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Algemeen 
Dit protocol (versie 1) is opgesteld volgens de Oncoline richtlijnen Niercelcarcinoom versie 2.0 (2010) 
en Pyelum en uretercarcinoom versie 1.1 (2007) en goedgekeurd, medio februari 2013  door het 
Commissie Beroeps Uitoefening (CBU) van de Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en 
ontwikkeld door Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Vanaf versie 
36 is het protocol in samenwerking met de expertise groep van de NVVP: Nederlandse 
Expertisegroep Urologische Pathologie (NEUP) 
 
Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 
 

• Nier 

• Nier (neoplasie) 
• Ureter 

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

Beoogde gebruikers 
De PPM en protocollen worden gebruikt door gebruikers, die bevoegdheid hebben vanuit de 

organisatie, waarvoor dit systeem ondersteuning biedt.  

Het leidend Laboratorium Informatie Systeem is verantwoordelijk voor het managen van de 

gebruikers en het onderscheiden van verschillende rollen in LIS mode. Voorbeelden van gebruikers 

zijn: Analist, Patholoog. 

In PCP mode is de PPM verantwoordelijk en is gebruiker iemand die lab specifieke instellingen van 
protocollen mag configureren. 
 

Disclaimer 
PALGA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:  

• Alle interactie tussen de PPM en LIS 

• Continue beschikbaarheid en de correctie werking  van de PPM  

• Medische content welke gebaseerd is op de multidisciplinaire richtlijnen, WHO tumor 
classificaties en /of op expert consensus, en daarmee niet verantwoordelijke of 
aansprakelijke voor bugs of incorrecte protocollair verslagen  

• De correctheid van de documentatie van de landelijke protocollen op de PALGA website en 
er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze documentatie 
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Overzicht van aanpassingen per uitgebrachte versie  

 

Versie 1 

Initiële versie:  Gebaseerd op richtlijn Niercelcarcinoom versie 2.0 (2010) en Pyelum en 

uretercarcinoom versie 1.1 (2007) 

Versie 2 

1. Voorwaarde rubriek Hilussnijvlak aangepast 

2. Hilussnijvlak opgenomen in de conclusie 

3. “Klininsch” aangepast in “Klinisch” in de parameterfile 

4. “Geexporteerd” aangepast in “Geëxporteerd” in de parameterfile 

 

Versie 3 

5. Extra rubriek “Sarcomatoide dedifferentiatie” toegevoegd 

6. Extra rubriek “Rhabdoide dedifferentiatie” toegevoegd 

7. Keuze in rubriek “Tumornecrose” is aangepast 

8. Keuze in rubriek “(Lymf-)angioinvasie is aangepast 

9. Rubriek “Marcoscopische ingroei in vena cava” is vervallen 

10. Extra rubriek “Macroscopische ingroei in” is toegevoegd 

11. Informatie toegevoegd achter Blauw Bolletjes bij de rubrieken “Perirenale vet” en 

“Peripelvine vet” 

12. Toevoegen van Sarcomatoide dedifferentiatie en Rhabdoide dedifferentiatie aan de 

conclusie. 

 

Versie 4 

13. TNM stadium wordt niet getoond bij oncocytoom en papillair adenoom 

Versie 5 

14. Technische update, geen inhoudelijke aanpassingen 

Versie 6 (04-02-2015) 

15. Voorwaarde bij rubriek “Invasiediepte pyelum” uitgebreid met lokalisatie tumor “bovenpool” 

en “onderpool” 

Versie 7 (22-06-2015) 

16. Sarcomatoide dedifferentiatie en Rhabdoide dedifferentiatie alleen in de conclusie 

vermelden indien aanwezig 

17. Toevoegen van Macroscopisch ingroei in + waarde aan de conclusie 

Versie 8 (02-07-2015) 

18. Extra rubrieken Sarcomatoide dedifferentiatie (%) en Rhabdoide dedifferentiatie (%)  

19. Extra rubriek Fascia van Gerota 
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Versie 9 (18-09-2015) 

20. Rubriek “Uretersnijvlak” als niet verplicht tonen als  lokalisatie tumor  =  pyelum (indien 

enigste keuze) 

Versie 10 (14-03-2016) 

21. Bugfix in diagnoseregel bij keuze “ureterectomie” in de rubriek “Type resectie” 

Versie 11 (18-04-2016) 

22. Aanpassing in diagnoseterm chromofoob niercelcarcinoom =*chromofoob carcinoom 

Versie 12 (12-12-2016) 

23. Extra keuze “urotheelcelcarcinoom in situ (pTis)” in de rubriek “Type tumor (WHO)” 

24. Extra rubriek “(Lymf-)angioinvasie” als niet verplichte rubriek bij “ja; urotheeltumor (volgens 

richtlijn pyelum - uretercarcinoom) in de rubriek “Tumor aanwezig “ 

25. Rubriek “(Overig) nierparenchym” wordt niet getoond bij keuze “nefroectomie” in de rubriek 

“Type resectie” 

26. Rubriek “Radiaire snijvlak t.h.v. de tumor” is verandert in “Uretersnijvlak distaal” 

27. Rubriek “Uretersnijvlak” is verandert is “Uretersnijvlak proximaal” 

Versie 13 (13-12-2016) 

28. Technische update 

Versie 14 (17-01-2017) 

29. Extra keuze “centraal” bij rubriek “Lokalisatie tumor”  

30. Rubriek “Snijvlakken hilusvaten” wordt niet meer getoond bij keuze “ureterectomie” uit de 

rubriek “Type  resectie” 

31. Rubriek “Uretersnijvlak proximaal” wordt niet meer getoond bij keuze “nefro-ureterectomie” 

uit de rubriek “Type  resectie” 

Versie 15 (24-04-2017) 

32. Aanpassing voorwaarde, bij keuze “centraal” uit de rubriek “Lokalisatie tumor” en als 

(invasieve) tumor aanwezig = ja; urotheeltumor (volgens richtlijn pyelum - uretercarcinoom) 

wordt nu de rubriek “Invasiediepte pyelum” getoond 

Versie 16 (19-09-2017) 

33. Extra rubriek “Circumferentieel snijvlak van de ureter” 

Versie 17 (30-10-2017) 

