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1. SOORTEN PREPARATEN CERVIX 

  
CYTOLOGIE 
Indicatie: qua aantal wordt verreweg de meeste cervixcytologie afgenomen in het kader van het 
bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker; verder als follow up na eerdere afwijkende cytologie 
of na behandeling van (pre)maligne laesies en op indicatie bij klachten.  
  
BIOPTEN  
Indicatie: afwijkende cytologie; macroscopische en/of colposcopische afwijkingen, poliepen.  
  
LARGE LOOP EXCISION OF THE TRANSFORMATION ZONE (LLETZ)  
Indicatie: een excisie wordt relatief vaak gedaan als beperkte, zowel diagnostische als therapeutische, 
ingreep bij matige en/of ernstige dysplasie van het squameus (metaplastisch) epitheel. Een LLETZ kan 
centraal in een deel of in meerdere delen worden aangeleverd (bijvoorbeeld voorlip, achterlip, centraal).  
  
CONUSEXCISIE/TRACHETOMIE 
Indicatie: een conusexcisie van de cervix is een nog relatief beperkte ingreep welke wordt gedaan bij 
verdenking op, dan wel vastgesteld adenocarcinoma in situ of micro-invasief carcinoom (IA1, ≤3mm, 
onafhankelijk van vaso-invasie of IA2, >3-≤5mm zonder vaso-invasie of in combinatie met 
lymfklierdissectie indien met vaso-invasie).  

Varianten conusexcisie/trachelectomie: 
• Conisatie met medenemen van een vaginamanchet bij uitbreiding van premaligne afwijkingen 

tot in de vagina 
• Trachelectomie: cervix met meenemen van de parametria in combinatie met resectie lymfklieren 

indien cervixcarcinoom (IB1) als fertiliteit sparende optie. De cervix wordt verwijderd tot op 0,5 
cm van het os internum. De uterus blijft behouden ivm. kinderwens (bij zwangerschap dan altijd 
cerclage). Er kan om een vriescoupe worden gevraagd welke wordt afgenomen van de 
achtergebleven uterus om zeker te zijn dat er geen tumor is achtergebleven (NB: bij voorkeur 
geen uitspraak doen over aan/afwezigheid van eventuele dysplasie hetgeen op een VC niet 
goed/lastig te beoordelen is, met name bij glandulaire afwijkingen). De trachelectomie is 
vaginaal bij een tumorgrootte van ≤2cm en een invasiediepte van <10mm of abdominaal bij 
tumorgrootte >2cm en een invasiediepte van >10mm. De lymfklier dissectie kan gecombineerd 
worden met een vriescoupe van de SN. Als de SN een metastase bevat kan er geen fertiliteit 
sparende ingreep worden verricht.  

         
UTERUSEXTIRPATIE 
Indicatie: veelal wordt bij verdenking op, dan wel vastgesteld cervixcarcinoom een abdominale 
uterusextirpatie gedaan zonder adnexen of met alleen tubae, als regel met meenemen van een vagina-
manchet. Bij aangetoond carcinoom, in beginsel bij een invasiediepte groter dan 5 mm (vanaf IB1-IIA2), 
vindt ook bilaterale pelviene lymfklierdissectie plaats (volgens Wertheim-Meigs of Okabayashi). Bij IIA2 
≥4-6cm en IIB primaire chemoradiotherapie. 
  
LYMFKLIEREN EN VRIESCOUPES LYMFKLIEREN 
Indicatie vriescoupes lymfklieren:  
Bij Wertheim-Meigs of Okabayashi of trachelectomie procedure, welke bij positieve klieren in de 
vriescoupe afgebroken wordt. 
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2. MACROSCOPIE CERVIX 
  
CYTOLOGIE 
Dunne laag en gekleurd volgens Papanicolaou (Pap).  
  
BIOPTEN 
De biopten worden gefixeerd in formaline en totaal ingesloten na beschrijven van aantal, aard en grootte 
(grootste afmeting). 
  
