
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

MRI in suspected appendicitis

Leeuwenburgh, M.M.N.

Publication date
2014
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Leeuwenburgh, M. M. N. (2014). MRI in suspected appendicitis. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/mri-in-suspected-appendicitis(c508e8c8-de18-4fcf-863b-0319b9b102ff).html




PROEFSCHRIFT SAMENVATTING  

EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN





PROEFSCHRIFT SAMENVATTING
Dit proefschrift richt zich op de optimalisatie van beeldvormende diagnostiek bij patiënten 

met een klinische verdenking op appendicitis, waarbij het gebruik van ‘magnetic resonance 

imaging’ (MRI) wordt verkend. Het proefschrift omvat de resultaten van de OPTIMAP studie 

(OPTimisation of IMaging APpendicitis) en de RADIANCE studie (Research in Acute appenDIcitis 

and mAgnetic resonaNCE imaging).

In Hoofdstuk 1 beschrijven we het ontwerp en de rationale van de OPTIMAP studie. 

MRI wordt tot dusver nog weinig gebruikt in de evaluatie van patiënten met een klinische 

verdenking op appendicitis. Onze hypothese is dat als MRI voldoende accuraat is, het CT zal 

kunnen vervangen in de diagnostische work-up van deze patiënten. Dit heeft als voordeel dat 

het risico op contrastallergie en kankerinductie als gevolg van blootstelling aan respectievelijk 

contrastmiddel en röntgenstraling wordt vermeden. We ontwierpen een multicenter 

diagnostische accuratessestudie met een beoogde inclusie van 230 volwassenen met een 

verdenking op appendicitis op de afdeling spoedeisende hulp van zes ziekenhuizen. Alle 

patiënten ondergingen echografie, CT (in geval van een negatieve of inconclusieve echografie) 

en MRI binnen twee uur na presentatie. Een definitieve diagnose werd toegekend door een 

panel van deskundigen, op basis van alle beschikbare informatie, waaronder 3 maanden follow-

up, en diende als referentiestandaard bij het schatten van de accuratesse.

Voorafgaand aan de start van de OPTIMAP studie werden onervaren radiologen en arts-

assistenten radiologie getraind om abdominale MRI te beoordelen van patiënten met een 

klinische verdenking op appendicitis. De resultaten staan beschreven in Hoofdstuk 2. Negen 

radiologen en acht arts-assistenten radiologie werden getraind met een set van 100 abdominale 

MRI’s van patiënten met een klinische verdenking op appendicitis; zij ontvingen directe 

feedback na ieder beoordeeld onderzoek. Tussen de eerste en de laatste 25 casus verbeterden 

de deelnemers hun gemiddelde sensitiviteit voor appendicitis van 82% naar 92% (p < 0,01) en 

hun specificiteit van 82% naar 88% (p = 0,10). Evaluatie van diffusie gewogen beelden (DWI) in 

aanvulling op de conventionele sequenties (HASTE en True FISP) toonde een significant hogere 

sensitiviteit voor appendicitis. Radiologen en arts-assistenten radiologie behaalden een 

gelijkwaardige accuratesse voor acute appendicitis na training. De beoordelingstijd per scan 

nam significant af gedurende de training, bij zowel radiologen als arts-assistentenradiologie. We 

concludeerden dat training met directe feedback de accuratesse van onervaren beoordelaars 

verbetert bij de evaluatie van appendicitis op abdominale MRI.

In Hoofdstuk 3 vergelijken we beeldvormingsstrategieën met echografie, CT en MRI bij 

230 volwassen patiënten met verdenking op appendicitis, geïncludeerd in de OPTIMAP studie. 

Deze volledig gepaarde diagnostische accuratessestudie toonde aan dat MRI-strategieën een 

diagnostische accuratesse hebben die gelijk is aan die van een conditionele CT-strategie bij 

patiënten met klinische verdenking op appendicitis; MRI had een sensitiviteit van 97% (95% 

betrouwbaarheidsinterval: 92-99%) en een specificiteit van 93% (95%BI: 87-97%) voor acute 

appendicitis. Een strategie met initiële echografie, gevolgd door MRI na negatieve/inconclusieve 

echografie,  had een sensitiviteit van 98% (95% BI: 94-100%) en een specificiteit van 88% (95% 

BI: 81-93%). De referentiestrategie met initiële echografie, gevolgd door CT (na negatieve/

157

PROEFSCHRIFT SAMENVATTING EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN



inconclusieve echografie) had een sensitiviteit van 97% (95% BI: 93-99%) en een specificiteit van 

91% (95% BI: 84-95%). De accuratesse van conditionele en onmiddellijke MRI is vergelijkbaar met 

die van conditionele CT bij patiënten met verdenking op appendicitis. We concludeerden dat 

MRI CT zou kunnen vervangen in de diagnostische work-up van patiënten met een klinische 

verdenking op appendicitis, zonder a$reuk te doen aan diagnostische accuratesse.

