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Algemeen 
Dit protocol (vanaf versie 11) is opgesteld volgens de IKNL richtlijnen “kleincellig longcarcinoom 
versie 1.0 (2011)”en “Niet-kleincellig longcarcinoom versie 2.3 (2015)” Versie 1 van dit protocol 
“kleincellig longcarcinoom versie 1.0 (2011)”en “Niet-kleincellig longcarcinoom versie 2.0 (2012) en 
goedgekeurd medio mei 2012  door het Commissie Kwaliteit Beroeps Uitoefening (CKBU) van de 
Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en ontwikkeld door Pathologisch-Anatomisch Landelijk 
Geautomatiseerd Archief (PALGA). 
 
Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 
 

• long 
 
Het protocol kent een aantal instelbare laboratoriumparameters : parameter geldt  op 
laboratoriumniveau voor alle gebruikers van dit protocol. De laboratoriumparameters worden 
geadministreerd in een aparte file binnen de Protocolmodule en heeft een login. 
 
Uitzetten van 1 of meer parameters in de bijbehorende parameterfile betekent dat evt. bijbehorende 
optionele rubrieken verdwijnen van het scherm en uit het Protocollair verslag en ook evt. 
bijbehorende teksten uit de conclusie. 
 

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 1-10 

Alle functionele aanpassingen van de versies 1 t/m 10 zijn ingebouwd in versie 21 en worden hier 

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

versie 10”. Dit opvraagbaar bij de adviseur & beheerder landelijke protocollen of op de website van 

PALGA. 

Versie 11 (01-01-2017) 

1. TNM volgens 8e editie (UICC) 

2. Extra rubriek “Tumor gelokaliseerd” 

3. Nieuwe indeling lymfklierstations 

4. Tumor indeling volgens WHO classificatie 4e editie 2015 

5. Extra rubriek “Neuro-endocriene morfologie” 

6. Extra rubriek “PD-L1 test” 

7. Extra rubriek “Extranodale groei” 

8. Alle lymfklieren worden separaat in de conclusie vermeld 

9. Rubriek “(Overige) longweefsel” checkboxen i.p.v. radiobuttons 

Versie 12 (02-01-2017) 

10. Micometastase wordt N1 of N2 of N3 

11. Bugfix; vrije tekst uit rubriek “Type  tumor (WHO) anders” werd niet overgenomen in PV en 

conclusie 

Versie 13 (17-01-2017) 

12. TNM wordt onderdrukt bij keuze “metastase” uit rubriek “Type tumor (WHO)” 

Versie 14 (18-01-2017) 

13. Bugfix, keuze uit rubriek “Type adenocarcinoom” werd niet getoond in de conclusie 

Versie 15 (20-01-2017) 

14. Foutcontrole op keuze combinatie “wigexcisie/segmentectomie” uit de rubriek “Type 

resectie” en “Lymfklieren” uit de rubriek “Andere organen” omgezet in een waarschuwing 

Versie 16 (24-01-2017) 

15. Bugfix, “voorlopig verslag” bleef in beeld na verandering van keuze “niet-kleincellig 

carcinoom - typering in bewerking” uit de rubriek “Type tumor (WHO)” 

Versie 17 (24-01-2017) 

16. Bugfix, bij keuze “alleen lymfklieren” uit de rubriek “Protocol” werd onterecht de tab “Mico” 

getoond. 

Versie 18 (08-02-2017) 

17. Bugfix, diagnosecode *mesenchymale tumor  
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Versie 19 (20-02-2017) 

18. Bugfix, diameter gehele tumor (IASLC) werd onterecht getoond in de conclusie 

19. Rubriek “Diameter  tumor” in de tab “tumor” verplaatst, nu met correctie in de tab”Marco” 

indien in deze tab tumor wordt veranderd 

20. Extra keuze “onbekend” toegevoegd aan de rubriek “(Overige) metastasen” 

Versie 20 (03-04-2017) 

21. Bugfix, toevoegen pT4 bij keuze “ingroei” bij de rubriek “Grote hilusvaten” 

22. Informatie blauw bolletje bij de rubriek “Grote hilusvaten” 

23. Bugfix, keuze “lymfklieren” uit de rubriek “Andere organen” nu samen met keuze “anders” 

uit de rubriek “Type resectie” 

24. Extra keuze “aanvullend onderzoek is aangevraagd, nader bericht volgt” bij rubriek “Pleura 

Visceralis” en vermelding hiervan in de conclusie 

Versie 21 (06-04-2017) 

25. Bugfix, onderliggende vragen kwamen niet bij keuze “(minimaal)adenocarcinoom” bij de 

rubriek  “Type  adenocarcinoom (WHO)” 

Versie 22 (10-04-2017) 

26. Bugfix, keuze “nee” uit rubriek “Uitbreiding in de hoofdbronchus” kwam niet op 

Versie 23 (18-04-2017) 

27. Opmaak snijvlak “longparenchym” herstelt in de conclusie, tevens typefout herstelt 

“longparachym” in “longparenchym” 

Versie 24 (20-04-2017) 

28. Bugfix, diagnosecode *colloid adenocarcinoom wordt niet getoond in de diagnoseregel 

Versie 25 (03-05-2017) 

29. Bugfix, rubriek Type Pre-invasieve laesie (WHO)” werd in getoond in de PV 

30. Bugfix, pTis als vaste waarde bij keuze “nee, pre-invasieve laesie  (dysplasie, CIS, DIPNECH)” 

in rubriek “(Invasieve) tumor aanwezig”  

31. Toevoeging van keuze exact bij percentage tumorcellen bij de PD-L1 test 

Versie 26 (10-05-2017) 

32. Bugfix, “%” werd niet vermeld bij “Percentage micropapillair” en “solide” 

Versie 27 (24-05-2017) 

33. Aanpassing pT1(mi) bij minimaal invasief adenocarcinoom 

34. Onderdrukking rubriek “Satelliethaard(en)” bij keuze “minimaal invasief adenocarcinoom” uit 

de rubriek “Type  adenocarcinoom (WHO)” 

Versie 28 (30-05-2017) 

35. Bugfix in de conclusie waarde bij “groeiwijze” werd niet weergegeven 
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Versie 29 (06-07-2017) 

36. Toevoeging controle “Invasieve tumor aanwezig = nee, complete regressie na neo-adjuvante 

therapie” kan niet samen met “tumor zichtbaar = ja” 

37. Toevoeging controle “Invasieve tumor aanwezig = nee, complete regressie na neo-adjuvante 

therapie” kan niet samen met “Uitbreiding in de hoofdbronchus = ja” 

Versie 30 (10-07-2017) 

38. Extra keuze “niet-kleincellig carcinoom (NSCLC) met neuro-endocriene morfologie (markers 

pos) zonder neuro-endocriene groeiwijze” in de rubriek “Nadere typering (IASLC)”  

Versie 31 (13-07-2017) 

39. Info achter BB bij alle lymfklieren; “macrometastase > 0.2cm en micrometastase =< 0.2 cm 

Versie 32 (14-07-2017) 

40. Technische update 

Versie 33 (06-10-2017) 

41. Bugfix, rubriek “Snijvlak Thoraxwand” werd niet getoond 

Versie 34 (16-10-2017) 

42. Bugfix, palgacode wigexcisie en segmentectomie werden niet getoond in de diagnoseregel 

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

Versie 35 (11-12-2017) 

44. Bugfix,  N status wordt N1(mi) bij keuze “micrometastase” in de rubriek “Intrapulmonale 

lymfklier” 

Versie 36 (03-01-2018) 

45. Technische update 

Versie 37 (15-01-2018) 

46. Keuze mogelijkheid uit rubriek “Longgedeelte(n)”bij keuze “bilobectomie” uit de rubriek 

“Type resectie” 

47. Uitbreiding keuze bij lymfklieren “Peribronchiale klieren aan het preparaat” bij N1 lymfkieren 

Versie 38 (18-01-2018) 

48. Uitbreiding keuze bij immuno met ALK  

49. Verplaatsing van FISH-ALK naar tab Moleculair 

Versie 39 (28-02-2018) 

50. Technische update;  rechte haken “[..]”kunnen via de parameter set vervagen worden door 

gebogen haken “(…)” 

Versie 40 (16-03-2018) 

51. Extra rubriek “Aantal tumorcellen” bij de PD-L1 test 

52. Extra rubriek “Opmerkingen” bij PD-L1 test 

53. Uitslag vriescoupe opgenomen in de conclusie 
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Versie 41 (03-04-2018) 

54. Kopje “Lymfklieren” toegevoegd in tab macro, ter bevordering leesbaarheid 

Versie 42 (18-04-2018) 

55. Peribronchiale lymfklieren opgenomen in de conclusie 

56. Knoppen “kopieer” en “verwijder” toegevoegd in de tab “aanvullingen”, meer informatie zie 

hoofdstuk “Verplaatsen oude conclusie” 

Versie 43 (01-05-2018) 

57. Aanpassing in de conclusie ”hilusvaten” wordt “grote hilusvaten” 

Versie 44 (18-06-2018) 

58. Bugfix, oude conclusie werd niet meegenomen naar leidend systeem 

Versie 45 (26-06-2018) 

