Pancreascarcinoom
Laatste update: november 2020
Itemset

1989-2004

2005-2014

2015-heden

Patiëntgegevens
leeftijd bij diagnose
geslacht
emigratiedatum
overlijdensdatum en vitale status
datum recidief/progressie of laatste contactdatum #
performance status
ASA classificatie (operatie)
co-morbiditeit bij diagnose (standaard)
(vanaf 1993, regio)

(regio)

lengte, gewicht, gebruikelijk gewicht #
(vanaf 2015, regio)
(2015)

intoxicaties (roken en alcohol)
Brongegevens
instelling van diagnose/behandeling
Tumorgegevens
tumorvolgnummer
datum van diagnose (‘incidentiedatum’)
topografie (lokalisatie), sublokalisatie
morfologie, tumorgedrag, differentiatiegraad/celtype
TNM stadium (klinisch en pathologisch)
(indien geen TNM: globaal stadium)

(TNM indien PAbevestigd)

(vanaf 2012: TNM
alle diagnoses)

lymfeklieren aantal onderzocht en aantal positief
(vanaf 1999)
metastase op afstand: topografie, sublokalisatie
(vanaf 2008)
metastase op afstand: datum van diagnose, lateralisatie
Diagnostische gegevens / besluitvorming
reden voor diagnostiek

(2015)

laboratoriumbepalingen
Hb, kreatinine, LDH, CA 19.9, CRP, albumine
totaal bilirubine (hoogste vooraf)
beeldvorming bij diagnose (diverse onderzoeken)
verslag beeldvorming bij diagnose
tumordiameter
vaatbetrokkenheid veneus, arterieel (kwartielen)

(2015)

(vanaf 2016)

diagnostische laparoscopie
(vanaf 2012)
MDO met behandelbesluit
expertisecentrum betrokken (DPCG-centrum)
(vanaf 2017)
(2015)

reden geen verwijzing naar expertisecentrum
behandelplan (curatief/palliatief)
ycTNM bij neoadjuvante behandeling (indien geen operatie)
Behandelgegevens
exploratieve chirurgie
(vanaf 2009)
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datum van exploratieve chirurgie, uitslag
(vanaf 2009)
geen behandeling
reden geen tumorgerichte behandeling
(2015)

reden geen systemische therapie
chirurgie
type resectie (Whipple, distaal, totaal resectie)
datum van resectie
ontslagdatum resectie
(vanaf 2011)
chirurgische techniek (open, scopisch/robot)
radicaliteit primaire tumor
(indien M0)
tumordiameter o.b.v. resectiepreparaat
afstand tot snijvlak (mm)

(2015-2019)

ingroei peripancreatisch vet, angioinvasie

(2015)

indien aanvullende resectie: welke organen
systemische behandeling
soort systemische behandeling (bv chemotherapie,
doelgerichte therapie, immunotherapie)
schema / middel(en) (ATC-codes)
startdatum systemische behandeling
(vanaf 2010)
stopdatum systemische behandeling
aantal gegeven kuren #
type, kuurnummer, reden van (1e) aanpassing

(2015-2017)

kuurnummer (1e) dosisreductie #
(vanaf 2018)
responsbepaling (neoadjuvant/inductie/palliatief)

#

radiotherapie
soort radiotherapie (bv kort-, langdurend, SBRT)
startdatum radiotherapie
(vanaf 2010)
stopdatum radiotherapie
aantal fracties, dosis per fractie, totale dosis
lokale behandelingen primaire tumor

(2015)

soort lokale behandeling (bv RFA, IRE)
datum behandeling
therapieën gericht op afstandsmetastasen
soort behandeling afstandsmetastasen (bv
metastasectomie, radiotherapie)
datum behandeling
Ondersteunende zorg (ten tijde van diagnose)
galwegdrainage (bv stent, PTCD, bypass)
type stent (plastic, metaal)
techniek stent (ERCP, PTC, EUS)
(vanaf 2018)
voedselpassage (duodenumstent, percutaan, bypass)
verwezen naar diëtist
End-of-life
laatste ziekenhuisopname voor overlijden
PACAP-cohort (indien informed consent)
complicaties chemotherapie graad 3+

(2015)
(2015-2016)

deelname trial (lijst)
NB gegevens over datums en ziekenhuizen worden niet uitgeleverd, wel intervallen tussen 2 datums en type ziekenhuis.
# alleen pancreascarcinoom, overige items i.p. pancreas-periampullair carcinoom
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