
 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Prostaat Carcinoom     Pagina 1 van 37  
 

 

 

Landelijke PALGA Protocol: 

 

Prostaatcarcinoom 

 

 

 

 

 

 

 

Auteursrechten 
Dit document bevat door auteursrechten beschermde informatie. Alle rechten zijn voorbehouden. 

Geen enkel onderdeel van dit document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Stichting PALGA worden gekopieerd, gereproduceerd of vertaald in een andere taal. 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Stichting PALGA. 

 

 

 



 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Prostaat Carcinoom     Pagina 2 van 37  
 

Inhoudsopgave 
Algemeen 

Overzicht van aanpassingen per uitgebrachte versie 

Handleiding 

Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie 

     Scherm 2 NeuroSafe 

Scherm 3 Tumor Microscopie, wel/geen tumoren aanwezig 

Scherm 4 Tumor uitbreiding en snijvlakken 

Scherm 5 Lymfklieren 

     Scherm 6 Consult/revisie 

Scherm 7 Protocollaire verslaglegging (PV) 

Scherm 8 Conclusie en Diagnose 

     Verplaatsen oude conclusie 

Informatie (BlauweBolletjes) 

Gecomprimeerd totaaloverzicht van gegevens en gebruikers opties 

Overzicht van geparametriseerde rubrieken 

Overzicht van controles 

Overzicht van berekeningen 

Gebruik toetsenbord 

Contact gegevens 

 

  



 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Prostaat Carcinoom     Pagina 3 van 37  
 

Algemeen 
Dit protocol (vanaf versie 6) is opgesteld volgens de richtlijn prostaatcarcinoom versie 2.0 (2014), en 
goedgekeurd, medio september 2012 door de Commissie Beroeps Uitoefening (CBU) van de 
Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en ontwikkeld door Pathologisch-Anatomisch Landelijk 
Geautomatiseerd Archief (PALGA) in samenwerking met de Commissie Palga Protocollen (voorheen 
Werkgroep Protocollen Palga (WGP)). 
Vanaf versie 37 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: 
 

• Prostaat 

• Prostaat met lymfklierdissectie 

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

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

organisatie, waarvoor dit systeem ondersteuning biedt.  

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

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

zijn: Analist, Patholoog. 

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

Disclaimer 
PALGA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:  

• Alle interactie tussen de PPM en LIS 

• Continue beschikbaarheid en de correctie werking  van de PPM  

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

• 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 1-5 

Alle functionele aanpassingen van de versie 1-5 zijn ingebouwd in versie 6 en worden hier niet meer 

apart vernoemd. Deze staan vermeld in het document “Prostaatcarcinoom documentatie versie 5”. 

Deze is opvraagbaar bij de adviseur & beheerder landelijke protocollen, Stichting PALGA. 

Versie 6 

1. Gleasonscore als niet verplicht tonen bij rubriek “type tumor” is ductaal carcinoom of anders. 

2. Keuze chronische ontsteking bij rubriek “(Andere) afwijkingen” toegevoegd 

3. (Andere) afwijkingen als verplicht bij rubriek bij “(Andere) afwijkingen” is anders 

4. Tekst rubriek “Invasie in aangrenzende structuren anders dan vesiculae seminalis” aangepast 

5. Rubriek “Diameter grootste metastase” toegevoegd 

6. Keuze nee, geen tumor aangetroffen toegevoegd aan de rubriek “Invasieve tumor aanwezig” 

7. Keuze niet te beoordelen toegevoegd aan de rubriek “Perineurale ingroei” 

8. Keuze niet te beoordelen toegevoegd aan de rubriek “Vasoinvasieve ingroei” 

9. Rubriek “Volumepercentage tumor TUR“ toegevoegd. 

10. Rubrieken “Perineurale ingroei”; “Vasoinvasieve ingroei” en “Volumepercentage tumor TUR“ 

opgenomen in parameterfile 

Versie 7 (05-09-2014) 

11. Eenheid diameter grootste metastase van “mm” naar “cm”  

12. Bug in PV, vermelden van verkeerde zin bij het optellen van de lymfklieren, is opgelost. 

Versie 8 (03-10-2014) 

13. Keuze “basis / apex” is bij de rubriek “Locatie tumor I,II en III” uitgesplitst 

14. “y” is toegevoegd aan de TNM als “Eerdere therapie” is ingevuld. 

15. Eerdere therapie + waarde is toegevoegd aan de conclusie 

Versie 9 (18-11-2014) 

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

17.  Waarschuwing toegevoegd: “Tumorlokalisatie ingevuld gecombineerd met Extra-

prostatische uitbreiding niet aanwezig is zeer onwaarschijnlijk" 

18. Uitbreiding keuze rubriek “Invasieve tumor aanwezig” met “nee, benigne hyperplasie” 

19. Toegevoegd, waarschuwing: “TUR in combinatie met ja, 2 of 3 tumoren is zeer 

onwaarschijnlijk” 

Versie 10 (06-06-2015) 

20. Rubriek “tumorlokalisatie” wordt uitgebreid met keuzes “macroscopische ingroei in blaashals 

links” en “macroscopische ingroei in blaashals rechts”. En de bestaande keuzes worden 

aangepast in “microscopische ingroei in blaashals  links” en “microscopische ingroei in 

blaashals rechts” 

21. Toevoeging tekst achter Blauw Bolletje bij rubriek “tumorlokalisatie”  

22. Toevoeging “macroscopische ingroei in blaashals” in de conclusie  
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Versie 11 (14-03-2016) 

23. Uitbreiding landelijke lijst aardmaterialen met “prostaat met lymfklierdissectie” en “prostaat 

neoplasie”  

24. Keuze “afwezig” veranderd in “niet aangetroffen” bij de rubriek “Perineurale groei”  

25. Aanpassing voorwaarde: bij rubriek “Perineurale groei”, wordt getoond bij keuze “TUR-

prostaat” in de rubriek “Type resectie”   

26. Aanpassing voorwaarde: rubriek “Locatie tumor” wordt niet getoond bij keuze “TUR-

prostaat” in de rubriek “Type resectie”   

27. Grenswaarden aantal lymfklieren  bijgesteld op 150 

Versie 12 (11-05-2017) 

28. Rubrieken “Prostaat apex-basis”, Prostaat transversaal” en Prostaat sagittaal” wordt niet 

verplichte rubrieken 

29. Aanpassing is de pT , toevoeging van “+” achter pT2a/b/c indien snijvlak is niet vrij en EPE is 

niet aanwezig 

30. Uitbreiding keuzes uit de rubriek “Regionale lymfklierstations” met “pre-prostatische vet” 

31. Uitbreiding keuzes uit de rubriek “Invasieve tumor aanwezig” met “nee, andere afwijkingen 

32. Toevoeging BB achter rubriek “Cumulatieve afmeting van het tumorpositieve snijvlak”. Hulp 

tekst staat ook in de documentatie bij “Informatie (Blauw Bolletje)” 

Versie 13 (23-05-2017) 

33. Technische update 

Versie 14 (06-07-2017) 

34. Waarden uit rubriek “(Andere) afwijkingen worden getoond in conclusie bij keuze “nee, 

andere afwijkingen” in de rubriek “Invasieve tumor aanwezig” 

Versie 15 (24-07-2017) 

