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Darmkanker is de op één na meest voorkomende vorm van kanker in Nederland met circa 15.000 

nieuwe gevallen per jaar. Poliepen zijn het voorstadium van darmkanker. Het verwijderen van 

deze poliepen tijdens een inwendig onderzoek van de dikke darm (coloscopie) kan darmkanker 

voorkomen. 

Naar schatting 15-20% van alle gevallen van darmkanker kan verklaard worden door familiaire 

en  erfelijke factoren. Deze factoren kunnen leiden tot ziektebeelden die gekenmerkt 

worden door veel poliepen (polyposis) of weinig poliepen in de dikke darm (non-polyposis). 

Personen met een erfelijk of familiair risico op darmkanker hebben baat bij een vroegtijdige 

opsporing. Door regelmatige controleonderzoeken (surveillance) kunnen nieuwe gevallen 

van darmkanker, of andere vormen van kanker die bij deze aandoeningen vaker voorkomen, 

in een vroeg stadium worden opgespoord, of zelfs voorkomen worden. Helaas wordt in 

de  dagelijkse praktijk slechts een minderheid van de personen met een verhoogd risico op 

familiaire of erfelijke darmkanker als zodanig herkend, wat betekent dat zij niet de regelmatige 

controleonderzoeken krijgen. Dit kan leiden tot vermijdbare ziekte en sterfte. 

Voor iedereen met een erfelijk of familiair risico op darmkanker gelden specifieke surveillance 

adviezen. Er is echter ruimte voor verbetering. Voor mensen met adenomateuze polyposis, 

waarbij de poliepen zogenaamde ‘adenomen’ zijn, zijn niet alle ziektemanifestaties buiten 

de dikke darm goed beschreven. Voor degene die wel goed beschreven zijn, zouden 

de  aanbevelingen kunnen worden verbeterd. Voor de verschillende groepen patiënten met 

adenomateuze polyposis is meer kennis nodig om te bepalen of, hoe en wanneer surveillance 

van dergelijke manifestaties buiten de dikke darm plaats moet vinden. 

Het onderzoek dat in dit proefschrift staat beschreven richtte zich op het verbeteren van 

de  herkenning van mensen met een erfelijk of familiair risico op darmkanker. Daarnaast 

werd getracht de herkenning van ziektemanifestaties buiten de dikke darm te verbeteren, bij 

patiënten met adenomateuze polyposis. 

In Hoofdstuk 2 beschreven we de ontwikkeling en validatie van een gestandaardiseerde 

vragenlijst voor het beoordelen van de familiegeschiedenis van kanker, waarmee de herkenning 

van personen met een familiair of erfelijke risico op darmkanker verbeterd zou kunnen worden. 

Deze online vragenlijst, die door de patiënt zelf wordt ingevuld, is gebaseerd op landelijke 

afspraken over surveillance coloscopieën vanwege een familiair risico op darmkanker 

en afspraken over wanneer iemand voor verder onderzoek naar een klinisch geneticus moet 

worden verwezen. De klinisch geneticus zal vervolgens genetisch onderzoek verrichten 

en beoordelen of er sprake is van Lynch syndroom of een ander genetisch gezondheidsrisico. 
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De vragenlijst werd onderzocht onder patiënten die een coloscopie ondergingen. In een situatie 

waarin we de lijst vergeleken met de verwijsadviezen op basis van stamboomonderzoek door 

een genetisch consulent, zagen we dat de vragenlijst een hoge sensitiviteit had van 90% (95% 

betrouwbaarheidsinterval 55-98%) en een specificiteit van 98% (95% betrouwbaarheidsinterval 

87-100%) voor het identificeren van mensen met een verwijsindicatie. In de tweede fase 

van dit onderzoek controleerden we tijdens een telefonisch gesprek de familiegegevens 

zoals deelnemers die hadden ingevuld in de vragenlijst. Dit toonde eveneens een hoge 

sensitiviteit (100%; 95% betrouwbaarheidsinterval 63-100%) en specificiteit (97%; 95% 

betrouwbaarheidsinterval 91-99%) voor het identificeren van mensen met een verwijsindicatie. 

We concludeerden dat een online vragenlijst een accurate methode is om personen met Lynch 

syndroom en een familiair risico op darmkanker te identificeren. 