LLETZ 
Het prepraat wordt meestal op formaline ontvangen en veelal in meerdere delen (bijvoorbeeld voorlip/12 
uur, achterlip/6 uur en centraal/diep/midden). Per weefselstukje worden de afmetingen beschreven en 
wordt vermeld of er een bekleding met slijmvlies is. De voor- en achterlip worden loodrecht op het 
slijmvlies gelamelleerd (kijk nauwkeurig of je de slijmvlieszijde van het gecauteriseerde excisievlak kunt 
herkennen). Inkten is optioneel - omdat een LLETZ niet op radicaliteit wordt beoordeeld -, maar 
bevordert het loodrecht inbedden door analisten. Optioneel kan worden overwogen om de uiteinden 
apart in te sluiten of te markeren zodat bij een eventuele maligniteit een meer optimale reconstructie 
kan worden gedaan. Bij het centrale deel wordt nagegaan of er (para)centraal een lumen herkenbaar is 
en dit fragment wordt bij voorkeur dwars ingesloten zodat de gehele mucosa (rondom het endocervicale 
kanaal) kan worden beoordeeld (plat in de cassette, evt na extra lamelleren dan toplamel aangeven). 
Tevens kunnen grote centrale LLETZ preparaten worden  aangeleverd, indien mogelijk wordt net als bij 
een conus het diepe snijvlak dwars afgenomen en de rest radiair ingesloten (indien dit niet haalbaar is 
bij voorkeur radiair en op volgorde insluiten). 
  
Macroscopie verslag: Vers / op formaline ontvangen ..(aantal)…LETTZ fragmenten afkomstig van de 
bovenlip of 12 uur / centraal of diep / onderlip of 6 uur. Het LETTZ fragment van de bovenlip / onderlip 
heeft afmetingen van ...x..x..cm en is wel / niet bekleed met gave / erosieve / … mucosa. Het LETTZ 
fragment van het centrale deel heeft afmetingen van ...x..x..cm en heeft een / geen herkenbaar ostium. 
  
Uitnemen: totaal insluiten, boven- en onderlip lamelleren en aantal cassettes per deel vermelden, 
centrale deel dwars inbedden en/of afhankelijk van mogelijkheden radiair insluiten als een ostium 
herkenbaar is in het centrale fragment. 
  
CONUS EXCISIE of TRACHELECTOMIE 
  
Dag 1: het preparaat wordt bij voorkeur vers ontvangen. Er kan om een vriescoupe worden gevraagd 
welke wordt afgenomen van de achtergebleven uterus om zeker te zijn dat er geen tumor is 
achtergebleven (NB: bij voorkeur geen uitspraak doen over aan/afwezigheid van eventuele dysplasie 
hetgeen op een VC niet goed/lastig te beoordelen is). Soms zit er een vaginamanchet bij. In geval van 
een trachelectomie worden ook de parametria meegenomen. Het preparaat wordt gemeten (diameter 
en hoogte cervix, evt vaginamanchet en evt parametria). Aspect cervix beschrijven. Macrofotografie 
trachelectomie preparaat ten behoeve van correlatie kliniek. Resectievlak wordt geïnkt en de top van 
de conus (of trachelectomie) wordt dwars afgenomen en ingesloten. De dikte van deze top is van belang 
bij met name een trachelectomie. Per cassette 1 lamel. Indien aanwezig wordt het vaginamanchet 
kloksgewijs afgenomen. Indien parametria aanwezig dan worden deze afgenomen. Open de conus op 
12 uur en spreid de conus vlak. Speld deze op. Strek en spreid vervolgens het aanwezige 
vaginamanchet en speld deze ook op. Fixeren.  
Indien het preparaat gefixeerd ontvangen wordt, wordt het preparaat in kwadranten verdeeld en radiair 
gelamelleerd en t.i.  
  