59. Technische aanpassing. Oude conclusie werd niet meegenomen naar het LMS 

Versie 46 (20-08-2018) 

60. Bugfix, decimaal bij keuze exact bij snijvlakken werd niet getoond in de PV. 

Versie 47 (20-08-2018) 

61. Technische bugfix, in rubriek “PD-L1 test (anders)” 

62. Radiobutton keuze veranderd in checkboxen bij rubriek “Vorm” 

63. Vermelding van “in uitvoering” in de conclusie van alle moleculaire bepalingen uit de tab 

Moleculair 

Versie 48 (26-11-2018) 

64. Typefout verbeterd, “pneumectomie” veranderd in “pneumonectomie” 

Versie 49 (08-10-2019) 

65. Lokalisatie primaire tumor wordt ook in de conclusie vermeld 

Versie 50 (04-12-2019) 

66. Bugfix, waarde bij snijvlak “Bronchussnijvlak proximaal” werd niet getoond 

Versie 51 (05-12-2019) 

67. Wijziging voorwaarden snijvlakken; bij Segmentectomie worden nu ook “Bronchussnijvlak” 

en “Snijvlak hilusvaten” getoond 

Versie 52 (09-12-2019) 

68. Bugfix: ingevulde tekst in de rubriek “Longweefsel anders” werd niet onthouden na opslaan. 

Versie 53 (18-12-2019) 

69. Wijziging: Rubriek “eerdere therapie”, radiobuttons worden checkboxen 

Versie 54 (27-02-2020) 

70. Aanvulling diagnoseregels: de waarde uit de rubriek “Gecombineerd kleincellig carcinoom 

en” wordt nu ook in de diagnoseregel opgenomen 
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Versie 55 (02-03-2020) 

71. Typefout in thesaurus code *plaveiselcelcarcinoom opgelost 

Versie 56 (16-03-2020) 

72. Bugfix: diagnose code “pneumonectomie” kwam niet de diagnoseregel 

Versie 57 (22-04-2020) 

73. Bugfix: bij keuze “bilobectomie RMK/RBK” en “bilobectomie ROK/RMK” werden bij de 

rubriek “Longgedeelte(n)” niet alle juiste keuzes getoond, is hersteld 

Versie 58 (01-07-2020) 

74. Bugfix: thesaurus codes voor Primaire tumor en lokalisatie primaire tumor worden niet meer 

in de diagnoseregel weergegeven 

Versie 59 (04-09-2020) 

75. Extra keuze: toevoeging “grootcellig carcinoom” in de rubriek “Type tumor (WHO)” 

Versie 60 (19-10-2020) 

76. Bugfix: onterecht werd een pT waarde getoond bij de afwijkingen “atypische adenomateuze 

hyperplasie” en “diffuse idiopatische pulmonaire neuro-endocriene hyperplasie (DIPNECH)” 

Versie 61 (17-02-2021) 

77. Bugfix: waarde (mi) werd getoond bij waarde micrometastase in de rubriek “Intrapulmonale 

lymfklier” en werd niet overschreven bij een macrometastase. (mi) is verwijderd 

78. Bij de waarde “metastase” in “Pariatale Pericard” (pM1a), “Diafragma” (pM1), “Pleura 

parietalis” (pM1), “Thoraxwand” (pM1). “Mediastinum” (pM1), “Atrium/hart” (pM1), “Aorta” 

(pM1) 

Versie 62 (06-07-2021) 

79. Toevoegen destinations t.b.v. de DICA registraties DLCA-S en DLCA-L  

80. Bugfix: pN wordt onderdrukt bij keuze “metastase” uit de rubriek “Eerder vastgestelde 

tumor”  

81. Palga codering aangepast voor metastase bij lymfklieren 

Versie 63 (10-08-2021) 

82. Toevoegen extra destination t.b.v. de DICA registraties DLCA-S en DLCA-L  

Versie 64 (21-04-2022) 

83. Bugfix: pTNM onderdrukken bij waarde “mesenchymale tumor /laesie” uit rubriek “Type 

tumor” 

84. Aanpassing conclusie; toegevoegd “(locatie niet vermeld)” bij waarde “niet vermeld” uit de 

rubriek “Longgedeelte(n)” 

Versie 65 (03-06-2022) 

85. Bugfix: Waarde “lymfklieren” uit de rubriek “Andere organen” kan samen met waarde 

“sleeve-resectie” uit de rubriek “Type resectie” 
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Versie 66 (06-10-2022) 

86. Aanpassing: rubriek “Intrapulmonale lymfklier” wordt nu ook getoond bij keuze “lymfklieren” 

uit de rubriek “Andere organen” 
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Handleiding 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie 

Toelichting 

Rubriek Protocol: De rubriek is verplicht om in te vullen.  

Rubriek Wijze van ontvangst: De rubriek is niet verplicht in te vullen. Deze wordt getoond als Protocol 

gelijk is aan “long (met lymfklieren)” 

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

aan “long (met lymfklieren)” 

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

resectie gelijk is aan “anders” 

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

is aan “anders” 
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Rubriek Longgedeelte(n): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Type resectie 

gelijk is aan “lobextomie”, ”wigexcisie/sementectomie”, ”sleeve-resectie” of “thoractomie, VATS 

resectie”  

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

gelijk is aan “long (met lymfklieren)” 

Rubriek Andere organen anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Andere organen gelijk is aan “anders” 

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

resectie gelijk is aan “anders” of als Andere organen gelijk is aan “lymfklieren” 

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

gelijk is aan “long (met lymfklieren)” 

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

Tumor zichtbaar gelijk is aan “ja” 

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

zichtbaar gelijk is aan “ja” 

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

Lokalisatie tumor gelijk is aan “anders” 

Rubriek Uitbreiding in de hoofdbronchus: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Protocol gelijk is aan “long (met lymfklieren)” 

Rubriek Station 10: hilair: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Protocol 

gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Station 11: interlobair: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Station 12: lobair: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Protocol 

gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Station 13: segmentaal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Station 14: subsegmentaal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Station 1: hoogste mediastinum: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Station 2: bovenste paratracheaal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 
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Rubriek Station 3: retrotracheaal en perivasculair: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Station 4: laagste paratracheaal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Station 5: subaortaal (AP-venster): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Station 6: para-aortaal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Station 7: subcarinaal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Station 8: para-oesofageaal (onder carina): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan 

“lymfklieren” 

Rubriek Station 9: ligamentum pulmonale: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

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

gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

Rubriek Lymfklier supraclaviculair (scalenus): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Protocol gelijk is aan “alleen lymfklieren” of Andere organen is gelijk aan “lymfklieren” 

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

gelijk is aan “long (met lymfklieren)” 
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Scherm 2 Microscopie 

 

Toelichting 

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

Rubriek Eerder T-nummer: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

(Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “nee, status na operatie” of “nee, complete regressie na neo-

adjuvante therapie” 

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

(Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “nee, status na operatie” of “nee, complete regressie na neo-

adjuvante therapie” 

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

wordt getoond als Eerder vastgestelde tumor gelijk is aan “(minimaal) invasief adenocarcinoom” 

Rubriek Eerder vastgesteld type adenocarcinoom (WHO) anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als Eerder vastgesteld type adenocarcinoom (WHO) gelijk is aan “anders” 
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Rubriek Eerder vastgesteld type minimaal invasief adenocarcinoom: De rubriek is niet verplicht om in te 

vullen. Deze wordt getoond als Eerder vastgesteld type adenocarcinoom (WHO) gelijk is aan 

“minimaal invasief adenocarcinoom” 

Rubriek Eerder vastgesteld type plaveiselcelcarcinoom: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als Eerder vastgestelde tumor gelijk is aan “plaveiselcelcarcinoom” 

Rubriek Eerder vastgesteld type plaveiselcelcarcinoom anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als Eerder vastgesteld type plaveiselcelcarcinoom gelijk is aan “anders” 

Rubriek Eerder vastgesteld subtype neuro-endocriene tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als Eerder vastgestelde tumor gelijk is aan “neuro-endocriene tumor” 

Rubriek Eerder vastgesteld subtype sarcomatoid carcinoom (WHO): De rubriek is niet verplicht om in te 

vullen. Deze wordt getoond als Eerder vastgestelde tumor gelijk is aan “sarcomatoid carcinoom” 

Rubriek Eerder vastgesteld subtype sarcomatoid carcinoom (WHO) anders: De rubriek is verplicht om in 

te vullen. Deze wordt getoond als Eerder vastgesteld subtype sarcomatoid carcinoom (WHO): gelijk is 

aan “anders” 

Rubriek Eerder vastgesteld subtype speekselklier-type tumor (WHO): De rubriek is verplicht om in te 

vullen. Deze wordt getoond als Eerder vastgestelde tumor gelijk is aan “speekselklier-type tumor” 

Rubriek Eerder vastgesteld subtype speekselklier-type tumor (WHO) anders: De rubriek is verplicht om 

in te vullen. Deze wordt getoond als Eerder vastgestelde subtype speekselklier-type tumor (WHO) 

gelijk is aan “anders” 

Rubriek Eerder vastgestelde primaire tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Eerder vastgestelde tumor gelijk is aan “metastase” 