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

Versie 18 (01-01-2018) 

35. Invoering 8e editie TNM UICC Nier 

36. Invoering 8e editie TNM UICC Urethra 

37. Invoering 8e editie TNM UICC Prostaat 

38. Alle TNM worden afzonderlijk getoond, indien meerdere van toepassing zijn. 

Versie 19 (10-01-2018) 

39. Vermelding Ureter bij invasiediepte in de conclusie 
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Versie 20 (15-01-2018) 

40. Vermelding Pyelum bij invasiediepte in de conclusie 

41. Bugfix, afstand tot Circumferentieel snijvlak van de ureter kwam niet in de PV 

Versie 21 (01-02-2018) 

42. Aanpassing voorwaarde voor tonen rubriek “Uretersnijvlak proximaal” en “Uretersnijvlak 

distaal”. Wordt getoond bij keuze “proximale ureter” of “mid-ureter” of “distale ureter” 

In de rubriek “Lokalisatie tumor”   

Versie 22 (05-02-2018) 

43. Rubriek “Gradering volgens Fuhrman” wordt aangepast in “Gradering WHO”. 

44. Infotekst bij rubriek “Gradering WHO” is aangepast met de nieuwe tabel mbt de gradering 

45. Keuze “aanwezig (microscopisch) in vaten in het peripelvine vet” is aangepast naar 

“aanwezig (microscopisch) in vaten in het peripelvine of sinus vet” in de rubriek “(Lymf-

)angioinvasie” 

46. De pT waarde bij keuze “aanwezig (microscopisch) in de (musculaire) wand van de vena 

cava” was pT3c en wordt pT3b 

Versie 23 (16-03-2018) 

47. Extra rubriek “Betreft het een benigne afwijking?” 

Versie 24 (19-04-2018) 

48. Afkapwaarde maximale diameter bij papillair adenoom aangepast naar 1.5 cm 

Versie 25 (30-08-2018) 

49. Knoppen “kopieer” en “verwijder” toegevoegd in de tab “Aanvullingen”, meer informatie zie 

hoofdstuk “Verplaatsen oude conclusie” 

50. Rubriek “Macroscopisch ingroei in” vervalt ivm Errata 8e TNM UICC 

51. Rubriek “(Lymf-)Angioinvasie” is uitgebreid met de keuzes “vena renalis en/of segmentale 

musculaire venen”; “aanwezig in vena cava onder het diafragma”; “aanwezig in vena cava 

boven het diafragma”. Keuze “aanwezig (macroscopisch)” vervalt en aanpassing in keuze  

”aanwezig (microscopisch) in vaten in het peripelvine of sinus vet” 

Versie 26 (05-11-2018) 

52. Bugfix pT waarde bij keuze “aanwezig in vena cava onder het diafragma” in de rubriek 

“(Lymf-)angioinvasie”. pT waarde werd niet getoond 

53. Bugfix pT waarde bij keuze “aanwezig in vena cava boven het diafragma” in de rubriek 

“(Lymf-)angioinvasie”. pT3b waarde werd getoond i.p.v. pT3c 

Versie 27 (06-02-2019) 

54. Extra rubrieken “Snijvlak hooggradige dysplasie / CIS”; “Afstand tot hooggradige dysplasie / 

CIS”; “Afstand tot snijvlak  hooggradige dysplasie / CIS” 

Versie 28 (03-09-2019) 

55. Bugfix in de PV, “afstand tot radiaire snijvlak” vervalt wordt “Afstand tot uretersnijvlak 

distaal” 

56. Alle afstanden XXXX, worden nu achter het snijvlak genoemd “op x,x cm” 
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Versie 29 (12-11-2019) 

57. Extra rubriek “Eerdere neo-adjuvante therapie”  

Versie 30 (05-02-2020) 

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

Versie 31 (30-03-2020) 

59. Wijziging in voor voorwaarden: De rubriek “Ureter snijvlak proximaal” wordt nu ook getoond 

bij de waarde “distale ureter” (als enige keuze)  in de rubriek  “Lokalisatie tumor”  

60. De rubriek “Max diameter tumor (xx,x cm)” is een niet-verplicht veld bij keuze “ja, 

urotheelceltumor (volgens richtlijn pyelum-uretercarcinoom)”, in dit geval wordt er ook geen 

informatie tekst getoond 

Versie 32 (01-07-2020) 

61. Wijziging in tekst rubriek: rubriek “Snijvlak hooggradige dysplasie / CIS” wordt nu vermeld als 

“Uretersnijvlak hooggradige dysplasie / CIS” 

Versie 33 (02-07-2020) 

62. Correctie typefout: “musculairs propria” in “muscularis propria” 

Versie 34 (03-11-2020) 

63. Grenswaarde opgehoogd van 30 naar 75 lymfklieren in de rubrieken “Aantal regionale 

lymfklieren” en “waarvan met metastasen” 

Versie 35 (05-11-2021) 

64. Wijziging conclusie: waarde uit “Welke pool” en “Lokalisatie tumor” worden in de conclusie 

genoemd 

65. Differentiatiegraad (WHO 2004) veranderd in Differentiatiegraad (WHO/ISUP 2016) 

66. Default waarde “graad 4” uit de rubriek “Gradering volgens WHO” bij waarde “aanwezig” uit 

de rubrieken “Sarcomatoide dedifferentiatie” en “Rhabdoide dedifferentiatie”  

Versie 36 (13-04-2022) 

67. Vanaf versie 36 is het protocol in samenwerking met de expertise groep van de NVVP: 

Nederlandse Expertisegroep Urologische Pathologie (NEUP)  

68. Extra rubriek “Multifocaal” bij richtlijn pyelum – uretercarcinoom (UTUC EAU richtlijn) 

69. Rubriek “Max diameter tumor: (xx.x cm)” verplicht bij richtlijn pyelum – uretercarcinoom  

( UTUC EAU richtlijn) 

Versie 37 (22-12-2022) 

70. Extra keuze “middendeel” in de rubriek “Lokalisatie tumor”; en “embolisatie en/of coiling” in 

de rubriek “Eerdere neo-adjuvante therapie” 