35. Bugfix, lymfklier “pre-prostatische vet” werd niet getoond in de rubriek “Tumor positief” in 

de Tab Lymfklieren 

Versie 16 (01-01-2018) 

36. Invoering TNM UICC, 8e editie 

37. Extra rubriek “Metastase(n)”, niet verplicht 

38. Keuze “Nee, PIN” vervalt in rubriek “Invasieve tumor aanwezig “ 

39. Rubriek “Type PIN” vervalt 

40. Extra keuze “laaggradige PIN” en “intraductaal carcinoom (IDC-P)” bij rubriek “(Andere) 

afwijking” 

41. Extra rubriek “Percentage Gleason graad 4”, niet verplicht 

42. Extra rubriek “Groeipatroon Gleason graad 4”, niet verplicht 

43. Extra rubriek “Percentage Gleason graad 5”, niet verplicht 

44. Extra rubriek “Groeipatroon Gleason graad 5”, niet verplicht 

45. Extra rubriek “Intraductaal carcinoom (IDC-P), niet verplicht 

46. Extra rubriek “Invasie in aangrenzende structuren anders dan vesicula seminalis”, niet 

verplicht 

47. Extra rubriek “Gleason score van de tumor in het snijvlak”, niet verplicht 
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Versie 17 (02-01-2018) 

48. Technische bugfix, bij registratie 1 tumor 

Versie 18 (16-03-2018) 

49. Bugfix, pT waarde bij TUR wordt nu alleen getoond bij waarde in volume 

Versie 19 (28-03-2018) 

50. Uitbreiding rubriek “Lokalisatie extra-prostatische uitbreiding”, niet verplichte rubriek en 

opgenomen in de parameterset 

51. Uitbreiding rubriek “Lokalisatie extra-prostatische uitbreiding in positief snijvlak”, niet 

verplichte rubriek en opgenomen in de parameterset 

Versie 19 (22-05-2018) 

52. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren obturatorius rechts”, aanvullend met rubriek 

“Waarvan met metastase(n)” 

53. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren obturatorius links” aanvullend met rubriek “Waarvan 

met metastase(n)” 

54. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren iliaca interna rechts” aanvullend met rubriek 

“Waarvan met metastase(n)” 

55. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren iliaca interna links” aanvullend met rubriek “Waarvan 

met metastase(n)” 

56. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren iliaca externa rechts” aanvullend met rubriek 

“Waarvan met metastase(n)” 

57. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren iliaca externa links” aanvullend met rubriek “Waarvan 

met metastase(n)” 

58. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren lateraal sacraal rechts” aanvullend met rubriek 

“Waarvan met metastase(n)” 

59. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren lateraal sacraal links” aanvullend met rubriek 

“Waarvan met metastase(n)” 

60. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren pre-sacraal” aanvullend met rubriek “Waarvan met 

metastase(n)” 

61. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren pre-prostatische vet” aanvullend met rubriek 

“Waarvan met metastase(n)” 

62. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren marcille rechts” aanvullend met rubriek “Waarvan 

met metastase(n)” 

63. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren marcille links” aanvullend met rubriek “Waarvan met 

metastase(n)” 

64. Uitbreiding keuze bij rubriek “Regionale lymfklierstations” met “marcille rechts” en “marcille 

links” 

65. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren iliaca communis links” aanvullend met rubriek 

“Waarvan met metastase(n)” 

66. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren iliaca communis rechts” aanvullend met rubriek 

“Waarvan met metastase(n)” 

67. Uitbreiding rubriek “Aantal lymfklieren elders” aanvullend met rubriek “Waarvan met 

metastase(n)” 
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68. Extra instelling parameter waar de extra rubrieken onder 52 t/m 67 uitgezet kunnen worden 

Versie 20 (22-06-2018) 

69. Bugfix, onterechte foutmelding bij invullen bij aantal lymfklieren indien aantal metastases = 0 

Versie 21 (23-06-2018) 

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

hoofdstuk “Verplaatsen oude conclusie” 

Versie 22 (29-08-2018) 

70. Tekstuele wijzing van TNM UICC, 8e editie 2017 + Errata 25-05-2018  bij pT2, onderverdeling 

2a,b en c komen te vervallen. pT1a en b alleen nog bij biopten 

71. pT2 waarde bij elke keuze in de rubriek “Zijdigheid lokalisatie tumor” 

72. Rubriek “Volumepercentage tumor tov hele prostaat” met onderverdeling < 25% en > 25% 

vervalt voor 1e, 2e en 3e tumor 

73. Extra keuze “niet beoordeelbaar” in de rubriek “Gleason score van de tumor in het snijvlak” 

Versie 23 (11-10-2018) 

74. Bugfix op de controle bij de rubriek “afmeting tumor” bij I, II en III, controle vervalt als de 

rubrieken “Prostaat apex-basis” of “Prostaat transversaal” of “Prostaat sagittaal” niet is 

ingevuld 

Versie 24 (17-01-2019) 

75. Bugfix; bij 2 of 3 tumoren, kon de “vermelden als” rubriek uit de tab “aanvulling niet goed 

worden gebruikt. 

Versie 25 (06-03-2019) 

76. Bugfix; zijdigheid bij 2 of 3 tumoren werd niet vermeld in de conclusie 

77. Lokalisatie tumor toegevoegd aan de conclusie 

Versie 26 (08-03-2019) 

78. Toevoeging in parameterset om weergave Romeinse cijfers, te vervangen voor Arabische 

cijfers in PV en conclusie 

Versie 27 (26-03-2019) 

79. Extra keuze “actieve ontsteking” in de rubriek “(Andere) afwijking” 

80. Lokalisatie tumor toegevoegd aan de conclusie 

81. Waarde “hooggradige PIN” en “intraductaal carcinoom (IDC-P)” uit rubriek “(Andere) 

afwijkingen” in de conclusie naast benigne hyperplasie  

Versie 28 (03-04-2019) 

82. Grenswaarde bij rubriek “Cumulatieve lengte van extra-prostatische uitbreiding” naar 75 mm 

Versie 29 (11-04-2019) 

83. “derde component” in de conclusie vervangen door “tertiaire component” 
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Versie 30 (17-04-2019) 

84. *code PIN-1 werd onterecht getoond bij actieve ontsteking, is verwijderd 

85. pM0 verwijderd bij Extra-regionale lymfklieren 

Versie 31 (07-06-2019) 

86. ISUP groepen 1- 5 toegevoegd. Staat in de parameterset 

Versie 32 (05-02-2020) 

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

Versie 33 (22-06-2020) 

88. Extra mogelijk voor een 2e decimaal in de rubriek “Cumulatieve afmeting van het 

tumorpositieve snijvlak”. Instelbaar via de parameterset I.v.m de Dataset Egidius 2020 

Versie 34 (01-07-2020) 

89. Bugfix: parameter instelling werd niet onthouden bij de extra mogelijk voor een 2e decimaal 

in de rubriek “Cumulatieve afmeting van het tumorpositieve snijvlak”.  

