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Algemeen 
Dit protocol (versie 1) is opgesteld volgens de richtlijn  Schildkliercarcinoom versie 2.0 (2015) en 

goedgekeurd, medio oktober 2015 door het Commissie Kwalitiet en Beroeps Kwaliteit Uitoefening 

(CKBU) van de Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en ontwikkeld door Pathologisch-

Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Vanaf versie 22 is het protocol in 

samenwerking met de expertise groep van de NVVP: Expertisegroep Endocriene Pathologie (EEP) 

Het protocol is oproepbaar middels de volgende aardmaterialen: 

• Schildklier 

• Schildklier met lymklierdissectie 
 
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 documentati 
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Overzicht van aanpassingen per uitgebrachte versie  

Versie 1 (09-01-2018) 

Start versie 

Versie 2 (18-04-2018) 

1. Ophogen grenswaarden aantal lymfklieren naar 75 

Versie 3 (03-09-2018) 

2. Extra keuze “midden” in de rubriek “Zijdigheid tumorlokalisatie” en wordt default ingevuld 

bij keuze “isthmus” in de rubriek “Lokalisatie tumor” 

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

hoofdstuk “Verplaatsen oude conclusie” 

Versie 4 (12-10-2018) 

4. Aanpassing hulptekst achter BB bij de rubriek “Uitbreiding tumor”, zie hoofdstuk Informatie 

Blauwe Bolletjes (IBB) 

Versie 5 (18-10-2018) 

5. Aanpassing palga code: *thyreoidectomie vervalt en wordt;  schildklier*ectomie 

Versie 6 (22-10-2018) 

6. Aanpassing palga code: *folliculair schildkliercarcinoom vervalt en wordt *folliculair 

adenocarcinoom 

7. Aanpassing palga code: *papillair schildkliercarcinoom vervalt en wordt *adenopapillair 

carcinoom 

8. Aanpassing palga code: * *autoimmuun thyreoiditis vervalt en wordt 

*ontsteking*autoimmuun proces 

Versie 7 (26-02-2019) 

9. Extranodale uitbreiding + waarde opgenomen in de conclusie 

Versie 8 (19-06-2019) 

10. Wijzing pM1 in pN1 bij keuze “lymfklier hals (bevestigd)” in de rubriek “Klinische metastases” 

Versie 9 (02-12-2019) 

11. Keuze “folliculair carcinoom; oncocytaire type” is verwijderd uit de rubriek “Folliculair 

carcinoom”.  

12. Keuze “Hurtle cel carcinoom” is toegevoegd aan de rubriek “Type tumor (WHO)” en rubriek 

“Eerder vastgestelde tumor” 

13. Keuze “folliculair adenoom; oncocytaire type” is verwijderd uit de rubriek “Folliculair 

adenoom”.  

14. Keuze “Hurtle cel adenoom” is toegevoegd aan de rubriek “Folliculair adenoom” 

Versie 10 (12-12-2019) 

15. Keuze “ja (borderline)” toegevoegd in de rubriek “(Invasieve) tumor aanwezig” 
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16. Nieuwe rubriek “Type tumor (WHO)”, verplichte rubriek. Met de keuzes “folliculaire tumor 

met onzekere maligne potentie (FT-UMP)”; “goed gedifferentieerde tumor met onzekere 

maligne potentie (WDT-UMP)” en “niet-invasieve folliculaire schildklier neoplasie met 

papillair achtige kern kenmerken (NIFTP)”. Voor de eerste keuzes zijn reeds palgacodes 

aanwezig. Voor de laatste keuze komt deze later. Tussentijds via tab “Aanvullingen” zelf 

toevoegen 

Versie 11 (23-01-2020) 

17. Tab “Lymfklieren” werd onterecht getoond indien niets aangevinkt in de rubriek 

“Aangeleverde lymfklierstations” 

Versie 12 (05-02-2020) 

18. Taalcorrectie: “Hurtle cel” wordt “Hurthle cel” 

Versie 13 (17-02-2020) 

19. Bugfix: waarde uit rubriek “Bevindingen” werd niet in de PV getoond, alleen in de conclusie. 

Nu ook in de PV zichtbaar. 