71. Nieuwe indeling in de rubriek “Type tumor (WHO 2022)” conform 5th edition WHO 

Classification of Tumours Urinary and Male Genital Tumours 

72. Nieuwe rubrieken “Heldercellige niertumoren”; “Papillaire niertumoren”; “Oncocytaire -en 

chromofobe nierceltumoren”; “Andere oncocytaire tumoren”; “Overige niertumoren” en 

“Moleculair onderscheidend niercarcinoom” 

73. Rubriek “Type  papillair niercelcarcinoom” vervalt 
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74. Keuze “anders” is aangepast naar “niet aanwezig” in de rubrieken “Perirenale vet” ;” 

Peripelvine vet”; “Pyelum” 

75. Rubrieken “Fascia van Gerota” en “Pyelum” zijn verplicht 

76. Rubriek “(Lymf-)Angioinvasie” wordt “Angioinvasie” en met extra keuze “niet aanwezig in 

vaten in het peripelvine of sinus vet” 

Versie 38 (11-01-2023) 

77. Extra controle op verschillen tussen waarden “laaggradig” en “hooggradig” in rubriek 

“Differentiatiegraad (WHO/ISUP 2016)” t.o.v. de oudere differentatiegraden 

78. Rubrieken “Sarcomatoide dedifferentiatie” en “Rhabdoide dedifferentiatie” worden 

onderdrukt bij benigne tumoren 

79. Rubriek “Gradering volgens WHO” wordt onderdrukt bij waarde “papillair adenoom” uit de 

rubriek “Papillaire niertumoren” 

Versie 39 (20-02-2023) 

80. Extra keuze “niet beoordeelbaar in vaten in het peripelvine of sinus vet” in de rubriek 

“Angioinvasie”, deze wordt alleen getoond bij waarde “niet te beoordelen” in de rubriek 

“Perirenale vet”en “Peripelvine vet” 

81. Correctie Palga thesaurus bij papillair niercelcarcinoom 

Versie 40 (27-03-2023) 

82. Extra controle op verschillen tussen waarden “laaggradig” en “hooggradig” in rubriek 

“Differentiatiegraad (WHO/ISUP 2016)” t.o.v. de oudere differentatie graden, correctie 

Graad 2 (WHO 1973) 

83. Correctie Palga code  *succinaatdehydrogenase deficient niercelcarcinoom 
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Handleiding 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie 

Toelichting 

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

ontvangst opgeven. 

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

ingevroren materiaal aangeven. 

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

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

Rubriek Zijdigheid: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de zijdigheid opgeven.  

Rubriek Welke pool: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij partiële 

nefrectomie. Hier kunt u de pool opgeven.  

Rubriek Andere organen: De rubriek is verplicht om in te vullen. Geen kan niet samen met de andere 

mogelijkheden. Hier kunt u andere organen opgeven. 
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Rubriek Klinische metastasen: De rubriek is verplicht om in te vullen. Niet aangetroffen of onbekend 

kan niet samen met de andere mogelijkheden. Hier kunt u metastasen opgeven. 

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

resectie <> partitiele nefrectomie. Niet verricht en/of niet aangetroffen of onbekend kan niet samen 

met de andere mogelijkheden. Hier kunt u de lokalistatie opgeven. 

Rubriek Lymfklier(resectie): De rubriek is verplicht om in te vullen. Niet verricht en/of niet 

aangetroffen kan niet samen met de andere mogelijkheden. Hier kunt u de lymfklier resectie 

opgeven. 

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

van de tumor opgeven. 

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

bij type (invasieve) tumor aanwezig is ja,. Grenswaarden zijn 0,1 t/m 30,0 cm. Hier kunt u de 

diameter grote van de tumor opgeven. 

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

getoond als rubriek (Invasieve) tumor aanwezig =ja* 

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

(invasieve) tumor aanwezig is nee. Hier kunt u het T-nummer opgeven van een eerder onderzoek. 

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

getoond bij type (invasieve) tumor aanwezig is nee,. Hier kunt u gegevens invullen van een eerder 

onderzoek. 
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Scherm 2 Microscopisch Niercelcarcinoom 

 

Toelichting 

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

wordt getoond als rubriek Eerdere therapie is ingevuld en ongelijk aan geen of niet vermeld 

Rubriek Type tumor (WHO 2022): De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de type tumor 

opgeven. Indien ‘anders’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. Indien ‘metastate’ , dan 

verschijnen de tekstvelden Primaire tumor en Lokalisatie primaire tumor, voor verdere 

omschrijving. Een tumordiameter > 0,5 cm is niet mogelijk bij papillair adenoom. 

Rubriek Heldercellige niertumoren: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de type tumor 

(WHO 2022) is gelijk aan Heldercellige niertumoren 

Rubriek Papillaire niertumoren: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de type tumor 

(WHO 2022) is gelijk aan Papillaire niertumoren 

Rubriek Oncocytaire -en chromofobe nierceltumoren: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier 

kunt u de type tumor (WHO 2022) is gelijk aan Oncocytaire -en chromofobe nierceltumoren 

Rubriek Overige niertumoren: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de type tumor 

(WHO 2022) is gelijk aan Overige niertumoren 
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Rubriek Moleculair onderscheidend niercarcinoom: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt 

u de type tumor (WHO 2022) is gelijk aan Moleculair onderscheidend niercarcinoom 

Rubriek Sarcomatoide dedifferentiatie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u aangeven 

of deze aanwezig is of niet. Deze rubriek wordt getoond als type tumor is ongelijk aan papillair 

adenoom of oncocytoom.  

Rubriek Sarcomatoide dedifferentiatie (%): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Grenswaarden 

0-100% 

Rubriek Rhabdoide dedifferentiatie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u aangeven of 

deze aanwezig is of niet. Deze rubriek wordt getoond als type tumor is ongelijk aan papillair 

adenoom of oncocytoom. 

Rubriek Rhabdoide dedifferentiatie (%): De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Grenswaarden 0-

100% 

Rubriek Gradering volgens WHO: De rubriek is verplicht om in te vullen.   

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

(WHO) is metastase.  Vrije tekst invoer. 

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

type tumor (WHO) is metastase.  Vrije tekst invoer. 

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

multifocaal is.  

Rubriek Perirenale vet: De rubriek is verplicht om in te vullen.   

