Slokdarm- en maagkanker
Laatste update: vrijdag 14 juli 2017
itemset

A
algemeen

B
tumorspecifiek

C
aanvullend

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 (standaard)
co-morbiditeit bij diagnose (uitgebreid)
co-morbiditeit ontstaan tijdens behandeling
lengte
gewicht
intoxicaties (zoals roken en alcohol)
voorgeschiedenis (Barrett slokdarm)
Brongegevens
instelling van diagnose/behandeling
patiëntnummer
specialisme
Tumorgegevens
tumorvolgnummer
datum van diagnose ('incidentiedatum')
basis voor de diagnose
topografie (lokalisatie)
lateralisatie
morfologie
tumor stadium (klinisch en pathologisch)
tumorgedrag
differentiatiegraad/celtype
locatie metastasen op afstand
diagnose (omschrijving)
Diagnostische gegevens
reden voor diagnostiek
ASA classificatie
laboratorium uitslagen: Hb, albumine, kreatinine, LDH
beeldvorming bij diagnose (bijv. endoscopie, EUS, CT
hals/thorax/abdomen, MRI, PET-CT, echo hals/bovenbuik,
skeletscintigrafie, bronchoscopie, EBUS, X-thorax
diagnostische laparoscopie, exploratieve chirurgie
afstand tandenrij tot tumorbovengrens en tumorondergrens
obv endoscopie
afstand tandenrij tot GOJ obv endoscopie
afstand tandenrij tot Z-lijn obv endoscopie
afstand tandenrij tot diafragma impressie obv endoscopie
Barrett slokdarm
hernia diafragmatica
behandelplan obv MDO voor start behandeling
MDO's waaruit behandelbeleid voortkomt
ycT ycN ycM
Pathologische gegevens
histologisch subtype adenocarcinoom (Laurens
classificatie)
Her2neu receptor primaire tumor
Wijze Her2neu bepaling
Angio invasie
Tumorregressie
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proximale resectie marge
distale resectie marge
circumferentiele resectie marge
aantal onderzochte lymfeklieren
aantal positieve lymfeklieren
tumor residu
CDH1 mutatie
Behandelgegevens*
Indien geen behandeling: reden
reden geen resectie primaire tumor
reden geen radiotherapie
reden geen systemische therapie
type chirurgische behandeling
gewicht voorafgaand aan operatie
spoedoperatie
soort scopische ingreep
benadering tumor
conversie
radicaliteit resectie
ligging anastomose
type reconstructie
aantal dagen op de IC en/of MC
heropname IC en/of MC
postoperatieve voeding
naadlekkage
andere postoperatieve complicaties
indien aanvullende resectie, welke organen
HIPEC
endoprothese, bypass en dilatatie (pallatief)
metastasectomie (incl locatie) **
radiofrequente ablatie op levermetastase
radiofrequente ablatie op anders dan levermetastase
systemische therapie
middel(en)
aantal gegeven kuren
kuur nummer aanpassing
aanpassing per middel
reden aanpassing middel
bijwerking(en) systemische therapie (CTCAE
graad 3/4/5)
type radiotherapie
aantal fracties
dosis per fractie
totaal gegeven dosis
deelname aan onderzoek ('trial')
Onderdeel van de 'minimum data set' van de WHO (IARC):
Onderdeel van betreffende itemset:
*alle behandelingen worden geregistreerd met ziekenhuis
en start- en einddatum.
**inclusief radicaliteit
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