Vervolgens werd de online vragenlijst aangevuld met een systeem dat de vragenlijst 

automatisch toetst aan de eerdergenoemde landelijke verwijscriteria en aangeeft of de patiënt 

al dan niet verwezen zou moeten worden. Het daarmee gebouwde instrument werd ingevoerd 

in vijf ziekenhuizen met een polikliniek voor patiënten met darmkanker, zoals beschreven 

in Hoofdstuk 3. In dit onderzoek bleek dat de vragenlijst niet resulteerde in een hoger 

percentage personen dat een controleadvies voor familiaire of erfelijke darmkanker kreeg, in 

vergelijking met de situatie vóór invoering van de vragenlijst. In de oorspronkelijke situatie 

ontving namelijk 12% van de patiënten een controleadvies, na invoering van de vragenlijst was 

dit 9.4%. Dit verschil was niet significant (p=0.58). We concludeerden dat de invoering van 

een gevalideerde online vragenlijst niet per se leidt tot een betere herkenning van mensen met 

familiaire of erfelijke darmkanker.

In Nederland werd in 2014 een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. 

Iedere persoon in de leeftijd van 55-75 jaar ontvangt elke 2 jaar een ontlastingstest, de fecale 

immunochemische test (FIT). Deze test onderzoekt of er sporen bloed in de  ontlasting 

aanwezig zijn, wat kan wijzen op darmkanker of vergevorderde poliepen (samen 

“geavanceerde neoplasie”). Helaas spoort deze test niet iedereen op met geavanceerde 

neoplasie. Familiegegevens over darmkanker zouden gebruikt kunnen worden om 

het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te verbeteren.

In Hoofdstuk 4 beschreven we een analyse van het effect van een hypothetische, 

gecombineerde screeningsstrategie, waarbij personen een coloscopie aangeboden krijgen 

als ze een afwijkende FIT hebben of als ze één of meerdere eerstegraads familieleden met 

darmkanker hebben. We evalueerden de toename in opbrengst van deze gecombineerde 

strategie in vergelijking met het gebruik van de FIT als enige screeningsmethode. Dit werd 

gedaan in een post-hoc analyse van data die eerder waren verzameld in een onderzoek naar 

darmkanker screening middels coloscopie. Bij een afkapwaarde van de FIT (de hoeveelheid 
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bloed waarbij we de test als afwijkend beschouwen) van 10 µg hemoglobine per gram ontlasting, 

zou de gecombineerde strategie de opsporing van geavanceerde neoplasie van 3.2% (95% 

betrouwbaarheidsinterval 2.4-4.5%) verhogen naar 4.8% (95% betrouwbaarheidsinterval 

3.7-6.2%). Dit zou echter ten koste gaan van 148 extra te verrichten coloscopieën waarbij 

niets wordt gevonden in de groep van 1112 deelnemers. De sensitiviteit voor het vinden van 

geavanceerde neoplasie zou worden verhoogd van 36% (95% betrouwbaarheidsinterval 

26-46%) naar 52% (95% betrouwbaarheidsinterval 42-63%), terwijl de specificiteit zou dalen van 

93% (95% betrouwbaarheidsinterval 92-95%) naar 79% (95% betrouwbaarheidsinterval 76-81%). 

Onze analyses laten het potentieel zien van het combineren van FIT met de familiegeschiedenis 

voor darmkanker in een bevolkingsonderzoek. Afhankelijk van het aantal niet-afwijkende 

coloscopieën dat men bereid is te accepteren, de deelnamebereidheid en de logistieke 

gevolgen, zou deze gecombineerde strategie geïmplementeerd kunnen worden om 

het huidige FIT-gebaseerde bevolkingsonderzoek verder te verbeteren. 

In het tweede deel van dit proefschrift richtten we ons op patiënten met adenomateuze 

polyposis. De meeste patiënten hebben een erfelijke vorm van polyposis, waarbij vaak ook 

een kiembaanmutatie in één van de bekende genen, zoals APC en MYH, gevonden wordt. In 

sommige gevallen wordt het polyposisbeeld echter verklaard door niet-genetische oorzaken, 

zoals beschreven in Hoofdstuk 5. Hier documenteerden we de ziektegeschiedenis van drie 

patiënten met adenomateuze polyposis, waarvan twee patiënten later tevens kanker in 

het maagdarmkanaal ontwikkelden. Zij hadden alle drie geen detecteerbare kiembaanmutatie 

in het APC en MYH gen, maar wel in het verleden abdominale radiotherapie ondergaan. 

Wij poneren dat er mogelijk een verband is tussen radiotherapie en het ontwikkelen van 

adenomateuze poliepen, met een bijpassend risico op kanker in het maagdarmkanaal. Als 

artsen zich bewust zijn van dit verhoogde risico, zouden preventieve maatregelen genomen 

kunnen worden middels surveillance. Wat de meest passende surveillance is, dient verder 

onderzocht te worden. 