Versie 14 (20-08-2020) 

20. Uitbreiding lymfklierstations: “niv I: lateraal hals, links”; “niv I: lateraal hals, rechts”; “niv II: 

lateraal hals, links”; “niv II: lateraal hals, rechts”; “niv V: lateraal hals, links” en “niv V: lateraal 

hals, rechts” 

21. Toevoeging “Schildklier” bij TNM classificatie Schildklier (8e editie UICC) in conclusie 

Versie 15 (16-09-2020) 

22. Bugfix: pN werd onterecht vertoond wanneer er geen lymfklieren zijn aangegeven. Is 

hersteld 

Versie 16 (03-11-2020) 

23. Wijziging in de conclusie: Snijvlak wordt in de conclusie getoond bij de afwijking “niet-

invasieve folliculaire schildklier neoplasie met papillair achtige kern kenmerken (NIFTP)” 

Versie 17 (21-01-2021) 

24. Extra rubriek: “Totale diameter van de multifocale foci”, niet verplicht en instelbaar via de 

parameterset. Waarde wordt bij gebruik ook in de conclusie getoond. Bij uitrol staat deze 

rubriek op “niet weergeven” 

25. Extra rubriek: “Beschrijving multifocale foci”, een niet verplicht vrij tekstveld. Instelbaar via 

de parameterset. Bij uitrol staat deze rubriek op “niet weergeven” 

Versie 18 (05-07-2021) 

26. Ophoging bovengrens van 75 naar 99 bij “aantal regionale lymfklieren” 

Versie 19 (27-10-2021) 

27. Typefout verbeterd “folliculair adenoom met papillaire hyperplasie” 

28. Verplaatsen van de “:” achter term multifocaal” 
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Versie 20 (11-02-2022) 

29. Rubriek “Eerder vastgestelde tumor” en “T-nr hemi-thyroidectomie” verplaatst in de PV 

30. Bugfix: waarde uit  “Eerder vastgestelde tumor” opgenomen in de conclusie 

31. Bugfix: aanpassing in de PALGA codering bij metastase. Lokalisatie primaire tumor 

opgenomen 

Versie 21 (07-07-2022) 

32. Toevoegen diagnose code *niet-invasieve folliculaire schildklierneoplasie met papillaire 

kernkenmerken 

33. Bugfix: positieve lymfklieren niv. VI: pre- en paratracheaal en prelaryngeaal, links 

niv. VI: pre- en paratracheaal en prelaryngeaal, rechts en lymfklieren voorste/bovenste 

mediastinum geeft pN1a 

Versie 22 (14-04-2023) 

34. WHO classificatie “Hurthle cel carcinoom” wordt vervangen door “oncocytair carcinoom” 

35. WHO classificatie “Hurthle cel adenoom” wordt vervangen door “oncocytair adenoom” 
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Handleiding 

Scherm 1 Macroscopie 

 

Toelichting 

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

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

resectie ≠ subtotale of totale  thyroidectomie. 

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

type resectie ≠ lymfklieresectie voor schildkliertumor. Bij anders komt een verplicht vrij in te vullen 

tekst veld. 

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

getoond als type resectie = subtotale of totale  thyroidectomie EN als lokalisatie tumor = bovenpool, 

centraal, onderpool, multifocaal of anders. 

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

getoond als lokalisatie tumor = bovenpool, centraal, onderpool, isthmus of anders. 
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Rubriek Max diameter grootste tumornodus (xx.x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als zijdigheid tumorlokalisatie = beiderzijds OF als lokalisatie tumor = 

multifocaal. 

Rubriek Aangeleverde lymfklierstations: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek 

wordt verplicht getoond als type resectie = lymfklieresectie voor schildkliertumor. Bij anders 

aangeleverd komt een verplicht vrij in te vullen tekst veld. 

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

Aangeleverde lymfklierstations = als aparte stations. Bij anders (regionaal), anders (extra regionaal) 

komt een verplicht vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Klinisch metastasen: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Bij anders komt een vrij in te 

vullen tekst veld. 

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

type resectie = lymfklieresectie voor schildkliertumor. 

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

getoond als type resectie <> lymfklieresectie voor schildkliertumor. 
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Scherm 2 Microscopie 

 

Toelichting 

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

getoond. Hier kunt u de details opgeven. 