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

Eerder vastgestelde tumor gelijk is aan “metastase” 

Rubriek Eerder vastgesteld type maligne mesothelioom: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als Eerder vastgestelde tumor gelijk is aan “maligne mesothelioom” 

Rubriek Eerder vastgestelde tumor anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Eerder vastgestelde tumor gelijk is aan “anders” 

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

(Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” 

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

Type tumor (WHO) gelijk is aan “anders” 

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

Tumor zichtbaar gelijk is aan “niet duidelijk” of “nee” 



 
Stichting PALGA 
Handleiding  
Long carcinoom         Pagina 15 van 49   
 
Rubriek Type adenocarcinoom (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Type tumor (WHO) gelijk is aan “(minimaal invasief) adenocarcinoom” 

Rubriek Diameter gehele tumor (xx.x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type adenocarcinoom (WHO) gelijk is aan “minimaal invasief carcinoom” 

Rubriek Diameter invasieve component (xx.x cm): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als Type adenocarcinoom (WHO) gelijk is aan “minimaal invasief carcinoom” 

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

getoond als Type adenocarcinoom (WHO) gelijk is aan “anders” 

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

Type adenocarcinoom (WHO) ongelijk is aan “minimaal invasief carcinoom” 

Rubriek Percentage lepidic (xxx %): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Groeiwijze adenocarcinoom gelijk is aan “lepidic” 

Rubriek Percentage papillair (xxx %): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Groeiwijze adenocarcinoom gelijk is aan “papillair” 

Rubriek Percentage micropapillair (xxx %): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Groeiwijze adenocarcinoom gelijk is aan “micropapillair” 

Rubriek Percentage solide (xxx %): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Groeiwijze adenocarcinoom gelijk is aan “solide” 

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

adenocarcinoom (WHO) ongelijk is aan “minimaal invasief carcinoom” 

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

adenocarcinoom (WHO) ongelijk is aan “minimaal invasief carcinoom” 

Rubriek Type minimaal invasief adenocarcinoom: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Diameter gehele tumor (xx.x cm) kleiner is dan “3,1” en Diameter invasieve component 

(xx.x cm) kleiner is dan “0,6” 

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

Type carcinoom (WHO) gelijk is aan “plaveiselcelcarcinoom” 

Rubriek Type plaveiselcelcarcinoom anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type plaveiselcelcarcinoom gelijk is aan “anders” 

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

carcinoom (WHO) gelijk is aan “plaveiselcelcarcinoom” 

Rubriek Subtype neuro-endocriene tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type carcinoom (WHO) gelijk is aan “neuro-endocriene tumor” 
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Rubriek Gecombineerd kleincellig carcinoom en: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Subtype neuro-endocriene tumor gelijk is aan “Subtype neuro-endocriene tumor” 

Rubriek Gecombineerd kleincellig carcinoom en (anders): De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als Gecombineerde kleincellig carcinoom en  gelijk is aan “anders” 

Rubriek Gradering neuro-endocriene tumor: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type carcinoom (WHO) gelijk is aan “neuro-endocriene tumor” 

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

Gradering neuro-endocriene tumor gelijk is aan “verricht” 

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

ongelijk is aan “>10” 

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

2mm2 ongelijk is aan “>10” 

Rubriek Subtype sarcomatoid carcinoom (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type carcinoom (WHO) gelijk is aan “sarcomatoid carcinoom” 

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

getoond als Type carcinoom (WHO) gelijk is aan “speekselklier-type tumor” 

Rubriek Subtype speekselklier tumor (WHO) anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als Subtype speekselklier tumor (WHO) gelijk is aan “anders” 

Rubriek Subtype papilloom / adenoom (WHO): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type carcinoom (WHO) gelijk is aan “papilloom / adenoom” 

Rubriek Subtype papilloom / adenoom (WHO) anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als Subtype papilloom / adenoom (WHO) gelijk is aan “anders” 

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

carcinoom (WHO) gelijk is aan “metastase” 

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

Type carcinoom (WHO) gelijk is aan “metastase” 

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

Type carcinoom (WHO) gelijk is aan “maligne mesothelioom” 

Rubriek Type maligne mesothelioom anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Type maligne mesothelioom gelijk is aan “anders” 

Rubriek Type mesenchymale tumor / laesie (WHO): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als Type carcinoom (WHO) gelijk is aan “mesenchymale tumor / laesie” 
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Rubriek Type mesenchymale tumor / laesie (WHO) anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als Type mesenchymale tumor / laesie gelijk is aan “anders” 

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

carcinoom (WHO) gelijk is aan “overige tumoren” 

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

carcinoom (WHO) gelijk is aan “niet-kleincellig carcinoom” 

Rubriek Neuro-endocriene morfologie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Nadere typering NSCLC gelijk is aan “grootcellig neuro-endocrien carcinoom (LCNEC) met neuro-

endocriene morfologie en neuro-endocriene differentiatie (markers pos)” of “niet-kleincellig 

carcinoom (NSCLC) met neuro-endocriene morfologie (markers neg)” of Subtype neuro-endocriene 

tumor gelijk is aan “grootcellig neuro-endocrien carcinoom (LCNEC) met neuro-endocriene 

morfologie en neuro-endocriene differentiatie (markers pos)” of Gecombineerd kleincellig carcinoom 

en gelijk is aan “grootcellig neuro-endocrien carcinoom (LCNEC) met neuro-endocriene morfologie en 

neuro-endocriene differentiatie (markers pos)” 

Rubriek Obstructie pneumonie/atelectase: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als (Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” en Type resectie ongelijk is aan “thoracotomie, 

VATS resectie” en Type resectie ongelijk is aan “wigexcisie/segmentectomie” en Type adenocarcinoom (WHO) 

ongelijk is aan “minimaal invasief adenocarcinoom” 

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

tumor aanwezig gelijk is aan “ja” 

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

tumor aanwezig gelijk is aan “ja” en Type resectie ongelijk is aan “thoracotomie, VATS resectie” en Type 

resectie ongelijk is aan “wigexcisie/segmentectomie” en Type adenocarcinoom (WHO) ongelijk is aan 

“minimaal invasief adenocarcinoom” 

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

tumor aanwezig gelijk is aan “ja” 

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

(Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” 

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

Intrapulmonale lymfklier gelijk is aan “macrometastase” of aan “micrometastasen” of Andere 

organen ongelijk is aan “lymklieren” 

Rubriek Pariatale pericard: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Andere 

organen gelijk is aan “pariatale pericard” 

Rubriek Diafragma: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Andere organen 

gelijk is aan “diafragma” 
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Rubriek Pleura parietalis: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Andere 

organen gelijk is aan “pleura parietalis” 

Rubriek Thoraxwand: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Andere organen 

gelijk is aan “thoraxwand” 

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

organen gelijk is aan “mediastinum” 

Rubriek Atrium/hart: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Andere organen 

gelijk is aan “atrium/hart” 

Rubriek Aorta: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Andere organen gelijk 

is aan “aorta” 

Rubriek Andere organen anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Andere organen gelijk is aan “anders” 

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

(Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” 

Rubriek Type Pre-invasieve laesie (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als (Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, CIS, DIPNECH)” 

Rubriek (Overig) longweefsel: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  

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

(overig) longweefsel gelijk is aan “anders” 

Rubriek vriescoupe tumor: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  
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Scherm 3 Immuunhistochemie 

 

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

Rubriek PD-L1 test: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  

Rubriek Aantal tumorcellen:  verplichte rubriek 

Rubriek PD-L1 test anders: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als PD-L1 test 

gelijk is aan “anders” 

Rubriek Vorm: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als PD-L1 test ongelijk is 

aan “in uitvoering” 

Rubriek Tumorcellen (TC): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als PD-L1 test 

ongelijk is aan “in uitvoering” 

Rubriek Immuuncellen (IC): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als PD-L1 test 

gelijk is aan “SP142” 

Rubriek Opmerkingen: rubriek is niet verplicht, waarde komst wel in de conclusie 
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Rubriek Positief: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Immunohistochemie gelijk is aan “invullen” 

Rubriek Percentage positieve tumorcelkernen: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Positief gelijk is aan “KI67/MIB1” 

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

is aan “anders” 

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

Immunohistochemie gelijk is aan “invullen” 

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

gelijk is aan “anders” 

Rubriek FISH-ALK: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  
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Scherm 4 Moleculair 
 

 

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

Rubriek EGFR mutatie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als EGFR gelijk is 

aan “mutatie aangetoond” 

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

Rubriek KRAS mutatie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als KRAS gelijk is 

aan “mutatie aangetoond” 

 Rubriek EML4ALK: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  

Rubriek EML4ALK translocatie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

EML4ALK gelijk is aan “translocatie aangetoond” 
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Rubriek HER2: De rubriek is niet verplicht om in te vullen.  

