
 

Toelichting bij registratie van pathologie, versie 3.0 februari 2022 

 

Toelichting bij registratie van pathologie in het kader van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker 

 

 
NB: voor de volledige versie van de minimale dataset zie  

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Bevolkingsonderzoek_Darmkanker 

 

Dit document is geschreven op basis van versie 9 (beschikbaar in ScreenIT vanaf januari 2022). 

 

In de onderstaande tabel staat de dataset van de gegevens weergegeven die vanuit de pathologie 

nodig zijn voor de uitvoering én de kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek darmkanker. 

Daarnaast dienen een aantal gegevens te worden vastgelegd ten behoeve van de monitoring en 

effectevaluatie van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek (coloscopie en 

pathologie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie 3.0 

 

Eigenaar : Bevolkingsonderzoek Nederland 

Datum : 14-02-2022 

 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Bevolkingsonderzoek_Darmkanker
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Definitie en opmerkingen per veld voor de gegevens die vastgelegd worden vanuit de pathologie 

 

Naam veld Keuzemogelijkheden Opmerkingen 

Gegevens per inzending 

ID coloscopie   

ID monstermateriaal  T-nummer laboratorium 

ID ziekenhuis   

ID patholoog   

Datum ontvangst materiaal  dd-mm-jjjj 

Datum autorisatie uitslag  dd-mm-jjjj 

Uitslag coloscopie 

 

 geen laesie 

 laesie 

 

Gegevens per poliep 

Nummer potje materiaal  Nummer potje van het binnengekomen 

materiaal 

Type biopt (via MDL)  slijmvliesbiopt 

 gefragmenteerde poliep 

 poliepectomie 

Manier van weefselverwijdering 

Diameter poliep (xx,x cm)  minimaal 0,1 en maximaal 20 cm Diameter van het verwijderde materiaal in cm 

Lokalisatie poliep (via MDL) 

 

 coecum 

 colon ascendens 

 flexura hepatica 

 colon transversum 

 flexura lienalis 

 colon descendens 

 sigmoid 

 recto-sigmoid 

 rectum 

 anus  

 (terminaal) ileum  

Lokatie waar de poliep is weggenomen 
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 ilieocoecaalklep  

 appendixopening  

 anastomose  

 pouch  

 stoma 

Primaire afwijking (Type 

poliep) 

 

 hyperplastische poliep 

  tubulair adenoom 

 tubulovilleus adenoom 

 villeus adenoom 

 traditioneel serrated adenoom 

 sessiel serrated laesie 

 sessiel serrated laesie met dysplasie 

 overige poliepen 

 verdacht voor carcinoom 

 invasieve maligniteit 

 geen afwijking 

 alleen faeces / geen weefsel aanwezig 

 anders; vrije tekst 

 benigne vaatafwijking 

 reactieve veranderingen / ontstekingsrest  

 ontsteking  

 sterk beschadigd materiaal / materiaal niet te beoordelen 

Gevonden primaire afwijking 

Type tumor  adenocarcinoom/ adenoma-like adenocarcinoom 

 mucineus adenocarcinoom 

 zegelringcelcarcinoom 

 adenosquameus carcinoom 

 medullair adenocarcinoom 

 ongedifferentieerd carcinoom 

 micropapillair adenocarcinoom 

 serrated adenocarcinoom 

 adenoma like carcinoom 

 Neuro Endocriene Tumoren (NET/NEC) 

Vastgestelde laesie per poliep 
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 mixed neuroendocrien carcinoom (MiNEN) 

 Goblet cell carcinoid  (slijmbekercelcarcinoom) 

 overige 

Bevinding   geen dysplasie  

 laaggradig  

 hooggradig 

 invasieve maligniteit  

 verdacht voor carcinoom 

 

Aanvullende gegevens per poliep bij invasieve maligniteit, adenocarcinoom en/of poliepectomie 

Revisie aangevraagd  

(optioneel) 

 intern consult 

 extern consult  

Of er (intern/extern) consult materiaal is 

opgevraagd. 

Vorm van de laesie  poliepeus 

 sessiel 

 niet te beoordelen 

 

Invasiediepte  submucosa (pT1) 

 muscularis propria (pT2) 

 niet te beoordelen 

 

Haggitt level 

 

 1 (kop van de poliep) 

 2 (nek van de poliep) 

 3 (steel van de poliep) 

 4 (buiten de steel) 

conditioneel met 014: alleen bij 

adenocarcinoom/poliepectomie 

Kikuchi level 

  

 sm1 (bovenste 1/3) 

 sm2 (middelste 1/3) 

 sm3 (onderste 1/3) 

 niet te beoordelen  

bij sessiel, submucosa 

(Lymf-)angio invasie  Niet aangetroffen 

 Suspect voor lymfangio-invasie 

 Lymfvat invasie 

 Intramurale veneuze invasie 

 Extramurale veneuze invasie 

 

Differentiatie  Goed/matig  
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 Weinig/niet 

 niet te beoordelen 

Snijvlak  

(bij poliepectomie) 

 Vrij 

 Vrij, exact (snijvlak vrij, exacte afstand aangeven in cm) 

 niet vrij 

 niet te boordelen 

Of snijvlak vrij/niet vrij/niet te beoordelen is 

Afstand tot snijvlak 

(indien vrij) 

 ≤ 0,1 cm 

 0,2 cm 

 0,3 cm 

 0,4 cm 

 0,5 cm 

 0,6 cm 

 0,7 cm 

 0,8 cm 

 0,9 cm 

  ≥ 1 cm 

Afstand tot snijvlak (in cm categorieën) 

 

 

 