Dag 2: het cervixdeel van het preparaat kloksgewijs en op volgorde totaal insluiten te beginnen bij 12 
uur. Indien er ‘taartpunten’ of ‘wigjes’ zijn zonder epitheel, dit melden in de macroscopie. 
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Macroscopie verslag: Vers / op formaline ontvangen conus / trachelectomie / met / zonder 
vaginamanchet / parametria, met een diameter van ....x….cm. De hoogte varieert van ... tot ...cm. Het 
cervixslijmvlies is gaaf / erosief / ... . De resectieranden worden geïnkt. 
  
Uitnemen: de cervix totaal insluiten, top apart, cervix 12-3 uur, 3-6 uur, 6-9 uur en 9-12 uur. Evt 
vaginamanchet (kloksgewijs). Evt parametria links (3x, van lateraal naar mediaal), parametria rechts 
(3x, van lateraal van mediaal). Bij het uitnemen van de coupes moet naast de uitbreiding richting het 
diepe resectievlak eveneens de uitbreiding richting de top van het preparaat (os internum) duidelijk in 
beeld komen danwel uit de coupes berekend kunnen worden (zie onder beoordeling microscopie). 
  
  
UTERUSEXTIRPATIE (CERVIXCARCINOOM) 
  
NB: Al naar gelang het focus van pathologie (cervixcarcinoom vs endometriumcarcinoom) wordt het 
uterusextirpatiepreparaat in verse toestand anders bewerkt om een juist (microscopisch) overzicht van 
maximale tumorinfiltratie te verkrijgen. 
  
Dag 1: Het preparaat wordt bij voorkeur vers ontvangen (Wertheim-Meigs of Okabayashi, de laatste 
met ruimer parametriaal weefsel). De uterus wordt georiënteerd (serosa loopt aan de achterzijde verder 
door) en beschreven. Het vaginamanchet wordt beschreven en gemeten. De adnexen worden per zijde 
beschreven, waarbij de afmetingen van de ovaria en de tuba worden vermeld. Soms worden alleen de 
tubae bijgeleverd (en de ovaria in situ gelaten). De serosa wordt beschreven. Het resectievlak wordt 
geinkt (pericervicaal; dit is het gebied wat niet bedekt is met serosa en waar het preparaat los wordt 
gemaakt van het rectum aan de achterzijde en van de blaaswand aan de voorzijde). De maximale 
dimensies van de afwijking op de cervix alsmede het kwadrant waarin de maximale tumorgroei wordt 
gezien, worden beide genoteerd. De uterus wordt vervolgens geopend aan de ventrale zijde (op 12 uur), 
waarna de cervix en vaginamanchet worden gespreid, gestrekt en opgespeld als een conus. Het 
preparaat wordt voor en na openen  gefotografeerd (indien de tumordiameter groter blijkt bij geopende 
toestand dan deze diameter ook duidelijk vermelden). Tumorprogramma. Fixeren. 
  
Dag 2: Na fixatie wordt het vaginamanchet afgenomen en kloksgewijs ingesloten. Parametria en 
paracolpia afnemen (per zijde maximaal 3 cassettes, van lateraal naar mediaal). Ter plaatse van de 
afgenomen parametria het snijvlak (NB: niet het resectievlak) een andere kleur inkten dan de 
resectievlakken (dit heeft als doel om bij macro- en microscopie zo optimaal als mogelijk te kunnen 
oriënteren wat het niveau van de parametria is). De adnexen worden afgenomen en gelamelleerd. 
Afwijkingen van de adnexen worden beschreven en ingesloten). Indien geen afwijkingen dan volstaat 
lamel tuba uteruszijde met fimbriae en een oriënterende lamel ovarium met tuba). De isthmus links en 
rechts worden afgenomen en ingesloten (dwarse coupe zodat de isthmus zone rondom in beeld is). De 
rest van de uterus wordt gelamelleerd per uterushelft. Afwijkingen in het endomyometrium worden 
beschreven en ingesloten. Indien geen afwijkingen dan volstaat een coupe van het endomyometrium. 
  
