijEctocervixEx Afstand tot snijvlak ectocervix exact Getal 4de     

SnijvlakVaginaManchet Snijvlak vagina(manchet) Tekenreeks 4de   X  

AfstSnijVaginaManchet Afstand tot snijvlak vagina (manchet) Tekenreeks 4de     

AfstSnijVaginaManchetEx Afstand tot snijvlak vagina (manchet) exact Getal 4de     

SnijvlakUrineblaas Snijvlak urineblaas Tekenreeks 4de   X  

SnijvlakUrineblaasAnders Snijvlak urineblaas anders Tekenreeks 4de     

SnijvlakDarmsegment Snijvlak darmsegment  Tekenreeks 4de   X  

SnijvlakDarmsegmentAnders Snijvlak darmsegment anders Tekenreeks 4de     

SnijvlakResectieAnders Snijvlak %%anders%% Tekenreeks 4de   X  

SnijvlakResectieAndersAnders Snijvlak %%anders%% anders Tekenreeks 4de     

        

Lymfklieren HTE        

AantLymfParacervicaalLinks Aantal lymfklieren paracervicaal links Getal 5de   X  

AantLymfMetaParacervicaalLinks waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfParacervicaalRechts Aantal lymfklieren paracervicaal rechts Getal 5de   X  

AantLymfMetaParacervicaalRechts waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfParametriumLinks Aantal lymfklieren parametrium links Getal 5de   X  

AantLymfMetaParametriumLinks waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfParametriumRechts Aantal lymfklieren parametrium rechts Getal 5de   X  

AantLymfMetaParametriumRechts waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfObturatoriusLinks Aantal lymfklieren obturatorius links Getal 5de   X  

AantLymfMetaObturatoriusLinks waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfObturatoriusRechts Aantal lymfklieren obturatorius rechts Getal 5de   X  

AantLymfMetaObturatoriusRechts waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfIliacaInternaLinks Aantal lymfklieren iliaca interna links Getal 5de   X  

AantLymfMetaIliacaInternaLinks waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfIliacaInternaRechts Aantal lymfklieren iliaca interna rechts Getal 5de   X  

AantLymfMetaIliacaInternaRechts waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfIliacaExternaLinks Aantal lymfklieren iliaca externa links Getal 5de   X  

AantLymfMetaIliacaExternaLinks waarvan met metastasen Getal 5de   X  



 
Stichting PALGA 
Handleiding  
Protocol Cervix carcinoom       Pagina 44 van 54   
 

AantLymfIliacaExternaRechts Aantal lymfklieren iliaca externa rechts Getal 5de   X  

AantLymfMetaIliacaExternaRechts waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfParasacraalLinks Aantal lymfklieren parasacraal links Getal 5de   X  

AantLymfMetaParasacraalLinks waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfParasacraalRechts Aantal lymfklieren parasacraal rechts Getal 5de   X  

AantLymfMetasParasacraalRechts waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfPresacraal Aantal lymfklieren presacraal Getal 5de   X  

AantLymfMetaPresacraal waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfIliacaCommuRechts Aantal lymfklieren iliaca communis rechts Getal 5de   X  

AantLymfMetaIliacaCommuRechts waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfIliacaCommuLinks Aantal lymfklieren iliaca communis links Getal 5de   X  

AantLymfMetaIliacaCommuLinks waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfParaaortaal Aantal lymfklieren para-aortaal Getal 5de   X  

AantLymfMetaParaaortaal waarvan met metastasen Getal 5de   X  

AantLymfAnders Aantal lymfklieren %%anders%% Getal 5de   X  

AantLymfMetaAnders waarvan met metastasen Getal 5de   X  

        

Lymfklieren SWK HTE        

SWKLiParacervicaal Aantal lymfklieren paracervicaal links SWK Getal 6de   X  

SWKLiParacervicaalMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKLiParacervicaalMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiParacervicaalAantalDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKLiParacervicaalMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiParacervicaalIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiParacervicaalExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKLiParacervicaalResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKReParacervicaal Aantal lymfklieren paracervicaal rechts SWK Getal 6de   X  

SWKReParacervicaalMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKReParacervicaalMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParacervicaalAantalDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKReParacervicaalMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParacervicaalIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParacervicaalExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKReParacervicaalResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKLiParametrium Aantal lymfklieren parametrium links SWK Getal 6de   X  

SWKLiParametriumMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKLiParametriumMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiParametriumDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKLiParametriumMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiParametriumIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiParametriumExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKLiParametriumResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKReParametrium Aantal lymfklieren parametrium rechts SWK Getal 6de   X  

SWKReParametriumMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKReParametriumMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParametriumDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKReParametriumMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParametriumIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParametriumExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKReParametriumResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKLiObturatorius Aantal lymfklieren obturatorius links SWK Getal 6de   X  

SWKLiObturatoriusMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKLiObturatoriusMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  
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SWKLiObturatoriusDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKLiObturatoriusMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiObturatoriusIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  