Rubriek Peripelvine vet: De rubriek is verplicht om in te vullen.   

Rubriek Fascia van Gerota: De rubriek is verplicht om in te vullen.   

Rubriek Pyelum: De rubriek is verplicht om in te vullen  

Rubriek Tumornecrose: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Indien ‘aanwezig; percentage’ , 

dan verschijnt een tekstveld voor het percentage (waarde moet tussen de 1% en 100% liggen). Hier 

kunt u de tumornecrose opgeven.  

Rubriek Angioinvasie: De rubriek is verplicht om in te vullen.   
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Scherm 3 Microscopisch Pyelum- en uretercarcinoom 

 

Toelichting 

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

wordt getoond als rubriek Eerdere therapie is ingevuld en ongelijk aan geen of niet vermeld 

Rubriek Type tumor (WHO): De rubriek is verplicht om in te vullen. Hier kunt u de type tumor 

opgeven. Indien ‘anders’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

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

bij type tumor (WHO) is (papillair) urotheelcelcarcinoom * of adenocarcinoom. 

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

type tumor (WHO) is plaveiselcelcarcinoom. 

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

getoond bij type tumor (WHO) is (papillair) urotheelcelcarcinoom *. Graad 1 kan niet samen met 

hooggradig en graad 3 kan niet samen met laaggradig. 

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

getoond bij type tumor (WHO) is (papillair) urotheelcelcarcinoom *.  

Rubriek Multifocaal: De rubriek is verplicht om in te vullen.  
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Rubriek Invasiediepte pyelum: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij 

lokalisatie tumor is pyelum. 

Rubriek Invasiediepte uterer: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij 

lokalisatie tumor bevat ureter. 
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Scherm 4 Microscopisch Overig 

 

Toelichting 

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

bijnier. Indien ‘anders’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. 

Rubriek (Overig) pyelum-/ureterslijmvlies: De rubriek is verplicht om in te vullen als invasieve tumor 

aanwezig is nee. Deze wordt als niet verplichte vraag getoond als invasieve tumor aanwezig is ja..  

Indien ‘anders’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. Geen afwijking kan niet samen met 

een van de andere mogelijkheden. 

Rubriek (Overig) nierparenchym: De rubriek is verplicht om in te vullen als invasieve tumor aanwezig 

is nee. Deze wordt als niet verplichte vraag getoond als invasieve tumor aanwezig is ja..  Indien 

‘anders’ , dan verschijnt een tekstveld voor omschrijving. Geen afwijking kan niet samen met een van 

de andere mogelijkheden. 
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Scherm 5 Immunohistochemie 
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Scherm 6 Snijvlakken 

 

Toelichting 

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

invasieve tumor is ja,. En als type resectie is ongelijk aan partiele nefrectomie  

Rubriek Renale (nierparenchymateuze) snijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als invasieve tumor is ja, niertumor. En als type resectie is gelijk aan partiele nefrectomie. 

Indien ‘vrij’ , dan verschijnt een keuzeveld voor afstandbepaling tot snijvlak. Indien ‘exact’ , dan 

verschijnt een invoerveld voor exacte afstandbepaling tot snijvlak. 

Rubriek  Afstand tot Renale (nierparenchymateuze) snijvlak: De rubriek is niet verplicht om in te 

vullen. Deze wordt als keuze veld getoond indien renalesnijvlak is vrij. Deze wordt als invoer veld 

getoond indien renalesnijvlak is exact (tussen 0,1 en 15,0 cm). 

Rubriek Hilussnijvlak: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als peripelvine vet 

is tumordoorgroei of lokalisatie is pyelum en dieptegroei is ingroei in het peripelvine vet. Indien ‘vrij’ 

, dan verschijnt een keuzeveld voor afstandbepaling tot snijvlak. Indien ‘exact’ , dan verschijnt een 

invoerveld voor exacte afstandbepaling tot snijvlak. 
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Rubriek Afstand tot hilussnijvlak: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt als keuze 

veld getoond indien hilussnijvlak is vrij. Deze wordt als invoer veld getoond indien hilussnijvlak is 

exact (tussen 0,1 en 15,0 cm). 

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

tumor aanwezig is ja; niertumor of ja; urotheeltumor en lokalisatie tumor is pyelum. Indien ‘vrij’ , dan 

verschijnt een keuzeveld voor afstandbepaling tot snijvlak. Indien ‘exact’ , dan verschijnt een 

invoerveld voor exacte afstandbepaling tot snijvlak. 

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

keuze veld getoond indien perirenaal snijvlak is vrij. Deze wordt als invoer veld getoond indien 

perirenaal snijvlak is exact (tussen 0,1 en 15,0 cm). 

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

invasieve tumor aanwezig is ja; niertumor of ja; urotheeltumor en lokalisatie tumor is proximale 

ureter of mid-ureter of distale ureter. Indien ‘vrij’ , dan verschijnt een keuzeveld voor 

afstandbepaling tot snijvlak. Indien ‘exact’ , dan verschijnt een invoerveld voor exacte 

afstandbepaling tot snijvlak. 

Rubriek Afstand tot uretersnijvlak proximaal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

als keuze veld getoond indien uretersnijvlak is vrij. Deze wordt als invoer veld getoond indien 

uretersnijvlak is exact (tussen 0,1 en 15,0 cm). 

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

invasieve tumor aanwezig is ja; niertumor of ja; urotheeltumor en lokalisatie tumor is proximale 

ureter of mid-ureter of distale ureter. Indien ‘vrij’ , dan verschijnt een keuzeveld voor 

afstandbepaling tot snijvlak. Indien ‘exact’ , dan verschijnt een invoerveld voor exacte 

afstandbepaling tot snijvlak. 

Rubriek Afstand tot Uretersnijvlak distaal: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt als 

keuze veld getoond indien radiaire snijvlak t.h.v. de tumor is vrij. Deze wordt als invoer veld getoond 

indien radiaire snijvlak t.h.v. de tumor is exact (tussen 0,1 en 15,0 cm). 