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

invasieve tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een verplicht vrij in te 

vullen tekst veld. 

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

type tumor = papillair carcinoom. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een verplicht vrij in 

te vullen tekst veld. 

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

type tumor = folliculair carcinoom. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een verplicht vrij 

in te vullen tekst veld. 

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

tumor aanwezig = ja EN als lokalisatie tumor = geen (duidelijk) zichtbare tumor of multifocaal. Hier 

kunt u de details opgeven.  
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Rubriek Totale diameter van de multifocale foci : De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als invasieve tumor aanwezig = ja EN als multifocaal = ja. Hier kunt u de 

details opgeven.  

Rubriek Beschrijving multifocale foci : De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als invasieve tumor aanwezig = ja EN als multifocaal = ja. Hier kunt u de details opgeven.  

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

ingevuld getoond als ingevuld bij macroscopie OF moet verplicht ingevuld worden (als lokalisatie 

tumor = geen (duidelijk) zichtbare tumor EN multifocaal = nee). Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Max diameter grootste tumornodus (xx.x cm): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt ingevuld getoond als ingevuld bij macroscopie OF moet verplicht ingevuld worden (als 

lokalisatie tumor = geen (duidelijk) zichtbare tumor EN multifocaal = ja). 

Rubriek Doorgroei tumorkapsel: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond 

als type tumor = folliculair carcinoom. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek (Lymf-)angioinvasie: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

invasieve tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details opgeven.  

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

type tumor = folliculair carcinoom. Hier kunt u de details opgeven.. 

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

(invasieve) tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details opgeven.  

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

invasieve groei =  ingroei in prevertebrale fascie enz. OF ingroei in larynx enz.. Hier kunt u de details 

opgeven. 

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

tumor aanwezig = ja. Hier kunt u de details opgeven.  

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

wordt getoond als dichtstbijzijnde snijvlak =  vrij. Hier kunt u de details opgeven.  

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

Deze rubriek wordt getoond als als snijvlak = exact. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Specificatie niet vrije gebied: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als snijvlak = niet vrij. Hier kunt u de details opgeven.  

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

(invasieve) tumor aanwezig = nee, adenomateuze laesie. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders 

komt een verplicht vrij in te vullen tekst veld. 
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Rubriek Folliculair adeinoom: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt getoond als 

type tumor = folliculair adenoom. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een verplicht vrij in 

te vullen tekst veld. 

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

getoond als (invasieve) tumor aanwezig = nee, status na hemi-thyreoidectomie; geen (rest-)tumor 

aangetroffen. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een verplicht vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek T-nr hemi-thyroidectomie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als (invasieve) tumor aanwezig = nee, status na hemi-thyreoidectomie; geen (rest-)tumor 

aangetroffen. Hier kunt u de details opgeven.  

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

tumor aanwezig = nee, anders (ontsteking, hyperplasie enz.). Hier kunt u de details opgeven. Bij 

anders komt een verplicht vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek (Overig) schildklierparenchym: De rubriek wordt niet verplicht om in te vullen als invasieve 

tumor aanwezig ≠ ja. Hier kunt u de details opgeven. 

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

resectie = (sub) totale thyroidectomie. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een verplicht 

vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek Zijdigheid bijschildklier: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als type resectie = (sub) totale thyroidectomie. Hier kunt u de details opgeven. 

 

 

 

  



Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Schildkliercarcinoom 

Pagina 12 van 31 

Scherm 3 Lymfklieren 

 

Toelichting 

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

getoond als type resectie = alleen lymfklieresectie voor schildkliertumor. Bij anders komt een 

verplicht vrij in te vullen tekst veld. 

Rubriek T-nr hemi-thyroidectomie: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als type resectie = alleen lymfklieresectie voor schildkliertumor. Hier kunt u de details 

opgeven. 

Rubriek Aantal regionale lymfklieren: De rubriek is wordt verplicht om in te vullen als Aangeleverde 

lymfklierstations is ingevuld. Hier kunt u de details opgeven. 

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

getoond als Aantal regionale lymfklieren  > 0. Hier kunt u de details opgeven. 

