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Algemeen 
Dit protocol (vanaf versie 20) is opgesteld volgens de Oncoline de richtlijn Colorectaalcarcinoom 
versie 3.0 (2014), en goedgekeurd, medio mei 2008 door het Commissie Beroeps Uitoefening (CBU) 
van de Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en ontwikkeld door Pathologisch-Anatomisch 
Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Vanaf versie 37 zijn ook de verwijzingen volgens richtlijn 
Erfelijke Darmkanker versie 2.0 (2015) opgenomen. Vanaf versie 112 is het protocol in samenwerking 
met de expertise groep van de NVVP: Expertisegroep Gastro-Intestinale Pathologie (EGIP) 
 
 
Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 

• Colon 

• Rectum 
 
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. TNM bereking gaat alleen over de 1e tumor. De klinisch meest importante tumor 

moet als eerste tumor worden weergegeven. 

 

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 1-19 

Alle functionele aanpassingen van de versies 1 t/m 19 zijn ingebouwd in versie 20 en worden hier 

niet meer apart vernoemd. Deze staan vermeld in het document “ColonRectumcarcinoom 

documentatie versie 19”. Dit opvraagbaar bij de adviseur & beheerder landelijke protocollen of op de 

website van PALGA. 

Versie 20 

1. Gebaseerd op de richtlijn Colorectaalcarcinoom versie 3.0 (2014) 

2. Extra rubriek “Niveau van resectie mesocolon” 

3. Extra rubriek “Ingevroren materiaal aanwezig”. 

4. Extra rubriek “Lokalisatie Poliep” na keuze “nee, poliep/adenoom” bij “Tumor aanwezig” 

5. Term “intra-mucosaal adenocarcinoom” is vervangen door “verdacht voor carcinoom” 

6. Extra rubriek “Oorzaak van (oncologisch) positief circumferentieel snijvlak” na keuze “niet 

vrij” bij “Circumferentieel snijvlak” 

7. Extra rubriek “Diameter grootste metastase” 

8. Extra rubriek “Aantal tumordeposits >=3 mm 

9. Extra rubriek “Aantal tumordeposits < 3 mm 

10. Extra rubriek “lymfklier(en) met geïsoleerde tumorcellen” 

11. Extra rubriek “Positieve lymfklier in het circumferentieel snijvlak”  

12. Extra rubriek “Diepte tumordoorgroei (NET)” + 7e TNM op de eerste tumor bij keuze “neuro-

endocriene tumor” bij “Type (1ste) tumor (WHO) 

13. Extra rubriek “Vriescoupe tumor” 

14. Bij keuze “overige” bij “Type resectie” worden de rubrieken Retroperitoneaal klievingsvlak en 

Circumferentieel snijvlak als niet verplicht getoond 

15. Term: “geen” is gewijzigd in “niet aangetroffen” bij de rubriek angio-invasie 

16. Uitbreiding keuze “intramurale veneuze invasie” bij de rubriek angio-invasie 

17. Bij keuze “niet aangetroffen” bij  “Angio invasie” wordt de vaste tekst getoond: “Geen 

lymfvat invasie of extramurale veneuze invasie aangetroffen 

18. Bij keuze “lymfvat invasie” bij  “Angio invasie” wordt naast het resultaat de vaste tekst 

getoond: Angio-invasie opmerking: “Geen extramurale veneuze invasie aangetroffen” 

19. Bij keuze “extramurale veneuze invasie” bij  “Angio invasie” wordt naast het resultaat de 

vaste tekst getoond: Angio-invasie opmerking: “Geen lymfvat invasie aangetroffen” 

20. Tekstuele aanpassing bij  rubriek TME I: niveau van de resectie: “op of door de muscularis 

propria” wordt “op de muscularis propria 

Versie 21 

1. Nx wordt N0 bij aantal lymfklieren = 0 

2. *resectie toegevoegd aan diagnoseregel bij “type resectie” low anterior en sigmoidresectie 

3. 7e TNM bij sectie “geen tumor” bij keuze neuro-endocriene tumor 
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Versie 22 

4. Voorwaarde rubriek “Respons op eerdere (neo-adjuvante) therapie” aangepast voor 1,2 of 3 

tumoren. 

Versie 23 

5. Toevoeging IBB achter rubriek “Lokalisatie (1ste) tumor” 

6. Keuze “in het mesorectale vet” vervangen door “in het mesocoliche vet” bij de rubriek 

“Niveau van resectie mesocolon” 

7. Toevoeging IBB achter rubriek “Differentiatiegraad” 

8. Aanpassing voorwaarde bij rubriek “Diepste doorgroei (NET)” 

9. Extra rubriek “Appendix(NET)” voor bepaling pT 7e TNM 

10. Toevoeging IBB achter rubriek “Appendix (NET)” 

11. Verandering rubriek “aantal tumordeposits ≥ 3 mm” in “waarvan aantal tumordeposits ≥ 3 

mm” 

12. Aanpassing voorwaarde bij rubriek “waarvan aantal tumordeposits ≥ 3 mm” 

13. Woord “resectie” toegevoegd achter “Low anterior” in de conclusie 

14.  Aanpassing selectie “Eerdere neo-adjuvante therapie” in de conclusie 

15. * appendix toegevoegd aan de diagnoseregels bij NET in de appendix 

Versie 24 

16. Toevoeging IBB achter rubriek “Differentiatiegraad” aangepast 

17. Aanpassing IBB achter rubriek “TME I: niveau van resectie” (zie Informatie Blauwe Bolletjes in 

dit document) 

18. Verwijderen van decimaal bij de rubriek “Lengte preparaat” 

19. Indien in rubrieken met getalswaarde geen decimaal wordt ingevoerd, wordt automatisch 

een “0” geplaatst 

20. Voorwaarden voor het tonen van de rubriek “Aantal tumordeposits < 3 mm” aangepast 

21. Weergave response op eerdere neo-adjuvante therapie in de conclusie aangepast 

22. “y” toegevoegd aan TNM bij keuze “radiotherapie-kort” in de rubriek “Eerdere (neo-) 

adjuvante  therapie” 

Versie 25 

23. Palga code *hooggradig neuroendocrien carcinoom gewijzigd in “*grootcellig 

neuroendocrien carcinoom 

Versie 26 

24. Voorwaarden bij rubriek “Niveau van resectie mesocolon” aangepast, verplicht bij 

hemicolectomie links en rechts 

25. ypT0 toegevoegd bij nee, complete regressie na neo-adjuvante therapie 

26. Rubriek “HNPCC” wordt onderdrukt als 1e tumor NET is geselecteerd 

27. Mx wordt niet meer getoond in de TNM 

Versie 27 

28. “NB: Het betreft een hoog risico stadium II tumor” onderdrukken bij type resectie rectum en 

low anterior 
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29. Alleen de keuze “Patiënt is onbekend met .. “niet tonen in conclusie en als lopende zin tonen 

in PV. 

30. Bij nee, poliep / adenoom wordt de pT onderdrukt. N en M worden getoond indien van 

toepassing 

31. Bij TNM 5e editie wordt “mi” niet vermeld, maar als aparte regel onder TNM:  

"Opmerking:  N te beschouwen als micrometastase in kader van adjuvante therapie." 

32. “y” waarde verwijderd bij pTNM bij keuze “radiotherapie kort” 

33. Eenheid diameter grootste metastase van “cm” naar “mm” (conform afspraak, WGP) 

34. Reden positieve CRM weergeven in de conclusie 

 

Versie 28 (17-02-2015) 

35. “mi” wordt toegevoegd aan de 5e TNM bij N1 in het kader van micrometastase in kader van 

adjuvante therapie. Hiermee vervalt aanpassing nr 51 uit versie 27. (Besluit CBU) 

36. Gecomprimeerd overzicht aangepast voor uitvoer gegevens naar de DSCA registratie  

37. Keuze uitbreiding bij rubriek “aspect tumor” met “flat type” en “scar-like” 

38. Keuze uitbreiding bij rubriek “Aantal tumordeposits < 3 mm:” met “0” 

39. Tekst “Hoog risico is niet van toepassing bij Medullair carcinoom.” Verwijderd achter Blauw 

Bolletje bij rubriek “differentiatie” 

Versie 29 (27-02-2015) 

40. Aardmateriaal wordt uitgebreid met “Rectum” 

Versie 30 (20-03-2015) 

41. Aanpassing is afronding bij rubriek “diameter grootste metastase” exact , was “xx mm” wordt 

“xx,x mm” 

Versie 31 (17-04-2015) 

42. Keuzelijst bij rubriek “Appendix (NET)” aangepast voor 1e,2e en 3e tumor, betreft uitsplitsing 

diameter tumor en invasiediepte voor de pT berekening. 

43. Aanpassing voorwaarden, Rubriek “Aantal lymfklieren” wordt niet verplicht bij keuze  nee, 

poliep / adenoom” bij rubriek “ Tumor aanwezig “ Indien niet ingevuld wordt geen TNM 

getoond. 

44. Uitbreiding keuze “pericolisch (vet)weefsel” bij de rubriek “Eerder vastgestelde diepste 

tumordoorgroei” 

45. Rubriek “Differentiatiegraad” wordt niet mee getoond bij keuze “medullair carcinoom” 

Versie 32 (24-04-2015) 

46. In de tab “Geen tumor” kunnen de onderstaande rubrieken getoond worden; “waarvan 

aantal tumordeposits >= 3 mm”; “Aantal tumordepostis < 3mm”; “Diameter grootste 

metastase” en “Lymfklier(en) met geïsoleerde tumorcellen”. Bij deze rubrieken gelden 

dezelfde voorwaarden die gesteld zijn bij “Tumor aanwezig = ja” 

Versie 33 (11-05-2015) 

47. “NB: Het betreft een hoog risico stadium II tumor” onderdrukken bij bevestigde metastase. 
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Versie 34 (18-06-2015) 

Technische update, geen functionele aanpassingen 

Versie 35 (24-07-2015) 

48. Conclusie aangepast bij keuze “tumor aanwezig = nee, poliep/adenoom” meer gelijk aan 

conclusie uit colonbiopt-TEM 

49. pN wordt niet weergegeven in de conclusie bij keuze “tumor aanwezig = nee, 

poliep/adenoom” tenzij er metastase zijn ingevuld 

50. Diameter poliep toegevoegd in conclusie bij keuze “tumor aanwezig = nee, poliep/adenoom” 

51. “(HNPCC)” term verwijderd uit het protocol 

Versie 36 (31-07-2015) 

52. Vermelding van “grootcellig neuro-endocrien carcinoom (G3)” in de conclusie 

Versie 37 (25-01-2016) 

53. Toevoeging extra rubriek “Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR)” 

54. Blauw bolletje bij “Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR)” 

55. Toevoeging extra rubriek “Eerder T onderzoek  Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR)” 

56. Toevoeging extra rubriek “Mismatch repair eiwitten (MMR)” 

57. Blauw bolletje bij “Mismatch repair eiwitten (MMR)” 

58. Toevoeging extra rubriek “Hypermethylering MLH1 promoter” 

59. Toevoeging extra rubriek “MSI analyse” 

60. Blauw bolletje bij “MSI analyse” 

61. Toevoeging van 20 verschillende vaste teksten in de conclusie mbt Lynch uit de richtlijn 

Erfelijke Darmkanker versie 2.0 (2015) 

62. Waarschuwing bij rubriek “Mismatch repair eiwitten (MMR)” als een combinatie van eiwitten 

geen vaste conclusie tekst oplevert. 

Versie 38 (27-01-2016) 

63. Conclusie tekst MSI analyse aangepast 

Versie 39 (08-02-2016) 

64. Voorwaarde leeftijd “< 70” verwijderd bij vaste conclusie: “De aanwezigheid van MLH1, 

PMS2, MSH2 en MSH6 in de tumorcelkernen maakt de kans op Lynch syndroom (de meest 

voorkomende vorm van erfelijke darmkanker) klein. Desondanks kan er reden zijn verwijzing 

naar een klinisch geneticus te overwegen wanneer de familieanamnese hier aanleiding toe 

geeft of wanneer er sprake is van polyposis.”        

Versie 40 (01-03-2016) 

65. Leeftijdgrens bij rubriek “Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR)” opgehoogd van < 70 

jaar naar < 71  jaar 

66. Uitbreiding keuze in rubriek “Tumor aanwezig” met “nee, status na appendectomie” en “ja, 

incomplete pathologische respons ,geen invasieve tumor gevonden. Uitsluitend 

angioinvasie” 

67. Extra rubriek “Respons op eerdere (neo-adjuvante) therapie” met indeling Mandard-score. 

Deze rubriek staat default op “nee” in de parameterfile. Deze rubriek kan gebruikt worden 
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i.p.v. de huidige rubriek “Respons op eerdere (neo-adjuvante) therapie”. Er kan maar een van 

de twee rubrieken worden gebruikt. 

68. Extra rubriek “Lokalisatie dichtstbijzijnde darmsnijvlak” is een niet verplichte rubriek bij 1e, 2e 

en 3e tumor 

69. Extra rubriek “Opmerking poliepen”: is een vrij tekstveld 

70. Grenswaarden bij rubriek “Aantal poliepen” opgehoogd naar 250 

71. Defaultsetting bij rubriek “Bekend met” en ingesteld op keuze “onbekend met erfelijk 

syndroom of inflammatoire darmziekte (IBD)”, lokaal aanpasbaar 

72. Defaultsetting bij rubriek “Metastase(n)” en ingesteld op keuze “onbekend”, lokaal 

aanpasbaar 

73. Extra rubriek “Eerder diepste tumordoorgroei appendix (NET)” in tabblad “geen tumor” 

74. Extra rubriek “Eerder diepste tumordoorgroei appendix” in tabblad “geen tumor” 

75. Grenswaarden aantal lymfklieren verruimd naar 150 

76. Toevoeging “Controle knop” 

Versie 41 (07-03-2016) 

77. Bugfix bij rubriek “Perforatie”  

Versie 42 (12-04-2016) 

78. Grenswaarden aangepast van 1,0 – 100,0 mm naar 0,1-100,0 mm bij de rubriek “Diameter 

grootste metastase” (exact) 

79. pN waarde aangepast van N2 naar N1 bij keuze “neuro-endocriene tumor” in de rubriek 

“Type (1ste) tumor (WHO)” (Richtlijn: Neuro-endocriene tumoren versie 1.0 (2015) 

Versie 43 (19-04-2016) 

80. Bugfix in 5e TNM bij dieptedoorgroei 

Versie 44 (25-04-2016) 

81. Aanpassing in voorwaarden bij de rubriek “Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR)”, 

rubriek wordt niet verplicht getoond als Tumor aanwezig = nee, complete regressie na neo-

adjuvante therapie of nee, status na TEM (transanale endoscopische microchirurgie) 

 

Versie 45 (17-05-2016) 

82. Aanpassing in voorwaarden bij de rubriek “Lokalisatie dichtstbijzijnde darmsnijvlak”, deze 

wordt getoond bij keuze “vrij”, “niet vrij” en “exact” in de rubriek “Dichtstbijzijnde 

darmsnijvlak” bij tumor 1, 2 en 3 

83. Tekstuele aanpassing achter Blauw Bolletje bij rubriek “Angio-invasie” , zie Informatie 

(Blauwe Bolletjes) in de documentatie  

Versie 46 (02-06-2016) 

84. Rubriek “TME I: niveau van resectie” wordt als niet verplicht getoond bij keuze Type 

“sigmoidresectie” uit rubriek “type resectie” 
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Versie 47 (22-06-2016) 

85. Standaardteksten uit de conclusie toegevoegd bij MMR bepaling “De tumor toont expressie 

van de 4 mismatch repair eiwitten. Er is derhalve geen aanwijzing voor mismatch repair 

deficiëntie en de tumor wordt beschouwd als microsatelliet-stabiel.” En “De tumor toont 

verlies van expressie van 1 of meer van de mismatch repair eiwitten. Er is derhalve mismatch 

repair deficiëntie en de tumor wordt beschouwd als microsatelliet- instabiel”. Beide zinnen 

staat in de parameterset tonen of niet. Default staat deze op “nee” (niet tonen) 

Zinnen worden niet getoond als bij een van de eiwitten als onbeoordeelbaar is geselecteerd 

86. Bugfix “y” wordt getoond bij de rubriek “Respons op eerdere (neo-adjuvante) therapie” bij 

de Mandard indeling 

87. Keuze uitbreiding bij de rubriek “Eerder vastgestelde diepste tumordoorgroei” met 

“onbeoordeelbaar” 

88. Rubrieknaam “Angio-invasie” in Tab “Geen Tumor” aangepast is “Eerder vastgestelde angio-

invasie” 

89. Extra niet verplichte rubriek “Tumor budding” bij tab tumor 1, 2 en 3 

Versie 48 (22-06-2016) 

90. Bugfix pT tonen bij rubriek “Appendix (NET)” 

Versie 49 (01-09-2016) 