De cervix wordt na fixatie kloksgewijs gelamelleerd. Het aspect, de afmetingen (diameter en diepste 
doorgroei), de uitbreiding (in kwadranten, ingroei istmus/endomyometrium) evenals de afstand tot het 
mucosale resectievlak (vagina), het diepe resectievlak en de parametria worden beschreven. Relatie 
met parametria en doorgroei in de vagina is van belang (zie TNM/FIGO classificatie). Indien de tumor 
macroscopisch niet goed afgrensbaar is, wordt de cervix totaal kloksgewijs ingesloten tenzij uit de 
eerdere ingrepen blijkt dat er geen resttumor is te verwachten, dan volstaat een coupe per 
cervixkwadrant.. Macroscopisch herkenbare cervixtumoren eventueel extra fotograferen en een aantal 
coupes van de tumor afnemen, in ieder geval de diepste doorgroei, de maximale diameter en zo nodig 
de relatie met de parametria, de relatie met de ectocervix/vaginamanchet, de relatie met de 
endocervix/isthmus/endomyometrium en de relatie met het diepe resectievlak. In dat geval wel 
oriënterend coupes uitnemen van de rest van de cervix. Richtlijn is om tumoren t/m 2 cm totaal in te 
sluiten, bij grotere tumoren minimaal 6 tumorblokken. 
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Macroscopie verslag: Vers ontvangen uterus extirpatie, zonder adnexen / met linker / rechter adnex / 
met / zonder vaginamanchet / met / zonder parametria. De uterus meet .. x.. x.. cm. Er is een 
vaginamanchet variërend van .. tot ..cm. De serosa van de uterus is gaaf / defect / …De cervix heeft 
een afmeting van .. tot ..cm en toont een tumor / geen afwijkingen / spleetvorming / rond ostium... . De 
tumor is polypeus / ulcererend / ..., en heeft een diameter van ….x... cm. De tumor is in het 12-3 uur / 
3-6 uur / 6-9 uur / 9-12 uur kwadrant gelokaliseerd en beslaat ... % van de circumferentie. Er is wel/geen 
uitbreiding in de vaginawand. De tumor reikt tot op ... cm van vaginale resectievlak op …uur. De 
maximale infiltratiediepte is ...cm en de tumor reikt tot op …cm van het diepe resectievlak (pericervicaal). 
Macroscopisch groeit de tumor wel / niet in het parametrium links / rechts met een marge van ... cm. 
Het endometrium heeft een dikte van ... mm / cm en toont geen afwijkingen / een poliep / tumor /…. Het 
myometrium heeft een dikte van ... cm en toont geen afwijkingen / haarden / een / multipele haarden tot 
... cm diameter / …. De linker / rechter adnex heeft een tuba met een lengte van ...cm en een diameter 
variërend van .. tot .. cm. De tuba toont geen afwijkingen / een ruptuur / bloeding / .... . Het linker / rechter 
ovarium meet .. x.. x.. cm, het buitenoppervlak is glad / beschadigd / ... . en toont op snede geen 
afwijkingen / een tumor / een cyste / multipele cysten / .... .Macrofoto is wel / niet gemaakt. 
Tumorprogramma is wel / niet verricht. 
 
Uitnemen: vaginaresectievlak (kloksgewijs), parametrium links (totaal of max.3x van lateraal naar 
mediaal) en rechts (totaal of max.3x van lateraal naar mediaal), adnex links (2x: tuba 
uteruszijde/fimbriae en tuba/ovarium), adnex rechts (2x tuba uteruszijde/fimbriae en tuba/ovarium), 
isthmus links (dwars), isthmus rechts (dwars), endomyometrium, cervix tumor (indien macroscopisch 
niet goed herkenbaar cervix totaal insluiten 12-3 uur, 3-6 uur, 6-9 uur en 9-12 uur of indien 
macroscopisch herkenbaar de coupes van de maximale diameter, de diepste doorgroei, de relatie met 
de ectocervix/vagina, de relatie met de endocervix/isthmus/endomyometrium, relatie met het diepe 
resectievlak en oriënterende coupes van de rest van de cervix (per kwadrant een coupe). 
 

