
 

ITEMSET 1989-2007† 2008-2014† 2015-heden† 

Patientgegevens 1989-2007† 2008-2014† 2015-heden† 

Geboortedatum    

Geslacht    

Geboorteplaats / -land    

Overlijdensdatum    

Patiëntnummer in de instelling    

Tumorgegevens 1989-2007 2008-2014 2015-heden 

Diagnosedatum    

Basis voor diagnose    

Topografie    

Morfologie    

Tumorgedrag    

Differentiatiegraad     

Multifocaliteit    

TNM (vigerende UICC-classificatie) of EoD stadiëring (klinisch en 
pathologisch)  

   

Lymfeklieren onderzocht/positief    

Lokalisatie afstandsmetastase bij diagnose    

PA-gegevens primaire tumor (grootte, diepte)  en positieve klier(en) 
(grootte, extacapsular growth) * 

   

HPV-status: p16 & HPV (orofarynx tumoren & primaire tumor onbekend)     

EBV-status (nasofarynx tumoren & primaire tumor onbekend)     

Behandelgegevens 1989-2007 2008-2014 2015-heden 

Chirurgie (ja/nee)    
      Soort chirurgische ingreep (detailniveau verschilt over de tijd)      
      Datum chirurgie  (vanaf 2005)    
      Ontslagdatum chirurgie     (t/m 2019) 
      Radicaliteit & kleinste marge    
      Scopische behandeling    
      Behandeling met robot    
      Indien halsklierdissectie : lymfeklieren onderzocht/positief per level *    
      Indien halsklierdissectie : gezien door fysiotherapeut *    (t/m 2021) 
      Reconstructie & type *    
      Chirurgische complicaties *    (vanaf 2016) 
Chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie (ja/nee)    
      Middel    

      Startdatum   (vanaf 2010)  
      Stopdatum    
      Aantal kuren *    (t/m 2019) 
      Dosis *    (t/m 2021) 
      Afgerond als gepland *    
Radiotherapie (ja/nee) of protonentherapie (ja/nee)    

      Opgesplitst naar doelgebied: tumor, halsklieren met tumor of electief      
       op halsklieren 

   

      Startdatum radiotherapie   (vanaf 2010)  

      Stopdatum radiotherapie    

      Aantal fracties *    

      Dosis *     
     Voor bestraling gezien door tandheelkundig team *    (t/m 2021) 
     Afgerond als gepland *    

Geen behandeling    
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      Reden geen tumorgerichte behandeling    

(Opzet) behandeling curatief *     

Ongeplande opname *     
Follow-up gegevens 1989-2007 2008-2014 2015-heden 

Vitale status    

Overlijdensdatum/laatste contactdatum/emigratiedatum    

Tweede primaire tumor    

Progressie/recidief binnen 2,5 & 5,5 jaar na diagnose   
 

      Datum van diagnose     

      Soort recidief (lokaal, regionaal, metastase op afstand)     

      Lokalisatie metastasen     

Geen behandeling    

      Reden geen tumorgerichte behandeling    

Chirurgie (ja/nee)    

Radiotherapie (ja/nee)    

      Opgesplitst naar doelgebied: tumor, halsklieren met tumor of electief 
op halsklieren 

    

      Startdatum radiotherapie    
      Stopdatum radiotherapie    

Chemotherapie (ja/nee) & doelgerichte therapie (ja/nee)    

            middel     

            Startdatum chemotherapie     

            Stopdatum chemotherapie     

Risicofactoren 1989-2007 2008-2014 2015-heden 

Soort beeldvorming bij diagnose *    (t/m 2018) 

Comorbiditeit bij diagnose *    (t/m 2021 ACE-27 overall 
score; v.a. 2022 Charlson 
Comorbidity Index) 

Eerdere maligniteit     

Lengte *    
Gebruikelijke gewicht *    

Gewicht bij diagnose *    

Intoxicaties bij diagnose (roken & alcohol) *     
Procesgegevens 1989-2007 2008-2014 2015-heden 

Instelling van diagnose    

Instelling van behandeling  (vanaf 2005)   

Verwijzer en datum verwijzing naar expertisecentrum *     
Datum eerste consult (in expertisecentrum bij expertiseteam* )     

Datum MDO     (t/m 2021) 

Verpleegkundige bij patiëntgesprek *    (t/m 2021) 
Verwezen naar diëtist *    (t/m 2021) 

* in HHOC: een deel van de items wordt alleen in de hoofd-hals oncologische centra (HHOC) vastgelegd.  

† tenzij anders aangegeven tussen haakjes.  

Gestopt i.v.m. beperkingen bruikbaarheid 

 

Neem voor meer informatie over specifieke items of de inclusie en registratie van de recidieven contact op met 

gegevensaanvraag@iknl.nl.  

 

Disclaimer: De werkelijk opvraagbare gegevens kunnen iets afwijken van bovenstaande informatie. In verband met 

herleidbaarheid van gegevens worden bijvoorbeeld geen datums uitgeleverd, maar tijdsintervallen.  
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