Blaaskanker
Laatste update: dinsdag 19 mei 2020
Periode
Patiëntgegevens

1989-2004

2005-2017

2018-heden

Geboortedatum
Geslacht
Land van geboorte
Postcode
Lengte
Gewicht
Performance status
ASA score
Comorbiditeit bij diagnose

(regionaal, vanaf 1993)

(regionaal)

Eerdere maligniteit
Medische voorgeschiedenis (familie-anamnese,
buikoperaties, bestraling op bekken)

Brongegevens
Instelling van diagnose
Instelling van behandeling
Patiëntnummer

Tumorgegevens
Datum van diagnose
Basis voor diagnose
(sub)Lokalisatie
Morfologie
Tumorgedrag
Differentiatiegraad
Lymfangio-invasieve groei
TNM stadium (klinisch en pathologisch)
Lymfeklieren onderzocht / positief

(vanaf 1999)

(Sub)Lokalisatie afstandsmetastasen bij diagnose
Tumorresidu

(t/m 2016)

Diagnostische gegevens
1e consult ziekenhuis
Focaliteit

(vanaf 2014)
(vanaf 2004)

Exploratieve chirurgie

(vanaf 2007)

MDO
Lab
Kreat, eGFR
Hb, trombo, leuko, bili, AF, ASAT, ALAT, LDH
Cytologie
Cystoscopie
Beeldvorming

Behandelgegevens
Geen behandeling
Reden geen behandeling

(vanaf 2014)

Reden behandeling (bij verlate cystectomie)

(vanaf 2016)

Reden geen cystectomie (bij T2-4a, N0/X, M0/X)
Reden geen chirurgie na neo-adjuvante beh.
Reden geen neo-adjuvante therapie
Reden geen cisplatine (wel chemo, geen cispl.)
Behandeling in klinisch wetenschappelijk onderzoek
Chirurgische behandeling (ja/nee)
Transurethrale resectie van tumor (TUR)

(vanaf 1994)
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Datum

(vanaf 2004)

Radicaliteit
Tumor aanwezig in resectiepreparaat
Type cystoscopie (licht)
Blaasdiagram
Klinische tumorgrootte
Perforatie
Aanwezigheid detrusor
Lymfangio-invasieve groei
Soort TUR
Cystectomie

(vanaf 1994)

Soort chirurgische ingreep (partiële/radicale
cystectomie, urinedeviatie)

(vanaf 2007)

Operatiedatum

(vanaf 2008)

Ontslagdatum

(vanaf 2011)

Chirurgische techniek (robot / scopisch / open /
conversie)

(vanaf 2010)

Radicaliteit

(vanaf 2017)

Tumor aanwezig in resectiepreparaat

(vanaf 2015)

Operatieduur
Perioperatief bloedverlies
Vriescoupe
Lymfangio-invasieve groei
CIS in snijvlak
Lymfeklierdissectie (afzonderlijk van cystectomie)
Operatiedatum
Uitgebreidheid lymfeklierdissectie
Lasercoagulatie
Chemotherapie (ja/nee)
Systemische chemotherapie (ja/nee)
Startdatum
Stopdatum
Schema/middel

(vanaf 2017)

Aantal kuren
Aanpassing
Reden(en) aanpassing
Medicatie voor bijwerkingen
Lokale blaasspoeling met chemotherapie (ja/nee)
Startdatum

(vanaf 2008)

Stopdatum

(vanaf 2011)

Type (mitomycine, epirubucine)
Aantal spoelingen
Toediening (o.a. hyperthermie, synergio)
Hyperthermie
Lokale blaasspoeling met BCG (ja/nee)

(vanaf 2008)

Startdatum

(vanaf 2008)

Stopdatum

(vanaf 2011)

Aantal spoelingen
Reden gestopt met BCG
Immunotherapie (systemisch) (ja/nee)
Startdatum
Stopdatum
Schema/middel
Radiotherapie (ja/nee)
Start- en stopdatum
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Soort (uitwendig, inwendig, chemoradiatie)
Aantal fracties
Totale dosis
Dosis boost
Electieve veld
Daadwerkelijk gegeven dosis/behandelplan
Therapie gericht op afstandsmetastasen (zoals
radiotherapie op metastasen, toepassing radioactieve
isotopen of metastasen) (ja/nee)
Start- en stopdatum

Uitslagen na behandeling
Heropname
Responsbepaling

Complicaties
Bij chirurgische behandeling
Bij radiotherapie

is onderdeel van de betreffende itemset
is onderdeel van een aanvullende tijdelijke itemset voor hoog risico niet-spierinvasieve tumoren (T1 en CIS) en spierinvasieve
tumoren zonder afstandsmetastasen (≥T2, N0/+, M0), gediagnosticeerd tussen 1-11-2017 en 31-10-2019.
Neem voor meer informatie over specifieke items of de inclusie en registratie van de recidieven contact op met
gegevensaanvraag@iknl.nl.
Disclaimer: De werkelijk te leveren items kunnen iets afwijken van bovenstaande informatie. In verband met privacy
worden bijvoorbeeld geen datums uitgeleverd, maar tijdsintervallen.
Meer informatie: www.iknl.nl/kankersoorten/blaaskanker
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