Bij patiënten met adenomateuze polyposis komen er ook verschillende ziektemanifestaties 

buiten de dikke darm voor, zoals adenomen in de twaalfvingerige darm (duodenum) 

en bijnierafwijkingen. Niet van alle polyposis typen is echter bekend welke aandoeningen er 

buiten de dikke darm kunnen optreden. Eén daarvan betreft patiënten met Multipele (10-99) 

ColoRectale Adenomen zonder mutatie in het APC of MYH gen (MCRA). Aangezien er slechts 

beperkte informatie bekend is over de kans op en het beloop van duodenale adenomen bij 

patiënten met MCRA, kunnen hen geen goede adviezen worden gegeven over surveillance 

van het duodenum. In Hoofdstuk 6 beschreven we hoe vaak we bij patiënten met MCRA 

daadwerkelijk duodenale adenomen vinden, en rapporteerden we het aantal en de progressie 

gedurende follow-up. Onze bevindingen toonden dat duodenale adenomen bij bijna 10% van 

de patiënten met MCRA aanwezig waren, op een gemiddelde leeftijd van 58 jaar. Ten tijde van 
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de eerste diagnose van adenomen was de mate zeer mild: volgens het Spigelman scoresysteem 

hadden alle patiënten een stadium I of II met een maximum van drie adenomen. Niemand 

ontwikkelde kanker in het duodenum of adenomen met hooggradige dysplasie en er werden 

geen verschillen gevonden in demografische en endoscopische gegevens tussen MCRA 

patiënten met en zonder duodenale adenomen. 

Op een vergelijkbare manier hebben we in Hoofdstuk 7 gerapporteerd over duodenale 

adenomen bij patiënten met MYH-geassocieerde polyposis (MAP), een andere vorm van 

adenomateuze polyposis. Patiënten met MAP hebben een genetische afwijking in beide 

chromosomen van een chromosomenpaar (zogenaamd ‘autosomaal recessief’). Ook bij 

deze aandoening is er weinig bekend over adenomen en kanker in het duodenum. Hierdoor 

zijn de  aanbevelingen voor surveillance hetzelfde als die voor patiënten met familiaire 

adenomateuze polyposis (FAP), waar wel gegevens over bestaan. In een historisch cohortstudie 

in twee grote polyposiscentra zagen we dat duodenale adenomen bij 34% van de  MAP 

patiënten werden gevonden op een mediane leeftijd van 50 jaar. Dat is minder vaak en  op 

latere leeftijd dan bij FAP. Toename van de mate van duodenale polyposis werd bepaald door 

een toenemende grootte en villeuze veranderingen van de poliepen, maar niet door het aantal 

poliepen of de mate van dysplasie. De resultaten uit hoofdstuk 6 en 7 kunnen worden gebruikt 

voor nieuwe surveillance adviezen.

In de richtlijnen voor surveillance van het duodenum bij patiënten met adenomateuze polyposis 

wordt geadviseerd om een onderzoek van de maag en het duodenum (gastroduodenoscopie) 

met een voorwaartse lens uit te voeren, maar ook een aanvullende duodenoscopie met 

een  zijwaarts-kijkende lens. Deze aanvullende scopie is nodig om de papil van Vater goed 

te kunnen visualiseren, omdat deze relatief vaak adenomateus veranderd is en vanwege zijn 

positie met een voorwaarts-kijkende endoscoop moeilijk te zien is. In een poging het gehele 

duodenum, inclusief de papil van Vater, tijdens slechts één scopie goed te visualiseren, 

evalueerden wij prospectief de effectiviteit van een voorwaartse endoscoop waarbij we op 

de tip een plastic transparant kapje plaatsten. Dit onderzoek, beschreven in Hoofdstuk 8, liet 

zien dat deze techniek voor dit doel effectief is bij 95% van de patiënten en veilig gebruikt 

kan worden, waardoor een aanvullende endoscopie met een zijwaartse lens meestal niet meer 

nodig is. Het starten van de scopie met dit kapje zou de extra belasting, tijd, risico’s en kosten 

van een aanvullende zijwaartse endoscopie dan kunnen besparen. 

Er zijn aanwijzingen dat ook bijnierafwijkingen vaker bij patiënten met adenomateuze polyposis 

voorkomen, maar ook hierover is nog weinig bekend. In Hoofdstuk 9 beschreven we een 

historisch cohortstudie van patiënten met FAP, een mildere vorm van FAP (attenuated FAP; 