91. “NB: Het betreft een hoog risico stadium II tumor” onderdrukken bij type en low anterior 

met lokalisatie tumor = rectum 

92. Rubriek “Hypermethylering MLH1 promoter” tonen als niet verplicht bij leeftijd >=71 

Versie 50 (07-09-2016) 

93. Keuzes aangepast bij rubriek “MSI-analyse”, “stabiel” wordt “microsatelliet-stabiel” en 

“instabiel” wordt “microsatelliet-instabiel” (gelijk aan Colonbiopt-TEM) 

94. Keuzes aangepast bij rubriek “Eerder vastgestelde Angio-invasie” in  “niet aangetroffen”, 

“aanwezig” en “suspect” (gelijk aan Colonbiopt-TEM) alleen onder de voorwaarden:  “Tumor 

aanwezig = nee, status na poliepectomie” OF  “nee, status na TEM (transanale endoscopische 

microchirurgie)” 

Versie 51 (12-12-2016) 

95. Extra rubriek “Protocol” met keuze “resectie primaire tumor” en “debulking/HIPEC 

procedure”, met defaultinstelling op keuze “resectie primaire tumor”. Rubriek is ook 

opgenomen in de parameterset 

96. Extra rubriek “Aangeleverde organen / structuren bij debulking / HIPEC” bij keuze 

“debulking/HIPEC procedure” in rubriek “Protocol” 

97. Extra rubriek “Lokalisatie slijm”, niet verplicht bij keuze “mucineus carcinoom” in rubriek 

“Type tumor” 

98. Mucineus – en zegelringcelcarcinoom (als weinig/niet gedifferentieerd) meegenomen in de 

bepaling bij NB: Het betreft een hoog risico stadium II tumor”   

99. Extra rubriek “Dichtstbijzijnde snijvlak aangrenzende organen”, verplichte rubriek, bij keuze 

“andere organen” in de rubriek “Diepste doorgroei” 
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100. Extra rubriek “Diameter grootste tumor nodus”, is een verplichte rubriek in de tab 

“HIPEC” 

101. Extra rubriek “Bevinding”, is een verplichte rubriek in de tab “HIPEC” 

102. Extra rubriek “Zegelringcellen aanwezig”, is een verplichte rubriek in de tab “HIPEC” 

103. Extra rubriek “Cytologische atypie de van peritoneale lokalisatie”, is een verplichte 

rubriek in de tab “HIPEC” 

104. Extra rubriek “Lymfkliermetastase(n) (type tumor)”, niet verplicht, bij waarde 1 of 

meer in de rubriek  “Aantal lymfklieren met metastasen” en bij twee of drie tumoren 

105. Extra rubriek “Histologisch respons op (neo-adjuvante) therapie  in de lymfklieren”, 

niet verplicht bij waarde 1 of meer in de rubriek  “Aantal lymfklieren met metastasen” 

106. Extra rubriek “Aantal lymfklieren met histologisch respons op (neo-adjuvante) 

therapie”, niet verplicht bij waarde 1 of meer in de rubriek  “Aantal lymfklieren met 

metastasen” 

Versie 52 (23-02-2017) 

107. Bugfix, resultaat van de MSI werd niet in de conclusie getoond 

Versie 53 (03-04-2017) 

108. Rubriek “Differentiatiegraad” wordt getoond bij keuze “mucineus carcinoom” uit de 

rubriek “Type (1ste) tumor (WHO)”. Deze voorwaarde geldt ook voor de 2e en 3e tumor 

109. Mucineus carcinoom verwijderd uit de berekening van een hoog risico stadium II 

tumor 

Versie 54 (13-04-2017) 

110. Bugfix, diagnosecode *systeem werd niet in de diagnoseregel opgenomen bij HIPEC 

111. Bugfix, vermelding lokalisatie primaire tumor in diagnoseregel ontbrak bij HIPEC 

Versie 55 (19-04-2017) 

112. Bugfix, onterechte foutmelding op controle op rubriek “Aantal lymfklieren met 

histologisch respons op (neo-adjuvante) therapie” 

Versie 56 (17-05-2017) 

113. Keuze “neuro-endocriene tumor” in de rubriek “Type tumor (WHO)” wordt 

veranderd in “NET / NEC”, voor 1e, 2e en 3e tumor 

114. Nieuwe indeling bij de rubriek “Tumor budding” + beschrijving achter Blauw Bolletje 

115. Extra rubriek “Respons op eerdere (neo-adjuvante) therapie Response” als niet 

verplicht bij 2e en 3 tumor 

116. Rubriek “KRAS” vervangen door “Mutatie analyse” 

117. Extra tab “immuno” ivm bepalen van neuroendocriene tumor en carcinoom, 1e ,2e en 

3e tumor met de rubrieken “Percentage positieve tumorcellen Chromogranine” en 

“Percentage positieve tumorcellen Synaptofysine” 

118. Aanpassing in de conclusieteksten bij metastase(n) bevestigd en onbevestigd 

 

Versie 57 (28-06-2017) 

119. Typefouten herstelt in de HIPEC tab 
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Versie 58 (30-06-2017) 

120. N waarde hersteld bij NET/NEC tumor 

Versie 59 (13-07-2017) 

121. Hyperlink naar Artikel “Recommendations for reporting tumorbudding in colorectal 

cancer based on the International Tumor Budding Consensus Conference (ITBCC) 2016” 

achter BB bij de rubriek “Tumor budding” 

Versie 60 (02-10-2017) 

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

Versie 61 (23-10-2017) 

123. Bugfix vertaling van angioinvasie in conclusie (waarde werd numeriek aangegeven) in 

de tak bij incomplete response. 

Versie 62 (01-01-2018) 

124. Invoering 8e editie TNM UICC Colon en Rectum 

125. Invoering 8e editie TNM UICC Appendix 

126. Invoering 8e editie TNM UICC GD-NET Colon en Rectum (goed gedifferentieerd) 

127. Invoering 8e editie TNM UICC GD-NET Appendix (goed gedifferentieerd) 

128. Rubriek “Lokalisatie (1ste) tumor” ; “Lokalisatie (2e) tumor” en “Lokalisatie (3e) 

tumor” zijn verplicht 

129. Extra rubriek “Was het tumorgebied geinkt?”, niet verplicht rubriek en opgenomen in 

de parameterset 

130. Extra rubriek “Zegelringcellen (%)”, in 1e, 2e en 3e tumor, niet verplicht en in de 

parameterset 

131. Extra rubriek “Differentiatie NET Graad 3”, in de 1e, 2e en 3e tumor, verplichte rubriek 

132. Extra rubriek “Appendix (NET)”, in 1e, 2e en 3e tumor, verplichte vraag 

133. Extra rubriek “invasie in mesoappendix”, in 1e, 2e en 3e tumor, niet verplichte vraag 

134. Rubriek “aantal tumordeposits >= 3mm” vervalt 

135. Rubriek “Aantal tumordeposits < 3mm” vervalt 

136. Extra rubriek  “Tumordeposits”, verplichte vraag als aantal metastasen = 0 

137. Extra rubriek “Aantal lymfklieren met metastasen (NET)”, verplichte vraag 

138. Extra rubriek “Aantal lymfklieren met metastasen (bij tumor appendix)”, verplichte 

vraag 

139. Extra rubriek “Aantal tumordeposits (bij tumor appendix)”, verplichte vraag als 

Aantal lymfklieren met metastasen (bij tumor appendix) = 0 

140. Extra rubriek “Diameter grootste metastase (bij tumor appendix)”, verplicht vraag 

141. Mogelijkheid om MMR eiwitten te bepalen over alle drie de tumoren 

142. In de conclusie worden alle, van toepassing, TNM’s vermeld 

143. Criteria voor hoog risico stadium II aangepast, geldt alleen nog T4N0M0, zie 

berekeningen 

 



 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Colonrectum      Pagina 12 van 70   
 
Versie 63 (03-01-2018) 

144. Bugfix, bij 3e tumor werd bij lokalisatie Appendix bij de carcinomen de verkeerde 

rubriek voor de diepste doorgroei getoond 

 

Versie 64 (03-01-2018) 

145. Technische update 

Versie 65 (05-01-2018) 

146. Bugfix, N waarde werd niet getoond in de pTNM in de conclusie 

Versie 66 (12-01-2018) 

147. Bugfix, pTNM waarde werd niet getoond n de conclusie bij complete regressie 

Versie 67 (15-01-2018) 

148. Bugfix, pTNM waarde bij GD-NET werd niet getoond in de conclusie  

Versie 68 (24-01-2018) 

149. Uitbreiding keuze “Laaggradig Appendicaal Mucineus Neoplasme beperkt tot de 

appendix” in de rubriek “Diepste tumordoorgroei (Appendix)” 

Versie 69 (29-01-2018) 

150. Vermelding van de tumordeposits in de conclusie 

Versie 70 (31-01-2018) 

151. Aanpassing in de diagnose regel bij de HIPEC 

Versie 71 (19-02-2018) 

152. pT4 waarde bij keuze “aanwezig” in de rubriek “Perforatie” vervalt. 

153. Uitbreiding keuze in de rubriek “Perforatie” met “aanwezig, ter hoogte van de 

tumor” met een pT4 waarde 

154. Uitbreiding keuze “omentum (bevestigd)” en “omentum (onbevestigd)” in de rubriek 

“Metastase(n) 

Versie 72 (19-04-2018) 

155. Formulering gewijzigd in de rubriek “Cytologische atypie van de peritoneale 

lokalisatie” 

Versie 73 (08-05-2018) 

156. Bugfix,  vaste teksten bij MMR eiwitten worden niet in de conclusie getoond 

Versie 74 (11-06-2018) 

157. Extra rubriek “MMR analyse  op eerder biopt of poliep”, is een vrij tekstveld en niet 

verplicht 

158. Extra rubriek “Eerder T onderzoek  MSI Bepaling”, is een vrij tekstveld en niet 

verplicht 

159. Extra rubriek “MSI analyse  op eerder biopt of poliep”, is een vrij tekstveld en niet 

verplicht 
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160. Extra keuze “niet uitgevoerd” bij Hypermethylering MLH1 promoter”  

161. Indien keuze “niet uitgevoerd” bij Hypermethylering MLH1 promoter”  dan wordt de 

vaste conclusie tekst van “De afwezigheid van MLH1 en PMS2 in de tumorcelkernen maakt 

het ontstaan van de tumor als gevolg van een defect in de DNA mismatch repair 

waarschijnlijk. De tumor zal worden onderzocht op hypermethylering van de MLH1 promoter. 

De uitslag van deze analyse volgt.” verandert in “De afwezigheid van MLH1 en PMS2 in de 

tumorcelkernen maakt het ontstaan van de tumor als gevolg van een defect in de DNA 

mismatch repair waarschijnlijk.” 

162. Indien keuze “niet uitgevoerd” bij Hypermethylering MLH1 promoter”  dan wordt de 

vaste conclusie tekst van “De afwezigheid van MLH1 in de tumorcelkernen maakt het 

ontstaan van de tumor als gevolg van een defect in de DNA mismatch repair waarschijnlijk. 

De tumor zal worden onderzocht op hypermethylering van de MLH1 promoter. De uitslag van 

deze analyse volgt.” verandert in “De afwezigheid van MLH1 in de tumorcelkernen maakt het 

ontstaan van de tumor als gevolg van een defect in de DNA mismatch repair waarschijnlijk.” 

163. Extra keuze “bepaald op eerder biopt of poliep” bij “MSI analyse”  

 

Versie 75 (28-06-2018) 

164. Knoppen “kopieer” en “verwijder” toegevoegd in de tab “Aanvullingen”, meer 

informatie zie hoofdstuk “Verplaatsen oude conclusie” 

Versie 76 (28-08-2018) 

165. Aanvulling in de TNM van “(2)” of “(3)” bij 2 of 3 tumoren, bij dezelfde TNM. 

166. “NB Het betreft een hoog risico stadium II tumor” onderdrukken indien lokalisatie is 

“appendix” als enige gekozen lokalisatie 

Versie 77 (01-10-2018) 

167. Bugfix, pTNM waarde werd niet opgenomen in het interne veld “8eTNM” 

Versie 78 (31-12-2018) 

168. Extra keuzes in de rubriek “Type tumor” bij 1e, 2e en 3e tumor zijn “micropapillair 

adenocarcinoom”; “medullair adenocarcinoom”; “serrated adenocarcinoom”; adeno-like 

adenocarcinoom” ; “mixed neuroendocrien carcinoom (MiNEN)”; “Goblet cell carcinoid” en 

indien lokalisatie tumor is appendix zijn ook de keuzes “laaggradig appendiculaire mucineuze 

neoplasie (LAMN)” en “hoogggradig appendiculaire mucineuze neoplasie (HAMN)” 

169. Extra keuze “immuuntherapie” (y) in de rubriek “Eerdere (neo-adjuvante) therapie” 

170. Rubriek “Eerdere (neo-adjuvante) therapie” zijn nu checkboxen ipv radiobuttons 

171. Extra rubriek “Epitheliale component MiNEN” 

172. In de rubriek “Lokalisatie slijm” pT3 bij “beperkt tot subserosa / pericolisch 

(vet)weefsel / mesoappendix”; pT4a bij “voorbij de serosa” en pT4b bij “in aangrenzende 

structuren” indien lokalisatie tumor is appendix bij keuzes “laaggradig appendiculaire 

mucineuze neoplasie (LAMN)” en “hoogggradig appendiculaire mucineuze neoplasie (HAMN) 

173. Extra keuze “Hooggradig Appendicaal Mucineus Neoplasme beperkt tot de appendix” 

in de rubriek “Diepste tumordoorgroei (Appendix)” 
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Versie 79 (02-01-2019) 

174. Bugfix bij “MiNEM” in de PV  

Versie 80 (03-01-2019) 

175. Bugfix bij “Localisatie en aspect” van de eerste tumor in de PV  

Versie 81 (04-01-2019) 

176. Bugfix bij “type tumor” van de eerste tumor in de PV 

177. Aanpassing keuze “Goblet cell carcinoid” in “Goblet cell carcinoom”  

Versie 82 (04-01-2019) 

178. Bugfix bij “HIPEC - anastomose” in de PV 

Versie 83 (17-01-2019) 

179. Bugfix, rubriek “Lymfklier(en) met geïsoleerde tumorcellen” kwam niet op. 

Versie 84 (19-01-2019) 

180. Bugfix, (mi) bij de pTNM kwam niet op bij Diameter grootste metastase = <= 2,0 mm 

Versie 85 (23-01-2019) 

181. Bugfix, bepaling mismatch repair eiwitten was niet verplicht bij patiënten onder de 

71 jaar 

Versie 86 (04-02-2019) 

182. Bugfix, bepaling mismatch repair eiwitten bij 3e tumor werd niet goed overgenomen 

in de PV 

Versie 87 (10-04-2019) 

183. Verwijdering controle, op uitsluitend angioinvasie en eerder gevonden angioinvasie 

“niet aangetroffen” 

Versie 88 (17-04-2019) 

184. Typefout, “MUTYP” gewijzigd in “MUTYH” 

185. Aanpassing in rubriek “ Eerder vastgestelde diepste tumordoorgroei appendix (NET)” 

bij keuze “doorbraak van de serosa of directe doorgroei of in aangrenzende structuren”, was 

“doorgroei in aangrenzende structuren” 

Versie 89 (18-06-2019) 

186. Aanpassing in weergave afstand bij CRM. Bij exact weergave in 2 decimalen 

Versie 90 (11-07-2019) 

187. Bugfix, controle bij de vraag Metastasen werkte niet volledig 

188. Bugfix, M1b bij 2x M1a kwam niet in de TNM 

Versie 91 (23-07-2019) 

189. Bugfix, exact ingevoerde diameter grootste metastase (bij tumor appendix) werd niet 

weergegeven in de PV 

190. (bij tumor appendix) toegevoegd aan de vraag Diameter grootste metastase (bij 

lokalisatie tumor = appendix) 
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Versie 92 (22-08-2019) 

191. Bugfix, verkeerde rubriek “diepste doorgroei 2e tumor” werd getoond bij type tumor 

is MiNEN 

192. Bugfix, Tumordeposits werd niet getoond als aantal lymfklieren is gelijk aan nul. 

Versie 93 (19-09-2019) 

193. Wijziging keuze mogelijkheid bij de afstand, “< = 0,1 cm” wordt uitgesplitst in “< 0.1 

cm en “0.1 cm” in alle snijvlakken 

Versie 94 (08-10-2019) 

194. Bugfix, rubriek  “Tumordeposits” in de tab Poliep stond on terecht als verplicht 

Versie 95 (28-10-2019) 

195. Aanpassing uitvoer data naar de DRCA registratie 

196. Extra rubriek, niet verplicht,  “Betreft het een recidief” bij elke tumor tab 

197. Extra keuze “vaso-invasie” in de rubriek “Oorzaak van (oncologisch) positief 

circumferentieel snijvlak” 

Versie 96 (19-11-2019) 

198. Technische update 

Versie 97 (31-12-2019) 

199. Aanpassing uitvoer data naar de DRCA registratie 

Versie 98 (03-02-2020) 