Rubriek HER2 mutatie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als HER2 gelijk is 

aan “mutatie aangetoond” 

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

Rubriek RET translocatie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als RET gelijk is 

aan “translocatie aangetoond” 

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

Rubriek ROS translocatie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als ROS gelijk is 

aan “translocatie aangetoond” 
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Scherm 5 Snijvlakken 

 

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

tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, CIS, DIPNECH)” 

en Type resectie ongelijk is aan “thoracotomie/VATS resectie” en ongelijk is aan 

“wigexcisie/segmentectomie” 

Rubriek Afstand tot bronchussnijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Bronchussnijvlak gelijk is aan “vrij” 

Rubriek Afstand tot bronchussnijvlak exact: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Bronchussnijvlak gelijk is aan “exact” 

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

als (Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, 

CIS, DIPNECH)” en Type resectie ongelijk is aan “thoracotomie/VATS resectie” en ongelijk is aan 

“wigexcisie/segmentectomie” 
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Rubriek Peribronchiaal longsnijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

(Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, CIS, 

DIPNECH)” en Type resectie ongelijk is aan “thoracotomie/VATS resectie” en ongelijk is aan 

“wigexcisie/segmentectomie” en Lokalisatie tumor is ongelijk aan “perifeer” 

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

getoond als Peribronchiaal longsnijvlak gelijk is aan “vrij” 

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

getoond als Peribronchiaal longsnijvlak gelijk is aan “exact” 

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

(Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, CIS, 

DIPNECH)” en Type resectie ongelijk is aan “thoracotomie/VATS resectie” en ongelijk is aan 

“wigexcisie/segmentectomie” en Lokalisatie tumor is ongelijk aan “perifeer” 

Rubriek Afstand tot snijvlakken hilusvaten: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Snijvlakken hilusvaten gelijk is aan “vrij” 

Rubriek Afstand tot snijvlakken hilusvaten exact: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Snijvlakken hilusvaten gelijk is aan “exact” 

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

tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, CIS, DIPNECH)” 

en Andere organen gelijk is aan “pericard” 

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

Snijvlakken hilusvaten gelijk is aan “vrij” 

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

als Snijvlakken hilusvaten gelijk is aan “exact” 

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

tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, CIS, DIPNECH)” 

en Andere organen gelijk is aan “diafragma” 

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

snijvlak diafragma gelijk is aan “vrij” 

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

getoond als snijvlak diafragma gelijk is aan “exact” 

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

(Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, CIS, 

DIPNECH)” en Andere organen gelijk is aan “thoraxwand” 

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

als snijvlak thoraxwand gelijk is aan “vrij” 
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Rubriek Afstand tot snijvlak thoraxwand exact: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als snijvlak thoraxwand gelijk is aan “exact” 

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

(Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, CIS, 

DIPNECH)” en Andere organen gelijk is aan “mediastinum” 

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

als snijvlak mediastinum gelijk is aan “vrij” 

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

getoond als snijvlak mediastinum gelijk is aan “exact” 

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

(Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, CIS, 

DIPNECH)” en Andere organen gelijk is aan “atrium/hart” 

Rubriek Afstand tot snijvlak atrium/hart: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

snijvlak atrium/hart gelijk is aan “vrij” 

Rubriek Afstand tot snijvlak atrium/hart exact: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als snijvlak atrium/hart gelijk is aan “exact” 

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

(Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, CIS, 

DIPNECH)” en Andere organen gelijk is aan “longparenchym” 

Rubriek Afstand tot snijvlak atrium/hart: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

snijvlak longparenchym gelijk is aan “vrij” 

Rubriek Afstand tot snijvlak atrium/hart exact: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als snijvlak longparenchym gelijk is aan “exact” 

Rubriek Snijvlak bronchussnijvlak proximaal: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als (Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie 

(dysplasie, CIS, DIPNECH)” en Type resectie gelijk is aan “sleeve-resectie” 

Rubriek Afstand tot snijvlak bronchussnijvlak proximaal: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als snijvlak Bronchussnijvlak proximaal gelijk is aan “vrij” 

Rubriek Afstand tot snijvlak bronchussnijvlak proximaal exact: De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze wordt getoond als snijvlak Bronchussnijvlak proximaal gelijk is aan “exact” 

Rubriek Vriescoupe bronchussnijvlak proximaal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als (Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie 

(dysplasie, CIS, DIPNECH)” en Type resectie gelijk is aan “sleeve-resectie” 
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Rubriek Snijvlak bronchussnijvlak distaal: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als (Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie (dysplasie, 

CIS, DIPNECH)” en Type resectie gelijk is aan “sleeve-resectie” 

Rubriek Afstand tot snijvlak bronchussnijvlak distaal: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als snijvlak Bronchussnijvlak distaal gelijk is aan “vrij” 

Rubriek Afstand tot snijvlak bronchussnijvlak distaal exact: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als snijvlak Bronchussnijvlak distaal gelijk is aan “exact” 

Rubriek Vriescoupe bronchussnijvlak distaal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als (Invasieve) tumor aanwezig gelijk is aan “ja” of gelijk is aan “nee, pre-invasieve laesie 

(dysplasie, CIS, DIPNECH)” en Type resectie gelijk is aan “sleeve-resectie” 
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Scherm 6 Lymfklieren 

 

Rubriek Station 10: hilair, links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Station 

10: hilair gelijk is aan “links” 

Rubriek Station 10: hilair, rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Station 10: hilair gelijk is aan “rechts” 

Rubriek Station 11: interlobair, links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Station 11: interlobair gelijk is aan “links” 

Rubriek Station 11: interlobair, rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Station 11: interlobair gelijk is aan “rechts” 

Rubriek Station 12: lobair, links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Station 

12: lobair gelijk is aan “links” 

Rubriek Station 12: lobair, rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Station 12: lobair gelijk is aan “rechts” 
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Rubriek Station 13: segmentaal, links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Station 13: segmentaal gelijk is aan “links” 

Rubriek Station 13: segmentaal, rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Station 13: segmentaal gelijk is aan “rechts” 

Rubriek Station 14: subsegmentaal, links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Station 14: subsegmentaal gelijk is aan “links” 

Rubriek Station 14: subsegmentaal, rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Station 14: subsegmentaal gelijk is aan “rechts” 

Rubriek Station 1: hoogste mediastinum, links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Station 1: hoogste mediastinum gelijk is aan “links” 

Rubriek Station 1: hoogste mediastinum, rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Station 1: hoogste mediastinum gelijk is aan “rechts” 

Rubriek Station 2: bovenste paratracheaal, links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Station 2: bovenste paratracheaal gelijk is aan “links” 

Rubriek Station 2: bovenste paratracheaal, rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Station 2: bovenste paratracheaal gelijk is aan “rechts” 

Rubriek Station 3: retrotracheaal en perivasculair: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Station 3: retrotracheaal en perivasculair gelijk is aan “aangeleverd” 

Rubriek Station 4: laagste paratracheaal, links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Station 4: laagste paratracheaal gelijk is aan “links” 

Rubriek Station 4: laagste paratracheel, rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Station 4: laagste paratracheaal gelijk is aan “rechts” 

Rubriek Station 5: subaortaal (AP-venster): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Station 5: subaortaal (AP-venster) gelijk is aan “aangeleverd” 

Rubriek Station 6: para-aortaal: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Station 

6 para-aortaal gelijk is aan “aangeleverd” 

Rubriek Station 7: subcarinaal: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Station 7 

subcarinaal gelijk is aan “aangeleverd” 

Rubriek Station 8: para-oesofageaal (onder carina): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Station 8 para-oesofageaal (onder carina) gelijk is aan “aangeleverd” 

Rubriek Station 9: ligamentum pulmonale: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond 

als Station 9 ligamentum pulmonale gelijk is aan “aangeleverd” 
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Rubriek Lymfklier hals, links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als Lymfklier 

hals gelijk is aan “links” 

Rubriek Lymfklier hals, rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

Lymfklier hals gelijk is aan “rechts” 

Rubriek Lymfklier supraclaviculair (scalenus), links: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als Lymfklier supraclaviculair (scalenus) gelijk is aan “links” 

Rubriek Lymfklier supraclaviculair (scalenus), rechts: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

wordt getoond als Lymfklier supraclaviculair (scalenus) gelijk is aan “rechts” 
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Scherm 7 Protocollaire verslaglegging (PV) 
 

  

 

Toelichting 

In het Protocollair verslag worden alle ingevulde rubrieken weergeven.  
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Scherm 8 Conclusie, Diagnose en Aanvulling 

 
 Toelichting 

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

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

protocol en gaat niet verloren. Er kan een waarschuwing worden aangevinkt (optioneel item) als het 

een gewijzigde conclusie betreft. 

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

standaard tekst in de conclusie aangegeven. 

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

middels een standaard tekst aan de conclusie toegevoegd. 