AFAP) en MAP die abdominale beeldvorming hebben ondergaan. We evalueerden hoe vaak 

deze afwijkingen worden gezien, wat de kenmerken zijn en wat de klinische progressie is. Bijna 
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een kwart van deze patiënten met adenomateuze polyposis had tenminste één bijnierafwijking, 

vergeleken met één op de twintig in een referentiegroep. De afwijkingen werden meestal rond 

het 50e levensjaar ontdekt en waren merendeels stabiel of toonden zeer langzame groei tijdens 

een follow-up periode van meer dan 3 jaar. Bij slechts twee van de 30 polyposis patiënten met 

een bijnierafwijking bleek de afwijking hormonaal actief. Bij vier patiënten werd de afwijking 

verwijderd, waarbij sprake bleek van drie goedaardige adenomen en één zogenaamde 

oncocytaire afwijking van onzeker biologisch gedrag. We concludeerden dat bijnierafwijkingen 

veelvuldig voorkomen bij adenomateuze polyposis patiënten die abdominale beeldvorming 

hebben ondergaan. Deze afwijkingen lijken meestal benigne te zijn, zijn vaak stabiel of zeer 

langzaam progressief en in de meeste gevallen niet hormonaal actief. Deze resultaten kunnen 

worden gebruikt om te bepalen of, hoe en wanneer screening en surveillance van deze 

afwijkingen zou moeten plaatsvinden bij deze patiënten. 





1 7 5

&

C O N T R I B U T I N G  A U T H O R S

C O N T R I B u T I N G  A u T h O R S

C.M. Aalfs, MD PhD 

Dept. of Clinical Genetics 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 

B.A.J. Bastiaansen, MD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 

M.A. Boermeester, MD PhD 

Dept. of Surgery 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 

P.M.M. Bossuyt, PhD 

Dept. of Clinical Epidemiology, Biostatistics 

and Bioinformatics 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 

S.K. Clark, MD PhD 

Dept. of Surgery 

St. Mark’s Hospital  

London, United Kingdom 

E. Dekker, MD PhD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 

A.C.T.M. Depla, MD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

Medical Center Slotervaart 

Amsterdam, the Netherlands 

J.E.G. IJspeert, MD PhD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 

E.J. Kuipers, MD PhD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

Erasmus University Medical Center 

Rotterdam, the Netherlands

A. Latchford, MD PhD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

St. Mark’s Hospital  

London, United Kingdom

M.E. van Leerdam, MD PhD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

The Netherlands Cancer Institute 

Amsterdam, the Netherlands 

F.E. van Leeuwen, PhD 

Division of Epidemiology 

The Netherlands Cancer Institute 

Amsterdam, the Netherlands

N.C. Lips, MD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 

M.W. Mundt, MD PhD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

Flevo Hospital 

Almere, the Netherlands 

C.Y. Nio, MD 

Dept. of Radiology 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 

T.A.M. van Os, MD 

Dept. of Clinical Genetics 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 



1 7 6

A p p e n d i x

&

L.S. Rigter, MD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

The Netherlands Cancer Institute 

Amsterdam, the Netherlands 

M.R. Soeters, MD PhD 

Dept. of Endocrinology 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 

I. Stegeman, PhD 

Department of Otorhinolaryngology - Head 

and Neck Surgery 

University Medical Center Utrecht 

Utrecht, the Netherlands

E.M. Stoop, MD PhD 

Dept. of Gastroenterology and Hepatology 

Erasmus MC University Medical Center 

Rotterdam, the Netherlands

F.O. The, MD PhD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

Onze Lieve Vrouwe Hospital East 

Amsterdam, the Netherlands 

J.L.A. Vleugels, MD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 

S.J. Walton, MD PhD 

Dept. of Surgery 

St. Mark’s Hospital  

London, United Kingdom 

C.A. Wientjes, MD PhD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis West  

Amsterdam, the Netherlands 

T.R. de Wijkerslooth, MD PhD 

Dept. of Gastroenterology & Hepatology 

Academic Medical Center 

Amsterdam, the Netherlands 



1 7 7

&

L I S T  O F  P U B L I C A T I O N S

L I S T  O F  P u B L I C A T I O N S

Inheritable cancer syndromes

E. Dekker, F.G.J. Kallenberg, J.E.G. IJspeert, B.A.J. Bastiaansen

Book chapter in Gastroenterological Endoscopy, 3rd Edition, Thieme Publishers [To be 

published]

Duodenal adenomas in patients with multiple colorectal adenomas without germline APC or 

MUTYH mutations

F.G.J. Kallenberg, A. Latchford, N.C. Lips, C.M. Aalfs, B.A.J. Bastiaansen, S.K. Clark, E. Dekker

Diseases of the Colon & Rectum 2017 [Accepted]

Adrenal lesions in patients with (attenuated) familial adenomatous polyposis and MUTYH-

associated polyposis

F.G.J. Kallenberg, B.A.J. Bastiaansen, C.Y. Nio, M.R. Soeters, M.A. Boermeester, C.M. Aalfs, 

P.M.M. Bossuyt, E. Dekker

Diseases of the Colon & Rectum 2017 [Accepted]

Cap-assisted forward-viewing endoscopy to visualize the ampulla of Vater and the duodenum 

in patients with familial adenomatous polyposis 

F.G.J. Kallenberg, B.A.J. Bastiaansen, E. Dekker

Endoscopy 2017;49:181-5 

A case series of intestinal adenomatous polyposis of unidentified etiology; a late effect of 

irradiation?