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

Versie 99 (19-02-2020) 

201. Update richtlijn 10.2019, aanhef PV aangepast in: Gebaseerd op de richtlijn 

Colorectaalcarcinoom versie 10.2019  

202. Bij agio-invasie opmerking wordt nu ook vermeld als intramurale veneuze invasie niet 

is aangetroffen (richtlijn) 

203. Extra rubriek “Perineurale groei” verplicht veld (richtlijn) 

Versie 100 (27-02-2020) 

204. Bugfix: diameter van de 1e tumor had invloed op de pT berekening van de 2e tumor 

bij een NET/NEC “typering in bewerking” 

Versie 101 (27-03-2020) 

205. Volgorder wijzing: in de rubriek “Perineurale groei” is de volgorde “aangetroffen” en 

“niet aangetroffen” omgedraaid. Conform algemene afspraak, meest voorkomende als 

eerste keuze 

Versie 102 (14-04-2020) 

206. Bugfix: “Het betreft een hoog risicio stadium II tumor” werd onterecht getoond bij 

een M1, is nu aangepast en wordt onderdrukt bij pM1a, pM1b en pM1c 
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Versie 103 (28-05-2020) 

207. Extra rubriek: “Gradering”. Komt bij de voorwaarde als Lokalisatie  tumor is appendix 

EN als Type tumor (WHO) =  Goblet cell carcinoom 

208. Keuze “serrated adenoom, niet geclassificeerd” uit de rubriek “Type poliep” is 

verwijderd (Besluit Thesaurus Werkgroep) 

209. Thesaurus coderingen aangepast bij *gobletcel carcinoid wordt  *gobletcel 

carcinoom; bij lymfklier metastases wordt *metastase maligne tumor vervangen door de 

gevonden maligniteit 

210. Wijzing in de conclusie: “Graad x” wordt vermeld als Goblet cell carcinoom; bij 

adenocarcinoom wordt de alleen de waarde uit  “Differentiatiegraad” vermeld vóór de 

tumor 

Versie 104 (05-08-2020) 

211. Link hersteld in ibb bij diepste tumordoorgroei. 

212. Typefout hersteld in diagnoseregel. 

Versie 105 (04-09-2020) 

213. Typefout hersteld in diagnoseregel. *metastase carcinoom 

Versie 106 (04-11-2020) 

214. Wijzing terminologie: mucineus carcinoom wordt mucineus adenocarcinoom ( 5th 

WHO Digestive System Tumours) en gelijk aan de protocollen Colonbiopt en Appendix 

215. Differentiatiegraad wordt ook getoond bij mucineus adenocarcinoom ( 5th WHO 

Digestive System Tumours) en gelijk aan de protocollen Colonbiopt en Appendix 

Versie 107 (26-11-2020) 

216. Bug fix: waarde van circumferentiële marge van de 2e tumor wordt verkeerd 

doorgevoerd in de microscopie. Is hersteld 

Versie 108 (08-01-2021) 

217. Aanpassing conclusie: “Perforatie: aanwezig, ter hoogte van de tumor” wordt 

vermeld in de conclusie 

218. Aanpassing IBB bij rubriek “differentiatiegraad”: “WHO definitie 2019 differentiatie: 

Gradering is gebaseerd op de minst gedifferentieerde component” 

Versie 109 (02-09-2021) 

219. Aanpassing waarde:  “hyperplastische polyposis syndroom (HPS)” naar “serrated 

polyposis syndroom” in de rubriek “Bekend met”  

220. Aanpassing rubriek naam: “Epitheliale Component MiNEN” in “Component MiNEN” 

221. Extra keuze: “anders” in de rubriek “Component MiNEN”  

222. Aanpassing in conclusie: Bij diameter tumor wordt “(MiNEN)”toegevoegd, indien van 

toepassing 

223. Tekstuele aanpassing in de hulptekst achter rubrieken “Proliferatie Ki67” en “Mitosen 

per 2mm2”: “De gradering vind plaats op basis vd delingsactiviteit per 2 mm2 EN het  

percentage positieve tumorcelkernen Ki67 / MIB1 (5th WHO Digestive System Tumours)` 
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224. Extra rubriek: “Lokalisatie eerdere vastgestelde tumor” in de tab “Geen tumor” 

(Besluit EGIP) 

225. Bugfix: Rubrieken voor de Lynch werden niet getoond, indien geen tumor aanwezig 

is. Hersteld 

226. Bugfix: pT waarde uit de rubriek “Lokalisatie slijm” had invloed op de 1e tumor, bij 

andere lokalisatie dan appendix in de rubriek “Lokalisatie (1ste) tumor” 

227. Bugfix: Bij geen aantal lymfklieren = 0, werd N0 niet meer getoond 

228. Bugfix: de pM is aangepast. Berekening nu ook bij TNM classificatie Appendix (8e 

editie) en  TNM classificatie WD-NET Appendix (8e editie) 

Versie 110 (15-09-2021) 

229. Bugfix: Bij tumor 1 wordt type tumor 2x getoond in de conclusie, hersteld 

Versie 111 (29-09-2021) 

230. Bugfix: Bij selectie “nee, complete regressie na neo-adjuvante therapie” werden deze 

rubrieken onterecht getoond. “Differentiatiegraad”; “Eerder vastgestelde diepste 

tumordoorgroei”; “Eerder vastgestelde diepste tumordoorgroei (NET)”. Hersteld 

Versie 112 (15-03-2022) 

231. Extra keuze “mixed neuroendocrien carcinoom (MiNEN)” in rubriek “Type 

tumor(WHO)” in de tab Geen tumor (WHO 5th edition Digestive System Tumours) 

232. Extra rubrieken “Component MiNEN” en “Component MiNEN (anders)” in de tab 

Geen Tumor 

233. Wijziging waarden in de rubriek “Differentiatiegraad”; “waarde goed/matig” wordt 

laaggradig” en “weinig/niet” wordt “hooggradig” (WHO 5th edition Digestive System 

Tumours) 

234. Extra keuze “nee, status na overige resecties/dissectie” in de rubriek “Tumor 

aanwezig”, gelijk getrokken met keuze “nee, status na TEM (Gelijk aan Colonbiopt-TEM) 

235. Extra rubriek “Type resecties/dissectie”, wordt vermeld in de conclusie 

236. Lynch teksten aangepast indien MSI niet is verricht. 

237. Bugfix: in de conclusie onderscheid bij metastases histologisch bevestigd en 

onbevestigd 

Versie 113 (02-05-2022) 

238. Extra keuze “extra-regionale lymfklieren onbevestigd” en “extra-regionale 

lymfklieren bevestigd” in rubriek “Metastase(n)” 

239. Tabblad “Lynch” veranderd in “MMR/MSI” 

240. Wijziging waarden in de rubriek “Differentiatiegraad”; “laaggradig” wordt 

“goed/matig gedifferentieerd (laaggradig)” en “hooggradig” wordt 

“slecht/ongedifferentieerd (hooggradig)” 

241. Aanpassing ondergrens bij “Diameter grootste metastase” naar 0.3 mm bij keuze 

“exact” en tekstuele aanpassing in keuze “> 0,2 mm - <= 2,0 mm (mi)” 

Versie 114 (22-11-2022) 

242. Perforatie, aanwezig en aanwezig ter hoogte van de tumor opgenomen in de 

conclusie 
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243. ENETS voor NEN richtlijn 2017voor Appendix  opgenomen in het protocol 

244. Extra rubrieken “Locatie NET in appendix” en “Invasie in mesoappendix” beide 

verplichte rubrieken 

245. Bugfix: waarde uit rubriek “Component MiNEN anders” ontbrak in de conclusie 

246. Aanpassing diagnoseregels, toevoeging MiNEM 

Versie 115 (12-05-2023) 

247. Toevoegen van IKNL destinations t.b.v. registratie in de NKR. De destinations zijn 

vermeld in de documentatie 

248. Bugfix bij pM Appendix, werd vermeld bij pM Colon 

249. NETG3 slecht gedifferentieerd, onderdrukt in PV 

250. Extra keuze “anders” bij de rubriek “Bekend met” 

251. Controle op keuze “aanwezig, ter hoogte van de tumor” uit de rubriek “Perforatie” 

kan alleen in combinatie met keuze “ja, 1 tumor” ; “ja, 2 tumoren” en “ja, 3 tumoren” uit de 

rubriek “Tumor aanwezig” 
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Handleiding 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie 

 

Toelichting 

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

Indien ‘overige’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving.  

Rubriek Niveau van resectie mesocolon: De rubriek is verplicht om in te vullen bij hemicolectomie 

links en rechts. Hier kunt u het niveau van de resectie opgeven. 

Rubriek TME I: niveau van resectie: De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij  

Type resectie is low anterior of rectumamputatie. Hier kunt u het niveau van resectie opgeven. 

Rubriek TME II: niveau van resectie: De rubriek is verplicht om in te vullen.  Deze wordt getoond bij  

Type resectie is rectumamputatie. Hier kunt u het niveau van resectie opgeven. 

Rubriek Perforatie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u informatie over de perforatie  

opgeven. 

Rubriek Klinisch obstructie / ileus: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u informatie over 

de Klinisch obstructie / ileus opgeven. 

Rubriek Lengte preparaat: (xxx,x cm): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Grenswaarden zijn 2 

t/m 180 cm. Hier kunt u de lengte van het preparaat opgeven. 
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Rubriek Ingevroren materiaal aanwezig: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u 

aangeven of er ingevroren materiaal aanwezig is of niet. 

Rubriek Tumor aanwezig: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u aangeven of en hoeveel 

tumoren het betreft. Er vindt een controle plaats als nee, status na TEM alleen samen kan met Type 

resectie low anterior, of rectumamputatie, of subtotale colectomie. 

Rubriek “Type resecties/dissectie”: De rubriek is verplicht om in te bij keuze “nee, status na overige 

resecties/dissectie” uit de rubriek “Tumor aanwezig” 

Rubriek Lokalisatie (1ste) tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij  

Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de lokalisatie van de (1ste) tumor opgeven.  

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

aanwezig is nee, poliep / adenoom. Hier kunt u de lokalisatie van de poliep opgeven.  

Rubriek Aspect (1ste) tumor: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij  

Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u het aspect van de (1ste) tumor opgeven. 

Rubriek Maximale diameter (1ste) tumor (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond bij  Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Grenswaarden zijn 0,1 t/m 25,0 cm. Hier 

kunt u de diameter van de (1ste) tumor opgeven. 

Rubriek Lokalisatie 2de tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij  Tumor 

aanwezig is ja, 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de lokalisatie van de 2de tumor opgeven. 

Rubriek Aspect 2de tumor: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij  Tumor 

aanwezig is ja, 2 of 3 tumoren. Hier kunt u het aspect van de 2de tumor opgeven. 

Rubriek Maximale diameter 2de tumor (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij  Tumor aanwezig is ja, 2 of 3 tumoren. Grenswaarden zijn 0,1 t/m 25,0 cm. Hier kunt u de 

diameter van de 2de tumor opgeven. 

Rubriek Lokalisatie 3de tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij  Tumor 

aanwezig is ja, 3 tumoren. Hier kunt u de lokalisatie van de 3de tumor opgeven. 

Rubriek Aspect 3de tumor: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij  Tumor 

aanwezig is ja, 3 tumoren. Hier kunt u het aspect van de 3de tumor opgeven. 

Rubriek Maximale diameter 3de tumor (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij  Tumor aanwezig is ja, 3 tumoren. Grenswaarden zijn 0,1 t/m 25,0 cm. Hier kunt u de 

diameter van de 3de tumor opgeven. 

Rubriek Diameter poliep (xx,x cm): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij  

Tumor aanwezig is nee, poliep / adenoom. Grenswaarden zijn 0,1 t/m 25,0 cm. Hier kunt u de 

diameter van de poliep opgeven. 

Rubriek Aangeleverde organen / structuren bij debulking / HIPEC:): De rubriek is verplicht om in te 

vullen. Deze wordt getoond bij keuze  debulking / HIPEC procedure in de rubriek “Protocol” 
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Rubriek Bekend met: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u aangeven waar de patiënt al 

bekend mee is. 

Rubriek Metastase(n): De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de verschillende 

metastasen aangeven.  Er vindt een controle plaats dat niet gevonden of onbekend niet samen 

kunnen met andere keuzes in deze rubriek. Ook vindt een controle plaats dat bevestigd en 

onbevestigd van het zelfde orgaan niet samen kunnen. Indien ‘elders’ , dan verschijnt een tekstveld 

voor omschrijving. 

Rubriek Eerdere (neo-adjuvante) therapie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond bij  Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Deze wordt als niet verplicht getoond als 

Tumor aanwezig is “nee, complete regressie na neo-adjuvante therapie”.  Hier kunt u de eerdere 

therapie opgeven. 

Rubriek Vriescoupe (1ste) tumor: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u informatie 

over de vriescoupe opgeven. 

 

 

  



 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Colonrectum      Pagina 22 van 70   
 

Scherm 2 Microscopie (1ste) tumor 

 

Rubriek Respons op eerdere (neo-adjuvante) therapie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als rubriek eerdere (neo-adjuvante) therapie is chemotherapie, of  radio-

chemotherapie lang, of radiotherapie lang. Hier kunt u de respons op de eerdere therapie opgeven. 

Rubriek Type (1ste) tumor (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u het type tumor opgeven. Indien 

‘overige’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

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

als Type (1ste) tumor (WHO) is adenocarcinoom, of adenosquameus carcinoom, of medullair 

carcinoom. Hier kunt u de differentiatiegraad opgeven. 

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

als Type (1ste) tumor (WHO) is mucineus carcinoom. 

Rubriek Proliferatie KI-67: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als rubriek 

Type (1ste) tumor (WHO) is NET/NEC tumor. Hier kunt u de Proliferatie opgeven. Aanwijzing de 

hoogste G waarde wordt getoond in de conclusie. 

Rubriek Mitosen per 2mm2: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als rubriek 

als Type (1ste) tumor (WHO) is NET/NEC. Hier kunt u de Mitosen per 2mm2 opgeven. Aanwijzing de 

hoogste G waarde wordt getoond in de conclusie. 

Rubriek Differentie NET graad 3: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

rubriek als Type (1ste) tumor (WHO) is NET/NEC en de berekening levert graad 3 op. 
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Rubriek Type NEC: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als rubriek als 

Differentiatiegraad is slecht gedifferentieerd. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de doorgroei opgeven. Indien ‘andere 

organen’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. Deze rubriek wordt gebruikt voor de pT 

waarde van de 8e editie TNM. 

Rubriek Diepste tumordoorgroei (Appendix): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als rubriek Type (1ste) tumor (WHO) als de locatie tumor is gelijk aan appendix. Hier kunt u 

de doorgroei opgeven. Deze rubriek wordt gebruikt voor de pT waarde van de 8e editie TNM. 

Rubriek Diepste tumordoorgroei (NET): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als rubriek Type (1ste) tumor (WHO) is NET/NEC bij goed gedifferentieerd graad 1, 2 en 3 als de 

locatie tumor is ongelijk aan appendix. Hier kunt u de doorgroei opgeven. Deze rubriek wordt 

gebruikt voor de pT waarde van de 8e editie TNM. 

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

(1ste) tumor (WHO) is is NET/NEC bij goed gedifferentieerd graad 1, 2 en 3 en als de locatie tumor is 

gelijk aan appendix. Hier kunt u de doorgroei opgeven. Deze rubriek wordt gebruikt voor de pT 

waarde van de 8e editie TNM. 

Rubriek Locatie NET in appendix: verplichte rubriek om in te vullen, Type (1ste) tumor (WHO) is 

NET/NEC bij goed gedifferentieerd graad 1, 2 en 3 en als de locatie tumor is gelijk aan appendix. 

Rubriek Invasie in mesoappendix: verplichte rubriek om in te vullen, als appendix (NET) gelijk is aan   

invasie in subserosa / mesoappendix 

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

aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de Angio-invasie opgeven. Er vindt een controle plaats 

dat geen niet samen kan met andere keuzes in deze rubriek. Na gelang de keuzes wordt ook de 

rubriek Angio-invasie opmerking getoond in de PV met vaste teksten mbt lymfvat invasie en EMVI. 

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

Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de aanwezigheid opgeven. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de aanwezigheid opgeven. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de aanwezigheid opgeven. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de informatie over het snijvlak opgeven.  

Rubriek Afstand tot Dichtstbijzijnde darmsnijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als rubriek Dichtstbijzijnde darmsnijvlak is vrij. Hier kunt u de detail informatie over het 

snijvlak opgeven.  
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Rubriek Afstand tot Dichtstbijzijnde darmsnijvlak (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als rubriek Dichtstbijzijnde darmsnijvlak is exact. Hier kunt u de exacte waarde 

over het snijvlak opgeven. Grenswaarden zijn 0,0 t/m 100,0 cm. 