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

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

protocol en gaat niet verloren. Indien dat noodzakelijk is worden hier tevens de palga codes 

(verplichte items) ingevoerd. De palga code *systeem is verplicht is deze regel  
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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 (BlauweBolletjes) 
 
Diameter tumor 
pTNM: afkapwaarden tumorgrootte 
T1a <= 1,0 cm 

T1b > 1,0 cm tot <= 2,0 cm 

T1c > 2,0 cm tot <= 3,0 cm 
T2a > 3,0 cm tot <= 4,0 cm 

T2b > 4,0 cm tot <= 5,0 cm 

T3 > 5,0 cm tot <= 7,0 cm 
T4 > 7,0 cm 

 
Mitosen per 2mm2 & Necrose 
carcinoid tumorlet(s): tumor < 5mm  

typisch of atypisch carcinoid: tumor > 0,5 mm  

typisch carcinoid: < 2 mitosen per 2mm2 en geen necrose  

atypisch carcinoid: 2-10 mitosen per 2mm2 en/of necrose  

grootcellig neuro-endocrien carcinoom: > 10 mitosen per 2mm2  

carcinoid nos: overige situaties 

Aanwijzing voor berekening typisch/atypisch carcinoid  

typisch carcinoid als type tumor = carcinoid en als necrose = niet aanwezig en mitosen per 

2mm2 kleiner dan 2  

atypisch carcinoid als type tumor = carcinoid en als necrose = aanwezig en/of mitosen per 

2mm2 gelijk of groter dan 2 en kleiner dan 11  

typisch carcinoid als type tumor = carcinoid en als necrose = niet aanwezig en niet verricht/niet 

mogelijk  

atypisch carcinoid als type tumor = carcinoid en als necrose = aanwezig en nietverricht/niet mogelijk 

Type minimaal invasief  adenocarcinoom: 

Uit indeling adenocarcinomen volgens WHO 2015: lepidic = oppervlakkige alveolaire groeiwijze 
(conform oude bronchiolo-alveolaircel carcinoma) invasief adenocarcinoom (tumorgrootte > 3 cm 
en/of invasieve haard > 5 mm) met vermelding vd voornaamste groeiwijze in percentages (per 
5%)  groeiwijzen: lepidic (= niet invasief); acinair, papillair, micropapillair en solide (zijn invasief). Met 
vermelding subtype: mucineus, non-mucineus en gemengd mucineus en non-mucineus andere 
subtypes adenocarcinoom: mucineus, colloid, foetaal en intestinaal minimaal invasief 
adenocarcinoom; solitaire laesie, tumorgrootte ≤ 3 cm en invasieve haard ≤ 5 mm. groeiwijze 
voornamelijk lepidic (= niet invasief) invasieve component kan alle groeiwijzen bevatten behalve 
lepidic. Uitsluitingscriteria: lymfangio-invasie, pleura-invasie, tumornecrose en verspreiding via 
alveoli subtypes: mucineus, non-mucineus en gemengd mucineus en non-mucineus  
pre-invasieve laesie: solitaire laesie, tumorgrootte ≤ 3 cm en geen invasieve groei (puur lepidic).  
uitsluitingscriteria: invasieve groeiwijzen (acinair, papillair, micropapillair en solide) en verspreiding 
via alveoli. Subtypes van adenocarcinoma in situ: mucineus, non-mucineus en gemengd mucineus en 
non-mucineus atypische adenomateuze hyperplasie. 
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Differentiatiegraad 
Gradering vind plaats op de minst gedifferentieerde deel/component van de tumor.  
 
Intrapulmonale lymfklier 
tumorpositief = N1  
 
Pleura visceralis 
pT2 = doorgroei  
M1 = metastase  
Ingroei in pleura: tumorweefsel penetreert door de lamina elastica (EvG-kleuring). (pT2) (PL1)  
De pleura kan sterk ingetrokken zijn zonder dat er sprake is van pleura-invasie.  
Doorgroei pleura: er is een perforatie van het serosale oppervlak door de tumor  
of er worden tumorcellen aangetroffen aan de buitenzijde van het serosale oppervlak (pT2) (PL2)  
 
(Overige) metastasen 
In de nieuwe TNM stadiëring (8de editie) wordt pleurametastase geclassificeerd als M1a.  
tumorhaard(en) in andere long als M1a 
Direct therapeutische consequenties zal het echter niet hebben, ook omdat vooralsnog electieve 
nodale radiotherapie aanbevolen word bij LD (zie hoofdstuk LD).  
bron: Oncoline, richtlijnen kleincellig longcarcinoom versie 1.0 en en niet-kleincellig longcarcinoom 
versie 2.3  
 
Satelliethaard(en) 
in dezelfde kwab = pT3 

in andere kwab, ipsilateraal = pT4 

 
Pariatale Pericard, Pleura parietalis, Thoraxwand 
Tumordoorgroei = pT3  

Metastase = M1 (pariatale pericard M1a) 

 

Diafragma, Mediastinum, Atrium/hart, Aorta, “anders” 

Tumordoorgroei = pT4 
Metastase = M1 
 

Obstructie pneumonie/atelectase 

Beperkt tot 1 kwab = pT2  
De gehele long innemend = pT3 
 
Nadere typering NSCLC 
Nadere typering niet-kleincellig carcinoom volgens IASLC/ATS/ERS  
niet kleincellig carcinoom met voorkeur voor adenocarcinoom (geen morfologie van adenoca. maar 
pos. slijmkleuring en/of pos. TTF1)  
niet kleincellig carcinoom met voorkeur voor plaveiselcelcarcinoom (geen morfologie van 
plaveiselcelca. maar pos. P63 of P40.  
niet kleincellig carcinoom waarin zowel adeno- en plaveiselcel differentiatie aanwezig (dit kan een 
adenosquameus carcinoom betreffen.)  
morfologie van adenocarcinoom en plaveiselcelcarcinoom aanwezig (evt bevestigd met 
slijmkleuringen, TTF1 of Napsine en P63 of P40).  
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geen specifieke morfologie maar speciale kleuringen (TTF1 of P63 of P40) wijzen op component van 
adenoca en plaveiselcelca.  
niet kleincellig carcinoom met neuro-endocriene differentiatie  
met neuro-endocriene morfologie en met of zonder positieve neuro-endocriene markers).  
niet kleincellig carcinoom met spoelcellige groeiwijze of reuscellen (indien ook adenoca of 
plaveiselcelca aanwezig is; dat vermelden).  
niet kleincellig carcinoom NOS; geen morfologie of kenmerken (o.a. immuno) van adenoca, 
plaveiselcelca of neuro-endocrien carcinoom 
 

Immunohistochemie 
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Gecomprimeerd totaaloverzicht van gegevens en gebruikers opties 

Interne naam Externe naam 
Veld 
definitie sc

h
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m
 

M
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er
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cl

u
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e 

D
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Kliniek en macroscopie        

loca_Andereorganen Andere organen Tekenreeks 1 X  X  

loca_Andereorganenanders Andere organen anders Tekenreeks 1 X  X  

loca_diametertumormacro Diameter tumor (xx,x cm) Getal 1 X  X  

loca_Eerderetherapie Eerdere therapie Tekenreeks 1  x   

loca_Lokalisatie Lokalisatie tumor Tekenreeks 1 X  X  

loca_Lokalisatieanders Lokalisatie tumor anders Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfBovensteParatrach Station 2: bovenste paratracheaal Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfHals Lymfklier hals Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfHilair Station 10: hilair Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfHoogsteMedias Station 1: hoogste mediastinum Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfInterlobair Station 11: interlobair Tekenreeks 1 X  x  

loca_LymfLaagsteParatrach Station 4: laagste paratracheaal  Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfLigamentum Station 9: ligamentum pulmonale Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfLobair Station 12: lobair Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfParaAortaal Station 6: para-aortaal Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfParaOesof Station 8: para-oesofageaal (onder carina) Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfRetroEnPeri Station 3: retrotracheaal en perivasculair Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfSegmentaal Station 13: segmentaal Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfSubaortaal Station 5: subaortaal (AP-venster) Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfSubcarinaal Station 7: subcarinaal Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfSubsegmentaal Station 14: subsegmentaal Tekenreeks 1 X  X  

loca_LymfSupraclaviculair Lymfklier supraclaviculair (scalenus) Tekenreeks 1 X  X  

loca_soortprotocol Protocol Tekenreeks 1 X  X  

loca_TumorLocalisatie Tumor gelocaliseerd Tekenreeks 1 X  X  

loca_tumorzichtbaar Tumor zichtbaar Tekenreeks 1 X  X  

loca_typeresectie Type resectie Tekenreeks 1 X  X X 

loca_typeresectieanders Resectie anders Tekenreeks 1 X  X  

loca_uitbreidinghfdbronchus Uitbreiding in de hoofdbronchus Tekenreeks 1 X  X  

loca_welkekwab Longgedeelte(n) Tekenreeks 1 X  X  

loca_wijzevanontvangst Wijze van ontvangst Tekenreeks 1  x   

loca_zijdigheid Zijdigheid Tekenreeks 1 X  x X 

        

        

        

