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itemset
Patiëntgegevens
patiëntcode
geboortedatum
geslacht
gemeente van geboorte
land van geboorte
postcode bij diagnose
emigratiedatum
overlijdensdatum/laatste contactdatum
vitale status
lengte
gewicht
performance status
comorbiditeit bij diagnose
medische voorgeschiedenis urologie
familie-anamnese prostaatkanker
urine-incontinentie en erectiestoornis vóór prostatectomie
urine-incontinentie en erectiestoornis na prostatectomie
Brongegevens
instelling van diagnose/behandeling
patiëntnummer
specialisme
Tumorgegevens
tumorvolgnummer
datum van diagnose (‘incidentiedatum’)
basis voor diagnose
topografie (lokalisatie)
lateralisatie (bij gepaarde organen)
morfologie
tumorgedrag
differentiatiegraad / celtype
diagnose (omschrijving)
tumor stadium (klinische en pathologisch)
locatie metastasen (op afstand)
Diagnostische gegevens
1e consult ziekenhuis
traject verwijzing
rectaal toucher
PSA waarde bij diagnose
Hb, HT, kreatinine en AF vóór behandeling
testosteron
PCA-3 test
gebruik prostaatwijzer
beeldvorming (echo; MRI; CT; PET/CT; botscan)
volume prostaat
TURP
MRI
tumorgrootte obv MRI
Besluitvorming
MDO
behandelopties/complicaties besproken
gebruik keuzehulp
consult radiotherapie
hoofdbehandelaar
Pathologische gegevens
type geleiding biopten
aantal afgenomen biopten (per zijde)
aantal biopten (HG)PIN (per zijde)
aantal positieve biopten (per zijde)
Gleason gradering biopt/TURP (primair + secundaire

A
algemeen

B
tumorspecifiek

C
aanvullend

nvt

1

component)
grootste volume percentage tumor in biopten
Gleason gradering prostatectomie (primair + secundaire +
tertiaire component)
2
afmeting tumor o.b.v. prostatectomie (mm /vol%)
tumor residu
aanwezigheid positieve snijvlakken
cumulatieve lin. lengte positieve snijvlakken
snijvlakken focaal/multi-focaal
aanwezigheid extra-capsulaire extenstie (EPE)
insluiting prostaat (geheel/partieel)
aantal onderzochte lymfeklieren
aantal positieve lymfeklieren
Behandelgegevens
lymfeklierdissectie (incl. omvang)
active surveillance
type chirurgische behandeling (zoals prostatectomie,
cystoprostatectomie, prostatectomie volgens
Millin/hrytschack). Bij prostatectomie:
benadering tumor (scopisch/open/conversie)
robotchirurgie
operatiedatum
ontslagdatum
zenuwsparend
peri-operatief bloedverlies
duur operatie
datum katheter uit
type chemotherapie (docetaxel (+ prednison), cabazitaxel (+
prednison), docetaxel + estramustine, overig)
startdatum
stopdatum
type radiotherapie (uitwendig/brachy/stereotactisch)
startdatum
stopdatum
cryoablatie
startdatum
stopdatum
HIFU / TUMT
startdatum
stopdatum
therapie gericht op afstandsmetastasen (zoals
(diagnostische lymfeklierdissectie, radiotherapie op
metastasen, radium-223, overige radioactieve isotopen op
metastasen,)
startdatum
stopdatum
type hormonale therapie (medicamenteus (LHRH agonisten,
LHRH antagonisten, anti-androgenen, enzalutamide,
abiraterone) / chirurgie)
startdatum
stopdatum
type immunotherapie (sipuleucel-T, overig)
startdatum
stopdatum
Complicaties
heropname (tot 30 dgn) na prostatectomie
complicaties (tot 30 dgn) na prostatectomie
complicaties na radiotherapie
is onderdeel van de betreffende itemset
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