Rubriek Retroperitoneaal klievingsvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. De rubriek wordt als 

niet verplicht getoond als Type resectie is overige.  Deze wordt getoond als rubriek Tumor aanwezig 

is ja, 1 , 2 of 3 tumoren en als Type resectie is hemicolectomie rechts, of subtotale colectomie, of 

ileocoecaalresectie, of overige. Hier kunt u de informatie over het klievingsvlak opgeven.  

Rubriek Afstand tot Retroperitoneaal klievingsvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als rubriek Retroperitoneaal klievingsvlak is vrij. Hier kunt u de detail informatie over 

het klievingsvlak opgeven.  

Rubriek Afstand tot Retroperitoneaal klievingsvlak (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als rubriek Retroperitoneaal klievingsvlak is exact. Hier kunt u de exacte waarde 

over het klievingsvlak opgeven. Grenswaarden zijn 0,0 t/m 100,0 cm. 

Rubriek Circumferentieel snijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. De rubriek wordt als niet 

verplicht getoond als Type resectie is overige.  Deze wordt getoond als rubriek Tumor aanwezig is ja, 

1 , 2 of 3 tumoren en als Type resectie is low anterior, of rectumamputatie of overige. Hier kunt u de 

informatie over het snijvlak opgeven.  

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

getoond als rubriek Circumferentieel snijvlak is vrij. Hier kunt u de detail informatie over het snijvlak 

opgeven.  

Rubriek Afstand tot Circumferentieel snijvlak (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als rubriek Circumferentieel snijvlak is exact. Hier kunt u de exacte waarde over het 

snijvlak opgeven. Grenswaarden zijn 0,0 t/m 20,0 cm. 

Rubriek Oorzaak van (oncologisch) positief circumferentieel snijvlak: De rubriek is niet verplicht om in 

te vullen. Deze wordt getoond als Circumferentieel snijvlak is niet vrij of de afstand is kleiner of gelijk 

aan 0,1 cm. Hier kunt u de oorzaak opgeven. 

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

Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de informatie over de bepaling opgeven. 

Rubriek Betreft het een recidief: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Bij “ja” komt er een prefix “r”. 
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Scherm 3 Microscopie (2de) tumor 

 

 

Rubriek Respons op eerdere (neo-adjuvante) therapie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als rubriek eerdere (neo-adjuvante) therapie is chemotherapie, of  radio-

chemotherapie lang, of radiotherapie lang. Hier kunt u de respons op de eerdere therapie opgeven. 

Rubriek Type (2e) tumor (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u het type tumor opgeven. Indien 

‘overige’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

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

als Type (2e) tumor (WHO) is adenocarcinoom, of adenosquameus carcinoom, of medullair 

carcinoom. Hier kunt u de differentiatiegraad opgeven. 

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

als Type (2ste) tumor (WHO) is mucineus carcinoom. 

Rubriek Proliferatie KI-67: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als rubriek 

Type (2e) tumor (WHO) is NET/NEC tumor. Hier kunt u de Proliferatie opgeven. Aanwijzing de 

hoogste G waarde wordt getoond in de conclusie. 

Rubriek Mitosen per 2mm2: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als rubriek 

als Type (2e) tumor (WHO) is NET/NEC. Hier kunt u de Mitosen per 2mm2 opgeven. Aanwijzing de 

hoogste G waarde wordt getoond in de conclusie. 
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Rubriek Differentie NET graad 3: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

rubriek als Type (2e) tumor (WHO) is NET/NEC en de berekening levert graad 3 op. 

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

Differentiatiegraad is slecht gedifferentieerd. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de doorgroei opgeven. Indien ‘andere 

organen’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. Deze rubriek wordt gebruikt voor de pT 

waarde van de 8e editie TNM. 

Rubriek Diepste tumordoorgroei (Appendix): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als rubriek Type (2e) tumor (WHO) als de locatie tumor is gelijk aan appendix. Hier kunt u de 

doorgroei opgeven. Deze rubriek wordt gebruikt voor de pT waarde van de 8e editie TNM. 

Rubriek Diepste tumordoorgroei (NET): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als rubriek Type (2e) tumor (WHO) is NET/NEC bij goed gedifferentieerd graad 1, 2 en 3 als de locatie 

tumor is ongelijk aan appendix. Hier kunt u de doorgroei opgeven. Deze rubriek wordt gebruikt voor 

de pT waarde van de 8e editie TNM. 

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

(1ste) tumor (WHO) is is NET/NEC bij goed gedifferentieerd graad 1, 2 en 3 en als de locatie tumor is 

gelijk aan appendix. Hier kunt u de doorgroei opgeven. Deze rubriek wordt gebruikt voor de pT 

waarde van de 8e editie TNM. 

Rubriek Locatie NET in appendix: verplichte rubriek om in te vullen, Type (1ste) tumor (WHO) is 

NET/NEC bij goed gedifferentieerd graad 1, 2 en 3 en als de locatie tumor is gelijk aan appendix. 

Rubriek Invasie in mesoappendix: verplichte rubriek om in te vullen, als appendix (NET) gelijk is aan   

invasie in subserosa / mesoappendix 

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

aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de Angio-invasie opgeven. Er vindt een controle plaats 

dat geen niet samen kan met andere keuzes in deze rubriek. Na gelang de keuzes wordt ook de 

rubriek Angio-invasie opmerking getoond in de PV met vaste teksten mbt lymfvat invasie en EMVI. 

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

Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de aanwezigheid opgeven. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de aanwezigheid opgeven. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de aanwezigheid opgeven. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de informatie over het snijvlak opgeven.  
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Rubriek Afstand tot Dichtstbijzijnde darmsnijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als rubriek Dichtstbijzijnde darmsnijvlak is vrij. Hier kunt u de detail informatie over het 

snijvlak opgeven.  

Rubriek Afstand tot Dichtstbijzijnde darmsnijvlak (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als rubriek Dichtstbijzijnde darmsnijvlak is exact. Hier kunt u de exacte waarde 

over het snijvlak opgeven. Grenswaarden zijn 0,0 t/m 100,0 cm. 

Rubriek Retroperitoneaal klievingsvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. De rubriek wordt als 

niet verplicht getoond als Type resectie is overige.  Deze wordt getoond als rubriek Tumor aanwezig 

is ja, 1 , 2 of 3 tumoren en als Type resectie is hemicolectomie rechts, of subtotale colectomie, of 

ileocoecaalresectie, of overige. Hier kunt u de informatie over het klievingsvlak opgeven.  

Rubriek Afstand tot Retroperitoneaal klievingsvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als rubriek Retroperitoneaal klievingsvlak is vrij. Hier kunt u de detail informatie over 

het klievingsvlak opgeven.  

Rubriek Afstand tot Retroperitoneaal klievingsvlak (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als rubriek Retroperitoneaal klievingsvlak is exact. Hier kunt u de exacte waarde 

over het klievingsvlak opgeven. Grenswaarden zijn 0,0 t/m 100,0 cm. 

Rubriek Circumferentieel snijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. De rubriek wordt als niet 

verplicht getoond als Type resectie is overige.  Deze wordt getoond als rubriek Tumor aanwezig is ja, 

1 , 2 of 3 tumoren en als Type resectie is low anterior, of rectumamputatie of overige. Hier kunt u de 

informatie over het snijvlak opgeven.  

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

getoond als rubriek Circumferentieel snijvlak is vrij. Hier kunt u de detail informatie over het snijvlak 

opgeven.  

Rubriek Afstand tot Circumferentieel snijvlak (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als rubriek Circumferentieel snijvlak is exact. Hier kunt u de exacte waarde over het 

snijvlak opgeven. Grenswaarden zijn 0,0 t/m 20,0 cm. 

Rubriek Oorzaak van (oncologisch) positief circumferentieel snijvlak: De rubriek is niet verplicht om in 

te vullen. Deze wordt getoond als Circumferentieel snijvlak is niet vrij of de afstand is kleiner of gelijk 

aan 0,1 cm. Hier kunt u de oorzaak opgeven. 

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

Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de informatie over de bepaling opgeven. 

Rubriek Betreft het een recidief: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Bij “ja” komt er een prefix “r”. 
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Scherm 4 Microscopie (3de) tumor 

 

 

Rubriek Respons op eerdere (neo-adjuvante) therapie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als rubriek eerdere (neo-adjuvante) therapie is chemotherapie, of  radio-

chemotherapie lang, of radiotherapie lang. Hier kunt u de respons op de eerdere therapie opgeven. 

Rubriek Type (3e) tumor (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u het type tumor opgeven. Indien 

‘overige’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

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

als Type (3e) tumor (WHO) is adenocarcinoom, of adenosquameus carcinoom, of medullair 

carcinoom. Hier kunt u de differentiatiegraad opgeven. 

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

als Type (3e) tumor (WHO) is mucineus carcinoom. 

Rubriek Proliferatie KI-67: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als rubriek 

Type (3e) tumor (WHO) is NET/NEC tumor. Hier kunt u de Proliferatie opgeven. Aanwijzing de 

hoogste G waarde wordt getoond in de conclusie. 

Rubriek Mitosen per 2mm2: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als rubriek 

als Type (3e) tumor (WHO) is NET/NEC. Hier kunt u de Mitosen per 2mm2 opgeven. Aanwijzing de 

hoogste G waarde wordt getoond in de conclusie. 
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Rubriek Differentie NET graad 3: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

rubriek als Type (3e) tumor (WHO) is NET/NEC en de berekening levert graad 3 op. 

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

Differentiatiegraad is slecht gedifferentieerd. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de doorgroei opgeven. Indien ‘andere 

organen’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. Deze rubriek wordt gebruikt voor de pT 

waarde van de 8e editie TNM. 

Rubriek Diepste tumordoorgroei (Appendix): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als rubriek Type (3e) tumor (WHO) als de locatie tumor is gelijk aan appendix. Hier kunt u de 

doorgroei opgeven. Deze rubriek wordt gebruikt voor de pT waarde van de 8e editie TNM. 

Rubriek Diepste tumordoorgroei (NET): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als rubriek Type (3e) tumor (WHO) is NET/NEC bij goed gedifferentieerd graad 1, 2 en 3 als de locatie 

tumor is ongelijk aan appendix. Hier kunt u de doorgroei opgeven. Deze rubriek wordt gebruikt voor 

de pT waarde van de 8e editie TNM. 

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

(1ste) tumor (WHO) is is NET/NEC bij goed gedifferentieerd graad 1, 2 en 3 en als de locatie tumor is 

gelijk aan appendix. Hier kunt u de doorgroei opgeven. Deze rubriek wordt gebruikt voor de pT 

waarde van de 8e editie TNM. 

Rubriek Locatie NET in appendix: verplichte rubriek om in te vullen, Type (1ste) tumor (WHO) is 

NET/NEC bij goed gedifferentieerd graad 1, 2 en 3 en als de locatie tumor is gelijk aan appendix. 

Rubriek Invasie in mesoappendix: verplichte rubriek om in te vullen, als appendix (NET) gelijk is aan   

invasie in subserosa / mesoappendix 

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

aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de Angio-invasie opgeven. Er vindt een controle plaats 

dat geen niet samen kan met andere keuzes in deze rubriek. Na gelang de keuzes wordt ook de 

rubriek Angio-invasie opmerking getoond in de PV met vaste teksten mbt lymfvat invasie en EMVI. 

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

Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de aanwezigheid opgeven. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de aanwezigheid opgeven. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de aanwezigheid opgeven. 

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

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de informatie over het snijvlak opgeven.  
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Rubriek Afstand tot Dichtstbijzijnde darmsnijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als rubriek Dichtstbijzijnde darmsnijvlak is vrij. Hier kunt u de detail informatie over het 

snijvlak opgeven.  

Rubriek Afstand tot Dichtstbijzijnde darmsnijvlak (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als rubriek Dichtstbijzijnde darmsnijvlak is exact. Hier kunt u de exacte waarde 

over het snijvlak opgeven. Grenswaarden zijn 0,0 t/m 100,0 cm. 

Rubriek Retroperitoneaal klievingsvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. De rubriek wordt als 

niet verplicht getoond als Type resectie is overige.  Deze wordt getoond als rubriek Tumor aanwezig 

is ja, 1 , 2 of 3 tumoren en als Type resectie is hemicolectomie rechts, of subtotale colectomie, of 

ileocoecaalresectie, of overige. Hier kunt u de informatie over het klievingsvlak opgeven.  

Rubriek Afstand tot Retroperitoneaal klievingsvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als rubriek Retroperitoneaal klievingsvlak is vrij. Hier kunt u de detail informatie over 

het klievingsvlak opgeven.  

Rubriek Afstand tot Retroperitoneaal klievingsvlak (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als rubriek Retroperitoneaal klievingsvlak is exact. Hier kunt u de exacte waarde 

over het klievingsvlak opgeven. Grenswaarden zijn 0,0 t/m 100,0 cm. 

Rubriek Circumferentieel snijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. De rubriek wordt als niet 

verplicht getoond als Type resectie is overige.  Deze wordt getoond als rubriek Tumor aanwezig is ja, 

1 , 2 of 3 tumoren en als Type resectie is low anterior, of rectumamputatie of overige. Hier kunt u de 

informatie over het snijvlak opgeven.  

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

getoond als rubriek Circumferentieel snijvlak is vrij. Hier kunt u de detail informatie over het snijvlak 

opgeven.  

Rubriek Afstand tot Circumferentieel snijvlak (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als rubriek Circumferentieel snijvlak is exact. Hier kunt u de exacte waarde over het 

snijvlak opgeven. Grenswaarden zijn 0,0 t/m 20,0 cm. 

Rubriek Oorzaak van (oncologisch) positief circumferentieel snijvlak: De rubriek is niet verplicht om in 

te vullen. Deze wordt getoond als Circumferentieel snijvlak is niet vrij of de afstand is kleiner of gelijk 

aan 0,1 cm. Hier kunt u de oorzaak opgeven. 

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

Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u de informatie over de bepaling opgeven. 

Rubriek Betreft het een recidief: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Bij “ja” komt er een prefix “r”. 
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Scherm 5 Poliep 

 

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

aanwezig is nee, poliep / adenoom. Hier kunt u het type poliep opgeven. Indien ‘anders’ , dan 

verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

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

rubriek Tumor aanwezig is nee, poliep / adenoom. Hier kunt u de bevinding opgeven. 

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

Tumor aanwezig is nee, poliep / adenoom. Hier kunt u de pseudo-invasie opgeven. 

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

rubriek Tumor aanwezig is nee, poliep / adenoom. Hier kunt u de informatie over het snijvlak 

opgeven.  

Rubriek Afstand tot Dichtstbijzijnde darmsnijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als rubriek Dichtstbijzijnde darmsnijvlak is vrij. Hier kunt u de detail informatie over het 

snijvlak opgeven.  

Rubriek Afstand tot Dichtstbijzijnde darmsnijvlak (xx,x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als rubriek Dichtstbijzijnde darmsnijvlak is exact. Hier kunt u de exacte waarde 

over het snijvlak opgeven. Grenswaarden zijn 0,0 t/m 100,0 cm. 

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

Tumor aanwezig is nee, poliep / adenoom. Hier kunt het u aantal lymfklieren opgeven. 

Grenswaarden zijn 0 t/m 125. 
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Rubriek Aantal lymfklieren met metastasen: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als aantal lymfklieren is groter dan 0. Hier kunt u het aantal lymfklieren met metastase 

opgeven. Grenswaarden zijn 0 t/m 125. Er wordt een waarschuwing gegeven combinatie met 

adenoom/poliep is zeer onwaarschijnlijk. 

Rubriek Tumordeposits: De rubriek is niet verplicht om in te vullen als aantal lymfklieren is groter dan 

0. En is verplicht als aantal lymfklieren gelijk is aan 0.  

Rubriek Poliep(en): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als rubriek Tumor 

aanwezig is nee, poliep / adenoom. Hier kunt u poliep informatie opgeven. Er vindt een controle 

plaats dat ‘niet aanwezig’  niet samen kan met andere keuzes in deze rubriek. 

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

Tumor aanwezig is nee, poliep / adenoom. Hier kunt u het aantal poliepen opgeven. Grenswaarden 

zijn 0 t/m 50.  

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

rubriek poliep(en) is - tubulair of (tubulo)villeus, of serrated. Hier kunt u het aantal hooggradige 

poliepen opgeven. Grenswaarden zijn 0 t/m 50.  Er vindt een controle plaats dat de waarde uit 

waarvan hooggradig mag niet hoger zijn dan de waarde uit aantal poliepen. 
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Scherm 6 Microscopie geen tumorrest 

 

Rubriek T-nummer(s) eerdere ingreep: (nv): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als rubriek Tumor aanwezig is nee, status na poliepectomie, of nee, status na TEM 

(transanale endoscopische microchirurgie), of nee, complete regressie na neo-adjuvante therapie. 

Hier kunt u de T nummers van eerdere ingrepen opgeven. 

Rubriek Eerder vastgesteld type tumor (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als rubriek Tumor aanwezig is nee, status na poliepectomie, of nee, status na TEM 

(transanale endoscopische microchirurgie), of nee, complete regressie na neo-adjuvante therapie. 