L.S. Rigter, F.G.J. Kallenberg, B.A.J. Bastiaansen, T.A.M. Van Os, F.E. van Leeuwen, M.E. van 

Leerdam, E. Dekker

BMC Cancer 2016;16:862-7

Adding family history to faecal immunochemical testing increases the detection of advanced 

neoplasia in a colorectal cancer screening programme

F.G.J. Kallenberg, J.L.A. Vleugels, T.R. de Wijkerslooth, I. Stegeman, E.M. Stoop, M.E. van 

Leerdam, E.J. Kuipers, P.M.M. Bossuyt, E. Dekker

Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2016:44:88-96 

Frequency and features of duodenal adenomas in patients with MUTYH-associated polyposis

S.J. Walton, F.G.J. Kallenberg, S.K. Clark, E. Dekker, A. Latchford

Clinical Gastroenterology and Hepatology 2016;14:986-92



1 7 8

A p p e n d i x

&

Preferences for genetic testing for colorectal cancer within a population-based screening 

program: a discrete choice experiment

J. Veldwijk, M.S. Lambooij, F.G.J. Kallenberg, H.J. van Kranen, A.L. Bredenoord, E.Dekker, H.A. 

Smit, G.A. de Wit 

European Journal of Human Genetics 2016;24:361-6

Validation of an online questionnaire for identifying people at risk of familial and hereditary 

colorectal cancer

F.G.J. Kallenberg, J.E.G. IJspeert, P.M.M. Bossuyt, C.M. Aalfs, E. Dekker

Familial Cancer 2015;14:401-10 

Dutch national guideline ‘Erfelijke darmkanker’ version 2.0 2015

Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), co-author working group F.G.J. Kallenberg

www.oncoline.nl 31-12-2015



1 7 9

&

P H D  P O R T F O L I O

P h d  P O R T F O L I O

1. PhD training Year ECTS

Courses 

 – Basic Course Legislation and Organization for Clinical Researchers 

(BROK)

 – Practical Biostatistics

 – Clinical Epidemiology

 – Advanced Topics in Clinical Epidemiology

 – Qualitative Health Research

 – Basic Course ICH-Good Clinical Practice

 – EndNote

 – Clinical Data Management

 – Evidence Based Searching 

 – Searching for a Systematic Review

 – Project Management

 – Scientific Writing in English 

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2016

0.9

1.1

0.6

1.1

1.9

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.6

1.5

Seminars, workshops and master classes

 – Weekly research seminars in gastroenterology

 – Biweekly colorectal cancer group research meeting

 – Gutclub meetings

 – AG&M PhD retreat

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2016

3

1.5

1.5

1

Oral presentations

 – Offering colonoscopy to participants with a negative FIT and a first 

degree relative with CRC increases the detection of advanced 

neoplasia in a screening program 

Voorjaarscongres NVGE, Veldhoven (The Netherlands)

 – Cap-assisted endoscopy for a complete visualization of 

the ampulla of Vater and duodenal surveillance in patients with 

familial adenomatous polyposis 

Voorjaarscongres NVGE, Veldhoven (The Netherlands)

 – Duodenal adenomas in patients with multiple colorectal adenomas 

without germline APC or MUTYH mutations 

InSiGHT Meeting,  Florence (Italy)

2015

2016

2017

0.5

0.5

0.5



1 8 0

A p p e n d i x

&

1. PhD training Year ECTS

Poster presentations

 – Validation of an online questionnaire for identifying people at risk 

of familial and hereditary colorectal cancer 

InSiGHT Meeting,  São Paolo (Brazil)

 – Adrenal tumors in patients with familial adenomatous polyposis: 

a Dutch cohort study 

InSiGHT Meeting,  São Paolo (Brazil)

 – Cap-assisted endoscopy for a complete visualization of 

the ampulla of Vater and duodenal surveillance in patients with 

familial adenomatous polyposis 

DDW, San Diego (USA)

 – Evaluation of an online family history tool for identifying 

hereditary and familial colorectal cancer 

InSiGHT Meeting,  Florence (Italy)

2015

2015

2016

2017

0.5

0.5

0.5

0.5

(Inter)national conferences

 – World Endoscopy Organization (WEO) CRC Screening Meeting  

Chicago, San Diego (USA)

 – Digestive Disease Week (DDW) 

Chicago, San Diego (USA)

