Colorectaalcarcinoom
Laatste update: maart 2021
Itemset

1989-2007

2008-2014

2015-2018

2019-heden

(regionaal)

(regionaal)

Patiëntgegevens
leeftijd bij diagnose
geslacht
emigratiedatum
overlijdensdatum/laatste contactdatum
vitale status
performance status
ASA classificatie
co-morbiditeit bij diagnose (standaard)
(vanaf 1993,
regionaal)

(regionaal)

Brongegevens
instelling van diagnose/behandeling
Tumorgegevens
tumorvolgnummer
datum van diagnose (‘incidentiedatum’)
ileus bij presentatie primaire tumor
(t/m 2019)
topografie (lokalisatie)
sublokalisatie
morfologie
tumorgedrag
differentiatiegraad/celtype
multifocale tumor (meerdere darmtumoren)
topografie multifocale tumor (locatie)
TNM stadium (klinisch en pathologisch)
lymfeklieren onderzocht/positief
datum van diagnose metastase op afstand ttv
diagnose CRC
topografie metastase ttv diagnose CRC
sublokalisatie metastase ttv diagnose CRC
lateralisatie metastase ttv diagnose CRC
aantal levermetastasen ttv diagnose CRC
tumorgrootte van de grootste levermetastase ttv
diagnose CRC
Diagnostische gegevens
CEA gehalte
beeldvorming bij diagnose
(2015-2017)
MDO
(2015-2017)
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stadium na neoadjuvante behandeling bij nietgeopereerde rectumcarcinoom
afstand tumor tot anorectale overgang (anus) bij
rectumcarcinoom
afstand tot mesorectale fascie bij rectumcarcinoom
extramurale invasie bij rectumcarcinoom
(vanaf 2018)
circumferentiële resectiemarge bij rectumcarcinoom
circumferentiële resectiemarge dichtstbijzijnde positieve
lymfeklier bij rectumcarcinoom
gesteelde poliep T1 tumor
diameter poliep T1 tumor
tumor budding T1 tumor
angio-invasie
lymfatische invasie
perforatie van de darm
(t/m 2019)
moleculaire diagnostiek (BRAF, RAS, MSI)
tumorregressie bij neoadjuvante behandeling + resectie
Behandelgegevens
exploratieve chirurgie
geen behandeling
reden geen tumorgerichte behandeling
active surveillance/afwachtend beleid/wait and
see

(vanaf 2018)

coloscopische behandelingen primaire tumor
(vanaf 2011)
soort coloscopische behandeling
(vanaf 2011)
datum van coloscopische behandeling
(vanaf 2011)
radicaliteit coloscopische behandeling
en-bloc verwijderd
resectiemarge coloscopische behandeling
chirurgie primaire tumor
soort chirurgische ingreep
(vanaf 2005)
datum van resectie
(vanaf 2005)
ontslagdatum resectie
(vanaf 2011)
laparoscopische behandeling
spoedoperatie
anastomose (bij sigmoidresectie of LAR)
(vanaf 2016)
radicaliteit resectie
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stoma/stent
type stoma
naadlekkage/abces na resectie
metastasectomie voor afstandsmetastasen
(vanaf 2005)
soort metastasectomie
datum van metastasectomie
(vanaf 2005)
radicaliteit metastasectomie
systemische behandeling primaire tumor en/of
afstandsmetastasen
soort systemische behandeling (bv
chemotherapie, doelgerichte therapie)

(vanaf 2005)

reden geen systemische behandeling
schema/middel
aantal kuren
startdatum systemische behandeling
(vanaf 2010)
stopdatum systemische behandeling
responsbepaling
radiotherapie
radiotherapie primaire tumor
soort radiotherapie (bv kortdurend, langdurend)
(vanaf 2005)
HIPEC-CRS (zie voor aanvullende items HIPEC
itemlijst)

(vanaf 2005)

datum HIPEC-CRS
(vanaf 2005)
startdatum radiotherapie
(vanaf 2010)
stopdatum radiotherapie
totaal gegeven dosis
(t/m 2019)
radiotherapie gericht op afstandsmetastasen
soort radiotherapie
startdatum radiotherapie
overige therapieën gericht op afstandsmetastasen (bv
ablaties)

Nederlandse Kankerregistratie (NKR), IKNL

www.iknl.nl

3