Hier kunt u het type tumor opgeven. Indien ‘overige’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

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

Tumor aanwezig is nee, status na poliepectomie, of nee, status na TEM (transanale endoscopische 

microchirurgie), en als Eerder vastgesteld type tumor (WHO) = adenocarcinoom, of adenosquameus 

carcinoom, of medullair carcinoom, of neuro-endocriene tumor (hierbij worden graden getoond). 

Hier kunt u de differentiatiegraad opgeven.  

Rubriek Eerder vastgestelde diepste tumordoorgroei: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als rubriek Tumor aanwezig is nee, status na poliepectomie, of nee, status na TEM 

(transanale endoscopische microchirurgie). Hier kunt u de eerder vastgestelde diepste 

tumordoorgroei opgeven.  

Rubriek Eerder vastgestelde diepste tumordoorgroei appendix (NET): De rubriek is verplicht om in te 

vullen. Deze wordt getoond als rubriek Tumor aanwezig is nee, status na appendectomie en Eerder 

vastgesteld type tumor (WHO) is neuro-endocriene tumor. Hier kunt u de eerder vastgestelde 

diepste tumordoorgroei opgeven.  
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Rubriek Eerder vastgestelde diepste tumordoorgroei appendix: De rubriek is verplicht om in te 

vullen. Deze wordt getoond als rubriek Tumor aanwezig is nee, status na appendectomie en Eerder 

vastgesteld type tumor (WHO) is niet  neuro-endocriene tumor. Hier kunt u de eerder vastgestelde 

diepste tumordoorgroei opgeven.  

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

Tumor aanwezig is nee, status na poliepectomie, of nee, status na TEM (transanale endoscopische 

microchirurgie). Hier kunt u de Angio-invasie opgeven. Er vindt een controle plaats dat geen niet 

samen kan met andere keuzes in deze rubriek. Na gelang de keuzes wordt ook de rubriek Angio-

invasie opmerking getoond in de PV met vaste teksten mbt lymfvat invasie en EMVI. 

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

Tumor aanwezig is nee, status na poliepectomie, of nee, status na TEM (transanale endoscopische 

microchirurgie), of nee, complete regressie na neo-adjuvante therapie. Hier kunt u het aantal 

lymfklieren opgeven. Grenswaarden zijn 0 t/m 125. 

Rubriek Aantal lymfklieren met metastasen: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als aantal lymfklieren is groter dan 0. Hier kunt  u het aantal lymfklieren met metastase 

opgeven. Grenswaarden zijn 0 t/m 125. 

Rubriek Tumordeposits: De rubriek is niet verplicht om in te vullen als aantal lymfklieren is groter dan 

0. En is verplicht als aantal lymfklieren gelijk is aan 0.  

Rubriek Positieve lymfklier in het circumferentieel snijvlak: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als rubriek Type resectie is low anterior OF rectumamputatie of overige OF 

subtotale colectomie EN als Aantal lymklieren met metastase is > 0. Hier kunt u de aanwezigheid 

opgeven. 

Rubriek Poliep(en): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als rubriek Tumor 

aanwezig is nee, status na poliepectomie, of nee, status na TEM (transanale endoscopische 

microchirurgie), of nee, complete regressie na neo-adjuvante therapie. Hier kunt u poliep informatie 

opgeven. Er vindt een controle plaats dat ‘niet aanwezig’  niet samen kan met andere keuzes in deze 

rubriek. 

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

Tumor aanwezig is nee, status na poliepectomie, of nee, status na TEM (transanale endoscopische 

microchirurgie), of nee, complete regressie na neo-adjuvante therapie. Hier kunt u het aantal 

poliepen opgeven. Grenswaarden zijn 0 t/m 50.  

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

rubriek poliep(en) is - tubulair of (tubulo)villeus, of serrated. Hier kunt u het aantal hooggradige 

poliepen opgeven. Grenswaarden zijn 0 t/m 50.  Er vindt een controle plaats dat de waarde uit 

waarvan hooggradig mag niet hoger zijn dan de waarde uit aantal poliepen. 
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Scherm 7 Microscopie Lymf Overige 

 

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

Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u het aantal lymfklieren opgeven. Grenswaarden 

zijn 0 t/m 125. 

Rubriek Aantal lymfklieren met metastasen: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als aantal lymfklieren is groter dan 0. Hier kunt u het aantal lymfklieren met metastase 

opgeven. Grenswaarden zijn 0 t/m 125. 

Rubriek Tumordeposits: De rubriek is niet verplicht om in te vullen als aantal lymfklieren is groter dan 

0. En is verplicht als aantal lymfklieren gelijk is aan 0.  

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

getoond als aantal lymfklieren met metastasen is groter dan 0. Hier kunt u de diameter invullen. 

Grenswaarden zijn 0,1 t/m 10,0. 

Rubriek Aantal lymfklieren met metastasen(NET): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als aantal lymfklieren is groter dan 0. Hier kunt u het aantal lymfklieren met metastase 

opgeven. Grenswaarden zijn 0 t/m 125. 

Rubriek Aantal lymfklieren met metastasen (bij tumor appendix): De rubriek is verplicht om in te 

vullen. Deze wordt getoond als aantal lymfklieren is groter dan 0. Hier kunt u het aantal lymfklieren 

met metastase opgeven. Grenswaarden zijn 0 t/m 125. 
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Rubriek Tumordeposits (bij tumor appendix): De rubriek is niet verplicht om in te vullen als aantal 

lymfklieren is groter dan 0. En is verplicht als Aantal lymfklieren met metastasen (bij tumor appendix) 

gelijk is aan 0. 

Rubriek Diameter grootste metastase (bij tumor appendix) (xx,x mm): De rubriek is verplicht om in 

te vullen. Deze wordt getoond als Aantal lymfklieren met metastasen (bij tumor appendix) is groter 

dan 0. Hier kunt u de diameter invullen. Grenswaarden zijn 0,1 t/m 10,0. 

Rubriek Lymfklier(en) met geïsoleerde tumorcellen: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als rubriek lymfklieren met metastasen is 0. Hier kunt u aanwezig aangeven. 

Rubriek Poliep(en): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als rubriek Tumor 

aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u poliep informatie opgeven. Er vindt een controle plaats 

dat ‘niet aanwezig’  niet samen kan met andere keuzes in deze rubriek. 

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

Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. Hier kunt u het aantal poliepen opgeven. Grenswaarden zijn 

0 t/m 50.  

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

rubriek poliep(en) is - tubulair of (tubulo)villeus, of serrated. Hier kunt u het aantal hooggradige 

poliepen opgeven. Grenswaarden zijn 0 t/m 50.  Er vindt een controle plaats dat de waarde uit 

waarvan hooggradig mag niet hoger zijn dan de waarde uit aantal poliepen. 
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Scherm 8 MMR/MSI 
Gebaseerd op de richtlijn Erfelijke darmkanker versie 2.0 (2015) 

 

Rubriek Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR): De rubriek verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als de rubriek Tumor aanwezig is ja, 1 , 2 of 3 tumoren. De rubriek is niet verplicht bij een 

leeftijd van  => 70 jaar 

Rubriek Mismatch repair eiwitten (MMR):  is De rubriek verplicht om in te vullen als  rubriek 

Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR) is gelijk aan invullen. 

Rubriek Hypermethylering MLH1 promotor: de rubriek is verplicht om in te vullen als Mismatch 

repair (MMR) MLH1 verlies = ja OF MLH1 en PMS2 verlies = ja EN MLH1, PMS2, MSH2 en MSH6 ≠ niet 

beoordeelbaar, indien de leeftijd is tussen >40 en <70 jaar. 

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

De conclusies voor verwijzing naar een klinisch geneticus wordt bepaald de aanwezigheid van een 

één of meerdere tumoren, leeftijd en de bepaling mismatch repair. Er zijn 20 verschillende 

conclusies. 

Bovenstaande is over alle drie de tumoren te registreren. 
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Scherm 9 HIPEC 

 

Rubriek Diameter grootste tumor nodus: is een verplichte rubriek   

De rubrieken “Appendix” en “Leversegment” in het voorbeeld en zijn verplichte rubrieken, deze 

komen uit de rubriek Aangeleverde organen / structuren bij debulking / HIPEC 

Rubriek Bevinding : is een verplichte rubriek 

Rubriek Zegelringcellen aanwezig: is een verplichte rubriek 

Rubriek Cytologische atypie van de peritoneale lokalisatie:  is een verplichte rubriek 
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Scherm 10 Immuno 

 
Rubriek Immunohistochemie: is een verplichte rubriek bij type tumor is NET/NEC 

Rubriek Percentage positieve tumorcellen Chromogranine: is een niet verplichte rubriek bij type 

tumor is NET/NEC 

Rubriek Percentage positieve tumorcellen Synaptofysine: is een niet verplichte rubriek bij type tumor 

is NET/NEC 

Een van de twee rubrieken zijn verplicht voor typering NET/NEC 
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Scherm 11 Protocollaire verslaglegging (PV) 

 

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

uitzondering van “richtingsrubrieken” deze zijn alleen van belang voor een richting binnen een 

protocol.  
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Scherm 12 Conclusie, Diagnose en Aanvulling 

 

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.  

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) 
 
Compleetheid colonresectie; uit de richtlijn colorectaalcarcinoom 3.0: 
De werkgroep (richtlijn)  is van mening dat het niveau van resectie moet worden aangegeven bij de 
beoordeling van zowel het rectumresectiepreparaat als het colonresectiepreparaat . Er zijn 
aanwijzingen dat de compleetheid van colonresecties prognostische waarde heeft. (Niveau 4) 
Uit praktisch oogpunt en ook met het oog op het objectiveren van de bevindingen wordt aangeraden 
om in plaats van over kwaliteit van chirurgie of compleetheid van excisie, het niveau van de resectie 
te bepalen. 
Bij een colonresectie worden de volgende niveaus beoordeeld.  
Het diepste niveau moet beoordeeld worden. 
•      Niveau van resectie op de muscularis propria 
•      Niveau van de resectie in het mesocolische vet 
•      Niveau van de resectie op het mesocolon 
Voor bespreking in het multidisciplinaire overleg is fotografische documentatie van groot belang. 
 
TME I: niveau van resectie 
Compleetheid van de TME I: 
Het niveau van resectie moet worden aangegeven bij de beoordeling van zowel het 
rectumresectiepreparaat als het colonresectiepreparaat. Er zijn aanwijzingen dat de compleetheid 
van TME van invloed is op het lokaal recidiefpercentage bij het rectumcarcinoom. (Niveau 3). 
 Voor bespreking in het multidisciplinaire overleg is fotografische documentatie van groot belang. 
Het maken en bespreken van foto’s van macroscopie van de resectiepreparaten behoort tot de 
standaard zorg. 
De volgende niveaus worden voorgesteld voor het rectumcarcinoom. 
Het diepste niveau moet beoordeeld worden. 
•      Niveau van de resectie op de muscularis propria (voorheen incompleet) 
•      Niveau van de resectie in het mesorectale vet (voorheen vrijwel compleet) 
•      Niveau van de resectie op de mesorectale fascie (voorheen compleet). 
 
 TME II: niveau van resectie 
compleetheid van de TME II: 
Het niveau van resectie moet worden aangegeven bij de beoordeling van zowel het 
rectumresectiepreparaat als het colonresectiepreparaat. Er zijn aanwijzingen dat de compleetheid 
van TME van invloed is op het lokaal recidiefpercentage bij het rectumcarcinoom. (Niveau 3). 
 Voor bespreking in het multidisciplinaire overleg is fotografische documentatie van groot belang. 
Wanneer een abdominoperineale resectie heeft plaatsgevonden (anale regio ook in de resectie) kan 
dit gebied als volgt worden beoordeeld (Het diepste niveau moet beoordeeld worden): 
•      Niveau van de resectie in de submucosa/perforatie 
•      Niveau van de resectie in het gebied van de sfincters 
•      Niveau van de resectie buiten de sfincters (en waarbij omgevend vet zichtbaar is). 
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Perforatie/ Diepste tumordoorgroei (Appendix) 
hoog risico factoren bij stadium II tumoren (T4N0M0) 
Doorgroei serosaoppervlak (pT4). 
Diepste doorgroei = perforatie van viscerale peritoneum of directe invasie van aangrenzende 
organen of structuren 
Diepste doorgroei Appendix = : doorbraak van de serosa OF aanwezigheid van acellulair mucine of of 
mucineuze peritoneale tumor op de serosa van appendix of meso-appendix of directe doorgroei in 
aangrenzende structuren of andere organen 
Aantal lymfklieren met metastase(n) (Appendix) = 0   
Hoog risico is niet van toepassing bij Medullair carcinoom 
 
Maximale diameter tumor (1e,2e en 3e) 
pTNM colorectaal goed gedifferentieerd neuro-endocriene tumor graad 1, 2 en 3; 8e editie, 2017 
pT1a:  < 1,0 cm.  
pT1b:  1,0 of 2,0 cm.  
pT2: > 2 cm.  
 
pTNM appendix goed gedifferentieerd neuro-endocriene tumor graad 1, 2 en 3; 8e editie, 2017  
pT1: = < 2,0 cm. 
pT2: > 2,0 en  <= 4,0 cm. 
pT3: > 4,0 cm. 
 
Tumor aanwezig 
Nee, complete regressie na neo-adjuvante therapie:  
Voor het bepalen van een complete respons (geen vitale tumor meer aanwezig) is internationaal een 
afspraak gemaakt omdat het belangrijk is dit te standaardiseren: initieel worden minimaal 5 coupes 
genomen uit het gebied van de tumor. Wanneer hier geen vitale tumor gevonden is, dan wordt het 
gehele tumorgebied ingeblokt. Wanneer hier ook geen vitale tumor is dan worden de blokken op 3 
niveau's aangesneden. Als er dan geen vitale tumor wordt aangetroffen is er sprake van een 
complete respons. 
Wanneer slijmmeren worden aangetroffen zonder vitale tumorcellen wordt dit beschouwd als tumor 
negatief. Dit geldt ook voor slijmmeren in lymfklieren. Het lijkt wel zinvol om dit apart te beschrijven, 
omdat de kans op het ontwikkelen van metastasen op afstand van deze patiënten verhoogd is. De 
lymfklieren moeten wel als negatief worden beschouwd. 
Er is geen rol voor het gebruik van immunohistochemie (cytokeratinen) in het beoordelen van 
preparaten na langdurige neoadjuvante therapie. 
 
Bekend met 
Patiënten met IBD of een van de erfelijke kankersyndromen hebben een verhoogde kans op 
colorectaal carcinoom. 
Van adenomateuze polyposis wordt gesproken indien er meer dan 10 adenomateuze poliepen 
aanwezig zijn in de darm (FAP, AFAP of MutYH). 
Indien meer dan 5 hyperplastische poliepen proximaal van het sigmoid aanwezig zijn spreekt men 
van hyperplastische polyposis. 
Wanneer er meerdere hamartomateuze poliepen worden gevonden, is er sprake van een 
hamartomateuze polyposis (juveniele polyposis, Peutz-Jeghers, Cowden). 
De naamgeving is deels afhankelijk van de gevonden gen-mutatie, die door de kliniek aangegeven 
zou moeten worden.   
Bij het voorkomen van een polyposis is het zinvol de patiënt door te verwijzen naar een klinisch 
genetisch centrum (o.a. Richtlijn Erfelijke darmkanker). 
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Metastase(n) 
pTNM Colon en Rectum, 8e editie 2017  
M1a = lever metastase, bevestigd  
M1a = long metastase, bevestigd  
M1a = elders metastase, bevestigd  
M1c = peritoneum metastase, bevestigd 
M1c = omentum metastase, bevestigd  
2x M1a geselecteerd = M1b  
  
pTNM Appendix, 8e editie, 2017  
M1a = Intra peritoniaal acellulair slijm   
M1b = Intra peritoniale metastase(n), inclusief mucineus eptitheel  
M1c = Niet peritoniaal metastase(n)  
 
Respons op eerdere (neo-adjuvante) therapie 
Tumorfoci in het perirectale vet moeten worden gezien in het kader van tumorregressie als 
discontinue tumoruitbreiding. 
Wanneer slijmmeren worden aangetroffen zonder vitale tumorcellen wordt dit beschouwd als tumor 
negatief. Dit geldt ook voor slijmmeren in lymfklieren. Het lijkt wel zinvol om dit apart te beschrijven, 
omdat de kans op het ontwikkelen van metastasen op afstand van deze patiënten verhoogd is. De 
lymfklieren moeten wel als negatief worden beschouwd. 
Er is geen rol voor het gebruik van immunohistochemie (cytokeratinen) in het beoordelen van 
preparaten na langdurige neoadjuvante therapie. 
Het beoordelen van traditionele parameters zoals tumortype en differentiatiegraad lijkt vooralsnog 
niet zinvol. 
 
