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van luminale ziekteactiviteit vergeleken met een op pathologie gebaseerde referentie stan-

daard, de acute inflammatie score (AIS). MRI beeldvormingskenmerken werden gescoord 

door drie ervaren abdominale radiologen. Darmwanddikte was gecorreleerd met de AIS bij 

alle observers (observer 1: correlatie 0,452, p = 0,004; observer 2: r = 0,409 p = 0,010; ob-

server 3: r = 0,469 p = 0,003). T1 aankleuring was niet gecorreleerd met AIS, maar aankleu-

ring was wel gecorreleerd met ziekteduur (r = 0,413, p = 0,009). Kappa waarden waren 

matig tot zwak voor de meeste beeldvormingskenmerken. T1 stratificatie was niet aanwezig 

bij patiënten met een lage (<3) AIS, wat aangeeft dat deze feature wellicht alleen aanwezig 

is in segmenten die ontstoken zijn. Subjectieve ziekteactiviteit per segment was significant 

geassocieerd met AIS voor alle observers (p = 0,017, p = 0,002 en p = 0,001).

Gradering van de ernst van ziekteactiviteit is belangrijk bij patiënten met de ziekte van 

Crohn voor het optimaal bepalen van de behandeling en therapierespons. Milde ziekte 

activi teit kan worden gedetecteerd met coloscopie als oppervlakkige ulceraties in de darm-

wand. In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of dynamic contrast-enhanced (DCE)-MRI 

toe pasbaar is bij patiënten met de luminale ziekte van Crohn, met de nadruk op de milde 

ziekteactivi teit. We vonden correlaties (met continue parameters) of associaties (met ordi-

nale para meters) tussen de segmentele CDEIS en wanddikte (r = 0,418, p <0,001), T2 sig-

naal intensiteit (p <0,001), subjectieve T1 aankleuring (p <0,001) en maximale aankleuring 

(r = 0,485, p <0,001). Bovendien was maximale aankleuring significant hoger in segmenten 

met milde of ernstige ziekteactiviteit in vergelijking met normale mucosa (beide p <0,001). 

Op de standaard MRI sequenties werden deze ulceraties, gedetecteerd met DCE-MRI, niet 

waargenomen. maximale aankleuring was ook gecorreleerd met ziekteduur in segmenten 

met ziekteactiviteit (r = 0,492, p = 0,002).

In hoofdstuk 6 hebben we het gebruik van (DCE-)MRI en abdominale echografie voor de di-

agnose van IBD bij pediatrische patiënten onderzocht. Om zowel de dunne als de dikke darm 

te beoordelen dronken de patiënten twee keer 400ml contrastmiddel. Vanwege de belasting 

werd er geen rectaal contrastmiddel toegediend. Sensitiviteit en specificiteit waren 55% en 

100% voor echografie en 57% en 75-100% voor de entero- en colografie respectievelijk. Ge-

combineerde MRI en echografie had een sensitiviteit van 70 tot 74% en een specificiteit van 

80-100%. Foutnegatieve cases van IBD waren ofwel gevallen van milde ziekteactiviteit of 

ziekteactiviteit gelokaliseerd in het rectum. Dit laatste is moeilijk te beoordelen met beeld-

Samenvatting/discussie

Het werk beschreven in dit proefschrift richt zich op nieuwe beeldvormende technieken voor 

de evaluatie van de ziekte van Crohn. Het eerste deel behelst innovaties in de beeldvorming 

van luminale ziekte van Crohn, het tweede deel gaat over perianale ziekte van Crohn.

Sinds enkele jaren zijn er sequenties beschikbaar die het scannen van het abdomen op 3T 

mogelijk maken. In hoofdstuk 2 hebben we een overzicht gegeven over beeldvorming mid-

dels MRI van de dunne en dikke darm bij 3T, met inbegrip van de verschillende artefacten, 

namelijk susceptibiliteitsartefacten, B1 artefacten en banding artefacten. Het gebruik van 

orale contrastmiddelen en ‘fecal tagging’ werd besproken. De sequenties die gemakkelijk 

kunnen worden overgenomen op 3T scanners zijn single-shot fast spin echo sequenties en 