 
  
LYMFKLIEREN 
  
Dag 1: fixeren 
  
Dag 2: na fixatie wordt het aantal en aspect van aanwezige lymfklieren beschreven en de lymfklieren 
worden ingesloten (in principe totaal, bij evidente metastasen, dan volstaat 1 doorsnede, let op 
kapseldoorbraak). 
  
Macroscopie verslag: vers / op formaline ontvangen lymfklierdissectie/lymfklier met afmetingen van 
..x..x..cm met hierin …(aantal)…lymfklieren variërend van … tot … cm en macroscopisch wel / niet 
verdacht voor metastasen met / zonder verdenking op extranodale uitbreiding.  
  
Insluiten: lymfklieren per station totaal insluiten (tenzij evidente metastase, tumorpakketten in de 
lymfklieren aanwezig zijn, dan volstaat 1 of 2 coupes, let hierbij op extranodale uitbreiding). Aantal 
lymfklieren per cassette vermelden, indien lymfklier wordt gelamelleerd max. 1 lymfklier per cassette. 
Indien geen lymfklieren vet totaal insluiten.  
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3. MICROSCOPIE en CONCLUSIE CERVIX 
  
MICROSCOPIE 
Voor dysplasie/carcinoom van de cervix bij voorkeur de protocolmodule gebruiken, zo nodig en indien 
er sprake is van een cervixcarcinoom aangevuld met een beperkte microscopie beschrijving 
(bijvoorbeeld met aanvullingen waarin wordt beschreven in welke coupe parametrium invasie, vaso-
invasie, krappe marge, extranodale groei etc worden gezien). Bij de beoordeling van de cervix is het 
van belang om zowel het squameuze als het cylinderepitheel te beschrijven. Bij onderliggende 
endocervicale klierbuizen en oppervlakkig gelegen squameus epitheel spreekt men van squameuze 
metaplasie (transformatiezone). Als er alleen squameus epitheel aanwezig is, wordt het biopt geduid 
als ectocervix. Er wordt gelet op virale veranderingen (koilocytose, dubbelkernen). Indien squameuze 
dysplasie, de mate van uitrijpingsstoornis beschrijven (<1/3, 1/3-2/3 of >2/3 van het epitheel). Eventuele 
uitbreiding in endocervicale klierbuizen wordt vermeld. In geval van een glandulaire dysplasie dan 
spreekt met van adenocarcinoma in situ (ACIS/AIS). Indien het diepe resectievlak is afgenomen (bij een 
conus/trachelectomie en soms ook bij een LLETZ) deze apart beschrijven. Bij een conus/trachelectomie 
of een uterusextripatie wordt het resectievlak beschreven. Bij de trachelectomie is van belang wat de 
kortste afstand is tussen de tumor en het endocervicale resectievlak (os internum). Door sommigen 
wordt < 10 mm opgevat als onvoldoende, door anderen wordt pas bij < 5 mm gesproken over “niet 
radicale resectie”. Dit is nog in ontwikkeling en dus is het van belang deze maten expliciet te vermelden. 
Beschrijf hierbij zowel het mucosale resectievlak (veelal het vaginamanchet) als het diepe resectievlak 
(zowel de top als het geïnkte diepe resectievlak in geval van een conus/trachelectomie of het 
paracolpium/pericervicale resectievlak in geval van een uterusextirpatie). In geval van carcinoom wordt 
nagegaan of de microscopische uitbreiding correleert met de macroscopische uitbreiding (zie ook TNM 
classificatie voor belangrijke afmetingen). Bij kleine of macroscopisch slecht afgrensbare tumoren 
worden de afmetingen microscopisch gemeten (lineaire extensie, diepte invasie)*. De aan/afwezigheid 
van (lymf)angio-invasieve groei (LVSI) wordt expliciet vermeld. In geval van een uterusextirpatie wordt 
tevens de status van het endo/myometrium en de adnexen beschreven. Aantal lymfklieren per inzending 
vermelden, aantal metastasen per inzending vermelden, evt kapseldoorbraak/extranodale groei 
vermelden. Lymfklieren worden gesommeerd aan het eind van het verslag per zijde. Indien aanvullende 
kleuringen zijn verricht dan worden deze beschreven onderaan het verslag. 
 