Rubriek Regionale lymfklierstation(s): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als waarvan met metastasen = 1 of meer.  De de aangeleverde stations van Macroscopie 

worden hier overgenomen. Hier kunt u de details opgeven.  
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Rubriek Diameter grootste metastase:: De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt 

getoond als als Waarvan met metastasen > 0. Hier kunt u de details opgeven.  

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

als Waarvan met metastasen > 0. Hier kunt u de details opgeven.  

Rubriek Aantal extra-regionale lymfklieren (anders): De rubriek is verplicht om in te vullen. Deze 

rubriek wordt getoond als Aangeleverde lymfklierstations = anders. De waarde ingevuld bij anders 

wordt hier getoond. Hier kunt u de details opgeven. 

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

getoond als Aantal extra-regionale lymfklieren  > 0. Hier kunt u de details opgeven. 
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Scherm 4 Immunohistochemie 

 

Toelichting 

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

getoond. Hier kunt u de details opgeven. 

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

immunohistochemie = invullen. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen 

tekst veld. 

Rubriek Percentage positieve tumorcelkernen KI67/MIB1: De rubriek is verplicht om in te vullen. 

Deze rubriek wordt getoond als KI67/MiB1 positief is aangevinkt. Hier kunt u de details opgeven.  

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

immunohistochemie = invullen. Hier kunt u de details opgeven. Bij anders komt een vrij in te vullen 

tekst veld. 

Rubriek Mutatie analyse: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt altijd 

getoond. Hier kunt u de details opgeven.  
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Scherm Protocollaire verslaglegging (PV)  

 

Toelichting 

In het Protocollair verslag worden alle ingevulde rubrieken gestructureerd weergeven.  
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Scherm 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 vermeldt worden via de rubriek Vermelden als. Deze inzending 

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

Met Aanvulling microscopie kan de microscopie PV worden aangevuld met een eigen tekst. Deze 

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

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

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

protocol en gaat niet verloren.  
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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.  

 

 
 

 

  



Stichting PALGA 
Handleiding Protocol Schildkliercarcinoom 

Pagina 20 van 31 

Informatie Blauwe Bolletjes (IBB) 

Microscopie 

Max. diameter tumor (xx.x cm) 
Max diameter grootste  tumornodus (xx.x cm) 
Uitbreiding tumor 
pTNM-classificatie schildkliercarcinoom; 8e editie 2017 UICC 
pT1a beperkt tot de schildklier en <= 1,0 cm 
pT1b beperkt tot de schildklier; > 1,0 cm en <= 2,0 cm 
pT2   beperkt tot de schildklier; > 2,0 cm en <= 4,0 cm 
pT3a   beperkt tot de schildklier en > 4,0 cm  
pT3b  Ingroei  in de macroscopische extratyroidale uitbreiding in sternohyoid, of sternothyreoid of 
omohyoid spieren. 
pT4a uitbreiding buiten de schildklier in: larynx, trachea, oesofagus, n. recurrens of subcutane weke 
delen 
pT4b uitbreiding buiten de schildklier in: prevertebrale fascie, mediastinale vaten of rond de a. 
carotis 
Bij multifocale tumor: de grootste bepaalt de pT; toevoegen (m) 
 
Type tumor (WHO) 
anaplastisch carcinoom wordt beschouwd als pT4 (TNM)  
pT4a beperkt tot de schildklier 
pT4b uitbreiding buiten de schildklier 
 
Doorgroei tumorkapsel 
doorgroei tumorkapsel bij folliculair carcinoom (richtlijn) 
Kapselinvasie is penetratie door het kapsel zonder associatie met de eerdere punctieplaats 
Zie ook het schema (Ghossein, 2009) in de richlijn schildkliercarcinoom 
gering/matig = tot 3 plaatsen EN beperkt tot de schildklier(parenchym) 
uitgebreid/massaal = 4 of meer plaatsen OF uitbreiding buiten de schildklier 
 