We vergeleken de accuratesse en overeenstemming tussen expertbeoordeling en 

beoordeling door minder ervaren radiologen bij 223 MRI ’s uit de OPTIMAP studie (Hoofdstuk 

4). De MRI sensitiviteit voor acute appendicitis van minder ervaren radiologen, die waren 

getraind met 100 abdominale MRI’s, was 89% . Dit was significant lager dan de sensitiviteit 

van de experts 97% (p = 0,01). Ook de sensitiviteit voor ‘alle urgente diagnoses’ was 

significant lager ten opzichte van de expertbeoordeling (84% versus 95%, p < 0,01). Hoewel 

er significante verschillen waren in diagnostische accuratesse, werd een goede overeenkomst 

waargenomen tussen beoordeling door minder ervaren radiologen en expertbeoordeling; 

89% van de beoordelingen voor aanwezigheid van appendicitis kwamen met elkaar overeen, 

met een kappa waarde van 0,78. De overeenkomst voor ‘alle urgente diagnoses’ tussen minder 

ervaren radiologen en expertbeoordeling was 83%, met een kappawaarde van 0,63. Hieruit 

concludeerden we dat minder ervaren radiologen een goede overeenkomst bereikten met 

expertbeoordeling ten aanzien van urgente diagnoses op MRI bij patiënten met een klinische 

verdenking op appendicitis, hoewel hun sensitiviteit beduidend lager was.

In het onderzoek dat in Hoofdstuk 5 wordt gerapporteerd identificeerden we MRI-

kenmerken die samenhangen met appendicitis, gebaseerd op de beoordeling door experts 

van de 223 MRI ’s uit de OPTIMAP studie. De volgende kenmerken waren positief geassocieerd 

met appendicitis in MRI: een verdikte appendix (> 7mm), vetinfiltratie rond de appendix, vocht 

rond de appendix, appendicolith, destructie van de appendixwand, afwezigheid van gas in de 

appendix, beperkte diffusie van de appendixwand, het lumen en focale vochtophopingen. MRI-

kenmerken die significant waren geassocieerd met acute appendicitis in een multivariabele 

logistische regressieanalyse waren: verdikte appendix (> 7mm), vetinfiltratie rondom de 

appendix en beperkte diffusie van de appendixwand. Aanwezigheid van deze drie kenmerken in 

een MRI-onderzoek geeft een kans op appendicitis van 96%, afwezigheid van deze kenmerken 

sluit appendicitis bijna uit (kans 2 %). Identificatie van deze drie kenmerken zou radiologen in 

de dagelijkse praktijk kunnen helpen om hun resultaten bij de beoordeling van abdominale MRI 

voor acute appendicitis te verbeteren. 

Het onderscheid tussen eenvoudige en geperforeerde appendicitis is relevant voor triage 

en timing van interventies en het succes van conservatieve (antibiotische) behandeling van niet-

geperforeerde appendicitis. In Hoofdstuk 6 evalueerden we de diagnostische accuratesse van MRI 

bij het opsporen van geperforeerde appendicitis bij patiënten met een verdenking op appendicitis uit 

de OPTIMAP studie. Resultaten van MRI werden vergeleken met initiële echografie gevolgd door CT 

(na negatieve/inconclusieve echo). MRI was niet in staat om nauwkeurig een onderscheid te maken 

tussen eenvoudige en geperforeerde appendicitis. De resultaten waren even matig als die van een 

strategie met initiële echografie gevolgd door CT (na negatieve/inconclusieve echografie). MRI miste 

43% van de patiënten met geperforeerde appendicitis, het conditionele CT-protocol miste er 52%. 
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Hoewel de onderzochte beeldvormingsstrategieën appendicitis adequaat kunnen detecteren, is de 

accuratesse van de discriminatie tussen eenvoudige en geperforeerde appendicitis onbevredigend.

In Hoofdstuk 7 ontwikkelden we een eenvoudige klinische beslisregel om appendicitis uit 

te sluiten bij patiënten met een negatief of inconclusief echografieresultaat. De regel werd 

ontwikkeld in 422 patiënten met verdenking op appendicitis (OPTIMA studie) en gevalideerd 

in 211 andere patiënten (OPTIMAP studie). De klinische beslisregel selecteerde patiënten voor 

ontslag en herevaluatie de volgende dag indien minder dan twee van de volgende voorspellers 

aanwezig waren: mannelijk geslacht, migratie van pijn naar het rechter onder kwadrant van de 

buik, braken en meer dan 12,0 x 109/L witte bloedcellen. Deze beslisregel verminderde de kans 

op appendicitis significant in de grote subgroep van patiënten met een negatief of inconclusief 

echografisch resultaat. Deze beslisregel zou kunnen helpen bij het   verlagen van het aantal CT of 

MRI onderzoeken na negatieve of inconclusieve echografie bij patiënten met een verdenking 

op appendicitis, zonder a$reuk te doen aan de veiligheid.