Differentiatiegraad 
WHO definitie 2019 differentiatie:  
Gradering is gebaseerd op de minst gedifferentieerde component    
 
Gradering 
Grade 1: > 75 % tubular of cluster groeipatroon (laaggradig patroon); < 25% verlies van tubular of 
cluster groeipatroon (elke combinatie van hooggradig groeipatroon) 
Grade 2: 50-75 % tubular of cluster groeipatroon (laaggradig patroon); 25-50% verlies van tubular of 
cluster groeipatroon (elke combinatie van hooggradig groeipatroon) 
Grade 3: <50 % tubular of cluster groeipatroon (laaggradig patroon); > 50% verlies van tubular of 
cluster groeipatroon (elke combinatie van hooggradig groeipatroon) 
(WHO Classification of Tumours, Digestive System Tumours, 5th edition) 
 
Zegelringcellen (%) 
Meer dan 50% is een exclusie criterium voor CAIRO 6  studie 
 
Proliferatie Ki67 en Mitosen per 2mm2 
 
De gradering vind plaats op basis vd delingsactiviteit per 2 mm2 en het  percentage positieve 
tumorcelkernen Ki67 / MIB1 
Delingsactiviteit: 10 HPF is gelijk gesteld aan 2 mm2 (het aantal te tellen velden moet je berekenen voor 
je eigen microscoop)  

 Advies om tenminste 50 velden te tellen in het gebied met de hoogtse delingsactiviteit. 

Delingsactiviteit (mitosen per 2 mm2) is < 2, dan graad 1 (G1) 
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Delingsactiviteit (mitosen per 2 mm2) is >  2 en  ≤ 20, dan graad 2 (G2) 

Delingsactiviteit (mitosen per 2 mm2) is > 20, dan graad 3 (G3) 

Ki-67 / MIB1 index: het % positieve celkernen per 2000 tumorcellen in gebied met hoogste aankleuring. 

Proliferatie index Ki67 / MIB1 = is < 3%, dan graad 1 (G1) 

Proliferatie index Ki67 / MIB1 = is 3 t/m 20%, dan graad 2 (G2) 

Proliferatie index Ki67 / MIB1 = is > 20%, dan graad 3 (G3) 

 
 
Diepste tumordoorgroei 
pTNM Colon en Rectum; 8e editie 2017         
pTis: invasie beperkt tot lamina propria  (a)        
pT1: invasie in de submucosa        
pT2: invasie in de muscularis propria / lamina muscularis      
pT3: invasie in de subserosa /  pericolisch  (vet)weefsel       
pT4a: perforatie van viscerale peritoneum        
PT4b: directe invasie van aangrenzende organen of structuren (b,c,d)    
           
N0: geen lymfkliermetastasen        
N1a: 1 regionale lymfkliermetastase         
N1b: 2 of 3 regionale lymfkliermetastasen         
N1c: tumordeposits of satellieten in de subserosa zonder aanwezigheid van regionale 
lymfkliermetastasen         
N2a: 4 - 6 regionale  lymfkliermetastasen        
N2b: 7 of meer regionale  lymfkliermetastasen        
             
(a) Tis includes cancer cells confined within the mucosal lamina propria (intramucosal) with no 
extension through the muscularis mucosae into the submucosa.    
(b) Invades through to visceral peritoneum to involve the surface     
( c) Direct invasion in T4b includes invasion of other organs or segments of the colorectum by way of 
the serosa, as confirmed on microscopic examination or for tumors in a retroperitoneal or 
subperitoneal location, direct invasion of other organs or stuctures by virtue of extension beyond the 
muscularis propria.       
(d) Tumour that is adherent to other organs or structues macroscopically, is classified cT4b. However, 
if no tumour is present in the adhesion, microscopically the classification should be pT1-3, depending 
on the depth of wall invasion  
 
Diepste tumordoorgroei (Appendix)  
pTNM appendix carcinoom (TNM 8, 2017)         
pTis: invasie beperkt tot lamina propria        
pTis (LAMN): Laaggradig Appendicaal Mucineus Neoplasme beperkt tot de appendix    
pTis (HAMN): Hooggradig Appendicaal Mucineus Neoplasme beperkt tot de appendix  
 (definitie: aanwezigheid van acellulair mucine of mucineus epitheel niet dieper dan de 
muscularis propria (lamina muscularis)       
pT1: invasie in de submucosa        
pT2: invasie in de muscularis propria / lamina muscularis      
pT3: invasie in de subserosa of meso-appendix        
LAMN of HAMN met invasie van de subserosa of doorbraak  van de serosa wordt geclassificeerd als 
respectievelijk pT3 of pT4        
pT4: doorbraak van de serosa inclusief de aanwezigheid van acellulair mucine of mucineuze 
peritoneale tumor op de serosa van appendix of meso-appendix en/of directe doorgroei in 
aangrenzende structuren of andere organen       
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pT4a: doorbraak van de serosa OF aanwezigheid van acellulair mucine of mucineuze peritoneale 
tumor op de serosa van appendix of meso-appendix        
pT4b: directe doorgroei in aangrenzende structuren of andere organen    
             
Appendix (NET) 
pTNM appendicaal goed gedifferentieerd neuro-endocriene tumor graad 1,2 en 3; 8e editie 2017 
pT1: tumor <= 2 cm.    
pT2: tumor > 2 cm en  <= 4 cm.    
pT3:  tumor > 4 cm OF invasie in de subserosa OF in het meso-appendix.    
pT4: doorbraak van de serosa of directe doorgroei in andere organen of aangrenzende structuren (bv 
buikwand of buikspieren) uitgezonderd directe doorgroei via de wand in het coecum of verder. (a) 

(a) Tumour that is adherent to other organs or structues macroscopically, is classified cT4b. 
However, if no tumour is present in the adhesion, microscopically the classification should be 
pT1-3. 

 
https://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/Literatuur/ENETS%20Consensus%20Guidelines%2
0appendix.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diepste tumordoorgroei (NET) 
pTNM colorectaal goed gedifferentieerd neuro-endocriene tumor graad 1,2 en 3; 8e editie 2017 
pT1: invasie beperkt tot lamina propria en/of submucosa en <= 2 cm.    
pT1a:  < 1 cm.   
pT1b: 1,0 of  2,0 cm.   
pT2: invasie in de muscularis propria of > 2 cm.    

https://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/Literatuur/ENETS%20Consensus%20Guidelines%20appendix.pdf
https://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/Literatuur/ENETS%20Consensus%20Guidelines%20appendix.pdf
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pT3: invasie in de subserosa /  pericolisch  (vet)weefsel.    
pT4: doorbraak van de serosa of directe doorgroei in andere organen of aangrenzende structuren.
    
Angio-invasie 
Er is extramurale veneuze invasie, intramurale veneuze invasie en lymfatische invasie. 
Lymfvatinvasie: dit is tumorlocalisatie in een lymfevat.  
Intramurale veneuze invasie: dit is tumorinvasie in een vene in de lagen t/m muscularis propria. 
Extramurale veneuze invasie: dit is tumorinvasie in een vene in het pericolische vetweefsel. 
Voor het beoordelen van de aan- of afwezigheid van vaso-invasieve groei moeten 3-5 coupes door de 
tumor worden onderzocht.  
 
Tumor budding 
Hoe groot is een bud: een tumor bud bestaat uit groepjes van maximaal 4 tumorcellen. Ook losse 
tumorcellen worden als tumor budding beschouwd. 
Wanneer er groepjes van 5 of meer tumorcellen zijn, spreken we van "poorly differentiated clusters" 
Waar meet je tumor budding? Zowel aan het invasieve front van de tumor als in de massa van de 
tumor kunnen tumor buds worden aangetroffen. 
In het grootste deel van de literatuur worden alleen de tumor buds aan het invasieve front 
meegenomen als prognostische factor. 
Het lijkt echter zo te zijn dat zowel intratumorale buds als peritumorale buds voorspellend zijn voor 
lymfkliermetastasen. De bewijsvoering voor intratumorale buds is 
op dit moment nog onvoldoende voor implementatie in de diagnostiek.  
Hoe meet je tumor budding? Bepaal tumor budding in een hotspot aan het invasieve front, bij 
gebruik van een 20x objectief (gebied van 0,785 mm2). Voor het bepalen 
van de hotspot raden we aan 10 gezichtsvelden te scannen. Het ligt in de lijn der verwachtingen om, 
met de opkomst van de digitale patologie, deze metingen geautomatiseerd te laten verrichten. 
Categoriën:  
0-4 buds, laag (Bd1) 
5-9 buds, intermediair (Bd2) 
10 of meer buds, hoog (Bd3) 
 
Onderscheid tussen deze 3 soorten invasie wordt gemaakt omdat voor elk een andere prognostische 
waarde geldt voor de patient. Tevens is extramurale vasculaire invasie ook een van de ongunstige 
kenmerken voor de identificatie van patiënten met een hoog risico TNM stadium II. 
 
Retroperitoneaal klievingsvlak 
retroperitoneale klievingsvlak (radiair snijvlak) 
Het retroperitoneale klievingsvlak van het colon ascendens en colon descendens.  
Dit betreft de dorsale zijde van het preparaat dat tegen het retroperitoneum gelegen heeft. 
 
Oorzaken van een tumorpositief circumferentieel snijvlak 
Directe tumordoorgroei, een tumorpositieve lymfklier, een tumordeposit of een perineurale invasie. 
Bij het rectumcarcinoom dient standaard de circumferentiële marge beoordeeld te worden. Een 
marge van 1 mm of minder wordt beschouwd als positief. De marge kan zowel door de primaire 
tumor als door een lymfklier bepaald worden en dient in voorkomende gevallen voor beiden 
separaat te worden gemeten. Wanneer de marge groter is dan 1 mm wordt aangeraden de exacte 
marge te vermelden in het verslag, omdat de kans op recidief afneemt met een toenemende marge. 
 
Tumordeposits 
pTNM Definitie van Tumordeposits, 8e editie 2017      
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Discontinue haardvormige tumorlokalisaties in het  subserosale pericolische (vet-)weefsel zonder 
histologisch herkenbare (rest van een) lymfklier en zonder herkenbare (grotere) vasculaire of neurale 
structuren. Als de haard tegen een vaatwand of in een (bloed)vat gelegen is, dan: classifiseren als 
veneuze invasie (V1 = microscopisch en V2 = macroscopisch) of lymfvat invasie (L1) . Als de haard 
tegen of in een zenuwtak gelegen is, dan: classifiseren als perineurale invasie (Pn1). Tumordeposits 
hebben geen invloed op de T-status van de primaire tumor; bv. pT2 met tumordeposits wordt 
pT2N1c indien er geen lymfkliermetastasen zijn . Als er alleen tumordeposits en geen lymfklier 
metastasen aangetroffen worden dan classificeren als N1c      
Aantal lymfklieren met metastasen 
pTNM colon en rectum + NEC, 8e editie 2017    
N0: geen lymfkliermetastasen    
N1a: 1 regionale lymfkliermetastase     
N1b: 2 of 3 regionale lymfkliermetastasen     
N1c: tumordeposits of satellieten in de subserosa zonder aanwezigheid van regionale 
lymfkliermetastasen     
N2a: 4 - 6 regionale  lymfkliermetastasen    
N2b: 7 of meer regionale  lymfkliermetastasen  
 
pTNM appendix carcinoom + NEC , 8e edite 2017  
N0: geen lymfkliermetastasen 
N1a: 1 regionale lymfkliermetastase  
N1b: 2 of 3 regionale lymfkliermetastasen  
N1c: tumordeposits of satellieten in de subserosa zonder aanwezigheid van regionale 
lymfkliermetastasen  
N2: 4 of meer regionale  lymfkliermetastasen 
 
Aantal lymfklieren met metastasen (NET) 
pTNM  goed gedifferentieerd neuro-endocriene tumor graad 1, 2 en 3, 8e editie 2017, locaties 
colorectaal en appendix   
N0: geen lymfkliermetastasen   
N1: regionale lymfkliermetastasen    
     
 
Bepaling mismatch repair eiwitten (MMR) 
Criteria voor MMR bepaling: Het testen van de CRC tumor op DNA mismatch repair (MMR) 
deficiëntie met immunohistochemie voor MMR eiwitten en/of MSI dient te worden uitgevoerd bij 
alle nieuw CRC patiënten. jonger dan 70 jaar.        
Indien verlies van MLH1/PMS2 eiwit expressie wordt geconstateerd, dient analyse van methylering 
van de MLH1 promotor uitgevoerd te worden voor uitsluiten van een sporadisch casus, voordat deze 
patiënt wordt verwezen naar de klinisch geneticus.       
Keuze "bepaald op eerder biopt of poliep" is alleen van toepassing als het dezelfde tumor betreft. 
 
Mismatch repair eiwitten (MMR)         
De kleuring is niet afwijkend wanneer de tumorcellen aankleuren, wanneer de tumorcellen negatief 
zijn in aanwezigheid van een positieve interne controle (ontstekingscellen of normaal epitheel) is de 
kleuring afwijkend, dit past bij MSI.  Als de tumorcellen niet aankleuren, en de interne controle ook 
niet is de kleuring niet te beoordelen.  



 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Colonrectum      Pagina 52 van 70   
 

 
Bron: richtlijn erfelijke darmkanker versie 2.0 (2015) 
 
MSI analyse         
Als 1 van de 4 MMR eiwitten niet aankleurt kan de tumor beschouwd worden als microsatelliet 
instabiel (MSI). Als alle 4 de MMR eiwitten normaal aankleuren kan de tumor beschouwd worden als 
microsatelliet stabiel (MSS).          
 
             
Literatuur (advies CKBU) (tip: openen in nieuw venster): 
Assessment of Serosal Invasion and Criteria for the Classification of Pathological (p) T4 Staging in 
Colorectal Carcinoma: Confusions, Controversies and Criticisms; Cancer 2011. 
http://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/cancers-03-00 

164_serosal%20involvement_21mei14.pdf 

http://www.palga.nl/assets/uploads/Tumor%20budding%20definitie.pdf 

 

 

  

http://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/cancers-03-00164_serosal%20involvement_21mei14.pdf
http://www.palga.nl/assets/uploads/Protocollen/cancers-03-00164_serosal%20involvement_21mei14.pdf
http://www.palga.nl/assets/uploads/Tumor%20budding%20definitie.pdf
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Gecomprimeerd overzicht: gegevens ; gebruikers opties; uitwisseling 
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Klin Macro (scherm 1)        

Protocol Protocol  1     

Resectietype Type resectie  1 x  x x 

Resectietypeoverige Omschrijving Type resectie  1 x  x x 

NiveauResMescolon Niveau van resectie mesocolon  1 x    

Tme1 TME1: niveau van resectie  1 x    

Tme2 TME2: niveau van resectie  1 x    

Patientbekendmet Bekend met  1 x    

Perforatie Perforatie  1 x    

Klinischileus Klinische obstructie/ileus  1 x    

Klinischemetastasen Klinische metastasen  1 x  x  

Klinischemetastasenelders Klinische metastasen elders  1 x  x  

Lengtecolon Lengte preparaat  1  x   

Tumor Tumor aanwezig  1 x    

StatusNaTypeResectie Type resecties/dissectie  1 X  X  

Lokalisatietumor Lokalisatie (1ste) tumor  1  x x  

Lokalisatiepoliep Lokalisatie Poliep  1  x x  

Lokalisatietumor2e Lokalisatie 2e tumor  1  x x  

Lokalisatietumor3e Lokalisatie 3e tumor  1  x x  

Aspecttumor Aspect tumor  1  x   

Maxdiameter Max. diameter tumor (xx,x cm)  1 x  x  

Diameterpoliep Diameter poliep (xx,x cm)  1 x    

Aspecttumor2e Aspect tumor  1  x   

Maxdiameter2e Max. diameter tumor (xx,x cm)  1 x  x  

Aspecttumor3e Aspect tumor  1  x   

Maxdiameter3e Max. diameter tumor (xx,x cm)  1 x  x  

OrganenHipec Aangeleverde organen / structuren bij 
debulking / HIPEC 

 1 x    

Anders1 Aangeleverde organen / structuren bij 
debulking / HIPEC anders (1) 

 1 x    

Anders2 Aangeleverde organen / structuren bij 
debulking / HIPEC anders (2) 

 1 x    

Anders3 Aangeleverde organen / structuren bij 
debulking / HIPEC anders (3) 

 1 x    

Ingevroren_materiaal_aanwezig Ingevroren materiaal aanwezig  1  x   

Vriescoupetumor Vriescoupe (1ste) tumor  1  x  x 

TumorgebiedGeinkt Was het tumorgebied geinkt  1 x    

Eerdertherapie Eerdere (neoadjuvante) therapie  1 x  x  

        

        

Tumor 1 (scherm  2)        