(Lymf-)angioinvasie    
(Lymf-)angioinvasie bij folliculair carcinoom: zie richtlijn schildkliercarcinoom 1.1 
Vaatinvasie is intravasculaire tumorcellen bekleed door endotheel of geassocieerd met een 
thrombus. 
De vaten liggen in OF buiten het kapsel (niet in de tumor of rand van de tumor) 
Zie ook het schema (Ghossein, 2009) in de richlijn schildkliercarcinoom 
(Lymf-)angioinvasie gering: < 4 vaten 
(Lymf-)angioinvasie matig: >= 4 en <= 10 vaten 
(Lymf-)angioinvasie uitgebreid: >10 vaten 
 
Mate van invasie 
minimaal en uiterbreid invasief bij folliculair carcinoom richtlijn schildkliercarcinoom 1.1 
Minimaal invasief: gelimiteerde doorgroei tumorkapsel en/of (lymf-)angioinvasie. 
Uitgebreid invasief: extensieve uitbreiding (macro of micro) in parenchym of daarbuiten (en/of in 
grote vaten). 
Gelimiteerde doorgroei tumorkapsel met veel vaatinvasie wordt NIET als uitgebreid invasief 
beschouwd maar als zodanig vermeld. 
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Regionale lymfklierstation(s) 
Aantal extra-regionale lymfklieren (anders) 
TNM-classificatie schildkliercarcinoom; 7de editie lymfklierstatus  
N0   geen lymfkliermetastasen. 
N1a lymfkliermetastasen in niveau VI (pretracheaal, paratracheaal en prelaryngeaal/delphi klieren en 
bovenste mediastinum) 
N1b lymfkliermetastase in andere regionale lymfklieren (niveau I t/m V unilateraal, bilateraal of 
contralateraal) of retropharyngeaal 
M1  metastasen op afstand 
regionale lymfklieren: cervicaal en bovenste/voorste mediastinum.  
een selectieve halsklierdissectie bevat nomaliter 6 of meer klieren.  
indien de lymfklieren tumornegatief zijn en het aantal klieren minder dan 6: toch classificeren als N0 
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Gecomprimeerd totaaloverzicht van gegevens en gebruikers opties 
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Interne naam Externe naam Veld definitie Sc
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ImImmunohistochemie Immunohistochemie Tekenreeks 4      

ImImmunoNeg Immuno negatief Tekenreeks 4      

ImImmunoNegAnd Negatief anders Tekenreeks 4      

ImImmunoPos Immuno Positief Tekenreeks 4      

ImImmunoPosAnd Positief anders Tekenreeks 4      

ImMutatieAnalys Mutatie analyse Tekenreeks 4      

ImPercPosTumcelKi67Mib1 Percentage positieve tumorcelkernen KI67 / 
MIB1 

Heelgetal 
 

4 

 

    

LyAantExRegLymf Aantal extra-regionale lymfklieren (anders 
extra regionaal 
) 

Heelgetal 
 

3 
 

    

LyAantRegLymf Aantal regionale lymfklieren Heelgetal 
 

3      

LyDiamGrMeta Diameter grootste metastase Getal 
 

3      

LyEerderVastTum Eerder vastgestelde tumor Tekenreeks 3 
 

     

LyEerderVastTumAnd Eerder vastgestelde tumor anders Tekenreeks 3 
 

     

LyExRegWaarvMetMeta Waarvan met metastasen Getal 
 

3      

LyExtranodaleGroei Extranodale uitbreiding Tekenreeks 3 
 

     

 Regionale lymfklierstation(s)        

LyRegStatAnders Lymfklieren uit (anders regionaal) Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIALi niv. IA: submentaal, links Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIARe niv. IA: submentaal, rechts Tekenreeks 3      

LyRegStatNivILi niv. I: submentaal, links Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIRe niv. I: submentaal, rechts Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIBLi niv. IB; submandibulair, links Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIBRe niv. IB; submandibulair, rechts Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIIALi niv. IIA: hoog jugulair, links 

Tekenreeks 

3 

 

    

LyRegStatNivIIARe niv. IIA: hoog jugulair, rechts Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIIBLi niv. IIB: musculaire driehoek, links Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIIBRe niv. IIB: musculaire driehoek, rechts Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIILi niv. IIB: musculaire driehoek, links Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIIRe niv. IIB: musculaire driehoek, rechts Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIIILi niv. III: mid jugulair, links Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIIIRe niv. III: mid jugulair, rechts Tekenreeks 3      

