Hoofd-halskanker
Laatste update: donderdag 26 juli 2018
itemset
Patiëntgegevens
patiëntcode
geboortedatum
geslacht
gemeente van geboorte
land van geboorte
postcode bij diagnose
emigratiedatum
overlijdensdatum/laatste contactdatum
vitale status
`performance status'*
co-morbiditeit bij diagnose (ACE-27 overall score)*
lengte*
gebruikelijke gewicht*
gewicht bij diagnose *
intoxicaties (roken & alcohol)*
verwezen naar diëtist*
Brongegevens
instelling van diagnose/behandeling
patiëntnummer
Tumorgegevens
tumorvolgnummer
datum van diagnose ('incidentiedatum')
basis voor de diagnose
topografie (lokalisatie)
lateralisatie (bij gepaarde organen)
morfologie
tumorgedrag
differentiatiegraad/celtype
TNM stadium (klinisch en pathologisch)
lymfeklieren onderzocht/positief
multifocaliteit
pathologische tumorgrootte in mm*
infiltratiediepte in mm*
patroon infiltratie*
perineurale groei*
vasoinvasieve groei*
p16 status (orofarynx tumoren)*
HPV status (orofarynx tumoren)*
indien N+, lateralisatie*
indien N+, grootste positieve lymfeklier in mm*
indien N+, extracapsulaire groei*
Procesgegevens
verwijzer en datum verwijzing naar expertisecentrum*
datum eerste afspraak ziekenhuis
datum eerste consult expertisecentrum*
opzet behandeling curatief*
besproken in multidisciplinair overleg (MDO) en datum*
verpleegkundige bij patiëntgesprek*

A
algemeen

B
tumorspecifiek

C
aanvullend

Diagnostiek
biopt*
(panendo)scopie (of subtototscopie)*
schildwachtklierprocedure*
fine Needle Aspiration (FNA)*
CT aangezicht/hoofdhals*
MRI-scan*
PET scan*
Echo*
PET-CT scan*
orthopantomogram (OPG)*
diagnostiek opnieuw beoordeeld in HHOC* (tot 2018)
Behandeling
afwachtend beleid/geen behandeling
indien geen behandeling: reden
chirurgie, halsklierdissectie
operatiedatum
ontslagdatum
chirurgische compicaties* (vanaf 2016)
heroperatie*
radicaliteit operatie*
kleinste marge operatie*
reconstructie*
consult fysiotherapeut bij halsklierdissectie*
informatie over gespaarde structuren, betrokken levels en
aantal verwijderde en positieve klieren bij halsklierdissectie*
radiotherapie
startdatum
stopdatum
gezien door tandheelkundig team voor bestraling*
totale dosis gericht op tumor/profylactisch*
fractiedosis gericht op tumor/profylactisch*
aantal fracties gericht op tumor/profylactisch*
radiotherapie afgerond als gepland*
systemische therapie
startdatum
stopdatum
middel
totale dosis*
aantal kuren*
dosis per kuur*
systemische therapie afgerond als gepland*
ongeplande opname*
Onderdeel van de 'minimum data set' van de WHO (IARC):
Onderdeel van betreffende itemset:
Itemset B bestaat in deze vorm vanaf incidentiejaar 2015,
tenzij anders aangegeven
*In HHOC: een deel van de items wordt alleen in hoofdhals
oncologische centra (HHOC) vastgelegd voor invasieve
tumoren.