3D T1 gewogen gradiënt echo sequenties. Balanced steady state free precession sequenties 

zijn minder van toepassing bij 3T, vanwege de banding artefacten die veroorzaakt worden 

door de extreme gevoeligheid van deze sequentie voor B0 inhomogeniteit. Indicaties voor 

beeldvorming zijn inflammatoire darmziekten en de detectie van (voorlopers van) darm-

kanker. Tot slot bespraken we het verschil tussen 3T en 1.5T. Hoewel theoretisch verwacht 

zou worden dat de signaal-ruisverhouding tweemaal zo hoog is bij 3T, resulteren beperkin-

gen in de sequenties met betrekking tot de specifieke absorptie rate (SAR) en artefacten in 

een lagere winst in signaal-ruisverhouding.

Het probleem dat er momenteel veel verschillende beeldvormingskenmerken voor het gra-

deren van ziekte activiteit op MRI dunne darm in gebruik zijn wordt behandeld in hoofdstuk 

3. Wij hebben een internationale enquête onder deskundige radiologen verricht over welke 

beeldvormingskenmerken zij van belang vinden voor het graderen van ziekteactiviteit. De 

beeldvormingskenmerken die zij aangaven als belangrijkste voor het graderen waren de aan-

wezigheid van een abces, T1 aankleuring, T1 stratificatie en darmwanddikte. De beoordeling 

of een bepaalde MRI feature noodzakelijk was voor het graderen was zeer divers (van 4% van 

de respondenten voor T2 stratificatie van de darmwand tot 79% voor de darmwanddikte). 

Er was ook geen consensus tussen radiologen over wat de implicaties voor ziekteactiviteit 

waren (lichte, matige, ernstige, chronische of acute ziekte activiteit) wanneer een bepaalde 

feature werd gebruikt.

In hoofdstuk 4 onderzochten we de waarde van verschillende MRI beeldvormingskenmerken 
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Conclusies en implicaties

Huidig gebruik van MRI beeldvormingskenmerken voor het graderen van ziekte van Crohn.

Meerdere beeldvormingskenmerken worden momenteel in de klinische praktijk gebruikt 

voor de evaluatie van ziekteactiviteit van de ziekte van Crohn, zoals wanddikte, T1 aankleur-

ing, T1 stratificatie en de aanwezigheid van een abces. Andere kenmerken, zoals T2 signaal 

intensiteit, stratificatie, aanwezigheid of aankleuring van lymfeklieren en comb sign worden 

gebruikt door sommige radiologen terwijl anderen überhaupt niet naar deze beeldvorming-

skenmerken kijken. Dit zorgt voor een verschil in gradering van hetzelfde MRI onderzoek 

door verschillende radiologen. Bovendien hebben de beeldvormingskenmerken die worden 

gebruikt door de meeste radiologen een hoge interobserver variabiliteit. De ontwikkeling 

van een internationale richtlijn voor de evaluatie van de MR enterografie of enteroclyse 

zal voor een deel dit probleem oplossen. Verschillende scoringssystemen, zoals de Magne-

tische Resonantie Index van activiteit (MaRIA) en de ziekte van Crohn Disease Activity (CDA) 

score1-3, zijn recent ontwikkeld en worden momenteel gevalideerd door meerdere instellin-

gen. De rest van dit probleem kan mogelijk worden opgelost door de ontwikkeling van meer 

objectieve beeldvormingskenmerken, zoals DCE-MRI.

Klinische toepasbaarheid van DCE-MRI bij de ziekte van Crohn

DCE-MRI kan in zijn huidige vorm worden gebruikt als aanvulling op de standaard sequen-

ties met als specifiek doel milde ziekteactiviteit te detecteren. De sensitiviteit van de stan-

daard MRI sequenties is al hoog voor het detecteren van ernstige ziekteactiviteit, dus DCE-

MRI is niet van toegevoegde waarde in deze specifieke patiëntengroep. Een voordeel van 

DCE-parameters is dat ze objectieve parameters afgeleid van geautomatiseerde analyses 

zijn, vergeleken met de traditioneel gebruikte parameters die subjectief zijn.

Er zijn enkele beperkingen voor de klinische toepasbaarheid van DCE-MRI bij ziekte van 

Crohn. De sequentie neemt meer tijd in beslag dan het standaard MRI protocol (tot 10 mi-

nuten versus meerdere ademstilstanden). De DCE-MRI data moet offline worden geanaly-

seerd (registratie van de data en de berekening van de ME en andere DCE-MRI parameters). 