Versie 35 (20-10-2020) 

90. Bugfix: in rubriek “Lokalisatie extra-prostatische uitbreiding” bij keuze “vesicula seminalis” 

gaf een pT3a ipv pT3b 

91. Wijziging in de conclusie als Lokalisatie extra-prostatische uitbreiding” is “vesicula seminalis” 

wordt deze ook vermeld 

Versie 36 (21-01-2021) 

92. Bugfix: berekening ISUP groep 1 onder de < 6 werd niet weergegeven in de conclusie 

Versie 37 (13-06-2022) 

93. Versie 37 is in samenwerking met de expertise groep van de NVVP: Nederlandse 

Expertisegroep Urologische Pathologie (NEUP) opgesteld 

94. Extra tabblad “NeuroSafe” toegevoegd, via parameter aan of uit te zetten (Besluit NEUP) 

95. Extra rubriek “Soort onderzoek” met default setting “reguliere diagnostiek”. Instelbaar via de 

PCP modus (Besluit CPP) 

96. Extra rubrieken “Pre-prostatisch vetweefsel” en “Periprostatisch lymfklier” beide niet 

verplicht 

97. Extra keuze “niet te beoordelen” in de rubriek “Extra-prostatische uitbreiding” 

98. Aanpassing keuze “niet van toepassing” wordt “gradering niet van toepassing” en extra 

keuze “niet beoordeelbaar” in de rubriek “Gleasonscore” 

99. Prefill waarde bij de rubrieken “Snijvlakken prostaat” en “Zijdigheid lokalisatie tumor II en III” 

indien NeuroSafe in ingevuld. Gecombineerd met een groene balk met de tekst “Vooraf 

ingevuld op basis VC uit NeuroSafe tabblad” 

100. Prefill waarde bij rubriek “Cumulatieve afmeting van het tumorpositieve snijvlak” op 

basis van “Cumulatieve afstand van het tumorpositieve snijvlak links” EN/OF Cumulatieve 

afstand “van het tumorpositieve snijvlak rechts” uit de tab NeuroSafe 

101. Extra rubrieken bij de tab lymfklieren: “aantal lymfklieren pre-prostatisch vet” en 

“aantal Periprostatisch  lymfklieren” 

102. Extra tab “Consult/revisie” (Besluit CPP) 
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103. Toevoegen “Disclaimer: “Graderen van adenocarcinomen na radio-, chemo- en / of 

antihormonale therapie is niet gevalideerd en kan hoger uitvallen dan in werkelijkheid het 

geval is. Deze resultaten zijn mogelijk niet predictief voor patient outcome en moeten met 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden” (Besluit NEUP) 

104. Extra keuzes “centraal” en “aanwezig” in de rubriek “Extranodale uitbreiding” 

Versie 38 (15-06-2022) 

105. Bugfix: protocol wordt intern afgebroken na invullen van de afmetingen in de macro 

tab.  

106. Alle afmetingen in het protocol van cm naar mm veranderd ivm standaardisatie 

(Besluit NEUP) 

Versie 39 (22-06-2022) 

107. Bugfix: niet valide palgacode *niet gemaakt onterecht in diagnoseregel 

108. Rubriek “Neuro Safe procedure uitgevoerd” wordt niet verplicht bij waarde “TUR 

prostaat” en “lymfklierdissectie” in de rubriek “type resectie” 

Versie 40 (28-06-2022) 

109. Bugfix: bij “lymfklierdissectie” in de rubriek “type resectie” wordt onterecht een 

extra diagnoseregel aangemaakt  

Versie 41 (22-08-2022) 

110. Aanpassing voorwaarden: rubrieken “Definitieve coupe(s) links” en “Definitieve 

coupe(s) rechts” niet als niet verplicht 

111. Verwijdering fout melding “"geen tumorlokalisatie" uit de rubriek “Vesicula seminalis 

“ kan niet samen met waarde  “vesicula seminalis” uit de rubriek “Lokalisatie extra-

prostatische uitbreiding” 

112. Extra rubrieken in tab NeuroSafe; “Lengte van het tumorpositieve snijvlak links: (xxx,x 

mm)” en “Lengte van het tumorpositieve snijvlak links: (xxx,x mm)” 

113. Waarden uit rubriek “Lengte van het tumorpositieve snijvlak links: (xxx,x mm)” en 

“Lengte van het tumorpositieve snijvlak rechts: (xxx,x mm)” worden overgenomen in de 

rubriek “Cumulatieve lengte van het tumorpositieve snijvlak (xxx,x mm)” in de tab 

“Snijvlakken”. Indien ingevuld vervallen de waarden uit de rubrieken “Cumulatieve lengte 

van het tumorpositieve snijvlak links: (xxx,x mm)” en “Cumulatieve lengte van het 

tumorpositieve snijvlak rechts: (xxx,x mm)” uit de tab “NeuroSafe” 

114. Voorwaarden aangepast: combinatie waarde “vesicula seminalis” uit de rubriek 

“extraprostatische doorgroei” met waarde “geen tumorlokalisatie” uit de rubriek “Vesicula 

seminalis” is nu mogelijk 

115. Extra rubriek “Cumulatieve lengte van het tumorpositieve snijvlak NeuroSafe (xxx,x 

mm)” als read only. Gecombineerd met een groene balk met tekst “Waarde optellen bij de 

waarde in Cumulatieve lengte van het tumorpositieve snijvlak”  

116. Bugfix: “Aantal lymfklieren pre-prostatisch vet” werd twee vermeld. 

117. Rubrieken “Secundaire resectie neurovasculaire bundel links”; “Secundaire resectie 

neurovasculaire bundel rechts”; “Tumor aanwezig in Secundaire resectie links” en “Tumor 

aanwezig in Secundaire resectie rechts” zijn verplicht 
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Versie 42 (23-09-2022) 

118. Aanpassing ondergrens van 0.1 mm naar 0.0 mm in de rubrieken “Lengte van het 

tumorpositieve snijvlak links: (xxx,x mm)” en “Lengte van het tumorpositieve snijvlak rechts: 

(xxx,x mm)”  

Versie 43 (19-12-2022) 

119. Bij TUR, nu mogelijk ook Lymfklierdissectie in te vullen, niet verplicht 

120. In de Rubriek “Afmeting tumor” is de decimaal vervallen 

Versie 44 (09-01-2023) 

121. Bugfix: waarde uit rubriek “Groeipatroon Gleason graad 4” en “Groeipatroon Gleason 

graad 5” bleef staan in de PV na uitvinken. 

Versie 45 (30-01-2023) 

122. Bugfix: De waarde in de rubrieken “Snijvlakken Prostaat” en “Zijdigheid positief 

snijvlak” in afstemming gebracht met uitkomsten uit NeuroSafe 
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Scherm 1 Klinische gegevens en macroscopie 

 

Toelichting 

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

Rubriek Prostaat apex-basis: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt getoond bij de 

van toepassing zijnde type resectie. Hier kunt u de omvang (apex-basis) van de prostaat opgeven.  

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

van toepassing zijnde type resectie. Hier kunt u de omvang (transversaal) van de prostaat opgeven.  

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

toepassing zijnde type resectie. Hier kunt u de omvang (sagittaal) van de prostaat opgeven.  

Rubriek Gewicht prostaat: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u het gewicht van de 

prostaat opgeven. 

Rubriek Insluiting prostaat: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt afhankelijk 

getoond. Hier kunt u de insluiting van de prostaat opgeven. 

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

opgeven. 

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

Hier kunt u de lymfklierdissectie opgeven. 