Afmeting cervixcarcinoom/microinvasie 
Het meten van de lineaire extensie dient te geschieden op z.g. confluerende velden tumorweefsel. Het 
is onjuist om in het geval van multifocaal ontstaan carcinoom de verschillende diameters bij elkaar op 
te tellen. De invasiediepte wordt gemeten vanaf het oppervlak of indien nog waarneembaar t.o.v. de 
basaalmembraan van de CIN III laesie waaruit de tumor ontstaat. Indien de tumor duidelijk ontstaat 
vanuit een crypte die is ingenomen door een CIN III dan wordt gemeten t.o.v. de basaalmembraan van 
de crypte en dus niet vanaf het oppervlak. De term beginnende invasieve groei wordt gebruikt voor niet 
goed meetbare afwijkingen die minder dan 1 mm in diepte groeien vanuit een ernstig dysplastische 
afwijking (meestal herkenbaar als atypie sprong en deze afwijking kan worden behandeld als een CIN 
3). Bij voorkeur wordt de afmeting in 3 dimensies gegeven (zie figuur, McCluggage et al. Int. J. Gyn. 
Path. 2018 (37): 205-228); bij grotere tumoren de afmetingen in een ongeopende uterus opmeten. 
 

  



7 
Versie 1 dd jan 2021 NWGP cervix protocol  

 
  
  
CONCLUSIE  
In geval van dysplasie wordt deze gegradeerd in CIN 1, CIN 2 of CIN 3 voor het squameuze epitheel 
(in de WHO worden de termen LSIL (CIN 1) en HSIL (CIN 2 of CIN 3) gebruikt), uitbreiding in 
endocervicale klierbuizen en in AIS of ACIS voor het cylinderepitheel.  
In geval van een conus/ trachelectomie wordt de status van de top, het vaginamanchet en de radicaliteit 
vermeld.  
In geval van een trachelectomie of een uterusextirpatie wordt tevens de status van de parametria apart 
vermeld. Indien carcinoom, type, afmetingen (lineaire extensie of max. diameter en diepte-invasie), 
aan/afwezigheid en (lymf)angio-invasieve groei vermelden). Bij een trachelectomie wordt de minimale 
afstand van de cervicale afwijking tot de top van het preparaat (os internum) apart vermeld.  
In geval van een uterusextirpatie wordt tevens de status van het endomyometrium en de eventueel 
aanwezige adnexen vermeld. Eventuele doorgroei in vagina en parametria is belangrijk voor T-stadium. 
Aantal en status lymfklieren (onderverdelen in totaal aantal links en totaal aantal rechts; bv 0/28; 0/13 
links en 0/15 rechts), evt kapseldoorbraak/extranodale groei. Schildwachtklieren apart benoemen.  
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4. AANVULLEND ONDERZOEK (op indicatie) 
  
