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nederlandSe SaMenvatting en toeKoMStPerSPectiven
Het onderzoek dat wordt gepresenteerd in dit proefschrift had als doel bij te dragen aan de 

evaluatie van de effectiviteit en de optimalisering van coloscopie bij het bevolkingsonderzoek. 

In een proefbevolkingsonderzoek werd coloscopie met CT colografie vergeleken, als primaire 

screeningsmethode voor dikke darmkanker. Dit onderzoek is vergelijkbaar met eerder verricht 

proefbevolkingsonderzoek in Nederland, waarin de bereidheid tot deelnemen aan screening 

werd geëvalueerd met FOBT, FIT en sigmoidoscopie. Door deze vergelijkbaarheid kunnen we 

de screeningsmethoden onderling vergelijken, zij het indirect.

Hoofdstuk 2 presenteert de stand van kennis op het moment dat het onderzoek van dit 

proefschrift werd gestart. Tabel 1 in dit hoofdstuk vat de meest gebruikte screeningstests 

samen, inclusief de testeigenschappen, de deelname en de effectiviteit van deze tests. Ons 

onderzoek vult de leemtes in voor coloscopie en CT colografie screening (in vet afgedrukt in 

Tabel 1).

Tabel I: Karakteristieken van de meest gebruikte screeningstests. 

gFOBT FIT FS CTC Coloscopie

Deelnamegraad (%)
in Nederland 47 tot 50 60 tot 62 32 34 22

Detectie van geavanceerd adenoom 
en kanker (%) per 100 genodigden 0.6 1.4 tot 1.5 2.2 2.1 1.9

Detectie van geavanceerd adenoom 
en kanker (%) per 100 deelnemers 1.1 tot 1.2 2.4 8.0 6.1 8.7

Significante vermindering van CRC 
incidentie (%) intention-to-screen Nee Nee 23 ? Resultaten verwacht in 2026

Significante vermindering CRC 
sterfte (%) intention-to-screen 16 ? 31 ? Resultaten verwacht in 2026

De Ministerraad van de Europese Unie (EU) heeft geadviseerd om een 

bevolkingsonderzoek met FIT te starten. Nederland heeft dit advies overgenomen en start 

een FIT screeningsprogramma in 2013. Gezien de eerdere proefbevolkingsonderzoeken 

wordt er verwacht dat zes van de tien personen die uitgenodigd worden voor screening ook 

daadwerkelijk zullen gaan deelnemen.

In het onderzoek dat in Hoofdstuk 3 wordt samengevat schatten we de mate van 

nauwkeurigheid van FIT, met coloscopie als referentiestandaard, met gebruik van afkapwaarden 

50, 75 en 100 ng Hb/ml; deze waarden komen overeen met 10, 15 en 20 microgram hemoglobine 

per gram faeces. Nederland zal voor de eerste fase van het geplande bevolkingsonderzoek een 

afkapwaarde van 75 ng/ml (FIT75) gebruiken. Van de 1256 deelnemers in ons onderzoek had 

7% een positief FIT resultaat met deze afkapwaarde. De sensitiviteit en specificiteit van FIT75 

bij het detecteren van geavanceerde neoplasie was 33% en 96%, versus 75% en 93% voor het 
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detecteren van dikke darmkanker. Met andere woorden, drie van de vier deelnemers met CRC 

en één van de drie met geavanceerde neoplasie zal worden gedetecteerd als éénmalig FIT75 

wordt aangeboden. Eén van de twintig FIT positieven had daadwerkelijk dikkedarmkanker, 

terwijl een negatieve FIT resultaat kanker in de dikke darm zo goed als uitsloot.

In het verleden werd coloscopie gezien als de gouden standaard voor het detecteren van 

colorectale neoplasie. Onderzoek met tandemcoloscopie liet echter zien dat 20% tot 26% van 

de adenomen werd gemist bij het uitvoeren van één enkele coloscopie. Met endoscopische 

technieken, zoals narrow band imaging, autofluorescentie of chromoendoscopie, heeft men 

getracht - met wisselend succes - de detectie van adenomen te verbeteren. Wij wilden de 

endoscopische visualisatie verbeteren door het gebruik van een simpel plastic kapje: cap-

geassisteerde coloscopie (CAC). In het onderzoek dat in Hoofdstuk 4 staat gerapporteerd 

toonden we aan dat de adenoomdetectie niet verbetert met CAC, dit ten opzichte van met 

reguliere coloscopie. De “cap” zorgde er wel voor dat de cecale intubatietijd korter werd, 