 – International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours 

(InSiGHT) Meeting 

São Paolo (Brazil), Florence (Italy)

 – Collaborative Group of the Americas on Inherited CRC (CGA) 

Meeting 

Baltimore (USA)

 – Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 

(NVGE) 

Veldhoven (The Netherlands)

2014, 2016

2014, 2016

2015, 2017

2015

2015, 2016

0.5

2

2

0.5

1

(continued)
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2. Teaching Year ECTS

Lecturing

 – Elective gastroenterology science course for 2nd year medical 

students

 – Accredited lecture on familial and hereditary CRC at 

Voorjaarsvergadering Verpleegkundigen en Verzorgenden 

Nederland (V&VN) MDL

 – Accredited lecture on familial and hereditary CRC for endoscopy 

nurses at Bergman Clinics

 – Accredited E-learning on familial and hereditary CRC for 

endoscopists in the Dutch population screening

 – Accredited lecture on familial and hereditary CRC for the AMC and 

VUMC department of clinical genetics 

2014-2016

2015

2016

2016

2017

1.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Supervising 

 – Bachelor thesis L. Verdegaal (Duodenal polyposis & FAP)

 – Master thesis N.C. Lips (Duodenal polyposis & MCRA)

2015

2016

1

1

3. Parameters of Esteem Year

Grants

 – NVGE travel grant

 – Maag Lever Darm Stichting (MLDS) travel grant

2015

2015
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Dit proefschrift is de bekroning van mijn tijd als arts-onderzoeker. De klus is geklaard! 

Onderzoek doen is teamwerk en zonder de professionele ondersteuning van anderen was dit 

boek er niet geweest. Op deze pagina’s wil ik graag iedereen bedanken die op wat voor manier 

dan ook heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Ten eerste gaat mijn dank gaat uit naar alle patiënten voor hun deelname aan de verschillende 

studies. Zonder hen waren geen van de onderzoeken mogelijk geweest. Daarnaast wil ik 

de verpleegkundigen bedanken die de FR-QUENT studie hebben gedragen. Ik ben ook dank 

verschuldigd aan alle co-auteurs, voor al jullie inspanningen bij het meedenken over studies, 

het aanscherpen van de stukken en de kritische noot.  I would like to thank all British co-authors 

for their valued contribution to the studies included in this thesis. 

Beste Evelien, bedankt voor alle mooie kansen die je mij in de afgelopen jaren hebt gegeven. Na 

eerst klinisch werk te hebben gedaan, moest ik in het begin wennen aan de onderzoekswereld. 

Maar je nam de tijd voor mij en zie hier: mijn proefschrift is een feit! Ik heb bewondering voor 

jouw visie, enthousiasme, daadkracht en onuitputtelijke energie. Je lijkt geen slaap nodig te 

hebben! En naast het keiharde werken aan onderzoek, ben je een  betrokken dokter voor je 

patiënten, een immer enthousiaste en kritische begeleider en maak je ook nog eens tijd voor 

een door de hele CRC-groep geliefd kerstdiner bij jou thuis (zelf gekookt!). Mede door jouw 

toedoen was deze periode ontzettend leerzaam voor mij, op vlakken die ook buiten onderzoek 

reiken. Heel veel dank!

Beste Patrick, een redder in nood! Daar waar ik methodologische en statistische beren op 

de weg zag, zag jij vooral oplossingen. Jouw pragmatisme, wijsheid, didactiek en droge humor 

zijn voor mij noodzakelijk en waardevol geweest. Je reikte steeds net voldoende punten aan, 

waardoor ik zelf de oplossingen voor een probleem kon vinden.  En waar je je ook ter wereld 

bevond en hoe druk je schema ook was, je vond altijd wel een mogelijkheid mij te spreken (met 

als lange afstandsrecord een Sydney-San Diego overleg). Bedankt voor alles!

Beste Cora, het was fijn dat jij altijd tijd voor mij vrij maakte, zelfs voor het (tot in den treure) 

doornemen van verwijscriteria…. Met jouw pragmatische hulp kon ik altijd weer een eind 

op weg en het heeft geleid tot mooie resultaten. Klinische genetica was voor mij een nog 

onontdekt terrein binnen de geneeskunde en ik ben blij dat ik kennis heb kunnen maken met 

dit boeiende specialisme. Het is  een eer voor mij dat jij mijn copromotor bent! Dank!

Geachte prof. dr. E.J. Meijers-Heijboer, prof. dr. W.A. Bemelman, prof. dr. E.M.H. Mathus-

Vliegen, dr. F.M. Nagengast en prof. dr. R.H. Sijmons, hartelijk dank voor uw bereidheid om 

zitting te nemen in mijn promotiecommissie en dit proefschrift op haar wetenschappelijke 
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waarde te beoordelen. Dear dr. R. Jover Martínez, thank you for critically reviewing my thesis 

and for flying all the way to Amsterdam to be part of my doctorate committee.