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

getoond. Hier kunt u de regionale lymfklierstations opgeven. 
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Rubriek Extra-regionale lymfklierstations: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze wordt 

afhankelijk getoond. Hier kunt u de extra-regionale lymfklierstations opgeven
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Scherm 2 NeuroSafe 
 

 

Toelichting 

Rubriek Neuro Safe procedure uitgevoerd:  De rubriek is verplicht in te vullen.  

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

Rubriek Aantal VC lamellen links: De rubriek is optioneel en wordt afhankelijk getoond.  

Rubriek Aantal VC lamellen rechts: De rubriek is optioneel en wordt afhankelijk getoond.  

Rubriek Vriescoupe Snijvlak links:  De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk getoond. 

Rubriek Vriescoupe Snijvlak links niet vrij:  De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk getoond. 

Rubriek Aantal positieve coupes links:  De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk getoond. 

Rubriek Positie positieve lamellen vanaf apex links:  De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

getoond. 

Rubriek Cumulatieve lengte van het tumorpositieve snijvlak links: (xxx,x mm):  De rubriek is verplicht in te 

vullen en wordt afhankelijk getoond. 

Rubriek Gleason score in het snijvlak links: De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk getoond. 

Rubriek Secundaire resectie neurovasculaire bundel links: De rubriek is verplicht en wordt afhankelijk 

getoond 

Rubriek Secundaire resectie links: De rubriek is optioneel en wordt afhankelijk getoond 

Rubriek Tumor aanwezig in Secundaire resectie links: De rubriek is verplicht en wordt afhankelijk getoond 

Rubriek Definitieve coupe(s) links:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk getoond. 
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Rubriek Vriescoupe Snijvlak rechts:  De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk getoond. 

Rubriek Vriescoupe Snijvlak rechts niet vrij:  De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

getoond. 

Rubriek Aantal positieve coupes rechts:  De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk getoond. 

Rubriek Positie positieve lamellen vanaf apex rechts:  De rubriek is verplicht in te vullen en wordt 

afhankelijk getoond. 

Rubriek Cumulatieve lengte van het tumorpositieve snijvlak rechts: (xxx,x mm):  De rubriek is verplicht in 

te vullen en wordt afhankelijk getoond. 

Rubriek Gleason score in het snijvlak rechts: De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

getoond. 

Rubriek Secundaire resectie neurovasculaire bundel rechts: De rubriek is verplicht en wordt afhankelijk 

getoond 

Rubriek Secundaire resectie rechts: De rubriek is optioneel en wordt afhankelijk getoond 

Rubriek Tumor aanwezig in Secundaire resectie rechts: De rubriek is verplicht en wordt afhankelijk 

getoond 

Rubriek Definitieve coupe(s) rechts:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk getoond. 
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Scherm 3 Tumor Microscopie, wel tumoren aanwezig 

 

Toelichting 

Rubriek Invasieve tumor aanwezig:  De rubriek is verplicht in te vullen. Hier kiezen of er een invasieve 

tumor is en zo ja, hoeveel. Deze paragraaf beschrijft de situatie indien er één of meerdere invasieve 

tumoren aanwezig zijn.  

Rubrieken per tumor 

De volgende rubrieken kunnen per tumor worden ingevuld. In de rubrieknaam wordt het tumor nummer 

aangegeven (II of III) indien er meer dan één tumor is. Alle bij één tumor behorende rubrieken worden 

voorafgegaan door een titel met tumor nummer.  

Bijvoorbeeld rubriek “Type tumor I (WHO)” en titel “Tumor II”. 

In onderstaande toelichting is het tumornummer weergeven als “X”. 

Rubriek Type tumor X (WHO):  De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier 

kunt u het  type tumor kiezen.  

Rubriek Locatie tumor X: De rubriek is optioneel en wordt afhankelijk weergegeven. Hier kunt U de locatie 

van de tumor opgeven. 

Rubriek Gleasonscore X: De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier kunt u 

opgeven of de Gleasonscore berekend dient te worden. 

 Rubriek primaire component: De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier 

kunt u primaire component van de Gleasonscore opgeven. 

Rubriek secundaire  component: De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier 

kunt u secundaire component van de Gleasonscore opgeven. 
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Rubriek tertiaire  component: De rubriek is optioneel in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier 

kunt u tertiaire component van de Gleasonscore opgeven. 

Rubriek Percentage Gleason graad 4: De rubriek is optioneel in te vullen  

Rubriek Groeipatroon Gleason graad 4: De rubriek is optioneel in te vullen  

Rubriek Percentage Gleason graad 5: De rubriek is optioneel in te vullen  

Rubriek Groeipatroon Gleason graad 5: De rubriek is optioneel in te vullen 

Rubriek Intraductaal carcinoom (IDC-P): De rubriek is optioneel in te vullen  

Rubriek Zijdigheid lokalisatie tumor X: De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven. Hier kunt u de zijdigheid lokalisatie tumor opgeven. 

Rubriek Multifocaal: De rubriek is optioneel in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier kunt u 

opgeven of de tumor Multi-focaal is. Deze rubriek is verder alleen zichtbaar als er één tumor is. 

Rubriek Afmeting tumor X: De rubriek is optioneel in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier kunt 

u de afmeting van de tumor opgeven. 

Rubriek Volumepercentage  tumor TUR: De rubriek is optioneel in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven. Hier kunt u het volume percentage van de tumor TUR opgeven. 

Rubriek Volumepercentage  tumor X tov hele prostaat exact: De rubriek is optioneel in te vullen en wordt 

afhankelijk weergegeven. Hier kunt u het volume percentage van de tumor opgeven. 

Rubriek Volumepercentage  tumor X  tov hele prostaat: De rubriek is verplicht in te vullen en wordt 

afhankelijk weergegeven. Hier kunt u één van de vaste waarden voor het volume percentage van de tumor 

aanklikken. 

Rubriek Volumepercentage  tumor X  tov hele prostaat exact: De rubriek is verplicht in te vullen en wordt 

afhankelijk weergegeven. Hier kunt u het volume percentage van de tumor opgeven. 

Rubrieken voor alle tumoren  

Met de volgende rubrieken kunt U totalen van alle tumoren ingeven indien er meer dan één tumor is. Deze 

rubrieken  wordt voorafgegaan door de titel “Tumor totaal”. 

Rubriek Totaal tumorvolume: De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier 

kunt u het totale volume percentage van de tumoren opgeven. 

Algemene niet tumor gerelateerde rubrieken 

Hier kunt U algemene rubrieken invoeren. Deze rubrieken  wordt voorafgegaan door de titel “Algemeen”. 

Rubriek (Andere) afwijking: De rubriek is verplicht in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier kunt 

u de andere afwijkingen opgeven. 
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Scherm 4 Tumor uitbreiding en snijvlakken 
 

 

Toelichting 

Rubriek Tumorlokalisatie:  De rubriek is optioneel  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier kunt 

U de tumorlokalisatie invullen.  

Rubriek Perineurale groei:  De rubriek is optioneel  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier kunt 

U de perineurale groei invullen.  

Rubriek Vasoinvasieve groei:  De rubriek is optioneel  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier 

kunt U de vasoinvasieve groei invullen.  

Rubriek Extra-prostatische uitbreiding:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven. Hier kunt U de extra-prostatische uitbreiding invullen.  

Rubriek Radiaire uitbreiding buiten de normale contour van de prostaat:  De rubriek is optioneel  in te 

vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier kunt U de radiaire uitbreiding buiten de normale contour 

van de prostaat invullen.  