Microscopie         

loca_acinairperc Percentage acinair (xxx %) Getal 2 X  X  

loca_adenoca Type adenocarcinoom (WHO) Tekenreeks 2 X  X X 

loca_adenocaanderseer Eerder vastgesteld type invasief adenocarcinoom 
anders 

Tekenreeks 2 
X  X  

loca_adenocaeer Eerder vastgesteld type adenocarcinoom (WHO) Tekenreeks 2 X  X  

loca_aorta Aorta Tekenreeks 2 X  X  

loca_atriumhart Atrium/hart Tekenreeks 2 X  X  

loca_combikleincellig Gecombineerd kleincellig carcinoom en  Tekenreeks 2 X  X  

loca_combikleincelligAnders Gecombineerd kleincellig carcinoom en (anders) Tekenreeks 2 X  X  

loca_diafragma Diafragma Tekenreeks 2 X  X  

loca_diameterinvcompiaslc Diameter invasieve component (xx.x cm) Getal 2     

loca_diametertumoriaslc Diameter gehele tumor (xx.x cm) Getal 2 X    

loca_diametertumorwho Diameter tumor (xx,x cm) Getal 2 X  X  

loca_differentiatie Differentiatiegraad Tekenreeks 2 x  x  
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loca_eerderetumor Eerder vastgestelde tumor  Tekenreeks 2 X    

loca_eerderetumoranders Eerder vastgestelde tumor anders Tekenreeks 2 X    

loca_eerdertnummer Eerder T-nummer Tekenreeks 2 X    

loca_ExtranodaleGroei Extranodale groei Tekenreeks 2 X  X  

loca_graderingneuro Gradering neuro-endocriene tumor Tekenreeks 2 X  X  

loca_groeiwijzeadenoca Groeiwijze adenocarcinoom Tekenreeks 2 X  X  

loca_grotehilusvaten Grote hilusvaten Tekenreeks 2 X  X  

loca_intrapulmonalelymfklier Intrapulmonale lymfklier Tekenreeks 2   X  

loca_invasievetumor (Invasieve) tumor aanwezig Tekenreeks 2 X   X 

loca_lepidicperc Percentage lepidic (xxx %) Getal 2 X  X  

loca_localisatieprtumor Localisatie primaire tumor Tekenreeks 2 X  X  

loca_localisatieprtumoreer Localisatie primaire tumor Tekenreeks 2 X  X  

loca_longweefsel (overig) longweefsel Tekenreeks 2   X  

loca_longweefselanders Longweefsel anders Tekenreeks 2 X  X  

loca_malignemesoth Type  maligne mesothelioom Tekenreeks 2 X  X X 

loca_malignemesothanders Type maligne mesothelioom anders Tekenreeks 2 X  X X 

loca_malignemesothanderseer Eerder vastgesteld type maligne mesothelioom 

anders 

Tekenreeks 2 
X    

loca_malignemesotheer Eerder vastgesteld type maligne mesothelioom Tekenreeks 2 X    

loca_mediastinalepleura Pleura parietalis Tekenreeks 2 X  X  

loca_mediastinum Mediastinum Tekenreeks 2 X  X  

loca_mesenchymaletumor Type mesenchymale tumor / laesie (WHO) Tekenreeks 2 X  X X 

loca_mesenchymaletumoranders Type mesenchymale tumor / laesie anders Tekenreeks 2 X  X X 

loca_micropapillairperc Percentage micropapillair (xxx %) Getal 2 X  X  

loca_mitosen Mitosen per 2mm2 Tekenreeks 2 X    

loca_multifocaal Multifocaal Tekenreeks 2 X    

loca_NadereTyperingNSCLC Nadere typering NSCLC Tekenreeks 2 X  X  

loca_necrose Necrose Tekenreeks 2 X    

loca_NeuroMorfologie Neuro-endocriene morfologie Tekenreeks 2 X    

loca_obstructie Obstructie pneumonie/atelectase Tekenreeks 2 X  X  

loca_overigetumoren Type overige tumoren Tekenreeks 2 X  X  

loca_overigetumorenanders Overige tumor(en) anders Tekenreeks 2 X  X  

loca_overnemen Andere organen anders Tekenreeks 2 X  X  

loca_papillairperc Percentage papillair (xxx %) Getal 2 X  X  

loca_pericard Pariatale pericard Tekenreeks 2 X  X  

loca_plaveiselcelca Type  plaveiselcelcarcinoom Tekenreeks 2 X  X X 

loca_plaveiselcelcaanders Type plaveiselcelcarcinoom anders Tekenreeks 2 X  X X 

loca_plaveiselcelcaanderseer Eerder vastgesteld type plaveiselcelcarcinoom anders Tekenreeks 2 X    

loca_plaveiselcelcaeer Eerder vastgesteld type plaveiselcelcarcinoom Tekenreeks 2 X    

loca_pleurametastasen (Overige) metastasen Tekenreeks 2 X  X  

loca_pleuravisceralis Pleura visceralis Tekenreeks 2 X  X  

loca_primairetumor Primaire tumor Tekenreeks 2 X  X  

loca_primairetumoreer Eerder vastgestelde primaire tumor Tekenreeks 2 X    

loca_satelliethaarden Satelliethaard(en) Tekenreeks 2 X  X  

loca_solideperc Percentage solide (xxx %) Getal 2 X  X  

loca_subneuro Subtype neuro-endocriene tumor Tekenreeks 2 X  X  

loca_subneuroeer Eerder vastgesteld subtype neuro-endocriene tumor Tekenreeks 2 X    

loca_subpapilloom Subtype papilloom / adenoom (WHO) Tekenreeks 2 X  X X 

loca_subpapilloomanders Subtype papilloom / adenoom (WHO) anders Tekenreeks 2 X  X X 

loca_subsarcomatoid Subtype sarcomatoid carcinoom (WHO) Tekenreeks 2 X  X X 

loca_subsarcomatoidanderseer Eerder vastgesteld subtype sarcomatoid carcinoom 
(WHO) anders 

Tekenreeks 2 
X    

loca_subsarcomatoideer Eerder vastgesteld subtype sarcomatoid carcinoom 
(WHO) 

Tekenreeks 2 
X    

loca_subspeeksel Subtype speekselklier tumor (WHO) Tekenreeks 2 X  X X 

loca_subspeekselanders Subtype speekselklier tumor (WHO) anders Tekenreeks 2 X  X X 

loca_subspeekselanderseer Eerder vastgesteld subtype speekselklier-type tumor 
(WHO) anders 

Tekenreeks 2 
X    

loca_subspeekseleer Eerder vastgesteld subtype speekselklier-type tumor 
(WHO) 

Tekenreeks 2 
X    

loca_thoraxwand Thoraxwand Tekenreeks 2 X  X  

loca_typecainsituwho Type Pre-invasieve laesie (WHO) Tekenreeks 2 X  X  

loca_typeinvadenoiaslc Type minimaal invasief adenocarcinoom Tekenreeks 2 X  X x 

loca_typemininvadenocaiaslceer Eerder vastgesteld type minimaal invasief 
adenocarcinoom 

Tekenreeks 2 
x    
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loca_typetumor Type tumor (WHO) Tekenreeks 2 X    

loca_TypeTumorAnders Type tumor (WHO) anders Tekenreeks 2 X    

loca_TypeTumorAnders Type invasief adenocarcinoom anders Tekenreeks 2 X    

loca_vc_tumor Vriescoupe tumor Tekenreeks 2     

loca_VerspreidingAlveoli Verspreiding via alveoli Tekenreeks 2 X    

        

Immuunhistochemie        

loca_ALK Immuno-ALK Tekenreeks 3     

loca_immunohistochemie Immunohistochemie Tekenreeks 3   X  

loca_immunoneg Negatief Tekenreeks 3     

loca_immunoneganders Negatief anders Tekenreeks 3     

loca_immunopercpos Percentage positieve tumorcelkernen Getal 3     

loca_immunopos Positief Tekenreeks 3     

loca_immunoposanders Positief anders Tekenreeks 3     

loca_PL_L1Immuuncellen Immuuncellen (IC) Tekenreeks 3   X  

loca_PL_L1Test PD-L1 test Tekenreeks 3   X  

loca_PL_L1TestAnders PD-L1 test anders Tekenreeks 3   X  

loca_PL_L1Tumorcellen Tumorcellen (TC) Tekenreeks 3   X  

Loca_ImmPDL1AantalTumorCellen Aantal tumorcellen Tekenreeks 3   x  

loca_PL_L1Vorm Vorm Tekenreeks 3   x  

Loca_PDL1Opmering Opmerking PD-L1 Tekenreeks 3   x  

        

Moleculair        

loca_braf BRAF Tekenreeks 4     

loca_brafmutatie BRAF mutatie Tekenreeks 4     

loca_egfr EGFR Tekenreeks 4     

loca_egfrmutatie EGFR mutatie Tekenreeks 4     

Loca_eml4alk EML4ALK Tekenreeks 4     

Loca_eml4alkmutatie EML4ALK translocatie Tekenreeks 4   X  

loca_her2 HER2 Tekenreeks 4     

loca_her2mutatie HER2 mutatie Tekenreeks 4     

loca_kras KRAS Tekenreeks 4     

loca_krasmutatie KRAS mutatie Tekenreeks 4     

loca_ret RET Tekenreeks 4     

loca_rettranslocatie RET translocatie Tekenreeks 4     

Loca_ros1 ROS1 Tekenreeks 4     

loca_ros1translocatie ROS1 translocatie Tekenreeks 4   X  

        