waarschijnlijk doordat het makkelijker wordt om langs plooien in de dikke darm en flexura te 

komen, waardoor uiteindelijk de cecale intubatie sneller gaat. CAC verlaagde ook de mate van 

belasting tijdens de coloscopie. We concluderen hieruit dat CAC behulpzaam kan zijn voor het 

verminderen van de cecale intubatietijd en de ervaren belasting, maar dat deze techniek niet 

moet worden gebruikt voor de verbetering van adenoomdetectie. Het manoeuvreren van de 

cap naar elke plooi lijkt te moeilijk te zijn voor de endoscopist. Dit probleem valt wellicht op 

te lossen met een nieuw ontwikkelde cap, de EndoCuff. Deze EndoCuff heeft twee circulaire 

rijen van plastic haartjes die, zodra de scoop wordt teruggetrokken, het terugschieten van de 

scoop moeten verminderen, en daarnaast ook de controle over het uiteinde van de coloscoop 

moet verbeteren. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de EndoCuff ook daadwerkelijk de 

adenoomdetectie verbetert. Een gerandomiseerd onderzoek wordt voorbereid gepland om 

deze nieuwe cap te evalueren.

Er bestaat nauwelijks discussie over het vermogen van coloscopie om linkszijdige 

neoplasie te detecteren, maar dit ligt anders voor rechtszijdige neoplasie. Dit kan verklaard 

worden door verschillende factoren. Eén ervan is de “geserreerde neoplasiecascade”, 

waarbij geserreerde poliepen zich kunnen ontwikkelen tot darmkanker. Geserreerde 

poliepen kunnen moeilijk te zien zijn, vooral in het proximale colon, waar het endoscopische 

zicht wordt vertroebeld door een slechte darmvoorbereiding. Hoofdstuk 5 laat zien dat er 

een grote mate van variabiliteit bestond tussen scopisten onderling bij het detecteren van 

proximale geserreerde poliepen: de detectie varieerde van 6% tot 22%. De mate van detectie 

van proximale, geserreerde poliepen hing samen met een langere terugtrektijd, maar niet 

met patiëntfactoren als leeftijd, geslacht en kwaliteit van de darmvoorbereiding. Hieruit 

maken we op dat de detectie van proximale, geserreerde poliepen niet zozeer afhangt de 

patiënt, maar vooral van de vaardigheden van de scopist.

Endoscopisten moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen, waaronder een adenoomdetectie 

van tenminste 20% bij personen zonder symptomen van darmkanker. Deze eis kwam voort uit 

associaties tussen lage adenoomdetectie (onder de 20%) en het risico op intervalkanker. Tot 

op heden is zo’n verband tussen een lage proximale geserreerde poliepdetectie en een hoger 

risico op interval kanker nooit beschreven. Indien dit verband wel bestaat is het logisch om in de 
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toekomst de detectie van proximale, geserreerde poliepen op te nemen als kwaliteitsindicator 

voor coloscopie. 

De centrale resultaten van het proefbevolkingsonderzoek staan beschreven in 

Hoofdstuk 6. Daarin kregen 8.844 willekeurig geselecteerde burgers een uitnodiging om deel 

te nemen aan ofwel coloscopie of aan CT colografie screening. De inhoud van de uitnodiging 

werd op basis van toeval bepaald (2:1). Een significant lager aantal personen nam deel aan 

coloscopiescreening vergeleken met CT-colografiescreening: 22% versus 34%. Er werden 

meer gevallen van geavanceerde neoplasie gedetecteerd in de coloscopiegroep: 8,7 per 

100 deelnemers versus 6,1 in de CT colografie groep. In de intention-to screen analyse werd 

de diagnostische opbrengst vergeleken per 100 uitgenodigden. Hier waren de resultaten 

vergelijkbaar: per 1,9 van de 100 uitgenodigden in de coloscopiegroep hadden geavanceerde 

neoplasie, vergeleken met 2,1 in de CT colografie groep. De lagere deelnamegraad en de 

hogere diagnostische opbrengst in coloscopiescreening heffen elkaar ongeveer op, zodat de 

uiteindelijke diagnostische opbrengst met de twee technieken vergelijkbaar is.