Rubriek Circumferentieel snijvlak van de ureter: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt 

getoond als invasieve tumor aanwezig is ja; niertumor of ja; urotheeltumor en lokalisatie tumor is 

proximale ureter of mid-ureter of distale ureter. Indien ‘vrij’ , dan verschijnt een keuzeveld voor 

afstandbepaling tot snijvlak. Indien ‘exact’ , dan verschijnt een invoerveld voor exacte 

afstandbepaling tot snijvlak 

Rubriek Hooggradige dysplasie/CIS: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als 

(Overig) pyelum-/ureterslijmvlies is hooggradige dysplasie / CIS. Indien ‘vrij’ , dan verschijnt een 

keuzeveld voor afstandbepaling tot snijvlak. Indien ‘exact’ , dan verschijnt een invoerveld voor exacte 

afstandbepaling tot snijvlak 
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Rubriek Snijvlak bijnier: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond als andere 

organen is bijnier en als bijnier is tumordoorgroei of metastase. Indien ‘vrij’ , dan verschijnt een 

keuzeveld voor afstandbepaling tot snijvlak. Indien ‘exact’ , dan verschijnt een invoerveld voor exacte 

afstandbepaling tot snijvlak. 

Rubriek Afstand tot snijvlak bijnier: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt als keuze 

veld getoond indien snijvlak bijnier is vrij. Deze wordt als invoer veld getoond indien snijvlak bijnier is 

exact (tussen 0,1 en 15,0 cm). 

Scherm 7 Lymfklieren 

 

Toelichting 

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

lymfklier resectie is ongelijk aan niet verricht en/of niet aangetroffen. De waarden moeten liggen 

tussen 0 en 30 en moeten gehele getallen zijn.  

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

aantal regionale lymfklieren is groter dan 0 of aantal regionale lymfklieren is nog niet ingevuld. De 
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waarden moeten liggen tussen 0 en 30 en moeten gehele getallen zijn. De waarde mag niet groter 

zijn dan de waarde van aantal regionale lymfklieren. 

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

als waarvan met metastasen is groter dan 1 en invasieve tumor is ja, urotheel.  

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

vullen. Deze wordt getoond als waarvan met metastasen is groter dan 1. 
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Scherm 8 Protocollaire verslaglegging (PV) 

 

Toelichting 

In het Protocollair verslag worden alle ingevulde rubrieken gestructureerd weergeven.   
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Scherm 9 Conclusie, Diagnose en Aanvulling 

 

Toelichting 

Bij de Conclusie1 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.  

Het Aanvulling scherm bevat een mogelijkheid voor een microscopie aanvulling, die onderin het 

scherm kan worden ingevuld met een eigen tekst via de rubriek Aanvulling microscopie. Deze extra 

tekst wordt dan onderdeel van het PV en gaat niet verloren.  

 
1 In het grijze conclusie vak wordt de conclusie regel met een opmaak getoond waarmee een afgebroken regel 
op de volgende regel met een indent getoond wordt. 
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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 (BlauweBolletjes) 
Type resectie 
Verschil radicale en niet radicale nefrectomie = de hoeveelheid omliggend vet; radicaal is met de 

fascia van Gerota. 

Max diameter tumor 
afmeting tumor en pT-stadium; grootste tumorhaard vermelden. Afkapwaarden tumorgrootte in 8e 
pTNM: 4 cm, 7 cm en 10 cm. 
pT1  beperkt tot de nier en ≤ 7 cm.  
pT1a tumor ≤ 4 cm 
pT1b tumor >  4 tot ≤ 7 cm 
pT2  tumor beperkt tot de nier en > 7cm.  
pT2a 7-10 cm 
pT2b > 10 cm 
 
Papillaire niertumoren 
Papillair adenoom; de tumor moet laaggradig zijn en niet groter dan 15 mm en geen kapsel aanwezig. 
Papillair niercelcarcinoom; subtypering in 1 en 2 hoeft niet meer, wel gradering 
 
Gradering volgens WHO 
Gradering volgens WHO /ISUP  
Graad 1: nucleoli zijn afwezig of onopvallend en basofiel bij vergroting van 400x   
Graad 2: nucleoli opvallend en eosinofiel bij vergroting van 400x en zichtbaar, maar niet prominent 
bij vergroting van 100x  
Graad 3:  nucleoli opvallend en eosinofiel bij  vergroting van 100x  
Graad 4: sterke kernpolymorfie (polylobulering), meerkerninge tumor reuscellen en of rhabdoide- en 
of sarcomatoide differentiatie 
 
Percentage graad 4 
graad 4: sterke kernpolymorfie (polylobulering), meerkerninge tumor reuscellen en of rhabdoide- en 
of sarcomatoide differentiatie  
 
Perirenale vet / Perpelvine vet / Macroscopisch ingroei in vena cava 
pT-status niercelcarcinoom.TNM 8ste editie 2017    
pT1 beperkt tot de nier en ≤ 7 cm.  
 pT1a   tumor ≤ 4 cm 
 pT1b  tumor >  4 tot ≤ 7 cm 
pT2 tumor beperkt tot de nier en > 7cm.  
 pT2a 7-10 cm 
 pT2b > 10 cm 
pT3 ingroei in grote venen of perirenaal vet (= vet rond de nier en omgeven door Gerota's fascie; 
geen doorgroei door de fascie van Gerota; zie pT4)  
 pT3a ingroei in vena renalis of takken daarvan segmentale takken of tumor invasie in het 
pelvicalyceal systeem ingroei in peripelvine of perirenale vet.  

pT3b   ingroei in vena cava onder diafragma 
 pT3c   ingroei in vena cava boven diafragma OF invasie in de wand van de vena cava 
pT4 door Gerota’s fascie (fascia renalis) in pararenaal vet of directe doorgroei in de bijnier  
Perirenale vet Info 
Uitbreiding in perirenale vet: concensus ISUP. Am J Surg Pathol 2013;37: 1505-1517 
Tumor in direct contact met perirenaal vetweefsel (geen bindweefselkapsel). 
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Uitbreiding van tumor in de vorm van onregelmatige uitlopers in het perirenale weefsel met of 
zonder fibrose. 
Een uitpuilende tumor met een kapsel wordt niet beschouwd als perirenale uitbreiding. 