Responstherapie Respons op neoadjuvante therapie  2 x   x 

Tumortype Type tumor (WHO)  2 x  x x 

Tumortypeoverige Overige tumor type  2 x  x x 

LokalisatieSlijm1 Lokalisatie slijm  2 x    

ZegelRingCellen Zegelringcellen (%)  2 x    

EpithelCompoMiNEN Epitheliale component MiNEN  2 x  x x 

Differentiatiegraad Differentiatie  2 x  x  

GraderingGoblet Gradering  2 X  X  

Proliferatieki67 Proliferatie KI-67  2 x    

Proliferatieki67Perc Percentage proliferatie KI-67  2 x    

Mitosen  Mitosen per 2mm2  2 x    

Mitosenper2mm2Aantal Aantal mitosen per 2mm2  2 x    

Angioinvasie Angio-invasie  2 X  X  

Tumorbudding Tumorbudding  2  X   
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Perineuralegroei Perineuale groei  2 X  X  

Lymfo_infiltratie Lymfocytaire infiltratie  2  x   

Diepstedoorgroei Diepste doorgroei tumor   2 x  x  

Diepstedoorgroeinet Diepste tumordoorgroei (NET)  2 x  x  

DiepsteDoorgroeiApp Diepste tumordoorgroei (Appendix)  2 x    

Appendixnet Appendix (NET)  2 x  x  

DiffNetGraad3 Differentiatie NET Graad 3  2     

LocatieNetApp Locatie NET in Appendix  2 X    

InvasieMesoApp invasie in mesoappendix  2     

Beschrijvingandereorganen Omschrijving andere organen  2 x  x  

Dichtdarmsnijvlak Dichtstbijzijnde darmsnijvlak  2 x  x x 

Dichtdarmsnijvlakafst Afstand tot dichtstbijzijnde 
darmsnijvlak 

 2 x  x  

LokalisatieDichtDarm Lokalisatie dichtstbijzijnde 
darmsnijvlak 

 2  x   

Dichtdarmsnijvlakafstex Afstand tot dichtstbijzijnde 
darmsnijvlak (xx,x cm) 

 2 x  x  

Retroklievingsvlak Retroperitoneaal klievingsvlak  2 x  x x 

Retroklievingsvlakafst Afstand tot retroperitoneaal 
klievingsvlak 

 2 x  x  

Retroklievingsvlakafstex Afstand tot retroperitoneaal 
klievingsvlak (xx,x cm) 

 2 x  x  

Circferentsnijvlak Circumferentieel snijvlak  2 x  x x 

Circferentsnijvlakafst Afstand tot circumferentiele snijvlak  2 x  x  

Circferentsnijvlakafstex Afstand tot circumferentiele snijvlak 
(xx,x cm) 

 2 x  x  

OorzPosCircumSnvlk Oorzaak van (oncologisch) positief 
circumferentieel snijvlak 

 2     

TypeNEC Type NEC  2     

        

Tumor 2 (scherm 3)        

Tumortype2e Type tumor (WHO)  3 x  x x 

Tumortypeoverige2e Overige tumor type  3 x  x x 

Differentiatiegraad2e Differentiatie  3 x  x  

GraderingGoblet2e Grdering  3 X  x  

EpithelCompoMiNEN2e Epitheliale component MiNEN  3 x  x x 

Proliferatieki672e Proliferatie KI-67  3 x    

Proliferatieki67Perc_2e Percentage proliferatie KI-67  3     

Mitosen2e Mitosen per 2mm2  3 x    

Mitosenper2mm2Aantal_2e Aantal mitosen per 2mm2  3 x    

Lymfo_infiltratie2e Lymfocytaire infiltratie (nieuwe var)  3  x   

Angioinvasie2e Angioinvasie 2e (nieuwe var)  3 x  x  

Tumorbudding2e Tumorbudding  2  X   

Perineuralegroei2e Perineuale groei  2 X  X  

Diepstedoorgroei2e Diepste doorgroei tumor  3 x  x  

Diepstedoorgroeinet2e Diepste tumordoorgroei (NET)  3 x  x  

Appendixnet2e Appendix (NET)  3 x  x  

DiepsteDoorgroeiApp2e Diepste tumordoorgroei (Appendix)  3 X  X  

DiffNetGraad3_2e Differentiatie NET Graad 3  3 X    

LocatieNetApp2e Locatie NET in Appendix  3 X    

InvasieMesoApp2e invasie in mesoappendix  3     

LokalisatieSlijm2 Lokalisatie slijm  3  X   

Responstherapie2e Respons op eerdere (neo-adjuvante) 
therapie 

 3 X  X  

ZegelRingCellen2e Zegelringcellen (%)  3     

Beschrijvingandereorganen2e Omschrijving andere organen  3 x  x  

Dichtdarmsnijvlak2e Dichtstbijzijnde darmsnijvlak  3 x  x  
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LokalisatieDichtDarm2e Lokalisatie dichtstbijzijnde 
darmsnijvlak 

 2  x   

Dichtdarmsnijvlakafst2e Afstand tot dichtstbijzijnde 
darmsnijvlak 

 3 x  x  

Dichtdarmsnijvlakafstex2e Afstand tot dichtstbijzijnde 
darmsnijvlak (xx,x cm) 

 3 x  x  

Retroklievingsvlak2e Retroperitoneaal klievingsvlak  3 x  x  

Retroklievingsvlakafst2e Afstand tot retroperitoneaal 
klievingsvlak 

 3 x  x  

Retroklievingsvlakafstex2e Afstand tot retroperitoneaal 
klievingsvlak (xx,x cm) 

 3 x  x  

Circferentsnijvlak2e Circumferentieel snijvlak  3 x  x  

Circferentsnijvlakafst2e Afstand tot circumferentiele snijvlak  3 x  x  

Circferentsnijvlakafstex2e Afstand tot circumferentiele snijvlak 
(xx,x cm) 

 3 x  x  

OorzPosCircumSnvlk2e Oorzaak van (oncologisch) positief 
circumferentieel snijvlak 

 3     

TypeNEC2e Type NEC  3     

        

Tumor 3 (scherm 4)        

Tumortype3e Type tumor (WHO)  4 x  x x 

Tumortypeoverige3e Overige tumor type  4 x  x x 

Differentiatiegraad3e Differentiatie  4 x  x  

GraderingGoblet3e Gradering  4 X  X  

EpithelCompoMiNEM3e Epitheliale component MiNEN       

Proliferatieki673e Proliferatie KI-67  4 x    

Proliferatieki67Perc_3e Percentage proliferatie KI-67  4 x  x  

Mitosen3e Mitosen per 2mm2  4 x    

Mitosenper2mm2Aantal_3e Aantal mitosen per 2mm2  4 x    

Lymfo_infiltratie3e Lymfocytaire infiltratie (nieuwe var)  4  x   

Angioinvasie3e Angioinvasie 3e (nieuwe var)  4 x  x  

Tumorbudding3e Tumorbudding  2  X   

Perineuralegroei3e Perineuale groei  2 X  X  

Diepstedoorgroei3e Diepste doorgroei tumor  4 x  x  

Diepstedoorgroeinet3e Diepste tumordoorgroei (NET)  4 x  x  

Appendixnet3e Appendix (NET)  4 x  x  

DiepsteDoorgroeiApp3e Diepste tumordoorgroei (Appendix)  4 x  X  

DiffNetGraad3_3e Differentiatie NET Graad 3  4 x    

LocatieNetApp3e Locatie NET in Appendix  4 X    

InvasieMesoApp3e invasie in mesoappendix  4     

LokalisatieSlijm3 Lokalisatie slijm  4  X   

Responstherapie3e Respons op eerdere (neo-adjuvante) 
therapie 

 4 x  X  

ZegelRingCellen3e Zegelringcellen (%)  4 x    

Beschrijvingandereorganen3e Omschrijving andere organen  4 x  x  

Dichtdarmsnijvlak3e Dichtstbijzijnde darmsnijvlak  4 x  x  

LokalisatieDichtDarm3e Lokalisatie dichtstbijzijnde 
darmsnijvlak 

 2  x   

Dichtdarmsnijvlakafst3e Afstand tot dichtstbijzijnde 
darmsnijvlak 

 4 x  x  

Dichtdarmsnijvlakafstex3e Afstand tot dichtstbijzijnde 
darmsnijvlak (xx,x cm) 

 4 x  x  

Retroklievingsvlak3e Retroperitoneaal klievingsvlak  4 x  x  

Retroklievingsvlakafst3e Afstand tot retroperitoneaal 
klievingsvlak 

 4 x  x  

Retroklievingsvlakafstex3e Afstand tot retroperitoneaal 
klievingsvlak (xx,x cm) 

 4 x  x  

Circferentsnijvlak3e Circumferentieel snijvlak  4 x  x  
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Circferentsnijvlakafst3e Afstand tot circumferentiele snijvlak  4 x  x  

Circferentsnijvlakafstex3e Afstand tot circumferentiele snijvlak 
(xx,x cm) 

 4 x  x  

OorzPosCircumSnvlk3e Oorzaak van (oncologisch) positief 
circumferentieel snijvlak 

 4     

TypeNEC3e Type NEC  4 X  X  

        

Immunologie        

Immunohistochemie Immunohistochemie   X    

Immunohistochemie2e Immunohistochemie   X    

Immunohistochemie3e Immunohistochemie   X    

PercPosTumcelChromo Percentage positieve tumorcellen 
Chromogranine 

      

PercPosTumcelChromo2e Percentage positieve tumorcellen 
Chromogranine 

      

PercPosTumcelChromo3e Percentage positieve tumorcellen 
Chromogranine 

      

PercPosTumcelSynapt Percentage positieve tumorcellen 
Synaptofysine 

      

PercPosTumcelSynapt2e Percentage positieve tumorcellen 
Synaptofysine 

      

PercPosTumcelSynapt3e Percentage positieve tumorcellen 
Synaptofysine 

      

        

Moleculair        

MutatieAnalyse Mutatie analyse   X  X  

        

        

Poliepen (scherm  5)        

Typepoliep  Type poliep  5 x  x x 

Typepoliepanders Typepoliepanders Type poliep anders  5 x  x x 

Bevindingpoliep Bevindingpoliep Bevinding bij poliep  5   x x 

Pseudoinvasie Pseudo-invasie  5  x   

Dichtdarmsnijvlakpoliep Dichtstbijzijnde darmsnijvlak  5 x  x x 

Dichtdarmsnijvlakafstpoliep Afstand tot dichtstbijzijnde 
darmsnijvlak 

 5 x  x  

Dichtdarmsnijvlakafstexpoliep Afstand tot dichtstbijzijnde 
darmsnijvlak (xx,x cm) 

 5 x  x  

OpmerkingenPoliepen Opmerking poliepen  5  x   

        

Geen tumorrest (scherm 6)        

Tnummers Tnummers eerdere ingreep  6  x   

Eerdertumortype Eerder vastgestelde Type tumor 
(WHO) 

 6 x  x  

Eerdertumortypeoverige Overige tumor type  6 x  x  

Eerdertdifferentiatiegraad Differentiatie  6 x  x  

Eerderdiepstedoorgroei Eerder vastgestelde diepste doorgroei 
tumor 

 6 x  x  

EerderdiepstedoorgroeiApN Eerder vastgestelde diepste doorgroei 
appendix (NET) 

 6 X  X  

EerderdiepstedoorgroeiAp Eerder vastgestelde diepste doorgroei 
appendix  

 6 x  x  

Angioinvasie Angioinvasie  6 x    

GeinktGebiedZichtbaar Geinkt gebied zichtbaar (macro- of 
microscopisch) 

 6 x    

        

Overige (scherm  7) en   
Lymfklieren en poliepen 
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Lymfklieren Aantal onderzochte lymfklieren  5,6,7 x  x x 

Positief Aantal lymfklieren met metastasen  5,6,7 x  x x 

PosLymfCircumSnvlk Positieve lymfklier in het 
circumferentieel snijvlak 

 6     

AantPosLymfTumDep3mm Aantal tumordeposits >= 3 mm  7     

AantTumDepMinder3mm Aantal tumordeposits < 3 mm  7     

AantPosLymfTumDep Aantal tumordeposits  7 X    

AantPosLymfTumDepAPP Aantal tumordeposits appendix  7 X    

DiameterGrMeta Diameter grootste metastase (xx,x 
cm) 

 7 X    

DiameterGrMetaEx Diameter grootste metastase exact 
(x,x cm) 

 7 X    

DiameterGrMetaApp Diameter grootste metastase (bij 
tumor appendix) (xx,x mm) 

 7     

PositiefApp Aantal lymfklieren met metastasen 
(bij tumor appendix) 

 7     

PositiefNET Aantal lymfklieren met metastasen: 
(NET) 

 7     

LymfGeisoTumorCel Lymfklier(en) met geïsoleerde 
tumorcellen 

 7     

Adenomateusepoliep Adenomateuze poliep  5,6,7  x   

Poliepen Aantal poliepen  5,6,7     

Poliepenhooggradig wv hooggradig  5,6,7     

        

        

Lynch          

BepalingMmrEiwit Bepaling mismatch repair eiwitten 
(MMR) 

  X    X  

          

EerderTBepalingMmrEiwit Eerder T onderzoek  Bepaling 
mismatch repair eiwitten (MMR) 

  X    X  

MmrEiwitMLH1verlies Mismatch repair eiwitten (MMR) MLH1 
verlies 

  X    X  

MmrEiwitPMS2verlies Mismatch repair eiwitten (MMR) PMS2 
verlies 

  X    X  

MmrEiwitMSH2verlies Mismatch repair eiwitten (MMR) MSH2 
verlies 

  X    X  

MmrEiwitMSH6verlies Mismatch repair eiwitten (MMR) MSH6 
verlies 

  X    X  

HyperMethylMLH1Prom Hypermethylering MLH1 promotor   X    X  

MsiAnalyse MSI analyse   x    X  

LynchOnderzoekVermelden Vermelden als   x    X  

        X  

EerderTBepalingMmrEiwit2 Eerder T onderzoek  Bepaling 
mismatch repair eiwitten (MMR) 

  x    X  

EerderMMRAnalyseOpBiopt MMR analyse op eerder biopt of poliep       X  

MmrEiwitMLH1verlies2 Mismatch repair eiwitten (MMR) MLH1 
verlies 

  x    X  

MmrEiwitPMS2verlies2 Mismatch repair eiwitten (MMR) PMS2 
verlies 

  x    X  

MmrEiwitMSH2verlies2 Mismatch repair eiwitten (MMR) MSH2 
verlies 

  x    X  

MmrEiwitMSH6verlies2 Mismatch repair eiwitten (MMR) MSH6 
verlies 

  x    X  

HyperMethylMLH1Prom2 Hypermethylering MLH1 promotor   x    X  

MsiAnalyse2 MSI analyse   x    X  

LynchOnderzoekVermelden2 Vermelden als   x    X  

        X  
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EerderTBepalingMmrEiwit3 Eerder T onderzoek  Bepaling 

mismatch repair eiwitten (MMR) 
  x    X  

MmrEiwitMLH1verlies3 Mismatch repair eiwitten (MMR) MLH1 
verlies 

  x    X  

MmrEiwitPMS2verlies3 Mismatch repair eiwitten (MMR) PMS2 
verlies 

  x    X  

MmrEiwitMSH2verlies3 Mismatch repair eiwitten (MMR) MSH2 
verlies 

  x    X  

MmrEiwitMSH6verlies3 Mismatch repair eiwitten (MMR) MSH6 
verlies 

  x    X  

HyperMethylMLH1Prom3 Hypermethylering MLH1 promotor   x    X  

MsiAnalyse3 MSI analyse   x    X  

MsiEerderTonderzoek Eerder T onderzoek MSI bepaling         

MsiAnalyseOpBiopt MSI analyse  op eerder biopt of poliep         

LynchOnderzoekVermelden3 Vermelden als   x      

          

Afgeleidegegevens          

TNM8 PTNM 8ste editie   x  x  X  

          

Hipec          

HipAnastomose Anastomose  
  

X 
   

X 
 

HipAnastomoseAnders Anastomose anders 
  

X 
   

X 
 

HipAnders1 Anders (1)  
  

X 
   

X 
 

HipAnders1Anders Anders (1)  anders 
  

X 
   

X 
 

HipAnders2 Anders (2)  
  

X 
   

X 
 

HipAnders2Anders Anders (2) anders 
  

X 
   

X 
 

HipAnders3 Anders (3)  
  

X 
   

X 
 

HipAnders3Anders Anders (3)  anders 
  

X 
   

X 
 

HipAnus Anus  
  

X 
   

X 
 

HipAnusAnders Anus anders 
  

X 
   

X 
 

HipAppendix Appendix  
  

X 
   

X 
 

HipAppendixAnders Appendix anders 
  

X 
   

X 
 

HipBevindingen Bevinding 
  

X 
   

X 
 

HipBevindingenAnders Bevinding anders 
  

X 
   

X 
 

HipColonTransversum Colon transversum  
  

X 
   

X 
 

HipColonTransversumAnders Colon transversum anders 
  

X 
   

X 
 

HipCytologischAtypie Cytologische atypie de van 
peritoneale lokalisatie: 

  
X 

   
X 

 