Snijvlakken        

loca_atriumhartsnijvlak Snijvlak atrium/hart Tekenreeks 5 X  X  

loca_atriumhartsnijvlak1cm Afstand tot snijvlak atrium/hart Tekenreeks 5 X    

loca_atriumhartsnijvlakexact Afstand tot snijvlak atrium/hart (xx,x cm) Getal 5 X    

loca_bronchusdistaalsnijvlak Bronchussnijvlak distaal Tekenreeks 5 X  X  

loca_bronchusdistaalsnijvlak1cm Afstand tot bronchussnijvlak distaal Tekenreeks 5 X    

loca_bronchusdistaalsnyvlakexact Afstand tot bronchussnijvlak distaal (xx.x cm) Getal 5 X    

loca_bronchusproximsnijvlak Bronchussnijvlak proximaal Tekenreeks 5 X  X  

loca_bronchusproximsnijvlak1cm Afstand tot bronchussnijvlak proximaal Tekenreeks 5 X    

loca_bronchusproximsnijvlakexact Afstand tot bronchussnijvlak proximaal (xx.x cm) Getal 5 X    

loca_bronchussnijvlak Bronchussnijvlak Tekenreeks 5 X  X  

loca_bronchussnijvlak1cm Afstand tot bronchussnijvlak Tekenreeks 5 X  x  

loca_bronchussnijvlakexact Afstand tot bronchussnijvlak (xx.x cm) Getal 5 X  X  

loca_diafragmasnijvlak Snijvlak diafragma Tekenreeks 5 X  X  

loca_diafragmasnijvlak1cm Afstand tot snijvlak diafragma Tekenreeks 5 X    

loca_diafragmasnijvlakexact Afstand tot snijvlak diafragma (xx.x cm) Getal 5 X    

loca_hilusvatensnijvlak Snijvlakken hilusvaten Tekenreeks 5 X  X  

loca_hilusvatensnijvlak1cm Afstand tot snijvlakken hilusvaten Tekenreeks 5 X    

loca_hilusvatensnijvlakexact Afstand tot snijvlakken hilusvaten (xx.x cm) Getal 5 X    

loca_longpachymsnijvlak Snijvlak longparenchym Tekenreeks 5 X  X  

loca_longpachymsnijvlak1cm Afstand tot snijvlak longparenchym Tekenreeks 5 X    

loca_longpachymsnijvlakexact Afstand tot snijvlak longparenchym (xx,x cm) Getal 5 X    

loca_mediastinumsnijvlak Snijvlak mediastinum Tekenreeks 5 X  X  

loca_mediastinumsnijvlak1cm Afstand tot snijvlak mediastinum Tekenreeks 5 X    

loca_mediastinumsnijvlakexact Afstand tot snijvlak mediastinum (xx,x cm) Getal 5 X    

loca_peribronchsnijvlak Peribronchiaal longsnijvlak  Tekenreeks 5 X  X  
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loca_peribronchsnijvlak1cm Afstand tot peribronchiaal snijvlak Tekenreeks 5 X    

loca_peribronchsnijvlakexact Afstand tot peribronchiaal snijvlak  (xx.x cm) Getal 5 X    

loca_pericardsnijvlak Snijvlak pericard Tekenreeks 5 X  x  

loca_pericardsnijvlak1cm Afstand tot snijvlak pericard Tekenreeks 5 X    

loca_pericardsnijvlakexact Afstand tot snijvlak pericard (xx.x cm) Getal 5 X    

loca_thoraxwandsnijvlak Snijvlak thoraxwand Tekenreeks 5 X  X  

loca_thoraxwandsnijvlak1cm Afstand tot snijvlak thoraxwand Tekenreeks 5 X    

loca_thoraxwandsnijvlakexact Afstand tot snijvlak thoraxwand (xx,x cm) Getal 5 X    

loca_vcbronchussnijvlak Vriescoupe bronchussnijvlak Tekenreeks 5 X  X  

loca_vcbronchussnijvlakdistaal Vriescoupe bronchussnijvlak distaal Tekenreeks 5  X   

loca_vcbronchussnijvlakproxi Vriescoupe bronchussnijvlak proximaal Tekenreeks 5  X   

        

Lymfklieren        

loca_BovensteParaLinks Station 2: bovenste paratracheaal, links Tekenreeks 6 X  X  

loca_BovensteParaRechts Station 2: bovenste paratracheaal, rechts Tekenreeks 6 X  X  

loca_ExtranodaleGroei Extranodale groei Tekenreeks 6 X  X  

loca_HalsLinks Lymfklier hals, links Tekenreeks 6 X  X  

loca_HalsRechts Lymfklier hals, rechts Tekenreeks 6 X  X  

loca_HilairLinks Station 10: hilair, links Tekenreeks 6 X  X  

loca_HilairRechts Station 10: hilair, rechts Tekenreeks 6 X  X  

loca_HoogsteMediasLinks Station 1: hoogste mediastinum, links Tekenreeks 6 X  X  

loca_HoogsteMediasRechts Station 1: hoogste mediastinum, rechts Tekenreeks 6 X  X  

loca_InterlobairLinks Station 11: interlobair, links Tekenreeks 6 X  X  

loca_InterlobairRechts Station 11: interlobair, rechts Tekenreeks 6 X  X  

loca_LaagsteParaLinks Station 4: laagste paratracheaal, links Tekenreeks 6 X  X  

loca_LaagsteParaRechts Station 4: laagste paratracheaal, rechts Tekenreeks 6 X  X  

loca_LigamentumPulmonale Station 9: ligamentum pulmonale Tekenreeks 6 X  X  

loca_LobairLinks Station 12: lobair, links Tekenreeks 6 X  X  

loca_LobairRechts Station 12: lobair, rechts Tekenreeks 6 X  X  

loca_ParaAortaal Station 6: para-aortaal Tekenreeks 6 X  X  

loca_ParaOesofageaal Station 8: para-oesofageaal (onder carina) Tekenreeks 6 X  X  

loca_RetroEnPeri Station 3: retrotracheaal en perivasculair Tekenreeks 6 X  X  

loca_SegmentaalLinks Station 13: segmentaal, links Tekenreeks 6 X  X  

loca_SegmentaalRechts Station 13: segmentaal rechts Tekenreeks 6 X  X  

loca_SubAortaal Station 5: subaortaal (AP-venster) Tekenreeks 6 X  X  

loca_SubCarinaal Station 7: subcarinaal Tekenreeks 6 X  X  

loca_SubSegmentaalLinks Station 14: subsegmentaal, links Tekenreeks 6 X  X  

loca_SubSegmentaalRechts Station 14: subsegmentaal, rechts Tekenreeks 6 X  X  

loca_SupraclaviculairLinks Lymfklier supraclaviculair (scalenus), links Tekenreeks 6 X  X  

loca_SupraclaviculairRechts Lymfklier supraclaviculair (scalenus), rechts Tekenreeks 6 x  x  

        

Afgeleidegegevens        

TNM8 PTNM 8ste editie       
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Overzicht van geparametriseerde rubrieken 
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Overzicht van controles 
 

Longgedeelte(n): linkerbovenkwab of lingula of linkeronderkwab kan niet samen met 

rechterbovenkwab of rechtermiddenkwab of rechteronderkwab. 

Longgedeelte(n): bij een lobectomie kan er maar 1 longgedeelte worden gekozen. 

Andere organen: geen kan niet samen met de andere opties. 

Andere organen: lymklieren kan niet samen met type resectie lobextomie, bilobectomie ROK/RMK, 

bilobectomie RMK/RBK, pneumectomie rechts of pneumectomie links. 

Diameter tumor: De waarde dient tussen de 0,1 en 20,0 cm te liggen. 

Percentage lepidic (xxx %): Deze waarde dient tussen de 5 en 100 % te liggen. 

Percentage acinair (xxx %): Deze waarde dient tussen de 5 en 100 % te liggen. 

Percentage papillair (xxx %): Deze waarde dient tussen de 5 en 100 % te liggen. 

Percentage solide (xxx %): Deze waarde dient tussen de 5 en 100 % te liggen. 

Percentage micropapillair (xxx %): Deze waarde dient tussen de 5 en 100 % te liggen. 

Percentage lepidic, acinair, solide, papillair en micropapillair dient samen 100% te zijn. 

Het percentage lepidic moet het grootste zijn bij een lepidic adenocarcinoom. 

Het percentage acinair moet het grootste zijn bij een acinair adenocarcinoom. 

Het percentage papillair moet het grootste zijn bij een papillair adenocarcinoom. 

Het percentage micropapillair moet het grootste zijn bij een micropapillair adenocarcinoom. 

Het percentage solide moet het grootste zijn bij een solide adenocarcinoom. 