Rubriek Vesicula seminalis:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier 

kunt U de vesicula seminalis invullen.  
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Rubriek Invasie in aangrenzende structuren anders dan vesicula seminalis:  De rubriek is optioneel  in te 

vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier kunt U aangeven of er invasie in aangrenzende structuren 

anders dan vesicula seminalis aanwezig is. Ingeval van aanwezig kunt u een toelichting geven. 

Rubriek Snijvlakken prostaat:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier 

kunt U de toestand van de prostaat snijvlakken invullen.  

Rubriek Zijdigheid positief snijvlak:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. 

Hier kunt U de zijdigheid  van het positieve snijvlak invullen.  

Rubriek Lokalisatie positief snijvlak rechts:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven. Hier kunt U de lokalisatie  van het positieve snijvlak rechts invullen.  

Rubriek Lokalisatie positief snijvlak links:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven. Hier kunt U de lokalisatie  van het positieve snijvlak links invullen.  

Rubriek Cumulatieve afmeting van het tumorpositieve snijvlak:  De rubriek is verplicht  in te vullen en 

wordt afhankelijk weergegeven. Hier kunt U de cumulatieve afmeting  van het tumorpositieve snijvlak 

invullen.  

Rubriek Gleason score van de tumor in het snijvlak:  De rubriek is  niet verplicht  in te vullen en wordt 

afhankelijk weergegeven. Hier kunt U de lokalisatie  van het positieve snijvlak links invullen.  

 

  



 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Prostaat Carcinoom     Pagina 20 van 37  
 

Scherm 5 Lymfklieren 

 

Toelichting 

Rubriek Aantal regionale lymfklieren:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven. Hier kunt U het aantal regionale lymfklieren invullen.  

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. 

Hier kunt U het aantal regionale lymfklieren met metastasen invullen.  

Rubriek Tumor positief:  De rubriek is niet verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier 

kunt U invullen welke lymfklieren tumorpositief zijn.  

Rubriek Aantal regionale lymfklieren links:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven. Hier kunt U het aantal regionale lymfklieren invullen.  

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. 

Hier kunt U het aantal regionale lymfklieren met metastasen invullen. 

Rubriek Aantal regionale lymfklieren rechts:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven. Hier kunt U het aantal regionale lymfklieren invullen.  

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. 

Hier kunt U het aantal regionale lymfklieren met metastasen invullen.  

Rubriek Aantal extra-regionale lymfklieren:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven. Hier kunt U het aantal regionale lymfklieren invullen.  
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Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. 

Hier kunt U het aantal regionale lymfklieren met metastasen invullen.  

Rubriek Tumor positief:  De rubriek is niet verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. Hier 

kunt U invullen welke lymfklieren tumorpositief zijn.  

Rubriek  Aantal lymfklieren obturatorius rechts:  is niet verplicht  

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren obturatorius links: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca interna rechts: is niet verplicht  

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca interna links: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca externa rechts: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca externa links: is niet verplicht  

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren lateraal sacraal rechts: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren lateraal sacraal links: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren pre-sacraal: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 
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Rubriek Aantal lymfklieren pre-prostatische vet: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren marcille rechts: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren marcille links: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca communis links: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren iliaca communis rechts: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Aantal lymfklieren elder: is niet verplicht 

Rubriek Waarvan met metastasen:  De rubriek is niet verplicht in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven indien voorgaande rubriek is aangevinkt in de rubriek Tumor positief. 

Rubriek Diameter grootste metastase (x,x cm):  De rubriek is verplicht  in te vullen en wordt afhankelijk 

weergegeven. Hier kunt U de diameter in cm invullen.  

Rubriek Extranodale uitbreiding:  De rubriek is optioneel  in te vullen en wordt afhankelijk weergegeven. 

Hier kunt U invullen extranodale uitbreidingen  zijn.  
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Scherm 6 Consult/revisie 
 

 

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

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

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

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

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

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

revisie extern. Wordt weergeven in de PV en conclusie 

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

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

Rubriek Consult door: Een niet verplichte rubriek welke wordt weergeven in de PV 
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Scherm 7 Protocollaire verslaglegging (PV) 

 

Toelichting 

In het Protocollair verslag worden alle ingevulde rubrieken gestructureerd weergeven.  



 
Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Prostaat Carcinoom     Pagina 25 van 37  
 

Scherm 8 Conclusie, Diagnose en Aanvulling 

 

 Toelichting 

Bij de Conclusie kan aangegeven worden of deze gewijzigd is. Indien ja dan wordt aan het begin de 

standaard tekst “DIT IS EEN GEWIJZIGDE CONCLUSIE (dd-mm-yyyy)” aan de conclusie toegevoegd. Deze 

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

Bij de Conclusie kan aangegeven worden of een extern consult gewenst is. Indien ja dan wordt aan het 

einde de standaard tekst “Consult extern aangevraagd” aan de conclusie toegevoegd. Deze tekst wordt dan 

onderdeel van het protocol en gaat niet verloren. 

De Conclusie kan als een inzending vermeld worden via de rubriek Vermelden als. Deze inzending 

nummering wordt dan onderdeel van het protocol en gaat niet verloren.  

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.  

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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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) 
 
Prostaat afmetingen 
Transversaal = links naar rechts. 
Sagittaal = anterior naar posterior. 
 

 
 
Gewicht prostaat 
Gewicht prostaat zonder vesiculae seminales. 
 
Vriescoupe Snijvlak links niet vrij en Vriescoupe Snijvlak rechts niet vrij 
In één coupe reiken tumorcellen op meerdere plekken in het sneevlak; deze plekken zijn tenminste 4 mm 
van elkaar verwijderd. Indien de plekken minder dan 4 mm van elkaar liggen, “één coupe, met één focus” 
aanvinken;  in beide gevallen alleen de lengte van het positieve sneevlak meten waar de tumorcellen ook 
werkelijk tot in de inkt reiken en het tussenliggende vrije sneevlak niet  meenemen in de lengte. 
 
Positie positieve lamellen vanaf apex links en Positie positieve lamellen vanaf apex rechts 
Geteld vanaf apex, meest apicale lamel is lamel 1. 
 
Invasieve tumor aanwezig 
Bij > 3 tumoren: de grootste tumor, de tumor met de hoogste pT-status en de tumor met de hoogste 
Gleasonscore opnemen in het protocol 
 
Type tumor 
Varianten van adenocarcinoom: atrofisch, pseudohyperplastisch, zegelring, colloid, schuimcellig en 
oncocytair. 
 