A3’ers - Weggestopt op de zolder van het AMC tussen de afgedankte meubels, hebben wij 

elkaar dag in dag uit meegemaakt. Leo, jij zat eerst moederziel alleen op deze plek, omringd 

door tropische posters om af en toe een beetje weg te kunnen dromen over mooiere 

bestemmingen. Ik was zo blij dat jij er was toen ik mijn intrek in deze kamer nam! Herregods, 

mijn Belgische maar inmiddels meer Nederlandse bureau-genoot. Het was altijd gezellig met 

jou op onze gedeelde vierkante meter en jouw vrijgezellendag en huwelijk waren memorabel! 

Jasper, jij bent straks pas aan de beurt…Annieke, ik lachte je  misschien af en toe een beetje 

uit om je zelfgebakken quinoa-humus-spelt-moerbes-geitenmelk-linzen-soja koekjes en wat 

al dan niet meer, maar stiekem vond ik het heel erg lekker…Het was supergezellig met jou op 

de kamer en in de skicie! Botsie, de vrolijke noot op A3, altijd grinnikend vanachter je enorme 

beeldschermen. Daar waar ik soms wat kan stressen, blijf jij altijd de rust zelve. Ik vind het knap 

hoe relaxed jij in het leven staat en ondertussen ontzettend goed werk verricht! Lehmann, ook 

jij hoort bij A3. De Zwitserse met het foutloze Nederlands en de aanstekelijke lach! Ook al was 

je er maar kort, het was een feest met jou op de kamer. 

Artsen van de CRC-groep - Onze CRC-besprekingen, koffietjes, peptalks, WEO screeningsdagen, 

etentjes en wat al niet meer: ik ga het missen. Samen hebben we de wondere wereld van de grote 

(en voor sommigen kleine) poliepen en het bevolkingsonderzoek betreden. Manon, dank 

voor je pragmatische hulp en kritische blik bij de opzet van Family Matters. Barbara, bedankt 

voor alle duodenale poliepen en papillen waarnaar je door het capje hebt getuurd.  Victorine, 

de Family Matters koningin, ik ken niemand die zo optimistisch en enthousiast is als jij! Het was 

heel erg leuk om een jaar lang samen met jou aan studies te werken en ik ben blij dat jij deze 

onderzoekslijn als mijn opvolger voortzet. Joep, mijn voormalige Groninger buurtgenoot, mis 

je mijn vragen al? Het was leuk met jou! En ook Meta, Maxime, Michael, Arne, Linda, Sascha 

en Clasine, heel veel dank voor alle gezelligheid! Nikki, ook jij was even onderdeel van de CRC-

groep. Dank voor al je werk, inclusief het spitten door honderden poliepen. Het heeft geleid 

tot een mooie publicatie. 

Verpleegkundigen van de CRC-groep - Christine, a.k.a. CC,  vanaf dag 1 voelde ik me op mijn 

gemak bij jou en vormden we een hecht FAP-team.  Eén van de hoogtepunten was onze mini-

trip naar Baltimore! Suzie, oftewel tante Suus, jouw goedheid en bereidheid om iedereen altijd 

te helpen, zowel collega's als patiënten, is uitzonderlijk. Zonder jouw hulp en kennis over 

patiënten had ik dit proefschrift niet kunnen schrijven. Helmy en Aukje, jullie zijn een aanwinst 

voor het team en ik vond het leuk jullie te leren kennen. Jullie kamer is en blijft een plek waar 

iedere onderzoeker heel graag komt buurten! 
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Beste  Karina, dank voor al je hulp in de afgelopen jaren met het bijna onmogelijke  inplannen 

van afspraken in de agenda!

En dan zijn er nog alle andere MDL-onderzoekers met wie ik fantastische congresreizen heb 

gemaakt, mooie borrels heb meegepakt (sorry Jeroen, ik ben er inderdaad meerdere malen 

vroegtijdig tussenuit geslopen) en skivakanties heb beleefd. Het was heel erg leuk om jullie te 

leren kennen en al deze mooie momenten te delen.

Alle vrienden die ik gedurende mijn leven om me heen heb verzameld - Ook jullie wil ik bedanken. 

Niet zozeer voor de hulp bij dit proefschrift, maar vooral voor de leuke en  noodzakelijke 

ontspanning! Ik heb nu echt weer tijd voor jullie!

Lieve familie Schönfeld, ik ben ontzettend blij dat jullie door Julian in mijn leven zijn gekomen. 

