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Inclusie- en exclusiecriteria DHNA
Inclusie
De patiënten die worden geïncludeerd in de kwaliteitsregistratie voldoen aan drie eisen:
1.
Patiënt is gediagnosticeerd met een eerste primaire hoofd-halstumor (vanaf 1 mei 2014).

Ook patiënten met een maligne tumor net buiten het hoofd-halsgebied worden geïncludeerd.
Onder hoofd-halsoncologie vallen de volgende maligniteiten:
Mondholte (ICD-9 code: 141, 143, 144, 145, of ICD-0 code: C01-C06)
Orofarynx (ICD-9 code: 146, of ICD-0 code: C09, C10 en C14.)
Nasofarynx (ICD-9 code: 147, of ICD-0 code: C11)
Hypofarynx (ICD-9 code: 148, of ICD-0 code: C12-C13)
Larynx (ICD-9 code: 161, of ICD-0 code: C32)
Neusholte en neusbijholten (ICD-9 code: 160, of ICD-0 code:C30 en C31)
Maligne speekselklieren (ICD-9 code: 142, of ICD-0 code: C06.9, C07 en C08)
Lymfkliermetastasen plaveiselcelcarcinoom van onbekende origine (ICD-9 code: 199, of; ICD-0 code: C80)

2.
3.

Patiënt is besproken op het MDO
Patiënt is in opzet curatief behandeld

Opzet van de behandeling wordt bepaald tijdens het MDO en de intentie van de behandeling (curatief of palliatief) wordt geregistreerd (van palliatief behandelde
patiënten worden slechts beperkte gegeven geregistreerd).

Exclusie
1.
Patiënten die worden gediagnosticeerd met een tweede primaire tumor (in het verleden of synchroon) worden niet geïncludeerd.
2.
Patiënten met een carcinoma in situ (CIS), ofwel een voorstadium van een carcinoom, worden niet geïncludeerd.
3.
Patiënten met een mucosaal melanoom worden niet geïncludeerd.

Datum laatste wijziging

22-06-2017

Versie

2018.2

Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing, 2017
pagina 2 van 4

Overzicht Externe Indicatoren (indicatoren geschikt voor transparantie)
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Aantal analyseerbare patiënten geregistreerd in de DHNA.
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1. Aantal analyseerbare patiënten geregistreerd in de DHNA
Indicator
Operationalisatie

Aantal analyseerbare* patiënten dat curatief behandeld wordt in verband met een hoofdhals-tumor.

Teller
Definitie (s)

Aantal analyseerbare* patiënten dat curatief behandeld wordt in verband met een hoofdhals-tumor.
*Een patiënt is analyseerbaar als ten minste geregistreerd zijn: geboortedatum, datum MDO, opzet van de
behandeling en locatie van de tumor.
Zie DHNA in-/ exclusiecriteria
01-01-2018 t/m 31-12-2018

In-/ exclusiecriteria
Norm
Uitvraag over periode
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