Peripelvine vet Info 
Uitbreiding in peripelvine vet: concensus ISUP. Am J Surg Pathol 2013;37: 1505-1517 
Tumor in direct contact met peripelvine vetweefsel (geen bindweefselkapsel). 
Tumor in direct contact met losmazig bindweefsel  dat duidelijk buiten het nierparenchym gelegen is. 
Tumoringroei in met endotheel beklede ruimtes in het peripelvine vet. 

(Lymfo)vasculaire invasie in het peripelvaire (vet)weefsel wordt als  invasie beschouwd, onafhankelijk 

van de diameter van het vat. 

Fascia van Gerota 

pT4 = tumordoorgroei 

Invasiediepte pyelum en ureter 
pTstatus pyelum/uretercarcinoom; pTNM 8ste editie 2017;  
pTa: niet invasief papillair carcinoom 
pTis: carcinoma in situ 
pT1: beperkt tot de submucosa. 
pT2: beperkt tot de muscularis propria. 
pT3: pyelum: uitbreiding door muscularis in peripelvine vet of nierparenchym.  
pT3: ureter: uitbreiding door muscularis in bindweefsel/vet rond de ureter. 
pT4: ingroei in omgevende organen of door de nier in perirenaal vet. 

Bijnier 
pTNM 8e editie;  
pT4 niercelcarcinoom: door Gerota’s fascie (fascia renalis) in pararenaal vet of directe doorgroei in de 
bijnier 

pT4 pyelum/uretercarcinoom:  ingroei in omgevende organen of door de nier in perirenaal vet. 

 
Aantal regionale lymfklieren / waarvan met metastasen 
pN-status niercelcarcinoom; pTNM 8ste editie 2017;   
N0 Geen lymfkliermetastase 
N1 metastase in regionale lymfklier(en) 
Regionale lymfklieren: hilus en abdominaal para-aortaal en para-cavaal.  
  
pN-status pyelum/uretercarcinoom; pTNM 8ste editie 2017;   
N0 Geen lymfkliermetastase 
N1 metastase   ≤ 2 cm in 1 lymfklier 
N2 metastase   > 2 cm in 1 lymfklier of metastasen in meerdere lymfklieren 
Regionale lymfklieren: hilus en abdominaal para-aortaal en para-cavaal en voor de ureter ook klieren 
van het bekken.  
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Diameter grootste metastase 
pN-status pyelum/uretercarcinoom; pTNM 8ste editie 2017;   
N0 Geen lymfkliermetastase 
N1 metastase   ≤ 2 cm in 1 lymfklier 
N2 metastase   > 2 cm in 1 lymfklier of metastasen in meerdere lymfklieren 
Regionale lymfklieren: hilus en abdominaal para-aortaal en para-cavaal en voor de ureter ook klieren 
van het bekken.  
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Gecomprimeerd totaaloverzicht van gegevens en gebruikers opties 

Interne naam Externe naam Veld definitie sc
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Klin Macro        

wijzevanontvangst Wijze van ontvangst Tekenreeks 1  x   

ingevrorenmataanw Ingevroren materiaal aanwezig Tekenreeks 1  x   

typeresectie Type resectie Tekenreeks 1 x  x x 

typeresectieanders Type resectie anders Tekenreeks 1 x  x x 

zijdigheid Zijdigheid Tekenreeks 1 x  x x 

welkepool Welke pool Tekenreeks 1  x   

welkepoolanders Welke pool anders Tekenreeks 1  x2   

andereorganen Andere organen Tekenreeks 1     

andereorganenanders Andere organen anders Tekenreeks 1     

klinischmetastasen Klinisch metastasen Tekenreeks 1 x    

klinischmetastasenanders Klinisch metastasen anders Tekenreeks 1 x    

lokalisatietumor Lokalisatie tumor Tekenreeks 1 x   x 

lokalisatietumoranders Lokalisatie tumor anders Tekenreeks 1 x    

lymfklierresectie Lymfklier(resectie) Tekenreeks 1 x    

lymfklierresectieanders Lymfklier(resectie) anders Tekenreeks 1 x    

maxdiametertumor Max diameter tumor: (xx.x cm) Getal 1 x  x  

invasievetumoraanwezig Invasieve tumor aanwezig Tekenreeks 1 x   x 

EerdereTherapie Eerdere neo-adjuvante therapie Tekenreeks 1     

eerdertnummer Eerder T-nummer Tekenreeks 1  x   

eerdergediagtumor Eerder gediagnostiseerde tumor Tekenreeks 1  x   

        

        

Niertum        

ResponseTherapie Respons op neo-adjuvante therapie Tekenreeks 2   X  

typetumonier Type tumor (WHO): Tekenreeks 2 x  x x 

typetumornieranders Type tumor (WHO) anders: Tekenreeks 2 x  x x 

HeldercelligeNierTumoren Heldercellige niertumoren Tekenreeks 2 x    

PapillaireNierTumoren Papillaire niertumoren Tekenreeks 2 x    

OncocytChromoNiercelTumoren Oncocytaire -en chromofobe 
nierceltumoren Tekenreeks 

2 x    

AndOncocytTymoren Andere oncocytaire tumoren Tekenreeks 2 x    

OverigeNierTumoren Overige niertumoren Tekenreeks 2 x    

MoleculOnderscheidNierCarcin Moleculair onderscheidend niercarcinoom Tekenreeks 2 x    

TypeTumorNierAndersBenigne Betreft het een benigne afwijking? Tekenreeks 2 x    

sarcomatoidedediff Sarcomatoide dedifferentiatie Tekenreeks 2 x  x  

sarcomatoidedediffperc Sarcomatoide dedifferentiatie % Getal 2   x  

rhabdoidedediff Rhabdoide dedifferentiatie Tekenreeks 2 x  x  

rhabdoidedediffperc Rhabdoide dedifferentiatie % Getal 2   x  

papillairniercelcarcinoom Type  papillair niercelcarcinoom: Tekenreeks 2  x x  

Graderingfurhman Gradering volgens WHO Tekenreeks 2 x  x  

Primairetumor Primaire tumor: Tekenreeks 2 x  x x 

lokalisatieprimairetumor Lokalisatie primaire tumor: Tekenreeks 2 x  x x 

Multifocaal Multifocaal Tekenreeks 2  x   

Perirenalevet Perirenale vet: Tekenreeks 2 x  x  

Peripelvinevet Peripelvine vet: Tekenreeks 2 x  x  

Fasciavangerota Fascia van Gerota Tekenreeks 2   X  

Pyelum Pyelum: Tekenreeks 2  x   

pyelumanders Pyelum anders: Tekenreeks 2  x1   

tumornecrose Tumornecrose:  (nv) Tekenreeks 2  x x  

tumornecrosepercentage Tumornecrose anders:  (nv) Tekenreeks 2  x1 x  

lymfangioinvasie Angioinvasie: Tekenreeks 2 x  x  

        