Dit neemt ongeveer 15 minuten in beslag per patiënt. De klinische toepasbaarheid zou ver-

hoogd worden met automatische postprocessing en overdracht naar het radiologie PACS-

systeem van de DCE gegevens. Idealiter zou de radioloog de DCE-data kunnen beoordelen 

tegelijk met de beoordeling van de standaard MRI sequenties. Dit zou ook ten goede komen 

aan de vergelijking van DCE-data tussen verschillende studies.

vorming vanwege de diepe positie van structuren in het bekken of vanwege milde ziekte-

activiteit die niet leidt tot veranderingen van de darmwand. Met de toevoeging van een DCE-

sequentie werd de sensitiviteit verhoogd tot 83-87% en een specificiteit tot 80-100%, maar 

dit was niet significant. Echografie en MRI konden alleen differentiëren tussen de ziekte van 

Crohn en colitis ulcerosa bij patiënten waar laesies in het terminale ileum werden gevonden. 

Vanwege de lage sensitiviteit worden echografie en MRI niet aanbevolen als primaire beeld-

vormende techniek voor het onderscheid tussen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Bij ongeveer 40 procent van de patiënten met de ziekte van Crohn zal zich een perianale 

fistel ontwikkelen. Voor de controle van de behandeling of de begeleiding van de operatie, 

is beeldvorming met MRI of endoanale echografie de huidige standaard. In hoofdstuk 7 be-

schrijven we een beeldvormingsbenadering met MRI of endoanale echografie voor perianale 

fistels bij Crohn. Wij richten ons op de anatomie en etiologie en geven uitleg over de clas-

sificatiesystemen van perianale fistels (Parks classificatie en St. James University hospital 

MRI-classificatie) en het beoordelen van de klinische waarde van CT, fistulografie, MRI en 

endoanale echografie bij de beoordeling van perianale fistels. Beeldvorming van fistels wordt 

aanbevolen bij patiënten met een hoge kans op complexe fistels of een recidief fistel, omdat 

dit de kans op een nieuw recidief verkleint. Zowel endoanale echografie als MRI kan worden 

gebruikt om perianale fistel ziekteactiviteit evalueren maar bij complexe fistels en fistels met 

hoge takken verdient MRI de voorkeur omdat ziekte extensie beter beoordeeld kan worden.

In hoofdstuk 8 evalueerden we zowel kwantitatieve en semi-kwantitatieve DCE-MRI bij 

patiënten met perianale ziekte en vergeleken dit met de huidige meest gebruikte MRI beeld-

vormingskenmerken T1 aankleuring, T2 signaal intensiteit, de MRI-based score van Van As-

sche, de klinische score PDAI en de ontstekingsparameter CRP. T1 aankleuring en T2 signaal-

intensiteit waren niet geassocieerd met een van de DCE-MRI parameters. PDAI was matig 

gecorreleerd met maximale aankleuring (r = 0,669, p = 0,005) en helling van de curve 

(r = 0,582, p = 0,018) en het volume van de aankleurende pixels (r = 0,786, p <0,001), maar 

niet Ktrans of υe. Het volume van aankleurende pixels was ook gecorreleerd met CRP en de 

MRI-based score (respectievelijk r = 0,516, p = 0,041 en r = 0,786, p <0,001). We hebben ook 

DCE-MRI parameters onderzocht bij zes patiënten die een follow-up MRI-scan na zes weken 

van anti-TNF therapie kregen. Bij deze patiënten waren Ktrans waarden aanzienlijk gedaald zes 

weken na het starten van anti-TNF therapie (gemiddelde Ktrans 0,509 na therapie  versus 0,320 

voor behandeling, p = 0,027). Dit kan een vroege indicator van therapie respons zijn.



156 157

C
hapter 9C

ha
pt

er
 9

Conclusies en implicatiesConclusies en implicaties

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Perianale ziekte van Crohn

MRI wordt nu gebruikt om diepe genezing van perianale fistels beoordelen, omdat als een 

fistel klinisch gesloten is, dit niet noodzakelijkerwijs inhoudt dat de fistelgang is genezen. 