LyRegStatNivIVLi niv. IV: laag jugulair, links Tekenreeks 3      

LyRegStatNivVIPreLi niv. IV: pre- en paratracheaal en prelaryngeaal, 
links Tekenreeks 

3 

 

    

LyRegStatNivVIPreRe niv. IV: pre- en paratracheaal en prelaryngeaal, 
rechts Tekenreeks 

3 
 

    

LyRegStatNivIVRe niv. IV: laag jugulair, rechts Tekenreeks 3      

LyRegStatNivVALi niv. VA: achterste halsdriehoek craniaal, links Tekenreeks 3      

LyRegStatNivVARe niv. VA: achterste halsdriehoek craniaal, rechts Tekenreeks 3      

LyRegStatNivVBLi niv. VB: achterste halsdriehoek caudaal, links Tekenreeks 3      

LyRegStatNivVBRe niv. VB: achterste halsdriehoek caudaal, rechts Tekenreeks 3      

LyRegStatNivVLi niv. V: achterste halsdriehoek caudaal, links Tekenreeks 3      

LyRegStatNivVRe niv. V: achterste halsdriehoek caudaal, rechts Tekenreeks 3      

LyRegStatRetroPhar lymfklieren retropharyngeaal Tekenreeks 3      

LyRegStatVoorBovenMed lymfklieren voorste/bovenste mediastinum Tekenreeks 3      

LyRegWaarvMetMeta Waarvan met metastasen Heelgetal 
 

3      

LyTnumThyroid T-nr hemi-thyroidectomie Tekenreeks 3      

MaAangelLymStat Lymfklierstations Tekenreeks 1      

MaAangelLymStatAnd Lymfklierstations anders (regionaal) Tekenreeks 1      
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MaAangelLymStatAndExtraR Lymfklierstations anders (extra regionaal) Tekenreeks 1      

MaAangelLymStatKeuze Aangeleverde lymfklierstations Tekenreeks 1      

MaEerdereTherapie Eerdere therapie Tekenreeks 1      

MaKlinMetastasen Klinisch metastasen Tekenreeks 1      

MaKlinMetastasenAnd Klinisch metastasen anders Tekenreeks 1      

MaLokalisatieTum Lokalisatie tumor Tekenreeks 1      

MaLokalisatieTumAnd Lokalisatie tumor anders Tekenreeks 1      

MaMaxDiameterGrTumNodus Max diameter grootste  tumornodus (xx.x cm) Getal 1      

MaMaxDiameterTum Max diameter tumor (xx.x cm) Getal 1      

MaTypeResectie Type  resectie Tekenreeks 1      

MaVriesCoupe Vriescoupe schildklie Tekenreeks 1      

MaZijdigheid Zijdigheid Tekenreeks 1      

MaZijdigheidTumLok Zijdigheid tumorlokalisatie Tekenreeks 1      

MiAdenoTypeTumorWho Type tumor (WHO) Tekenreeks 2      

MiAdenoTypeTumorWhoAnd Type tumor (WHO) anders Tekenreeks 2      

MiAfstDichtSnijvlak Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak Tekenreeks 2      

MiAfstDichtSnijvlakEx Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak exact: (xx,x 
cm) Getal 

2 

 

    

MiTotaleDiamMultiFociBeschr Beschrijving multifocale foci 

Tekenreeks 

2 

 

    