Gleasonscore 
Berekening totaalscore: (waarde vd primaire component) + (de waarde vd secundaire component). 
Bij verdubbeling (kleine tumor) bij 1ste en 2de component dezelfde waarde invullen. 
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ISUP: groepen    
Gleason score 1e en 2e component = ISUP Groep    
X+X <6: ISUP groep 1 
3 + 3 = 6 : ISUP groep 1    
3 + 4 = 7: ISUP groep 2    
4+ 3 = 7: ISUP groep 3    
4+4 of 5+3 of 3+5 = 8: ISUP groep 4    
4+5 of 5+4 of 5+5: ISUP groep 5    
 
Zijdigheid lokalisatie tumor 
Zijdigheid lokalisatie tumor, beiderzijds = pT2c 
 
Volumepercentage tumor tov hele prostaat 
Tumorvolume ≤ de helft van een kwab of ≤ 25% van de hele prostaat = pT2a. 
Tumorvolume > de helft van één kwab of > 25% van de hele prostaat = pT2b (beperkt tot een zijde ) 
 
 
Snijvlakken prostaat 
Positieve resectieranden (R+) 
Patiënten met positieve resectieranden hebben een significant verhoogd risico op progressie. 
Om te bepalen of de resectievlakken van de prostatectomie vrij zijn, dient het gehele preparaat geïnkt te 
zijn voordat het wordt gesneden. Een positief resectievlak wordt gedefinieerd als lokalisatie van de tumor 
in het geïnkte resectievlak (inkt op de tumorcellen). 
Lokalisatie en een indicatie over uitgebreidheid van de positieve resectieranden moeten worden 
aangegeven vanuit prognostisch belang en met het oog op eventuele aanvullende radiotherapie 
 
Extra-prostatische uitbreiding 

Ingroei in het kapsel (maar niet erdoorheen) of in de apex van de prostaat wordt geclassificeerd als T2 en 

niet als T3. 

Criteria extra-prostatische uitbreiding: richtlijnen ISUP. 

Ingroei in periprostatisch vetweefsel of in de blaashals of in klierweefsel van de vesicula seminalis.. De 

definitie is ingroei in musculaire wand en/ of klierweefsel vescula seminalis gelegen buiten de prostaat. 

Ingroei in dwarsgestreept spierweefsel is geen criterium voor EPE, perifeer in het prostaatweefsel kunnen 

dwarsgestreepte spiervezels van het urogenitale diafragma aangetroffen worden; met name bij de apex en 

anterior. 

De tumor puilt uit buiten de normale contour vd prostaat of groeit buiten het dichte spierweefsel vd 

prostaat. 

Extra-prostatische uitbreiding, aanwezig = pT3a. 
 

Radaire uitbreiding 
De radiaire uitbreiding buiten de contour van de prostaat en de correlatie met biochemisch recidief 
(Histopathology 2011, 59, 692–702). Conclusie: kans op biochemisch recidief in 5 jaar bij patiënten met 
positief snijvlak (en postoperatieve PSA van 0 en geen extra nabehandeling) is 20% bij radius van ≤ 0,6 mm 
en 47% voor > 0,6 mm. Deze maat wordt geadviseerd als toevoeging bij pT3a in de nieuwe TNM. 
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Vesicula seminalis 
Vesicula seminalis, tumordoorgroei = pT3b. 
 
Invasie in aangrenzende structuren anders dan de vesicula seminalis 
Invasie in aangrenzende structuren anders dan de vesicula seminalis = aanwezig pT4. 
 
 
 
Tumorlokalisatie 
pT3a ingroei microscopisch in de blaashals (de ervaring is dat dit niet goed te zien is, tenzij ingroei in niveau 
vetweefsel) 
pT4 macroscopische ingroei in de blaashals ( meestal aangegeven door chirurg en/of  bij uitgebreid positief 
blaashals resectievlak)          
             
    
Aantal regionale lymfklieren 
pN prostaatcarcinoom 8ste editie TNM UICC  2017        
pN1 metastasen in regionale lymfklieren        
pN1(mi) metastasen = < 2mm in regionale lymfklieren regionale lymfklieren: obturatorius, iliaca 
interna, - externa, lateraal-sacraal en pre-sacraal. Als extra-regionale lymfklieren tumorpositief zijn wordt 
dit beschouwd als metastase: M1a.  
 
Diameter grootste metastase (x,x cm) 
Diameter metastase (uit de richtlijn Prostaatcarcinoom 2.0) 
In de ISUP 2010 consensus bijeenkomst werd wel consensus bereikt over het vermelden van het aantal 
gevonden lymfeklieren (95%) en het vermelden van de maximale diameter van de grootste 
lymfekliermetastase (81%). Drie studies tonen aan dat de diameter (of volume) van de metastase in 
multivariaat analyse een onafhankelijke voorspellende waarde heeft voor kanker-specifieke overleving 
(CSS) en niet extranodale extensie (ENE). 
Cheng et al includeerde 212 patiënten en rapporteerde een mediaan van 14 lymfeklieren en 57% ENE, 
Boormans et al. includeerde 142 patiënten en rapporteerde gemiddeld 10 lymfeklieren en 44.4% ENE en 
Fleischmann et al. includeerde 102 patiënten en rapporteerde een mediaan van 21 lymfeklieren en 70% 
ENE.  
Een studie van Griebling et al. uit 1997 includeerde 60 patiënten en rapporteerde 57% ENE en vond wel een 
onafhankelijke voorspellende waarde voor extranodale extensie en CSS. De cut-off level van de diameter 
van de metastase varieerde echter per studie van 2 mm [Cheng 2000, Cheng 2012], 3 mm [Boormans 2008] 
tot 6 mm [Fleischmann 2008]. 
 
 
Cumulatieve afmeting van het tumorpositieve snijvlak 
Het gaat hier om de maximale diameter van positief resectievlak. Indien op meerdere plaatsen positieve 
resectievlakken worden gevonden dan kunnen de diameters van de positieve resectievlakken bij elkaar 
worden opgeteld. Het is niet de bedoeling om de lengtes van tumorpositieve randen in alle coupes bij 
elkaar op te tellen. 
Via parameter is een 2e decimaal instelbaar. Dit in het kader van de Dataset Egidius 2020 
https://www.anserprostaatcentrum.nl/wp-content/uploads/Egidius-Ambitiedocument.pdf 
  

https://www.anserprostaatcentrum.nl/wp-content/uploads/Egidius-Ambitiedocument.pdf
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Gecomprimeerd totaaloverzicht van gegevens en gebruikers opties 

Interne naam Externe naam 
Veld 
definitie 

M
D

S
 

P
a
ra

 m
e
te

r 

C
o
n
c
lu

s
ie

 

D
ia

g
n
o
s
e
 

kliniek en macroscopie       

Typeresectie Type resectie Tekenreeks x   x x 

Typeresectieanders Type resectie anders Tekenreeks x     x 

Prostapexbasis Postaat apex-basis Getal x       

Prosttransversaal Prostaat transversaal Getal x x     

Prostsaggitaal Prostaat sagittaal Getal x       

Gewichtprostaat Gewicht prostaat Getal   x x   

Insluitprostaat Insluit Prostaat Tekenreeks   x     

Eerderetherapie Eerdere Therapie Tekenreeks   x x   

Metastasen Metastasen Tekenreeks       

MetastasenAnders Metastasen Tekenreeks       

Lymfklierdissectie  Lymfklierdissectie Tekenreeks x       

Reglymfklstations Regionale lymfklierstations Tekenreeks x       

Extrareglymfklstations Extra-regionale lymfklierstations Tekenreeks         

Extrareglymfklstationselders Extra-regionale lymfklierstations elders Tekenreeks         

PreProsVtwfsl Pre-prostatisch vetweefsel Tekenreeks     

PeriProsLymf Periprostatisch lymfklier Tekenreeks     

              