Na meer dan 10 jaar zijn jullie inmiddels mijn tweede familie geworden en hebben jullie 

de afgelopen jaren ook al het wel en wee van mijn promotieonderzoek meegemaakt. Op nog 

heel veel mooie jaren!

Jappie, mijn paranimf! Het is voor mij heel erg waardevol dat jij mij op deze belangrijke dag 

ondersteunt, zoals je eigenlijk de afgelopen jaren altijd hebt gedaan. Ik ben blij dat ik jou 

heb leren kennen en ondanks dat we verschillende carrière-paden gaan betreden, weet ik 

zeker dat we nog heel "frekwent" een ijsje gaan eten in de Tuinstraat. Telt dit overigens als de 

acknowledgement die je nog van me tegoed had…?

Lieve Marije, mijn grote zus en inmiddels samen met Steven de ouders van mijn lieve neefje 

Julius! Van jongs af aan heb ik je op heel veel vlakken gevolgd, je was en bent mijn voorbeeld. 

Nu zijn de rollen omgedraaid: ik zal als eerste achter het katheder treden! Toch zal ik hierbij 

een beetje op je kunnen leunen, want je gaat me vergezellen als paranimf. Heel erg bijzonder 

om jou aan mijn zijde te hebben tijdens dit bijzondere moment. Bijkomend voordeel voor jou: 

jij kunt meteen bij mij afkijken voor als jij aan de beurt bent...

Lieve Judith, mijn nog grotere zus en tevens mijn raadgever in het leven, ondanks dat je 

een paar honderd kilometer bij me vandaan woont. Jouw tips en tricks hebben mij bij meerdere 

moeilijke beslissingen enorm geholpen en ik bewonder je energie, wijsheid en analyserend 

vermogen. Ik kijk uit naar nog heel veel ontspannen weekendjes bij jou en Geoff in Genève!

Marij en Ju, ik kan me geen fijnere zussen wensen dan jullie!

Lieve pap en mam, jullie onvoorwaardelijke steun, liefde en interesse in alles wat ik doe is heel 

erg waardevol. Ongegeneerd klagen over tegenslagen, opscheppen over hoogtepunten of iets 

volstrekt oninteressants vertellen, het kan allemaal bij jullie en wat ik ook doe, jullie zijn trots. 

Weet dat ik ook onvoorwaardelijk trots op jullie ben! Ook al hebben jullie in de loop der jaren al 
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honderden proefschriften versleten, ik verwacht dat jullie dit boek natuurlijk van A tot Z zullen 

lezen! En mam, kijk maar eens even goed naar mijn stellingen…

Lieve Julian, het boek is af! Ik ben ontzettend trots op de fantastische cover die jij hebt 

ontworpen, met zelfs een rol voor covergirl Pietje…Deze promotie heeft van jou ook veel 

uithoudingsvermogen gevergd, maar ondanks dat steunde je me altijd enorm. Deze steun, 

je luisterend oor, gezelligheid en liefde betekenen heel veel voor me. Al ruim 10 jaar zijn we 

samen, maar ik kan niet wachten om ook de volgende decennia samen met jou tegemoet te 

gaan!
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Frank Kallenberg was born on October 2nd 1984 in Groningen, The Netherlands. In 2003 he 

graduated from the Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, after which he went abroad 

for a year to study Spanish in Spain and to perform medical and ecological voluntary work in 

Mexico. In 2004 he started medical school at the University of Amsterdam. During his studies, 

Frank went to Australia for a research training and to Suriname for a clinical rotation in Internal 

Medicine and in Emergency Care. After having obtained his medical degree in 2011, he gained 

clinical experience by working at the outpatient clinic for Sexually Transmitted Diseases 

of the  GGD Amsterdam and at the Internal Medicine department of the Flevoziekenhuis, 

Almere. In December 2013, he commenced a PhD research project under supervision 

of prof. dr. E. Dekker, prof. dr. P.M.M Bossuyt and dr. C.M. Aalfs at the department of 

Gastroenterology and Hepatology of the Academic Medical Center in Amsterdam. The research 

focused on the identification of hereditary and familial colorectal cancer and on clinical aspects 

of adenomatous polyposis syndromes. During this period, he was also study investigator of 

an international multicenter drug trial in patients with familial adenomatous polyposis and he 

set up a pilot drug study in this patient group as well as Family Matters (a prospective study 

within the Dutch colorectal cancer population screening).  Furthermore, he was co-author for 

the Dutch guideline on hereditary colorectal cancer. In March 2017 Frank started working as 

a medical doctor at psychiatric hospital Mentrum in Amsterdam, and in September of this year 

he will begin his General Practice training at the Academic Medical Center in Amsterdam. 