MiBevinding Bevinding Tekenreeks 2      

MiBevindingAnd Bevinding anders Tekenreeks 2      

MiBijschildkl Bijschildklier Tekenreeks 2      

MiBijschildklAnd Bijschildklier anders Tekenreeks 2      

MiBorderlineTypeTumorWho Type tumor (WHO) Tekenreeks 2      

MiDoorgrTumKapsel Doorgroei tumorkapsel Tekenreeks 2      

MiEerderVastTum Eerder vastgestelde tumor Tekenreeks 2      

MiEerderVastTumAnd Eerder vastgestelde tumor anders Tekenreeks 2      

MiFolliculairAdeno Folliculair adenoom Tekenreeks 2      

MiFolliculairAdenoAnd Folliculair adenoom anders Tekenreeks 2      

MiFolliculairCarcinoom Folliculair carcinoom Tekenreeks 2      

MiFolliculairCarcinoomAnd Folliculair carcinoom anders Tekenreeks 2      

MiLymfAngioInv (Lymf-)angioinvasie Tekenreeks 2      

MiMateInv Mate van invasie Tekenreeks 2      

MiMaxDiameterGrTumNodus Max diameter grootste  tumornodus (xx.x cm) Getal 2      

MiMaxDiameterTum Max. diameter tumor: (xx.x cm) Getal 2      

MiMultifocaal Multifocaal Tekenreeks 2      

MiOvSchildklParenchym (Overig) schildklierparenchym Tekenreeks 2      

MiOvSchildklParenchymAnd (Overig) schildklierparenchym anders Tekenreeks 2      

MiPapillairCarcinoom Papillair carcinoom Tekenreeks 2      

MiPapillairCarcinoomAnd Papillair carcinoom anders Tekenreeks 2      

MiSnijvlak Snijvlak Tekenreeks 2      

MiSpecIngroei Specificeer ingroei Tekenreeks 2      

MiSpecNietvrij Specificatie niet vrije gebied Tekenreeks 2      

MiTotalDiamMultiFociCm Totale diameter van de multifocale foci Getal 2      

MiTnumThyroid T-nr hemi-thyroidectomie Tekenreeks 2      

MiTumorAanwezig (Invasieve) tumor aanwezig Tekenreeks 2      

MiTypeTumorWho Type tumor (WHO) Tekenreeks 2      

MiTypeTumorWhoAnd Type tumor (WHO) anders Tekenreeks 2      

MiUitbrTum Uitbreiding tumor Tekenreeks 2      

MiZijdBijschildkl Zijdigheid bijschildklier Tekenreeks 2      

pTNM8 Opslag van de pTNM waarde(niet getoond bij 
invoer) Tekenreeks 

2 
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Overzicht van geparametriseerde rubrieken 

Het aan / uitzetten van rubrieken 
Het aan / uitzetten van rubrieken vind plaats met de admin knop links boven in het scherm. Voor dit 

protocol zijn de volgende instellingen mogelijk: 
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Overzicht van controles 
 

• Bij de rubriek Lokalisatie tumor:  is een controle: geen (duidelijk) zichtbare tumor kan niet 

samen met een van de nadere mogelijkheden 

• De rubriek Max diameter tumor (xx.x cm): kan de waarde aannemen tussen: 0,1 – 25,0 cm 

• De rubriek Max diameter grootste  tumornodus (xx.x cm): kan de waarde aannemen tussen: 

0,1 – 25,0 cm 

• Bij de rubriek Klinisch metastasen: is een Controle: niet aangetroffen  en onbekend kunnen 

niet samen met andere keuzes EN niet bevestigd en onbevestigd kunnen niet samen 

• Bij de rubriek Eerdere therapie:  is een Controle: geen en onbekend kunnen niet samen met 

andere keuzes 

• Bij de rubriek (Invasieve) tumor aanwezig:  is een  

o Controle: nee, status na hemi-thyreoidectomie; geen (rest-)tumor aangetroffen kan 

niet samen met totale OF subtotale thyroidectomie 

o Controle: nee, status na hemi-thyreoidectomie; geen (rest-)tumor aangetroffen moet 

samen met lokalisatie tumor = n.v.t., status na hemi-thyreoidectomie  

• Bij de rubriek (Lymf-)angioinvasie:  is een Controle: als doorgroei tumorkapsel = niet 

aanwezig EN (lymf-)angioinvasie = niet aanwezig, dan: type tumor (WHO) ≠ folliculair 

carcinoom 

• Bij de rubriek Mate van invasie:  is een  

o Controle: controle: als doorgroei tumorkapsel = niet aanwezig OF aanwezig; 

gering/matig, dan: mate van invasie kan niet uitgebreid invasief zijn. 

o Controle: controle: als (lymf-)angioinvasie ≠ aanwezig; uitgebreid (>10 vaten), dan: 

mate van invasie kan niet minimaal invasief met veel angioinvasie (>10 vaten). 