Er moet ook met andere factoren dan met de deelnamegraad en de diagnostische 

opbrengst rekening worden gehouden om na te gaan welke screeningstechniek de voorkeur 

geniet. Twee van deze factoren kunnen de verwachte en ervaren belasting zijn van coloscopie 

en van CT colografie. Wij vergeleken beide in het eerder genoemde proefbevolkingsonderzoek, 

en rapporteerden de resultaten in Hoofdstuk 7. Coloscopie werd verricht met vooraf 

een uitgebreide darmvoorbereiding terwijl CT colografie werd verricht met een beperkte 

darmvoorbereiding. Onze hypothese was dat zowel de darmvoorbereiding als de volledige 

screeningsprocedure meer belastend zou zijn bij coloscopiescreening, dit vanwege het 

invasieve karakter. Zoals vooraf al werd gedacht verwachtten de coloscopiegenodigden 

inderdaad dat de darmvoorbereiding en het onderzoek zelf meer belastend zou zijn dan de 

CT colografiegenodigden. Tot onze verrassing werd echter de gehele screeningsprocedure 

als minder belastend ervaren door de coloscopiedeelnemers, in vergelijking met de 

CT-colografiedeelnemers. Dit kwam niet tot uiting in het aantal personen dat aangaf aan een 

volgende screeningsronde deel te willen nemen; dat was ongeveer gelijk in beide groepen. 

De hogere ervaren belasting in de CT-colografiegroep staat in contrast met wat vooraf als één 

van de belangrijkste voordelen van CT colografie werd gezien, dit ten opzichte van coloscopie. 

Voor beide screeningsmethoden zijn er nog opties om de ervaren belasting te 

verminderen. Bij CT-colografie is dat het gebruik van niet gejodeerd contrast, of het gebruik 

van kalmeringsmiddelen tijdens het onderzoek. De ervaren belasting bij coloscopie zou kunnen 

worden verminderd door het gebruik van een beperktere darmvoorbereiding.

De verrassende resultaten met betrekking tot de ervaren belasting kunnen er op duiden 

dat de personen die voor coloscopie werd uitgenodigd verkeerde aannames hadden over 

screening. Een beter begrip van de redenen om wel of niet deel te nemen aan screening kan 

bijdragen aan het ontwikkelen van informatiebrochures en uitnodigingsbrieven, waardoor 

onheuse barrières om deel te nemen aan screening kunnen worden weggenomen. 

Die opgegeven redenen staan samengevat in Hoofdstuk 8. Bij de meest opgegeven 

redenen om wel deel te nemen aan screening werden de vroege detectie van voorstadia van 

darmkanker en darmkanker zelf genoemd, maar ook altruïsme: een bijdrage te willen leveren 
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aan de wetenschap. De meest genoemde redenen om niet deel te nemen waren de belasting 

van de coloscopie, het ongemak van de darmvoorbereiding, de afwezigheid van symptomen 

en een lage prioriteit. 

De afwezigheid van symptomen was een vaak opgegeven reden van geen deelname in beide 

groepen. We vinden dat hier in toekomstige screeningsprogramma’s en informatiebrochures 

aandacht aan moet worden besteed. Er dient wellicht benadrukt te worden dat screening 

bedoeld is voor mensen zonder klachten, en dat de meeste grote poliepen en kanker geen 

symptomen geven.

In Hoofdstuk 9 evalueerden we de deelname aan coloscopiescreening met een telefonisch 

consult vooraf en vergeleken dit met een standaard consult op de polikliniek. Een vergelijkbaar 

aantal mensen maakte gebruik van beide vormen van het consult, maar een telefonisch consult 

leidde tot een lagere deelname aan coloscopiescreening: 20% versus 23%. Een secundaire 

analyse toonde minder tevredenheid aan over het telefonisch consult en een hogere verwachte 

belasting, hoewel de verschillen klein waren. Het lijkt aannemelijk dat een goede arts-patient 

relatie wat moeilijker tot stand wordt gebracht zonder een echte ontmoeting, zoals bij een 

telefonisch consult. We zouden in de toekomst webcams kunnen gebruiken, of extra informatie 

verspreiden via YouTube, als alternatief voor en aanvulling op een consult op de polikliniek.

Met het onderzoek dat wordt gepresenteerd in dit proefschrift kunnen we betere 

schattingen maken van de mogelijke deelname en te verwachten opbrengst van de vijf meest 

gebruikte screeningstests. Zoals verwacht deden aan coloscopiescreening minder mensen 

mee, vergeleken met andere vormen van screening. De opbrengst per 100 genodigden is 

hoger dan bij guiac-FOBT en FIT screening, maar vergelijkbaar met die van de andere, meer 

invasieve screeningsmethoden zoals sigmoidoscopie en CT colografie. 