 
2 Let op: Is afhankelijk van  ‘parent’ rubriek. 
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Pyelum Ureter        

ResponseTherapie Respons op neo-adjuvante therapie Tekenreeks 2   X  

typetumoruro Type tumor (WHO): Tekenreeks 3 x  x x 

typetumoruroanders Type tumor (WHO) anders: Tekenreeks 3 x  x x 

diffgraadwho2004 Differentiatiegraad (WHO 2004): Tekenreeks 3 x  x  

diffgraadwho Differentiatiegraad (WHO): Tekenreeks 3 x  x  

diffgraadwho1973 Differentiatiegraad (WHO 1973): Tekenreeks 3  x x  

diffgraadmalmstrom Differentiatiegraad (Malmstrom): Tekenreeks 3  x x  

invasiedieptepyelum Invasiediepte pyelum: Tekenreeks 3 x  x  

invasiediepteureter Invasiediepte ureter: Tekenreeks 3 x  x  

        

        

        

Overig        

bijnier Bijnier: Tekenreeks 4 x  x  

bijnieranders Bijnier anders: Tekenreeks 4 x  x  

ovpyeluretslijmvlies (Overig) pyelum-/ureterslijmvlies: Tekenreeks 4 x  x  

ovpyeluretslijmvliesanders (Overig) pyelum-/ureterslijmvlies anders: Tekenreeks 4 x  x  

nierparenchym (Overig) nierparenchym: Tekenreeks 4 x  x  

nierparenchymanders (Overig) nierparenchym anders: Tekenreeks 4 x  x  

        

Immuno        

Immunohistochemie Immunohistochemie Tekenreeks  5     

ALK_FISH_AB ALK FISH / AB  Tekenreeks  5     

AMACR AMACR Tekenreeks  5     

BRG1 BRG1 Tekenreeks  5     

CathepsinK Cathepsin K Tekenreeks  5     

CAIX CAIX Tekenreeks  5     

CD117 CD117 Tekenreeks  5     

CKAE13 CKAE1/3 Tekenreeks  5     

CK7 CK7 (nv) Tekenreeks  5     

CK8_18 CK8/18 (nv) Tekenreeks  5     

CK20 CK20 (nv) Tekenreeks  5     

EMA EMA (nv) Tekenreeks  5     

FH2SC FH/2SC (nv) Tekenreeks  5     

GATA3 GATA-3 (nv) Tekenreeks  5     

HMB45 HMB45 (nv) Tekenreeks  5     

INI1 INI1 (nv) Tekenreeks  5     

MelanA Melan A (nv) Tekenreeks  5     

SDH SDH (nv) Tekenreeks  5     

TFEB_FISH_AB TFEB FISH / AB (nv) Tekenreeks  5     

TFE3_FISH_AB TFE3 FISH / AB (nv) Tekenreeks  5     

Vimentine Vimentine (nv) Tekenreeks  5     

ImmBeschrijvingOverig Beschrijving andere IHC Tekenreeks  5     

ImmBeschrijvingOverigAnders Andere IHC Tekenreeks  5     

        

Snijvlakken        

snijvlakhilusvaten Snijvlakken hilusvaten: Tekenreeks 5 x  x  

renalesnijvlak Renale (nierparenchymateuze) snijvlak Tekenreeks 5 x    

afstandtotrenalesnijvlak Afstand tot Renale (nierparenchymateuze) 
snijvlak Tekenreeks 

5  x   

afstandtotrenalesnijvlakex Afstand tot Renale (nierparenchymateuze) 
snijvlak 

Getal 5  x   

hilussnijvlak Hilussnijvlak: Tekenreeks 5 x    

afstandtothilussnijvlak Afstand tot hilussnijvlak: Tekenreeks 5  x   

afstandtothilussnijvlakex Afstand tot hilussnijvlak: Getal 5  x   
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Interne naam Externe naam Veld definitie sc
h

er
m

 

M
D

S 

Pa
ra

m
et

er
 

C
o

n
cl

u
si

e 

D
ia

gn
o

se
 

perirenaalsnijvlak Perirenaal snijvlak: Tekenreeks 5 x  x  

afstandtotperisnijvlak Afstand tot perirenaal snijvlak: Tekenreeks 5  x   

afstandtotperisnijvlakex Afstand tot perirenaal snijvlak: Getal 5  x   

uretersnijvlak Uretersnijvlak: Tekenreeks 5 x  x  

afstandtoturetersnijvlak Afstand tot uretersnijvlak: Tekenreeks 5  x   

afstandtoturetersnijvlakex Afstand tot uretersnijvlak: Getal 5  x   

radiairesnijvlak Radiaire snijvlak t.h.v. de tumor: Tekenreeks 5 x  x  

afstandtotradiairesnijvlak Afstand tot radiaire snijvlak: Tekenreeks 5  x   

afstandtotradiairesnijvlakex Afstand tot radiaire snijvlak: Getal 5  x   

snCircumUreter Circumferentieel snijvlak van de ureter Tekenreeks 5 x  x  

afstandtotsnCircumUreter Afstand tot circumferentieel snijvlak van 
de ureter Tekenreeks 

5     

afstandtotsnCircumUreterEx Afstand tot circumferentieel snijvlak van 
de ureter Getal 

5     

snijvlakHGDCIS Snijvlak hooggradige dysplasie / CIS Tekenreeks 5 X  X  

afstandtotsnijvlakHGDCIS Afstand tot hooggradige dysplasie / CIS Tekenreeks 5  X   

afstandtotsnijvlakHGDCISex Afstand tot hooggradige dysplasie / CIS Getal 5  X   

snijvlakbijnier Snijvlak bijnier: Tekenreeks 5 x  x  

afstandtotsnijvlakbijnier afstand tot snijvlak bijnier: Tekenreeks 5  x   

afstandtotsnijvlakbijnierex afstand tot snijvlak bijnier: Getal 5  x   

        

        

Lymfklieren        

aantalregiolymfklieren Aantal regionale lymfklieren: Getal 6 x  x x 

metmetastasen waarvan met metastasen: Getal 6 x  x x 

lokaltumposregiolymfstat Lokalisatie tumorpositieve regionale 
lymfklierstation(s): Tekenreeks 

6  x   

diametergrootmetastase Diameter grootste metastase  Tekenreeks 6 x    

        

        

Afgeleidegegevens        

TNM8 PTNM 8ste editie       
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Overzicht van geparametriseerde rubrieken 
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Overzicht van controles 
• "geen", in de rubriek Andere organen, kan niet samen met een van de andere 

mogelijkheden. 