Fistelgangen die klinisch gesloten zijn, maar waarbij op MRI nog steeds ziekteactiviteit zich-

tbaar is, zullen meest waarschijnlijk weer openen als de therapie wordt gestaakt. Er waren 

redelijke correlaties van DCE-MRI met PDAI en CRP, op basis waarvan DCE-MRI zou kunnen 

helpen bij de ziekte evaluatie van perianale ziekteactiviteit. De voornaamste beperking is dat 

er geen perfecte referentiestandaard voor perianale ziekteactiviteit is. De PDAI omvat sub-

jectieve klinische parameters en is subjectief aan interobserver variabiliteit. CRP is een zeer 

gevoelige marker voor ontsteking, maar is niet specifiek voor perianale ziekteactiviteit en is 

minder gevoelig bij patiënten met een langdurige ziekteactiviteit. De MRI-score door Van As-

sche et al. wordt nu vaak gebruikt als een referentiestandaard in klinische trials. Deze score 

is gedeeltelijk op anatomie gebaseerd en bevat geen T1 aankleuringsparameters. Zoals ook 

bij luminale ziekte van Crohn moet toekomstig onderzoek zich richten op de ontwikkeling 

van DCE-parameters in tijd. In dit proefschrift werden slechts zes patiënten voor een tweede 

keer gescand na aanvang van therapie. Al deze patiënten vertoonden enige afname in Ktrans 

waarden na zes weken. Deze daling moet worden vergeleken met de klinische respons op 

anti-TNF  therapie.

Concluderend toont dit proefschrift aan dat:

1. De DCE-MRI parameter maximale aankleuring afhankelijk is van zowel actieve ontstek-

ing als ziekteduur.

2. Gemeten darmwanddikte op MRI een betrouwbare marker is voor ziekteactiviteit bij de 

ziekte van Crohn.

3. Endoscopie blijft de eerste keuze voor eerste beoordeling van IBD bij pediatrische 

patiënten.

4. DCE-MRI kan worden gebruikt om ziekteactiviteit bij perianale ziekte van Crohn te eval-

ueren en is een mogelijke marker van therapie respons.

Een verband tussen ziekteduur en maximale aankleuring werd aangetoond, wat sug-

gereert dat langdurige ontsteking de perfusie dynamiek van de darmwand kan wijzigen4. 

Verder onderzoek moet worden gericht op therapierespons en veranderingen van DCE-MRI 

data in de tijd. Ook moet vastgesteld worden welke processen het zijn die T1 aankleuring ex-

act veroorzaken; neemt T1 aankleuring toe wanneer een verergering van de ziekteactiviteit 

plaatsvindt, of is het een continu proces waarbij de perfusiedynamiek van de darmwand ook 

verandert door de ziekte bij de patiënt in klinische remissie? Deze kennis kan dan worden 

gebruikt voor het graderen van ziekteactiviteit: wanneer een darmsegment aankleuring ver-

toont, kan behandeling worden gebaseerd op de gemeten ontsteking.

Pharmacokinetische modellering kan worden toegepast bij luminale ziekte van Crohn 

waardoor fysiologische parameters voor de gradering van ziekteactiviteit worden gecreëerd. 

In recente literatuur wordt het vermogen van Ktrans om ziekteactiviteit te detecteren bij 

patiënten met de ziekte van Crohn beschreven4,5. Een volgende stap zou zijn om te beoordel-

en of Ktrans een marker voor de werkzaamheid van anti-TNF  remmers, die momenteel wor-

den toegepast in klinische trials, zou kunnen zijn. De resultaten van de farmacokinetiek zijn 

afhankelijk van verschillende parameters die in het model worden gebruikt zoals arterial 

input function, T1 van bloed en hematocriet van de capillaire vaten die onbekend zijn en 

derhalve moeten worden geschat. De geschatte waarden van deze parameters niet uniform 

tussen verschillende gepubliceerde studies. Om pharmacokinetische modellering bij de lu-

minale ziekte van Crohn uit te voeren, moet consensus worden bereikt over welke modellen 

worden gebruikt om de resultaten beter vergelijkbaar te maken tussen studies. Een semi-

kwantitatief model, zoals gebruikt in dit proefschrift, behelst geen onbekende waarden en is 

dus meer vergelijkbaar tussen studies.