(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiObturatoriusExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKLiObturatoriusResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKReObturatorius Aantal lymfklieren obturatorius rechts SWK Getal 6de   X  

SWKReObturatoriusMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKReObturatoriusMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReObturatoriusDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKReObturatoriusMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReObturatoriusIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReObturatoriusExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKReObturatoriusResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKLiIliacaInterna Aantal lymfklieren iliaca interna links SWK Getal 6de   X  

SWKLiIliacaInternaMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKLiIliacaInternaMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiIliacaInternaDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKLiIliacaInternaMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiIliacaInternaIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  

(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiIliacaInternaExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKLiIliacaInternaResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKReIliacaInterna Aantal lymfklieren iliaca interna rechts SWK Getal 6de   X  

SWKReIliacaInternaMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKReIliacaInternaMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReIliacaInternaDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKReIliacaInternaMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReIliacaInternaIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReIliacaInternaExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKReIliacaInternaResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKLilliacaExterna Aantal lymfklieren iliaca externa links SWK Getal 6de   X  

SWKLilliacaExternaMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKLilliacaExternaMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLilliacaExternaDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKLilliacaExternaMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLilliacaExternaIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  

(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLilliacaExternaExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKLilliacaExternaResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKIReIliacaExterna Aantal lymfklieren iliaca externa rechts SWK Getal 6de   X  

SWKIReIliacaExternaMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKIReIliacaExternaMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKIReIliacaExternaDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKIReIliacaExternaMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKIReIliacaExternaIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKIReIliacaExternaExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKIReIliacaExternaResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKLiParavesicaal Aantal lymfklieren parasacraal links SWK Getal 6de   X  

SWKLiParavesicaalMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKLiParavesicaalMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  
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SWKLiParavesicaalDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKLiParavesicaalMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiParavesicaallIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  

(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiParavesicaalExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKLiParavesicaallResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKReParasacraal Aantal lymfklieren parasacraal rechts SWK Getal 6de   X  

SWKReParasacraalMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKReParasacraalMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParasacraalDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKReParasacraalMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParasacraalIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParasacraalExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKReParasacraalResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKLiParavesicaal Aantal lymfklieren paravesicaal links SWK Getal 6de   X  

SWKLiParavesicaalMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKLiParavesicaalMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiParavesicaalDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKLiParavesicaalMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiParavesicaallIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  

(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiParavesicaalExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKLiParavesicaallResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKReParavesicaal Aantal lymfklieren paravesicaal rechts SWK Getal 6de   X  

SWKReParavesicaalMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKReParavesicaalMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParavesicaalDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKReParavesicaalMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParavesicaallIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReParavesicaalExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKReParavesicaallResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKPresacraal Aantal lymfklieren presacraal SWK Getal 6de   X  

SWKPresacraalMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKPresacraalMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKPresacraalDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKPresacraalMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKPresacraalIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  

(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKPresacraalExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKPresacraalResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKLiBekken Aantal lymfklieren bekken links SWK Getal 6de   X  

SWKLiBekkenMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKLiBekkenMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiBekkenDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKLiBekkenMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiBekkenIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiBekkenExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKLiBekkenResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKReBekken Aantal lymfklieren bekken rechts SWK Getal 6de   X  

SWKReBekkenMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKReBekkenMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  
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SWKReBekkenDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKReBekkenMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReBekkenIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  

(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReBekkenExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKReBekkenResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKLiIliacaCommu Aantal lymfklieren iliaca communis links SWK Getal 6de   X  

SWKLiIliacaCommuMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKLiIliacaCommuMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiIliacaCommuDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKLiIliacaCommuMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiIliacaCommuIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKLiIliacaCommuExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKLiIliacaCommuResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKReIliacaCommu Aantal lymfklieren iliaca communis rechts SWK Getal 6de   X  

SWKReIliacaCommuMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKReIliacaCommuMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReIliacaCommuDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKReIliacaCommuMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReIliacaCommuIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  

(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKReIliacaCommuExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKReIliacaCommuResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKParaaortaal Aantal lymfklieren para-aortaal SWK Getal 6de   X  

SWKParaaortaalMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKParaaortaalMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKParaaortaalDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKParaaortaalMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKParaaortaalIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKParaaortaalExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKParaaortaalResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKAndersReg1 Aantal lymfklieren "anders"(regionaal) SWK Getal 6de   X  

SWKAndersReg1Meta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKAndersReg1Macro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKAndersReg1DiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKAndersReg1Micro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKAndersReg1Iso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  

(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKAndersReg1ExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKAndersReg1ResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKAndersReg2 Aantal lymfklieren "anders"(regionaal) SWK Getal 6de   X  

SWKAndersReg2Meta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  

SWKAndersReg2Macro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKAndersReg2DiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKAndersReg2Micro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 
0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKAndersReg2Iso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKAndersReg2ExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKAndersReg2ResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKAndersEx Aantal lymfklieren "anders"(extra regionaal) SWK Getal 6de   X  

