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Itemset slokdarm- en maagkanker

ITEMSET

1989-2004

2005-2014

2015-heden

Patiëntgegevens

1989-2004

2005-2014

2015-heden

1989-2004

2005-2014

2015-heden

Geboortedatum
Geslacht
Geboorteplaats / -land
Overlijdensdatum
Patiëntnummer in de instelling
Tumorgegevens
Diagnosedatum
Basis voor diagnose
Topografie
Morfologie
Stadium
ycTNM (indien neo-adjuvant behandeld zonder
resectie)
Aantal lymfeklieren onderzocht / positief

(vanaf 1999)

Locatie afstandsmetastasen

(vanaf 2008)

Her2neu
MSI (alleen bij M1)

(vanaf 2019)

Laboratoriumonderzoeken
Multifocale tumor
Behandelgegevens **

1989-2004

2005-2014

2015-heden

Endoscopische resectie
Chirurgie
- Type resectie

(vanaf 2010)

- Gewicht voorafgaand aan operatie *
- Spoedoperatie

(2015-2017)

- Chirurgische techniek
- Benadering tumor
- Conversie
- Radicaliteit resectie
- Ligging anastomose slokdarmresectie
- Ligging anastomose maagresectie

(2015-2017)

- Type reconstructie

(2015-2017)

- Angioinvasie
- Pathologische tumorregressie
- Aantal dagen op IC en/of MC

(2015-2017)

- Heropname IC en/of MC

(2015-2017)

- Proximale resectiemarge

(2015-2017)

- Distale resectiemarge

(2015-2017)

- Circumferentiële resectiemarge

(2015-2017)

- Postoperatieve voeding

(2015)

- Naadlekkage

(2015-2020)

- Andere postoperatieve complicaties (zonder
gradering)

(2015-2020)

- Gecompliceerd beloop na OK

(vanaf 2021)

Aanvullende resectie, welke organen
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Radiotherapie
- Type radiotherapie
- Aantal fracties

(2015-2017)

- Dosis per fractie

(2015-2017)

- Totale dosis
Systemische therapie
- Middelen
- Aantal kuren
- Dosisreductie (kuurnummer)

(vanaf 2018

- Responsbepaling (indien M1)

(2016-2020)

- Gecompliceerd beloop na systemische therapie

(vanaf 2021)

HIPEC
Endoprothese / stent
Bypass
RFA
Residu (als benadering van radicaliteit)
Reden geen behandeling
Reden geen neo-adjuvante behandeling

(vanaf 2016)

Geen vervolgbehandeling

(vanaf 2016)

- Type behandeling

(vanaf 2016)

- Reden geen behandeling
Behandeling aangepast i.v.m. COVID-19
pandemie

(vanaf 2016)

Follow-up gegevens #

(2020-2021)

1989-2004

2005-2014

2015-heden

Recidief

(2015-2016)

Progressie

(2015-2017)

Laatste contactdatum

(2015-2016/2017)

Behandeling
Risicofactoren

(2015-2016/2017)

1989-2004

2005-2014

2015-heden

Performance status
Co-morbiditeit

(vanaf 1995)

ASA (indien resectie)
Lengte *
Gewicht / gebruikelijk gewicht *
Rookstatus

(alleen 2015)

Alcohol gebruik

(alleen 2015)

Barret slokdarm
Hernia diafragmatica
Procesgegevens

1989-2004

2005-2014

2015-heden

Diagnosticerend / behandelend ziekenhuis
Datum eerste afspraak ziekenhuis
Beeldvorming bij diagnose
Reden voor diagnostiek
Multidisciplinair overleg (MDO)
- Expertisecentrum betrokken bij MDO

(alleen 2015)
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Afstand tandenrij tot .. (obv endoscopie / EUS)
- Tumorbovengrens
- Tumorondergrens
- GOJ
- Z-lijn
- Diafragma impressie
Diagnostische laparoscopie
- Uitslag diagnostische laparoscopie
Exploratieve chirurgie
- Uitslag exploratieve chirurgie

Meer informatie: www.iknl.nl/kankersoorten/slokdarm-en-maagkanker
* Voor diagnosejaar 2015 voor alle patiënten verzameld, vanaf 2016 tot en met heden alleen verzameld voor een
regio en alle POCOP-ziekenhuizen.
**Behandelgegevens en ondersteunende zorg inclusief start- en stopdatum, vanaf welk jaar verschilt per type
behandeling.
#Follow-up registratie uitgevoerd voor patiënten behandeld met curatieve intentie in 2015-2016 en voor patiënten
behandeld palliatieve intentie in 2015-2017.
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.
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