Positief en Negatief kunnen geen gelijke immuunhistochemische markers bevatten 
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Overzicht van berekeningen 
 
pTNM 8e editie 
 
Tumorgrootte 

T1a <= 1,0 cm 

T1b > 1,0 cm tot <= 2,0 cm 
T1c > 2,0 cm tot <= 3,0 cm 

T2a > 3,0 cm tot <= 4,0 cm 

T2b > 4,0 cm tot <= 5,0 cm 
T3 > 5,0 cm tot <= 7,0 cm 

T4 > 7,0 cm 

  
T2 uitbreiding in de hoofdbrochus = ja 
T2 PL 1 – PL 2 
T2 Obstructie = aangetroffen 
 
T3 PL 3 
T3 Obstructie = de gehele long innemend 
T3 Satelliethaard(en) = in dezelfde kwab 
T3 pericard, pleura of thoraxwand = tumordoorgroei 
 
T4 Satelliethaard(en) = in andere kwab, ipsilateraal 
T4 mediastinum, atrium/hart, aorta, andere organen anders of diafragma = tumordoorgroei 
 
M1a Overige metastasen = pleuravocht tumorpositief, pleurametastasen of tumorhaarden in 

andere long 
 
M1 Overige metastasen = afstand metastasen 
 
N0 Lymfklier hals, links, Lymfklier hals, rechts, Lymfklier supraclaviculair (scalenus), links, 

Lymfklier supraclaviculair (scalenus), rechts, Station 1: hoogste mediastinum, links, Station 1: 
hoogste mediastinum, rechts, Station 10: hilair, links, Station 10: hilair, rechts, Station 11: 
interlobair, links, Station 11: interlobair, rechts, Station 12: lobair, links, Station 12: lobair, 
rechts, Station 13: segmentaal rechts, Station 13: segmentaal, links, Station 14: 
subsegmentaal, links, Station 14: subsegmentaal, rechts, Station 2: bovenste paratracheaal, 
links, Station 2: bovenste paratracheaal, rechts, Station 3: retrotracheaal en perivasculair, 
Station 4: laagste paratracheaal, links, Station 4: laagste paratracheaal, rechts, Station 5: 
subaortaal (AP-venster), Station 6: para-aortaal, Station 7: subcarinaal, Station 8: para-
oesofageaal (onder carina) of Station 9: ligamentum pulmonale = negatief 
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subaortaal (AP-venster), Station 6: para-aortaal, Station 7: subcarinaal, Station 8: para-oesofageaal 

(onder carina) of Station 9: ligamentum pulmonale = micrometastase 
 
N1 Intrapulmonale lymfklier = macrometastase 
N1 Station 10: hilair, links, Station 11: interlobair, links, Station 12: lobair, links, Station 13: 

segmentaal, links of Station 14: subsegmentaal, links = macrometastasen en zijdigheid tumor 
= links 

N1 Station 10: hilair, rechts, Station 11: interlobair, rechts, Station 12: lobair, rechts, Station 13: 
segmentaal, rechts of Station 14: subsegmentaal, rechts = macrometastasen en zijdigheid 
tumor = rechts 

 
N2 Station 2: bovenste paratracheaal, links of laagste paratracheaal, links = macrometastase en 

zijdigheid tumor = links 
N2 Station 2: bovenste paratracheaal, rechts of laagste paratracheaal, rechts = macrometastase 

en zijdigheid tumor = rechts 
N2 Station 3: retrotracheaal en perivasculair, Station 7: subcarinaal, Station 8: para-oesofageaal 

(onder carina) of Station 9: ligamentum pulmonale = macrometastase 
 
N3 Station 10: hilair, links, Station 11: interlobair, links, Station 12: lobair, links, Station 13: 

segmentaal, links of Station 14: subsegmentaal, links = macrometastasen en zijdigheid tumor 
= rechts 

N3 Station 10: hilair, rechts, Station 11: interlobair, rechts, Station 12: lobair, rechts, Station 13: 
segmentaal, rechts of Station 14: subsegmentaal, rechts = macrometastasen en zijdigheid 
tumor = links 

N3 Station 2: bovenste paratracheaal, links of laagste paratracheaal, links = macrometastase en 
zijdigheid tumor = rechts 

N3 Station 2: bovenste paratracheaal, rechts of laagste paratracheaal, rechts = macrometastase 
en zijdigheid tumor = links 

N3 Station 1: hoogste mediastinum, links, Station 1: hoogste mediastinum, rechts, Lymfklier hals, 
links, Lymfklier hals, rechts, Lymfklier supraclaviculair (scalenus), links of Lymfklier 
supraclaviculair (scalenus), rechts 
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Overzicht rubrieken voor DLCA-L/S registratie 
Per 06-07-2021 

Interne veldnaam Rubrieknaam 

loca_welkekwab Longgedeelte(n) 
Loca_diametertumormacro Diameter tumor 

loca_uitbreidinghfdbronchus Uitbreiding in de hoofdbronchus 

loca_invasievetumor (Invasieve) tumor aanwezig 
loca_typetumor Type tumor (WHO) 

loca_diametertumorwho Diameter tumor 

Loca_adenoca Type adenocarcinoom (WHO) 
loca_diametertumoriaslc Diameter gehele tumor (x,x cm) 

loca_typeinvadenoiaslc Type minimaal invasief  adenocarcinoom 

loca_plaveiselcelca Type plaveiselcelcarcinoom 

Loca_subneuro Subtype neuro-endocriene tumor 
Loca_combikleincellig Gecombineerd kleincellig carcinoom en 

loca_mitosen Mitosen per 2mm2 

loca_necrose Necrose 
loca_multifocaal Multifocaal 

Loca_NadereTyperingNSCLC Nadere typering NSCLC 

Loca_subpapilloom Subtype papilloom / adenoom (WHO) 
Loca_typecainsituwho Type Pre-invasieve laesie (WHO) 

loca_obstructie Obstructie pneumonie/atelectase 

loca_pleuravisceralis Pleura visceralis 
loca_grotehilusvaten Grote hilusvaten 

loca_satelliethaarden Satelliethaard(en) 

loca_intrapulmonalelymfklier Intrapulmonale lymfklier 
loca_pericard Pariatale Pericard 

loca_diafragma Diafragma 

loca_mediastinalepleura Pleura parietalis 

loca_thoraxwand Thoraxwand 
loca_mediastinum Mediastinum 

loca_atriumhart Atrium/hart 

loca_aorta Aorta 
loca_overnemen Anders 

loca_pleurametastasen (Overige) metastasen 

Loca_vc_tumor Vriescoupe tumor 
loca_EGFR EGFR 

loca_KRAS KRAS 

Loca_eml4alk EML4ALK 
Loca_braf BRAF 

Loca_her2 HER2 

Loca_ret RET 
loca_ros1 ROS1 

loca_bronchussnijvlak Bronchussnijvlak 

loca_bronchussnijvlakexact Waarde in cm 

loca_peribronchsnijvlak Peribronchiaal longsnijvlak 
loca_hilusvatensnijvlak Snijvlakken hilusvaten 
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loca_pericardsnijvlak Snijvlak pericard 

loca_diafragmasnijvlak Snijvlak diafragma 

loca_thoraxwandsnijvlak Snijvlak thoraxwand 
loca_mediastinumsnijvlak Snijvlak mediastinum 

loca_atriumhartsnijvlak Snijvlak atrium/hart 

loca_longpachymsnijvlak Snijvlak longparenchym (staplenaad 
resectievlak) 

loca_bronchusproximsnijvlak Bronchussnijvlak proximaal 
loca_bronchusdistaalsnijvlak Bronchussnijvlak distaal 

Loca_HilairLinks Station 10: hilair, links 

Loca_HilairRechts Station 10: hilair, rechts 

Loca_InterlobairLinks Station 11: interlobair, links 

Loca_InterlobairRechts Station 11: interlobair, rechts 

Loca_LobairLinks Station 12: lobair, links 

Loca_LobairRechts Station 12: lobair, rechts 

Loca_SegmentaalLinks Station 13: segmentaal, links 

Loca_SegmentaalRechts Station 13: segmentaal rechts 

Loca_SubSegmentaalLinks Station 14: subsegmentaal, links 

Loca_SubSegmentaalRechts Station 14: subsegmentaal, rechts 

Loca_PeriBronchLymfKlier Peribronchiale lymfklieren 

Loca_HoogsteMediasLinks Station 1: hoogste mediastinum, links 

Loca_HoogsteMediasRechts Station 1: hoogste mediastinum, rechts 

Loca_BovensteParaLinks Station 2: bovenste paratracheaal, links 

Loca_BovensteParaRechts Station 2: bovenste paratracheaal, rechts 

Loca_RetroEnPeri Station 3: retrotracheaal en perivasculair 

Loca_LaagsteParaLinks Station 4: laagste paratracheaal, links 

Loca_LaagsteParaRechts Station 4: laagste paratracheaal, rechts 

Loca_SubAortaal Station 5: subaortaal (AP-venster) 

Loca_ParaAortaal Station 6: para-aortaal 

Loca_SubCarinaal Station 7: subcarinaal 

Loca_ParaOesofageaal Station 8: para-oesofageaal (onder carina) 

Loca_LigamentumPulmonale Station 9: ligamentum pulmonale 

Loca_HalsLinks Lymfklier hals, links 

Loca_HalsRechts Lymfklier hals, rechts 

Loca_SupraclaviculairLinks Lymfklier supraclaviculair (scalenus), links 

Loca_SupraclaviculairRechts Lymfklier supraclaviculair (scalenus), rechts 

Per 10-08-2021  

Loca_subsarcomatoid Subtype sarcomatoid carcinoom (WHO) 
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Gebruik toetsenbord 
 

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

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

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

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

 ongedaan maken <Space-bar> 

scherm naar beneden naar gewenste schermkeuze alt <F10> 

scherm omhoog naar gewenste schermkeuze shift-alt<F10> 
   

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

Controle knop Zoek verplicht veld Alt <C> 
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Contact gegevens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