• De rubriek Afstand tot dichtstbijzijnde snijvlak exact: (xx,x cm): kan de waarde aannemen 

tussen: 0,1 – 25,0 cm 

• Bij de rubriek (Overig) schildklierparenchym:  is een Controle: controle: geen afwijkingen / 

fysiologisch kan niet samen met een van de andere mogelijkheden. 

• De rubriek Aantal regionale lymfklieren: kan de waarde aannemen tussen: 0 – 99 

• De rubriek Waarvan met metastasen: kan de waarde aannemen tussen: 0 – 99 

• Bij de rubriek Waarvan met metastasen:  is een Controle: Waarvan met metastasen kan niet 

groter zijn dan Aantal regionale lymfklieren. 

• Bij de rubriek Regionale lymfklierstation(s): is een Controle: aantal positief geselecteerd mag 

niet hoger zijn dan de waarde uit Waarvan met metastasen 

• De rubriek Diameter grootste metastase: kan de waarde aannemen tussen: 0,1 – 10,0 cm 

• De rubriek Aantal extra-regionale lymfklieren: kan de waarde aannemen tussen: 0 – 75 

• De rubriek Waarvan met metastasen: kan de waarde aannemen tussen: 0 – 75 

• Bij de rubriek Waarvan met metastasen:  is een Controle: Waarvan met metastasen kan niet 

groter zijn dan Aantal extra-regionale lymfklieren. 

• Bij de rubriek Immuno Positief: en Immuno negatief:  is een Controle: geslecteerde positief 

kan niet samen met gelijke geslecteerde negatief. 
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• De rubriek Percentage positieve tumorcelkernen KI67 / MIB1: kan de waarde aannemen 

tussen: 0 – 100 
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Overzicht van berekeningen 
 

pTNM 

y als Eerdere therapie is chemotherapie, radiotherapie OF radio-
chemotherapie 

(m) als Multifocaal is ja 
T = 1a    als Max. diameter tumor: (xx.x cm) <= 1,0cm 
   als Max diameter grootste  tumornodus (xx.x cm) <= 1,0cm 
T = 1b    als Max. diameter tumor: (xx.x cm) > 1,0 EN <= 2,0 cm 
   als Max diameter grootste  tumornodus (xx.x cm) > 1,0 EN <= 2,0 cm 
T = 2    als Max. diameter tumor: (xx.x cm) > 2,0 EN <= 4,0 cm 
   als Max diameter grootste  tumornodus (xx.x cm) > 2,0 EN <= 4,0 cm 
T = 3    als Max. diameter tumor: (xx.x cm) > 4,0 cm 
   als Max diameter grootste  tumornodus (xx.x cm) > 4,0 cm 
T = 3b   ingroei in de macroscopische extratyroidale uitbreiding in sternohyoid, of  
   sternothyreoid of omohyoid spieren 
T = 4a    als Uitbreiding tumor is ingroei in  larynx, trachea, oesofagus, n. recurrens of  
   subcutane weke delen 
T = 4b    als Uitbreiding tumor is ingroei in prevertebrale fascie, mediastinale vaten of  
   rond de a. carotis 
 
N = 0   als Waarvan met metastasen(regionaal) = 0 
N = 1    als Waarvan met metastasen(regionaal) > 0 
N = 1a    als niv. IV: pre- en paratracheaal en prelaryngeaal, links/rechts is positief 
   als lymfklieren voorste/bovenste mediastinum is positief 
N = 1b    als niv. IA: submentaal, links/rechts is positief 
   als niv. IB; submandibulair, links/rechts is positief 
   als niv. IIA: hoog jugulair, links /rechts is positief 
   als niv. IIB: musculaire driehoek, links /rechts is positief 
   als niv. III: mid jugulair, links /rechts is positief 
   als niv. IV: laag jugulair, links /rechts is positief 
   als niv. VA: achterste halsdriehoek craniaal, links /rechts is positief 
   als niv. VB: achterste halsdriehoek caudaal, links /rechts is positief 
   als lymfklieren retropharyngeaal 
 
M = 0   als Waarvan met metastasen(extra-regionaal) = 0 
M = 1   als Waarvan met metastasen(extra-regionaal) > 0 
   als Klinisch metastasen = …bevestigd 
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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/