Histochemische kleuringen: PAS-D en Alcian blue voor slijm  
  
Immunohistochemische kleuringen: Een MIB1 of KI67 kleuring kan behulpzaam zijn bij het graderen 
van CIN. Bij CIN 2 en CIN 3 worden proliferende, MIB1 of KI67-positieve cellen respectievelijk 
overwegend tot en voorbij tweederde deel van het epitheel gevonden. MIB-1-positieve cellen welke 
overwegend beperkt zijn tot het onderste eenderde deel van het epitheel passen bij CIN 1 of bij 
ontsteking. P16 kan behulpzaam zijn bij het onderscheid tussen bijvoorbeeld reactief vs dysplasie, 
immature metaplasie vs hooggradige dysplasie, laaggradige (CIN 1) vs hooggradige dysplasie (CIN2+) 
of morfologisch niet goed te graderen fragmenten dysplastische epitheel waarbij een diffuse aankleuring 
voor p16 beter past bij een (HPV gerelateerde) hooggradige dysplasie. Bij een deel van de CIN 1 
afwijkingen is er diffuse aankleuring in de basale/parabasale lagen van het epitheel en deze bevinding 
moet niet leiden tot een hogere graad van de afwijking. De HE coupe is hierbij leidend, m.a.w. bij een 
morfologische CIN 1 vind geen upgrading naar CIN 2 plaats op basis van diffuse p16 aankleuring.  
Het onderscheid tussen een primair endometrium of een primair cervixcarcinoom is niet altijd mogelijk 
op basis van de morfologie. Een primair adenocarcinoom van de cervix is meestal positief voor p16 
(diffuus) en CEA en negatief voor Vimentine, ER en PR. Een goed gedifferentieerd endometrioid 
adenocarcinoom van het endometrium is meestal positief voor Vimentine, ER en PR en negatief voor 
CEA en p16. P16 positiviteit kan worden gezien bij zowel primaire endometrium (indien diffuus p16 
positief kan dit passen bij sereus carcinoom, p53 is dan aberrant) als primaire cervixcarcinomen (diffuus 
p16 positief; p53 is niet aberrant/wildtype bij een primair cervixcarcinom). Indien p16 negatief is dan pleit 
dit tegen een primair cervix carcinoom, maar HPV negatieve cervixcarcinomen kunnen voorkomen (met 
name bepaalde types adenocarcinomen)! Zie ook Tabel 1 op pagina 9. Evt. vaststellen vasoinvasie (D2-
40, CD31).  
  
HPV bepaling (HPV PCR) op histologie of cytologie): HPV bepaling kan behulpzaam zijn in het maken 
van een onderscheid tussen een primair cervix (HPV positief) danwel een primair endometrium 
adenocarcinoom (HPV negatief). Op indicatie of verzoek kan een HPV bepaling worden verricht. Het 
dient een klinisch gevalideerde HPV test te zijn  
  
Bewerking SN: SN worden gelamelleerd in 2 mm en per lymfklier totaal ingesloten. Er volgt ultrastaging 
op ten minste 3 levels waarbij op elk level een HE en een keratinekleuring worden verricht. 
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Tabel 1: Immuunhistochemie bij cervixcarcinomen 
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P63  
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X8  
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C
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C
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H
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F1 

N
apsineA

 

A
M

A
C

R
 

TTF1 

PCC, HPV pos D D N                 

PCC, HPV neg N
F D N                 

AdenoC, HPV pos D N D D N wt N N N N  N 
N
F
D 

      

AdenoC, HPV neg N
F N D                 

gastrisch N
F N D   wt 

A  N N    F
N D D 

F     

clear cell 
N
F
D 

N D     N  N      D
F 

D
F 

D
F  

mesonephrisch N
F N D   wt  N  D L      N N 

D
F
N 

endometrioid N
F N D D N wt D D            

De tabel is gebaseerd op data van de WHO classification of tumor, 5e editie, Female Genital Tumours en kan worden gebruikt als handvat voor de 
meest gebruikelijke immuunprofielen van de verschillende tumortypes 
D = diffuus positief F = focaal positief N =  negatief L =  luminaal positief 
A = aberrant wt = wildtype 
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APPENDIX A 
  
  
TNM/FIGO CLASSIFICATIE CERVIX CARCINOOM (FIGO 2018) 

 
 
  
  
  