• "niet aangetroffen", in de rubriek Klinische metastase(n), kan niet samen met een van de 

andere mogelijkheden 

• "onbekend", in de rubriek Klinische metastase(n), kan niet samen met een van de andere 

mogelijkheden 

• "onbekend", in de rubriek Lokalisatie tumor, kan niet samen met een van de andere 

mogelijkheden 

• "niet verricht en/of niet aangetroffen”, in de rubriek Lymfklier(resectie), kan niet samen met 

een van de andere mogelijkheden 

• Max diameter tumor mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 30,0 cm 

• Als bij “papillair adenoom", in de rubriek Type tumor,  indien tumordiameter,  in de rubriek 

Max diameter tumor,  = > 0,5 cm dan waarschuwing: combinatie tumordiameter > 0,5 cm en 

papillair adenoom is niet mogelijk. 

• Het ingevulde percentage bij “aanwezig; percentage”, in de rubriek Tumornecrose,  indien 

tumordiameter,  in de rubriek Max diameter tumor,  mag de waarden aannemen van 1%  

t/m 100 %, en mag geen decimalen bevatten. 

• “graad 1”, in de rubriek Differentiatiegraad(WHO 1973), kan niet samen met “hooggradig”, 

in de rubriek Differentiatiegraad(WHO 2004) en “graad 3”, in de rubriek 

Differentiatiegraad(WHO 1973), kan niet samen met “laaggradig” , in de rubriek 

Differentiatiegraad(WHO 2004). 

• "geen afwijking", in de rubriek (Overig) pyelum-/ureterslijmvlies, kan niet samen met een 

van de andere mogelijkheden. 

• "geen afwijking", in de rubriek (Overig) nierparenchym, kan niet samen met een van de 

andere mogelijkheden. 

• De exact opgegeven waarde van rubriek Afstand tot hilussnijvlak, mag de waarden 

aannemen van 0,1 t/m 15,0 cm. 

• De exact opgegeven waarde van rubriek Afstand tot perirenaal snijvlak, mag de waarden 

aannemen van 0,1 t/m 15,0 cm. 

• De exact opgegeven waarde van rubriek Afstand tot uretersnijvlak, mag de waarden 

aannemen van 0,1 t/m 15,0 cm. 

• De exact opgegeven waarde van rubriek Afstand tot radiaire snijvlak, mag de waarden 

aannemen van 0,1 t/m 15,0 cm. 

• De exact opgegeven waarde van rubriek Afstand tot snijvlak bijnier, mag de waarden 

aannemen van 0,1 t/m 15,0 cm. 

• De opgegeven waarde van rubriek Aantal regionale lymfklieren, mag de waarden aannemen 

van 0 t/m 30 en mag geen decimalen bevatten. 

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

van 0 t/m 30 en mag geen decimalen bevatten. 

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

rubriek aantal regionale lymfklieren. 
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Overzicht van berekeningen 
 

pTNM 

T = a  als Invasiediepte pyelum of ureter = geen invasieve groei 
T = 1  als Invasiediepte pyelum of ureter = beperkt tot het slijmvliesstroma 
T = 1   beperkt tot de nier en ≤ 7 cm. 
T = 1a  als Max diameter tumor =< 4,0 cm 
T = 1b  als 4,0 cm < Max diameter tumor =< 7,0 cm 
T = 2  als Invasiediepte pyelum of ureter = ingroei in de musculairs 
T = 2   tumor beperkt tot de nier en > 7cm. 
T = 2a  als 7,0 cm < Max diameter tumor =< 10,0 cm 
T = 2b  als Max diameter tumor > 10,0 cm 
T = 3  als Invasiediepte pyelum = ingroei in het nierparenchym 
T = 3  als Invasiediepte pyelum = ingroei in het peripelvine vet 
T = 3 als Invasiediepte ureter = doorgroei door de muscularis in het vet of bindweefsel  

rond de ureter 
T = 3a  als perirenale vet = tumordoorgroei 
T = 3a  als peripelvine vet = tumordoorgroei 
T = 3a  als (Lymf-)angioinvasie = aanwezig (macroscopisch) 
T = 3a  als (Lymf-)angioinvasie = aanwezig (microscopisch) in vaten in het peripelvine vet 
T = 3a  als Macroscopisch ingroei in = vena renalis en/of segmentale musculaire venen 
T = 3b  als Macroscopisch ingroei in = vena cava onder het diafragma 
T = 3c  als (Lymf-)angioinvasie = aanwezig (microscopisch) in de (musculaire) wand van de  

                                                            vena cava 
T = 3c  als Macroscopisch ingroei in = vena cava boven het diafragma 
T = 4  als Invasiediepte pyelum = ingroei door de nier in het perirenale vet 
T = 4  als Invasiediepte ureter = ingroei in omliggende organen 
T = 4  als Fascia van Gerota = tumordoorgroei 
T = 4  als Bijnier = tumordoorgroei 
N = x  als Aantal regionale lymfklieren = 0 
N = 0  als waarvan met metastasen = 0 
N = 1  als waarvan met metastasen = 1 
N = 1  als Afmeting grootste tumorpositieve lymfklier =< 2,0 cm 
N = 2  als waarvan met metastasen >= 2 
N = 2  als Afmeting grootste tumorpositieve lymfklier > 2,0 cm 
M = 1  als Bijnier = metastase 
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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/