SWKAndersExMeta Waarvan met metastase(n) Getal 6de   X  
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SWKAndersExMacro Aantal lymfklieren SWK met macrometastase (> 2,0 
mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKAndersExDiaGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x mm) Getal 6de   X  

SWKAndersExMicro Aantal lymfklieren SWK met micrometastase (> 

0,2mm en <=2,0 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKAndersExIso Aantal lymfklieren SWK met geïsoleerde tumorcellen  
(<= 0,2 mm) 

Getal 6de 
  X  

SWKAndersExExoUitb Extranodale uitbreiding Getal 6de   X  

SWKAndersExResponsNeo Response op neo-adjuvantie therapie Getal 6de   X  

SWKDetectieMethode Detectiemethode SWK Getal 6de   X  
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Overzicht van geparametriseerde rubrieken 
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Overzicht van controles 
• Rubriek type resectie 3: exenteratie: uterus met vagina, parametrium,  

- partiële blaas kan niet samen met totale blaas 

• Rubriek Max diameter tumor en Tumordiameter exact  

- mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 20,0 cm 

• Rubriek Lokalisatie in uren 

- Bij meerdere keuzen moet het een aaneengesloten gebied betreffen 

- Bij meerdere keuzen kan onbekend niet samen met één van de andere mogelijkheden 

• Rubriek HPV 

- hoog risico type positief en negatief NIET samen 

- laag risico type positief en laag risico negatief NIET samen 

- niet uitgevoerd kan NIET samen overige keuzes 

- onbeoordeelbaar kan NIET samen overige keuzes 

- in behandeling kan NIET samen met overige keuzes 

• Rubriek Invasie diepte exact  

- mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 40,0 mm 

• Rubriek Lineair extensie exact  

- mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 40,0 mm 

• Rubriek (Overig) cervixslijmvlies 

- geen afwijkingen/fysiologisch  kan NIET samen met overige keuzes 

• Rubriek Invasieve tumor aanwezig  

- nee, status na recente ingreep kan niet samen met  

          eerdere therapie geen of onbekend 

- nee, complete regressie na neo-adjuvante therapie kan niet samen met  

          eerdere therapie geen, operatie of onbekend 

• Rubriek Diepste doorgroei 

-  de keuze: in bovenste 2/3 deel van vagina (pT2a1/a2 afhankelijk van tumordiameter)  

          is  niet mogelijk als type resectie geen vagina(manchet) bevat 

- de keuze: in parametrium (pT2b) niet mogelijk als  

          type resectie geen parametrium bevat 

• Rubrieken Afstand tot snijvlak (alle typen snijvlak) 

- mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 20,0 cm 

• Rubrieken aantal lymfklieren en metastasen 

- aantal lymfklieren min 0, max 30 

- metastasen ≤ aantal lymfklieren 

 

  



 
Stichting PALGA 
Handleiding  
Protocol Cervix carcinoom       Pagina 52 van 54   
 

Overzicht van berekeningen 
pTNM cervixcarcinoom 8e editie UICC 
 
pT-status cervixcarcinoom 
pTis  Carcinoma in situ 
pT1  Tumor beperkt tot de cervix 
pT1a  alleen microscopisch gediagnosticeerd 
 pT1a1 Alleen microscopisch en invasiediepte: ≤3 mm, lineaire extensie: ≤7 mm  
 pT1a2 Alleen microscopisch en invasiediepte: > 3 en  ≤5 mm, lineaire extensie: ≤7 

mm  
pT1b  Klinisch zichtbaar of microscopisch > 5 mm invasie of > 7mm lineaire extensie  
 pT1b1 Tumor ≤ 4 cm. 
 pT1b2 Tumor > 4 cm. 
pT2  Doorgroei buiten de uterus maar niet in bekkenwand of onderste 1/3 deel van 

vagina. 
pT2a  Geen doorgroei in parametrium 
 pT2a1 Geen doorgroei in parametrium en tumor ≤ 4 cm. 
 pT2a2 Geen doorgroei in parametrium en tumor > 4 cm. 
pT2b  Doorgroei in parametrium.  
pT3  Doorgroei tot bekkenwand en/of onderste 1/3 deel van vagina en/of 

veroorzaakt hydronefrose. 
 pT3a Doorgroei tot in onderste derde deel vagina maar niet tot de bekkenwand  
 pT3b Doorgroei tot de bekkenwand en/of veroorzaakt hydronephrose  
pT4  Invasie in blaas- of rectumslijmvlies en/of uitbreiding buiten het kleine bekken. 

 
pN-status cervixcarcinoom; pTNM  8e  editie UICC 

N0 geen lymfkliermetastasen 

N1 metastasen in regionale klieren 

M1 metastasen in extra-regionale klieren 

M0 geen metastasen op afstand aangetroffen 

M1 metastasen op afstand (exclusief metastasen in het kleine bekken)  
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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> 

Controle knop  Zoek verplicht veld alt <C> 

Protocol data versturen  Versturen alt <S> of ctrl-alt <S> 
Protocol data opslaan Opslaan alt<O> of ctrl-alt<O> 
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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/