NeuroSafe       

NeuroSafe Neuro Safe procedure uitgevoerd Tekenreeks X    

ZijdigheidNeuroSafe Zijdigheid Tekenreeks X    

AantalVCLamelLi Aantal VC lamellen links  Getal     

AantalVCLamelRe Aantal VC lamellen rechts Getal     

VCSnvlkNeuroLi Vriescoupe Snijvlak links Tekenreeks X    

VCSnvlkNeuroNietVrijLi Vriescoupe Snijvlak links niet vrij Tekenreeks X    

AantalPosCoupesLi Aantal positieve coupes links Getal X    

NumPosLamelLi Nummer eerste positieve lamel vanaf apex links Getal X    

CumAfstTumPosSnvlkLi Cumulatieve afstand van het tumorpositieve snijvlak links Getal X    

GleasonNeuroSafeLi Gleason score in het snijvlak links Tekenreeks X    

DefCoupeLi Definitieve coupe(s) links Tekenreeks X    

SecunResectieNeuroLi Secundaire resectie neurovasculaire bundel links Tekenreeks     

SecunResectieLi Secundaire resectie links Tekenreeks     

TumSecunResectieLi Tumor aanwezig in Secundaire resectie links Tekenreeks     

AantalVCLamelRe Aantal VC lamellen rechts Getal     

VCSnvlkNeuroRe Vriescoupe Snijvlak rechts Tekenreeks X    

VCSnvlkNeuroNietVrijRe Vriescoupe Snijvlak rechts niet vrij Tekenreeks X    

AantalPosCoupesRe Aantal positieve coupes rechts Getal X    

NumPosLamelRe Nummer eerste positieve lamel vanaf apex rechts Getal X    

CumAfstTumPosSnvlkRe Cumulatieve afstand van het tumorpositieve snijvlak rechts Getal X    

GleasonNeuroSafeRe Gleason score in het snijvlak rechts Tekenreeks X    

SecunResectieNeuroRe Secundaire resectie neurovasculaire bundel rechts Tekenreeks     

SecunResectieRe Secundaire resectie rechts Tekenreeks     

TumSecunResectieRe Tumor aanwezig in Secundaire resectie rechts Tekenreeks     

DefCoupeRe Definitieve coupe(s) rechts Tekenreeks X    

NeruoSafeOpm Opmerking Tekenreeks     

       

Tumor       

Invasietumaanwezig Invasieve tumor aanwezig Tekenreeks x       
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Andereafwijking (Andere) afwijking Tekenreeks x       

Andereafwijkinganders (Andere) afwijking anders Tekenreeks         

Eerdergediagnotistumor Eerder gediagnotiseerde tumor Tekenreeks   x x   

Typepin Type PIN Tekenreeks x   x   

Typepinanders Type PIN anders Tekenreeks     x   

              

tumor X1             

TypetumorwhoX Type tumor (WHO) Tekenreeks x   x x 

TypetumorwhoandersX Type tumor (WHO) anders Tekenreeks x   x x 

LocatietumorX Locatie tumor Tekenreeks    x     

LocatietumorandersX Locatie tumor anders Tekenreeks    x     

GleasonscoreX Gleasonscore Tekenreeks x x x   

PrimairecomponentX primaire component Tekenreeks x   x   

SecundairecomponentX secundaire component Tekenreeks x    x   

TertiairecomponentX tertiaire component Tekenreeks   x x   

Gleason4GroeiX Groeipatroon Gleason graad 4 Tekenreeks x    

Gleason4GroeiAndersX Groeipatroon Gleason graad 4 (anders) Tekenreeks x    

Gleason4PercX Percentage Gleason graad 4 Getal x    

Gleason5GroeiX Groeipatroon Gleason graad 5 Tekenreeks x    

Gleason5GroeiAndersX Groeipatroon Gleason graad 5 (anders) Tekenreeks x    

Gleason5PercX Percentage Gleason graad 5 Getal x    

IntraducCaX Intraductaal carcinoom (IDC-P) Tekenreeks x    

PerineuraleGroeiTURX Perineurale groei Tekenreeks x    

ZijdigheidlokaltumorX Zijdigheid lokalisatie tumor Tekenreeks x   x   

Multifocaal1 Multifocaal: Tekenreeks   x     

AfmetingtumorX Afmeting tumor Getal   x x   

VolpercentumprostexactX Volumepercentage  tumor tov hele prostaat exact Getal x       

VolpercentumprostX Volumepercentage tumor tov hele prostaat Tekenreeks         

VolpercentumTUR1 Volumepercentage tumor TUR Getal  x 
  

Totaaltumorvolume2 Totaal tumorvolume I en II Tekenreeks x       

Totaaltumorvolume3 Totaal tumorvolume I, II en III Tekenreeks x       

              

tumoruitbreiding en snijvlakken             

Tumoringroei Tumorlokalisatie Tekenreeks     x   

Perineuralegroei Perineurale groei Tekenreeks   x      

Vasoinvasievegroei Vasoinvasieve groei Tekenreeks   x      

Extraprostuitbreiding Extra-prostatische uitbreiding Tekenreeks x   x   

LokalisatieExtraProsUit Lokalisatie extra-prostatische uitbreiding Tekenreeks  X   

Raduitbreicontprostaat Radiaire uitbreiding buiten de normale contour van de prostaat Getal   x     

Vesiculasemin Vesiculae seminalis Tekenreeks x   x   

Invasieaangrstructprost 
Invasie in aangrenzende structuren anders dan vesiculae 
seminalis 

Tekenreeks 
        

Invasieaangrstructprosttekst toelichting 

Tekenreeks 
    

Snijvlakkenprostaat Snijvlakken prostaat Tekenreeks x   x   

Zijheidpossnijvlak Zijdigheid positief snijvlak Tekenreeks         

Lokpossnijvlakrechts Lokalisatie positief snijvlak rechts Tekenreeks         

Lokpossnijvlaklinks Lokalisatie positief snijvlak links Tekenreeks         

Cumafmettumorpossnijvlak Cumulatieve afmeting van het tumorpositieve snijvlak Getal         

LokExtraProsPosSnij Lokalisatie extra-prostatische uitbreiding in positief snijvlak Tekenreeks  X   

CumulExtraPros Cumulatieve lengte van extra-prostatische uitbreiding Getal     

Tumorlokalisatie Tumorlokalisatie Tekenreeks     

GleasonTumorSnij Gleason score van de tumor in het snijvlak Tekenreeks         

       

(extra-) regionale lymfklieren             

 
1 Afhankelijk van het aantal tumoren wordt voor X een getal ingevuld en komt deze voor als rubrieknaam1 en/of 
rubrieknaam2 en/of rubrieknaam3 
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Aantregionlymf Aantal regionale lymfklieren Getal x   x x 

Aantregionlymfwvmeta Waarvan met metastase(n) Getal x   x x 

Aantregionlymftumpos Tumor positief Tekenreeks x x     

Aantreglymflinks Aantal regionale lymfklieren links Getal x   x x 

Aantreglymflinkswvmeta Waarvan met metastase(n) Getal x   x x 

Aantreglymfrechts Aantal regionale lymfklieren rechts Getal x   x x 

Aantreglymfrechtswvmeta Waarvan met metastase(n) Getal x   x x 

Aantextraregionlymf Aantal extra-regionale lymfklieren Getal x   x   

Aantextraregionlymfwvmeta Waarvan met metastase(n) Getal x   x   

Aantextraregionlymftumpos Tumor positief Tekenreeks x x     

LymfAantobturatoriusrechts Aantal lymfklieren obturatorius rechts Getal x X   

LymfAantMetaobturatoriusrechts Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantobturatoriuslinks Aantal lymfklieren obturatorius links Getal x X   