HipDiafragmaL Diafragma links 
  

X 
   

X 
 

HipDiafragmaLAnders Diafragma links anders 
  

X 
   

X 
 

HipDiafragmaR Diafragma rechts 
  

X 
   

X 
 

HipDiafragmaRAnders Diafragma rechts  anders 
  

X 
   

X 
 

HipDiameterTumor Diameter grootste tumor nodus:  
  

X 
   

X 
 

HipDunnedarm Dunnedarm  
  

X 
   

X 
 

HipDunnedarmAnders Dunnedarm  anders 
  

X 
   

X 
 

HipGalblaas Galblaas 
  

X 
   

X 
 

HipGalblaasAnders Galblaas anders 
  

X 
   

X 
 

HipHemicolonL Linker hemicolon 
  

X 
   

X 
 

HipHemicolonLAnders Linker hemicolon anders 
  

X 
   

X 
 

HipHemicolonR Rechter hemicolon  
  

X 
   

X 
 

HipHemicolonRAnders Rechter hemicolon anders 
  

X 
   

X 
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HipKleinBekken Kleine bekken / Douglas 
  

X 
   

X 
 

HipKleinBekkenAnders Kleine bekken / Douglas  anders 
  

X 
   

X 
 

HipLeverK Lever kapsel  
  

X 
   

X 
 

HipLeverKAnders Lever kapsel  anders 
  

X 
   

X 
 

HipLeverS Leversegment  
  

X 
   

X 
 

HipLeverSAnders Leversegment anders 
  

X 
   

X 
 

HipLigamentum Ligamentum falciforme   
  

X 
   

X 
 

HipLigamentumAnders Ligamentum falciforme anders 
  

X 
   

X 
 

HipLitteken Litteken buikwand 
  

X 
   

X 
 

HipLittekenAnders Litteken buikwand  anders 
  

X 
   

X 
 

HipMaagP Maag (partieel)  
  

X 
   

X 
 

HipMaagPAnders Maag (partieel) anders 
  

X 
   

X 
 

HipMaagT Maag (totaal) 
  

X 
   

X 
 

HipMaagTAnders Maag (totaal)  anders 
  

X 
   

X 
 

HipMesenterium Mesenterium  
  

X 
   

X 
 

HipMesenteriumAnders Mesenterrium  anders 
  

X 
   

X 
 

HipMilt Milt 
  

X 
   

X 
 

HipMiltAnders Milt anders 
  

X 
   

X 
 

HipNavel Navel 
  

X 
   

X 
 

HipNavelAnders Navel anders 
  

X 
   

X 
 

HipOmentumMajus Omentum majus 
  

X 
   

X 
 

HipOmentumMajusAnders Omentum majus  anders 
  

X 
   

X 
 

HipOmentumMinus Omentum minus 
  

X 
   

X 
 

HipOmentumMinusAnders Omentum minus anders 
  

X 
   

X 
 

HipOvariumL Ovarium links  
  

X 
   

X 
 

HipOvariumLAnders Ovarium links anders 
  

X 
   

X 
 

HipOvariumR Ovarium rechts 
  

X 
   

X 
 

HipOvariumRAnders Ovarium rechts anders 
  

X 
   

X 
 

HipParacolischL Paracolisch links  
  

X 
   

X 
 

HipParacolischLAnders Paracolisch links  anders 
  

X 
   

X 
 

HipParacolischR Paracolisch rechts   
  

X 
   

X 
 

HipParacolischRAnders Paracolisch rechts anders 
  

X 
   

X 
 

HipParietaalL Links parietaal 
  

X 
   

X 
 

HipParietaalLAnders Links parietaal anders 
  

X 
   

X 
 

HipParietaalR Rechts parietaal  
  

X 
   

X 
 

HipParietaalRAnders Rechts parietaal anders 
  

X 
   

X 
 

HipProstaat Prostaat 
  

X 
   

X 
 

HipProstaatAnders Prostaat  anders 
  

X 
   

X 
 

HipRectum Rectum  
  

X 
   

X 
 

HipRectumAnders Rectum  anders 
  

X 
   

X 
 

HipReducAnders Tumor reductie anders:  
  

X 
   

X 
 

HipSigmoid Sigmoid  
  

X 
   

X 
 

HipSigmoidAnders Sigmoid  anders 
  

X 
   

X 
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HipSubColectomie Subtotale colectomie 
  

X 
   

X 
 

HipSubColectomieAnders Subtotale colectomie anders 
  

X 
   

X 
 

HipUrineblaasP Urineblaas (partieel)   
  

X 
   

X 
 

HipUrineblaasPAnders Urineblaas (partieel) anders 
  

X 
   

X 
 

HipUrineblaasT Urineblaas (totaal)   
  

X 
   

X 
 

HipUrineblaasTAnders Urineblaas (totaal) anders 
  

X 
   

X 
 

HipUterus Uterus 
  

X 
   

X 
 

HipUterusAnders Uterus anders 
  

X 
   

X 
 

HipZegelring Zegelringcellen aanwezig 
  

X 
   

X 
 

HipZegelringPercentage Zegelringcellen (%) 
  

X 
   

X 
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Overzicht van geparametriseerde rubrieken 
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Overzicht van controles 
• Lengte preparaat mag de waarden aannemen van 2,5 t/m 155,0 cm. 

• "nee, status na TEM", in de rubriek Tumor aanwezig, kan alleen samen met low anterior of 

rectumamputatie of subtotale colectomie. 

• Maximale diameter (1ste) tumor mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 25,0 cm. 

• Maximale diameter (2de ) tumor mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 25,0 cm. 

• Maximale diameter (3de) tumor mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 25,0 cm. 

• diameter poliep mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 25,0 cm. 

• “niet gevonden” of "onbekend", in de rubriek Metastase(n), kan niet samen met een van de 

andere mogelijkheden 

• lever bevestigd EN lever onbevestigd , in de rubriek Metastase(n), kunnen niet samen; dit 

geldt ook voor de andere combinaties.  

• "niet aangetroffen", in de rubriek Angio-invasie, kan niet samen met een van de andere 

mogelijkheden. 

• Afstand tot Dichtstbijzijnde darmsnijvlak mag de waarden aannemen van 0,0 t/m 100,0 cm. 

• Afstand tot retroperitoneaal klievingsvlak mag de waarden aannemen van 0,0 t/m 100,0 

cm. 

• Afstand tot circumferentieel snijvlak mag de waarden aannemen van 0,0 t/m 20,0 cm. 

• Aantal lymfklieren mag de waarden aannemen van 0 t/m 150. 

• Aantal lymfklieren met metastasen kan niet groter zijn dan het Aantal lymfklieren. 

• Diameter grootste metastase “=< 2 mm” kan niet samen met Aantal tumordeposits >=3 mm 

is groter dan 1 

• Diameter grootste metastase (exact) < 3 mm kan niet samen met Aantal tumordeposits >=3 

mm is groter dan 1 

• "niet aanwezig", in de rubriek Poliep(en), kan niet samen met een van de andere 

mogelijkheden. 

• Aantal poliepen mag de waarden aannemen van 1 t/m 250. 

• Waarvan hooggradig kan niet groter zijn dan het Aantal poliepen. 

• "niet aanwezig", in de rubriek Verhoogde kans op Lynch syndroom (HNPCC), kan niet samen 

met een van de andere mogelijkheden. 
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Overzicht van berekeningen 
 

De regel "NB Het betreft een hoog risico stadium II tumor"  (per 01-01-2018) wordt getoond als:  
als Aantal lymfklieren met metastasen = 0 EN als Diepste doorgroei = peritoneum of andere organen. 
als Aantal lymfklieren met metastasen = 0 EN als Perforatie = aanwezig, ter hoogte van de tumor 
 
De regel "NB Het betreft een hoog risico stadium II tumor" (tot 01-01-2018) wordt getoond als:  
als Aantal lymfklieren met metastasen = 0 EN als Diepste doorgroei = peritoneum of andere organen. 
als Aantal lymfklieren met metastasen = 0 EN als Diepste doorgroei = pericolisch (vet)weefsel EN  
(als Perforatie = aanwezig, OF als Angio-invasie = extramurale veneuze invasie OF als 
Differentiatiegraad = weinig / niet, OF als Aantal lymfklieren < 10 OF Klinisch obstructie / ileus = ja) 
OF type tumor = zegelringcelcarcinoom 
Aanwijzing: Hoog risico is niet toepassing bij type (1ste) tumor =  Medullair carcinoom en of bij type 
resectie = rectum of low anterior  
Aanwijzing: Hoog risico is niet toepassing bij pTNM = M1 

De regel “Verhoogde kans op het bestaan van hereditaire non polyposis colon/rectaal carcinoom 
syndroom (HNPCC)” wordt getoond als:  
leeftijd < 50 OF als tweede colorectaal carcinoom onder de 70 jaar OF als eerder een Lynch 
syndroom- (HNPCC-) gerelateerde tumor. 
 
De regel “Op grond van de leeftijd geen hoog risico op Lynch syndroom” wordt getoond als:  

Verhoogde kans op lynch syndroom (HNPCC)" = niet aanwezig 

De regel “MSI analyse geadviseerd” wordt getoond als:  Advies voor MSI analyse = ja 

Als rubriek "response op neoadjuvante therapie" is ingevuld  
OF als rubriek “Tumor aanwezig” =  nee, complete regressie na neo-adjuvante therapie dan y 
toevoegen voor pTNM. 
Als Diameter grootste metastase = of < 2,0 mm dan wordt achter N (mi) toegevoegd.  

Als Lymfklier(en) met geïsoleerde tumorcellen = aanwezig dan wordt achter N (i+) toegevoegd 
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Overzicht rubrieken voor DRCA / IKNLregistratie 
 

DICA DRCA registratie per 28-10-2019 

Benodigde Palga variabelen 

Aantposlymftumdep3mm 

Aantposlymftumdep3mmapp 

Angioinvasie  
Angioinvasie2e  
Angioinvasie3e  
Circferentsnijvlak  
Circferentsnijvlak2e  
Circferentsnijvlak3e  
Circferentsnijvlakafst  
Circferentsnijvlakafst2e 

Circferentsnijvlakafst3e 

Circferentsnijvlakafstex 

Circferentsnijvlakafstex2e 

Circferentsnijvlakafstex3e 

Dichtdarmsnijvlak  
Dichtdarmsnijvlak2e  
Dichtdarmsnijvlak3e  
Dichtdarmsnijvlakafst  
Dichtdarmsnijvlakafst2e 

Dichtdarmsnijvlakafst3e 

Dichtdarmsnijvlakafstex 

Dichtdarmsnijvlakafstex2e 

Dichtdarmsnijvlakafstex3e 

Diepstedoorgroei  
Diepstedoorgroei2e  
Diepstedoorgroei3e  
Diepstedoorgroeiapp  
Diepstedoorgroeiapp2e 

Diepstedoorgroeiapp3e 

Differentiegraad  
Differentiegraad2e  
Differentiegraad3e  
Eerdertherapie  
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Klinischemetastasen  
Klinischileus  
Lokalisatietumor  
Lokalisatietumor2e  
Lokalisatietumor3e  
Lymfklieren  
Perforatie   

Perforatie2e  
Perforatie3e  
Positief   

Positiefapp  
Protocol   

Resectietype  
Responstherapie  
Responstherapie2e  
Responstherapie3e  
Tumor   

Tumortype   

Tumortype2e  
Tumortype3e  
Tumortypeoverige  
Tumortypeoverige2e  
Tumortypeoverige3e  

 

IKNL  registratie per xx-05-2023 

Benodigde Palga variabelen 

Interne naam Externe naam Dataset uitvoer NKR 

Resectietype Type resectie Resectie_iknl 

Lokalisatietumor Lokalisatie (1ste) tumor Topografie1_iknl 

Lokalisatietumor2e Lokalisatie (1ste) tumor Topografie2_iknl 

Lokalisatietumor32 Lokalisatie (1ste) tumor Topografie3_iknl 

Tumortype Type tumor (WHO) Morfologie1_iknl 

Tumortypeoverige Overige tumor type Morfologie1_iknl 

TypeNEC Type NEC TypeNEC1_iknl 

Tumortype2e Type tumor (WHO) Morfologie2_iknl 

Tumortypeoverige2e Overige tumor type Morfologie2_iknl 

TypeNEC2e Type NEC TypeNEC2_iknl 

Tumortype3e Type tumor (WHO) Morfologie3_iknl 

Tumortypeoverige3e Overige tumor type Morfologie3_iknl 
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TypeNEC 3 Type NEC TypeNEC3_iknl 

EpithelCompoMiNEN Epitheliale component MiNEN Morfologie1MiNEM_iknl 

EpithelCompoMiNENAnd Epitheliale component MiNEN Morfologie1MiNEM_iknl 

EpithelCompoMiNEN2e Epitheliale component MiNEN Morfologie2MiNEM_iknl 

EpithelCompoMiNENAnd2e Epitheliale component MiNEN Morfologie2MiNEM_iknl 

EpithelCompoMiNEN3e Epitheliale component MiNEN Morfologie3MiNEM_iknl 

EpithelCompoMiNENAnd3e Epitheliale component MiNEN Morfologie3MiNEM_iknl 

Proliferatieki67Perc Percentage proliferatie KI-67 GraadNEN1_iknl 

Mitosenper2mm2Aantal Aantal mitosen per 2mm2 GraadNEN1_iknl 

DiffNetGraad3 Differentiatie NET Graad 3 GraadNEN1_iknl 

Proliferatieki67Perc2e Percentage proliferatie KI-67 GraadNEN2_iknl 

Mitosenper2mm2Aantal2e Aantal mitosen per 2mm2 GraadNEN2_iknl 

DiffNetGraad32e Differentiatie NET Graad 3 GraadNEN2_iknl 

Proliferatieki67Perc3e Percentage proliferatie KI-67 GraadNEN3_iknl 

Mitosenper2mm2Aantal3e Aantal mitosen per 2mm2 GraadNEN3_iknl 

DiffNetGraad33e Differentiatie NET Graad 3 GraadNEN3_iknl 

GraderingGoblet Gradering Differentiatie1_iknl 

Differentiatiegraad Differentiatie Differentiatie1_iknl 

GraderingGoblet2e Gradering Differentiatie2_iknl 

Differentiatiegraad2e Differentiatie Differentiatie2_iknl 

GraderingGoblet3e Gradering Differentiatie3_iknl 

Differentiatiegraad3e Differentiatie Differentiatie3_iknl 

Dichtdarmsnijvlak Dichtstbijzijnde darmsnijvlak radicaliteit1_iknl 

Dichtdarmsnijvlak2e Dichtstbijzijnde darmsnijvlak radicaliteit2_iknl 

Dichtdarmsnijvlak3e Dichtstbijzijnde darmsnijvlak radicaliteit3_iknl 

Circferentsnijvlak Circumferentieel snijvlak radicaliteit1_iknl 

Circferentsnijvlak2e Circumferentieel snijvlak radicaliteit2_iknl 

Circferentsnijvlak3e Circumferentieel snijvlak radicaliteit3_iknl 

Maxdiameter Max. diameter tumor (xx,x cm) pTNET1_iknl 

Diepstedoorgroeinet Diepste tumordoorgroei (NET) pTNET1_iknl 

Appendixnet Appendix (NET) pTNET1_iknl 

Maxdiameter2e Max. diameter tumor (xx,x cm) pTNET2_iknl 

Diepstedoorgroeinet2e Diepste tumordoorgroei (NET) pTNET2_iknl 

Appendixnet2e Appendix (NET) pTNET2_iknl 

Maxdiameter3e Max. diameter tumor (xx,x cm) pTNET3_iknl 

Diepstedoorgroeinet3e Diepste tumordoorgroei (NET) pTNET3_iknl 

Appendixnet3e Appendix (NET) pTNET3_iknl 

DiepsteDoorgroeiApp Diepste tumordoorgroei (Appendix) pT1AC_iknl 

Diepstedoorgroei Diepste doorgroei tumor pT1AC_iknl 

DiepsteDoorgroeiApp2 Diepste tumordoorgroei (Appendix) pT2AC_iknl 

Diepstedoorgroei2 Diepste doorgroei tumor pT2AC_iknl 

DiepsteDoorgroeiApp3 Diepste tumordoorgroei (Appendix) pT3AC_iknl 

Diepstedoorgroei3 Diepste doorgroei tumor pT3AC_iknl 

PositiefNET Aantal lymfklieren met metastasen: (NET) pNNET_iknl 

PositiefApp Aantal lymfklieren met metastasen (bij tumor 
appendix) 

pNA_iknl 
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AantPosLymfTumDep3mmApp Aantal tumordeposits appendix pNA_iknl 

Positief Aantal lymfklieren met metastasen pNC_iknl 

AantPosLymfTumDep lokalisatie (1ste) tumor pNC_iknl 

Klinischemetastasen Klinische metastasen pM_iknl 

TNM8appendix 
 

pTNM8APP_IKNL 

TNM8colon 
 

pTNM8COL_IKNL 

TNM8net 
 

pTNM8NET_IKNL 
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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 leeg 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/