Wat is dan de toekomstige rol van coloscopie in screeningsverband? Omdat deze techniek 

goed geavanceerde neoplasie kan opsporen heeft coloscopiescreening een hoge potentie, 

in theorie tenminste. Een relatief kleine toename in het aantal deelnemers zou leiden tot 

het relatief hoogste aantal gedetecteerd gevallen van geavanceerde neoplasie, per 100 

genodigden. Gezien de eerdere proefbevolkingsonderzoeken kunnen we nu concluderen 

dat de deelnamegraad aan coloscopie en sigmoidoscopie screening laag is vergeleken 

met bijvoorbeeld landen in Scandinavië waar een deelnamegraad van 60% tot 70% wordt 

gezien bij beide screeningstests. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door culturele 

verschillen, maar ook door verschillende screeningsprogramma’s en strategieën. Het belang 

van darmkanker en darmkankerscreening is op dit moment nog maar in beperkte mate bekend 

gemaakt in Nederland. De daadwerkelijke implementatie van een bevolkingsonderzoek, met 

wat voor methode dan ook, zal het bewustzijn over darmkanker en screening aanzienlijk 

verhogen, omdat er ook grote mediacampagnes zullen worden ingezet bij de start van zo’n 

screeningsprogramma. Die campagnes moeten waarschijnlijk niet beperkt blijven tot TV en 

radio. De recente ervaringen met vaccinatieprogramma’s zoals het HPV-programma heeft 

aangetoond dat sociale media, zoals Facebook, Twitter en Youtube, een belangrijke rol kunnen 

spelen in het beïnvloeden van de publieke perceptie. 

Het is niet onaannemelijk dat de voorkeuren voor screeningsmethoden in de loop 

van de tijd zullen veranderen. Wellicht zal er meer vraag komen naar nauwkeurigere 
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screeningsmethoden. In dat geval zou het inzetten van een test met een hogere nauwkeurigheid 

dan FIT, zoals coloscopie, logisch zijn. Een andere optie bestaat uit het aanbieden van meerdere 

screeningsmethoden, waarbij mensen kunnen kiezen voor de screeningstest waaraan zij de 

voorkeur geven, wat ook coloscopie zou kunnen zijn. Zo’n benadering wordt gebruikt in de 

Verenigde Staten, waar bevolkingsonderzoeken zoals in Europa niet bestaan. Een variatie 

hierop zou het aanbieden van twee verschillende screeningsmethoden kunnen zijn. In 

Duitsland wordt coloscopie aan iedereen van 55 jaar of ouder aangeboden. Als hierbij geen 

poliepen worden gezien kan de test tien jaar later worden herhaald. Mensen die niet wensen 

deel te nemen worden uitgenodigd voor tweejaarlijkse FIT screening. Het aanbieden van 

meerdere opties kan worden gezien als een vorm van professionele onzekerheid wat deels de 

relatief lage deelnamegraad aan screening kan verklaren in Duitsland en de Verenigde Staten.

Op dit moment zijn FOBT en sigmoidoscopie de enige screeningsmethoden waarbij een 

reductie van CRC mortaliteit werd aangetoond in gerandomiseerd vergelijkend onderzoek. 

In afwezigheid van grote prospectieve studies met een langdurige follow-up kan de CRC 

mortaliteitsreductie met coloscopiescreening alleen worden geschat op basis van modellen. 

De resultaten van een Scandinavisch initiatief (NordICC studie), waarbij 66.000 personen 

willekeurig worden toegewezen aan coloscopie of geen screening, worden verwacht in 2026. 

Het is niet heel aannemelijk dat een bevolkingsonderzoek op basis van coloscopie zal starten 

voor dat jaar. Bovendien is de beperkte coloscopiecapaciteit een groot probleem bij de 

implementatie van coloscopiescreening, waar eerst aandacht aan zal moeten worden gegeven. 

Ondertussen kunnen andere screeningsmethoden zoals moleculaire ontlastingstests, capsule 

endoscopie en MR colografie verder worden ontwikkeld en geëvalueerd. Wellicht zullen 

deze screeningsmethoden andere tests vervangen in de toekomst. Tot die tijd zal coloscopie 

een belangrijke rol spelen in het bevestigen van triagetests zoals FOBT of sigmoidoscopie. 

Coloscopie zal dan ook een essentiële rol blijven spelen bij elk toekomstig Nederlands 

screeningsprogramma, maar niet noodzakelijk als primaire screeningstest voor darmkanker. 
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