TNM Omschrijving FIGO 
       

Tis Carcinoma in situ -   
       

T1 Beperkt tot de cervix uteri I   
 T1a  Invasiediepte ≤ 5   IA  
  T1a1 Invasiediepte ≤3 mm   IA1 
  T1a2 Invasiediepte >3 mm en ≤5 mm   IA2 
 T1b  Alle andere gevallen van stadium I  IB  
  T1b1 Afwijking met invasiediepte >5 mm en ≤2 cm in diameter   IB1 
  T1b2 Afwijking >2 cm en ≤4 cm in diameter   IB2 
  T1b3 Afwijking >4 cm in diameter   IB3 
       

T2 Tumoruitbreiding in bovenste 2/3 van de vagina en/of in het 
parametrium maar niet reikend tot de bekkenwand. 

II   

 T2a  Tot in bovenste 2/3 vagina (zonder infiltratie in 
parametrium). 

 IIA  

  T2A1 Tumordiameter ≤ 4 cm   IIA1 
  T2A2 Tumordiameter > 4 cm   IIA2 
 T2b  Tumoruitbreiding in het parametrium  IIB  
       

T3 Tumoruitbreiding in onderste 1/3 deel van de vagina en/of 
tumoruitbreiding in het parametrium tot aan de bekkenwand. Alle 
gevallen met een hydronefrose of een niet-functionerende nier (tenzij 
veroorzaakt door andere afwijking) en/of lymfadenopathie pelvien of 
para-aortaal 

III   

 T3a  Tot in onderste 1/3 vagina (geen uitbreiding tot aan de 
bekkenwand) 

 IIIA  

 T3b  Tumoruitbreiding tot aan de bekkenwand en/of 
hydronefrose 

 IIIB  

       
T4 Tumorinfiltratie van het slijmvlies van de blaas of het rectum IVA   

       
N1 Regionale lymfklieren    

   Pelviene lymfkliermetastasen  IIIC1  
   Para-aortale lymfkliermetastasen  IIIC2  
       

M1   Afstandsmetastasen (inclusief betrokkenheid 
supraclaviculaire of mediastinale lymfklieren of lymfklieren 
op afstand, en intraperitoneale uitbreiding, maar niet de 
pelviene serosa (=T4A), ovarium (=T4A) of vagina (=T2A of 
T3A) 

IVB   
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APPENDIX B 
 
WHO CLASSIFICATIE TUMOREN CERVIX 
 

Histologisch worden de maligne tumoren van de cervix als volgt ingedeeld (WHO 2020) 

1. Primaire tumoren 
• Plaveiselcelcarcinoom 

- Plaveiselcelcarcinoom, HPV‐geassocieerd 

- Plaveiselcelcarcinoom, HPV‐onafhankelijk 
• Adenocarcinoom 

- Adenocarcinoom, HPV‐geassocieerd 

- Adenocarcinoom, HPV‐onafhankelijk 
o gastric type 
o clear cell type 
o mesonephrisch type 
o endometrioid type 
o HPV-onafhankelijk NOS 

• Overige carcinomen 
- Adenosquameus carcinoom  
- Carcinosarcoom 
- Adenoid basaal carcinoom 
- Ongedifferentieerd carcinoom 

• Neuroendocriene tumoren 
- Neuroendocriene tumor, graad 1 
- Neuroendocriene tumor, graad 2 
- Hooggradig neuroendocrien carcinoom, kleincellig type 

- Hooggradig neuroendocrien carcinoom, grootcellig type 
- Gemengd hooggradig neuroendocrien carcinoom (kleincellig of grootcellig met ander 

carcinoom type) 
• Gemengde epitheliale en mesenchymale tumoren 

- Adenosarcoom 
• Maligne kiemceltumoren 

- Yolk sac tumor NOS 

- Choriocarcinoom NOS 
• Overige tumoren 

- Lymfomen 
- Sarcomen 
- Melanomen 

2. Secundaire tumoren (metastasen)  

 

 