LymfAantMetaobturatoriuslinks Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantiliacainternarechts Aantal lymfklieren iliaca interna rechts Getal x X   

LymfAantMetailiacainternarechts Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantiliacainternalinks Aantal lymfklieren iliaca interna links Getal x X   

LymfAantMetailiacainternalinks Waarvan met metastase(n) Getal x x    

LymfAantiliacaexternarechts Aantal lymfklieren iliaca externa rechts Getal X X   

LymfAantMetailiacaexternalinks Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantlateraalsacraalrechts Aantal lymfklieren lateraal sacraal rechts Getal X X   

LymfAantMetalateraalsacraalrechts Waarvan met metastase(n) Getal x x    

LymfAantlateraalsacraallinks Aantal lymfklieren lateraal sacraal links Getal X X   

LymfAantMetalateraalsacraallinks Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantpresacraal Aantal lymfklieren  pre-sacraal Getal X X   

LymfAantMetapresacraal Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantpreprostatischevet Aantal lymfklieren pre-prostatische vet Getal X X   

LymfAantMetapreprostatischevet Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantmarcillerechts Aantal lymfklieren marcille rechts Getal X X   

LymfAantMetamarcillerechts Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantmarcillelinks Aantal lymfklieren marcille links Getal X X   

LymfAantMetamarcillelinks Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantiliacacommunislinks Aantal lymfklieren iliaca communis links Getal X X   

LymfAantMetailiacacommunislinks Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantiliacacommunisrechts Aantal lymfklieren iliaca communis rechts Getal X X   

LymfAantMetailiacacommunisrechts Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantelders Aantal lymfklieren elders Getal X X   

LymfAantMetaelders Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

Extranodaleuitbrei Extranodale uitbreiding Tekenreeks   x     

DiameterGrMetastase Diameter grootste metastase Tekenreeks x  x  

DiamGrMetastase Diameter grootste metastase (xx,x mm) (exact) Getal x    

LymfAantPrePros aantal lymfklieren pre-prostatisch vet Getal X X   

LymfAantMetaPrePros Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

LymfAantMetaPeriPros aantal Periprostatisch  lymfklieren Getal X X   

LymfAantMetaPeriPros Waarvan met metastase(n) Getal x  X   

       

Afgeleidegegevens       

TNM8 PTNM 8ste editie      

       

Consult/revisie naam externe lab met T-nummer Tekenreeks     

Externtnrlab Conclusie consult extern Tekenreeks     

ConConExtern Conclusie revisie extern Tekenreeks     

ConRevExtern Conclusie revisie intern Tekenreeks     

Consult Consult Tekenreeks     

ConsultDoor Consult door Tekenreeks     
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Overzicht van geparametriseerde rubrieken 
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Overzicht van controles 
• Rubriek Prostaat apex-basis, Prostaat transversaal, Prostaat sagittaal:  

- mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 25,0 cm  

• Rubriek Gewicht prostaat 

- mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 1000,0 cm 

• Rubriek Invasieve tumor aanwezig: 

- Invasieve tumor aanwezig = nee, PIN alleen in combinatie met (lymfklierdissectie = niet verricht 

EN  als type resectie = radicale prostatectomie met of zonder vesiculae seminales.) 

- Invasieve tumor aanwezig = nee, status na chemotherapie alleen in combinatie met 

(lymfklierdissectie = niet verricht EN  als type resectie = radicale prostatectomie met of zonder 

vesiculae seminales.) 

- Invasieve tumor aanwezig = nee, status na radiotherapie alleen in combinatie met 

(lymfklierdissectie = niet verricht EN  als type resectie = radicale prostatectomie met of zonder 

vesiculae seminales.) 

- Invasieve tumor aanwezig = nee, status na radiochemotherapie alleen in combinatie met 

(lymfklierdissectie = niet verricht EN  als type resectie = radicale prostatectomie met of zonder 

vesiculae seminales.) 

• Rubriek (Andere) afwijking:  

- Geen afwijking kan niet samen met andere keuzes. 

• Rubriek Afmeting tumor: (nv)  

- Waarde mag niet hoger zijn dan de grootste afmeting vd prostaat apex-basis of transversaal of 

sagittaal. 

• Rubriek Volumepercentage  tumor tov hele prostaat exact  

- Waarde maximaal 100% minimale waarde 0,1% 

• Rubriek Radiaire uitbreiding buiten de normale contour van de prostaat 

-  mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 25,0 mm 

• Rubrieken Cumulatieve afmeting van het tumorpositieve snijvlak 

- mag de waarden aannemen van 0,1 t/m 25,0 cm 

• Rubrieken Waarvan met metastase(n) 

- waarde mag niet hoger zijn dan de waarde uit aantal (extra-)regionale lymfklieren 

• Rubrieken tumor positief 

- Aantal vinkjes mag niet  hoger zijn  dan de waarde uit van waarvan met metastasen 

• Waarschuwing: Tumorlokalisatie ingevuld gecombineerd met Extra-prostatische uitbreiding niet 

aanwezig is zeer onwaarschijnlijk" 
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Overzicht van berekeningen 
pTNM  (word alleen bij Invasieve tumor aanwezig = ja,… weergegeven) 
pT prostaatcarcinoom 8ste editie TNM  2017           
pT1 klinisch niet duidelijk of palpabel        
pT1a toevalbevinding in <= 5% van het oppervlak      
pT1b toevalbevinding in > 5% van het oppervlak      
pT1c tumor gediagnostiseerd in naaldbiopten       
pT2 beperkt tot prostaat.       
pT3 doorgroei door het kapsel van de prostaat       
pT3a in periprostatisch weefsel  (eenzijdig of beiderzijds) inclusief microscopische doorgroei in de 
blaashals           
pT3b in vesicula seminalis.          
 Ingroei in het kapsel (maar niet erdoorheen) of in de apex van de prostaat wordt geclassificeerd als 
T2 en niet als T3.        
Criteria kapseldoorgroei: Tadrous: Diagnostic Criteria Handbook blz. 222. Tumor moet infiltreren in 
periprostatisch vetweefsel of in spierweefsel of klierweefsel van de vesicula seminalis.  Perifeer kunnen in 
het prostaatweefsel dwarsgestreepte spiervezels van het urogenitale diafragma aangetroffen worden; met 
name bij de apex.       
pT4 doorgroei in of fixatie met omgevende structuren (sluitspier, rectum, m. levator of bekkenwand); 
uitgezonderd de vesicula seminales.         
    
y  wordt toegevoegd als Eerdere therapie ≠ Geen of Onbekend 
 
Gleasonscore: (waarde vd primaire component) + (waarde vd secundaire component) = (de berekende 
waarde) (met een tertiaire component van: de vermelde waarde; als vermeld). 
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Gebruik toetsenbord 
 

Intentie Actie Toetsen 
Protocol   

naar eerstvolgend invoerveld, button 
of vinklijst (van boven naar beneden) naar gewenste keuze <Tab>  <→> <↓> 

naar eerstvolgend invoerveld, button 
of vinklijst (van beneden naar boven) naar gewenste keuze shift<Tab> <↑> <←> 

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 crtl-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/