Echografie en MRI bij pediatrische patiënten

Huidige beeldvormingtechnieken - hetzij echografie of MRI – kunnen niet gebruikt te wor-

den als een eerste diagnostische stap om IBD diagnosticeren omdat de sensitiviteit nog te 

laag is. Dit geldt in het bijzonder bij patiënten met milde ziekte of rectale ziekte. Een apart 

oraal contrastmiddel voor de dikke darm in combinatie met normale dunne darm voorbere-

iding kan worden overwogen bij patiënten om de sensitiviteit te verhogen. Ileocolonoscopie 

samen met gastroscopie, die visueel onderzoek van de darm met histologie combineren, 

blijven de huidige referentiestandaard.
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Dankwoord

Vele mensen hebben geholpen met de totstandkoming van dit proefschrift. Naast alle 

patiënten die hebben deelgenomen met een van de studies wil ik graag een aantal mensen 

persoonlijk bedanken. 

Allereerst mijn promotor, Prof. Dr. J. Stoker, beste Jaap, ik ben niet de eerste (en zal zeker de 

laatste niet zijn) die bewondering heeft voor jouw gedrevenheid en werklust. Ondanks jouw  

expanderende onderzoeksgroep weet je altijd tijd te maken voor goede begeleiding. Dit, in 

combinatie met het feit dat je bij tegenslagen een goede motivator bent maken je een zeer 

goede promotor.    

Mijn co-promotoren, Dr. Ir. A.J. Nederveen en Dr. C.Y. Ponsioen.

Beste Aart, ondanks jouw toenemende hoeveelheid onderzoekers en dus drukke schema 

maak je altijd tijd vrij om te overleggen, nieuwe ideeën aan te dragen en het overzicht te 

bewaren. Ik denk dat er nog grote wetenschapsuccessen voor je in het vooruitzicht liggen.

Beste Cyriel, ik ben onder de indruk van je bevlogenheid voor patiëntenzorg en hoe je dat 

combineert met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Jij zorgde dat ik mij wel-

kom voelde in de IBD-onderzoeksgroep. Bedankt voor je inzet bij mijn onderzoeksprojecten. 

Dr. C. Lavini, beste Cristina, bedankt voor al je hulp bij de DCE analyses. Je bent uniek in je 

kennis over de DCE-MRI. Ik hoop dat dit onderzoekspad nog verder uitgebreid en toegepast 

kan worden in de toekomst.

De leden van mijn promotiecommissie: Prof. Dr. J.S. Laméris, Prof. Dr. M.A. Benninga, Dr. U.A. 

van der Heide, Prof. Dr. R.G.H. Beets-Tan, Dr. C.J. van der Woude, Prof. Dr. G.R.A.M. D’Haens. 

U allen bedankt dat u bereidt bent zitting te nemen in mijn promotiecommissie en voor de 

kritische beoordeling van mijn proefschrift. 

Mijn mede-auteurs van de artikelen in dit proefschrift: Richelle Felt-Bersma, Pieter Stokkers, 

Patrick Bossuyt, Joris Roelofs, bedankt voor jullie inzet en hulp bij het opzetten en kritisch 

meedenken bij het schrijven van de artikelen.  

Anje Spijkerboer, Yung Nio, Banafsche Mearadji en Marc Engelbrecht, abdominaal radiologen, 

bedankt voor jullie inzet bij het scoren van mijn studies.
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Lieve Marjo, we hebben het heel gezellig gehad in onze cubicle en al die uren oefenen op 

Gold komen zeker van pas onze verdere carrieres. Helaas hebben we je moeten afstaan aan 

de chirurgie maar denk dat je daar zeer goed op je plaats bent.

Bram Coolen, bedankt voor je hulp bij het scannen van de cover en achterkant van mijn 

proefschrift.

Lieve Annemiek, je bent een eigenzinnig en heb een eigen stijl, blijf vooral altijd jezelf. Lieve 

Annemarie, je bent optimistisch en echte doorzetter, ik geniet van je tagines en andere kook-

kunsten. Lieve Jana, Marieke, Anne-Hilde en Rianne, mooi dat we elkaar nog zo vaak zien en 
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begrijpen. ZZ, BFF, Ist das Deutschland?, I need to find my stapler, de momofuku pilgrim-
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