De resultaten van de RADIANCE studie werden beschreven in Hoofdstuk 8. In deze 

vergelijkende diagnostische accuratessestudie werden drie beeldvormende strategieën 

vergeleken bij 104 kinderen met een klinische verdenking op appendicitis; (1) echografie 

alleen, (2) conditionele MRI na negatieve of inconclusieve echografie, en (3) MRI alleen. De 

strategieën met MRI alleen en conditionele MRI hadden een hogere sensitiviteit dan echografie 

alleen bij deze kinderen, terwijl de specificiteit vergelijkbaar was. De positief voorspellende 

waarde van echografie was vergelijkbaar met die van MRI; derhalve lijkt een strategie met 

echografie als eerste stap, gevolgd door MRI bij negatieve of inconclusieve bevindingen, 

geschikt bij kinderen. De tolerantie van echografie en MRI was vergelijkbaar en er was geen 

significant verschil in voorkeur voor één van beide technieken.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN
Implementatie

De in dit proefschrift beschreven bevindingen ondersteunen een bredere toepassing van MRI 

bij de evaluatie van patiënten met een klinische verdenking op appendicitis. Het grote voordeel 

van MRI vergeleken met CT is dat patiënten niet worden blootgesteld aan röntgenstraling 

en jodiumhoudend contrastmiddel. Aangezien de beschikbaarheid van en ervaring met MRI 

toeneemt, kan de implementatie van deze modaliteit in de diagnostische work-up van patiënten 

met verdenking op appendicitis worden overwogen in een groeiend aantal ziekenhuizen. De 

keuze tussen diagnostische modaliteiten is nu gebaseerd op lokale logistiek, beschikbaarheid, 

ervaring en voorkeur van radiologen, kosten, risico’s van blootstelling aan röntgenstraling 

en jodiumhoudend contrastmiddel. Clinici en radiologen zijn misschien minder snel geneigd 

bestaande protocollen te vervangen voor een nieuwe beeldvormingsstrategie met MRI. In 

de meeste ziekenhuizen lijkt de operationele beschikbaarheid van MRI binnen en buiten 

kantoortijden onvoldoende om MRI te introduceren in de diagnostische work-up van patiënten 

met een klinische verdenking op appendicitis. Bij introductie van MRI in de ziekenhuizen die 

deelnamen aan de OPTIMAP studie hebben we enkele praktische aanbevelingen toegepast 
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om de invoering van de MRI te vereenvoudigen: het toevoegen van spoedplekken in de MRI-

planning om de beschikbaarheid te verhogen tijdens de kantooruren; het betrekken van 

laboranten in de implementatie van MRI, om draagvlak op de afdeling radiologie te creëren; 

het instrueren van alle radiologielaboranten, om de beschikbaarheid te verhogen buiten 

kantoortijden. Het protocol van MRI abdomen is relatief simpel en de besturingsapparatuur is 

eenvoudiger te bedienen met elke nieuwe generatie van MRI scanners.

Verder onderzoek

In de OPTIMAP studie konden de patiënt gerelateerde uitkomsten van de verschillende 

beeldvormingsstrategieën niet direct worden vergeleken met elkaar, omdat de patiënten 

werden behandeld op basis van de resultaten van echografie en CT. Die uitkomsten zouden 

kunnen worden onderzocht in een studie waarin patiënten worden gerandomiseerd tussen 

CT of MRI na een negatieve of inconclusieve  echografie. Echter, een dergelijk onderzoek zou 

een zeer omvangrijke steekproefgrootte vereisen, omdat de resultaten van MRI in de meeste 

gevallen overeenstemden met die van de conditionele CT strategie.

De accuratesse van MRI voor urgente diagnoses, anders dan appendicitis, was hoog in 

de OPTIMAP studie. Omdat de OPTIMAP studie echter alleen patiënten met verdenking op 

appendicitis includeerde was er maar een beperkt aantal patiënten met urgente diagnoses 

anders dan appendicitis. Als gevolg hiervan was het niet mogelijk om de accuratesse van MRI 

voor deze diagnoses met voldoende nauwkeurigheid te schatten. 

Vanwege de afwezigheid van röntgenstraling zou een beeldvormingsstrategie met MRI 

vooral geschikt kunnen zijn voor alle kinderen en jongvolwassenen met acute buikpijn. Het 

zou daarom lonend zijn om verder onderzoek te doen naar de rol van MRI in de work-up van 

patiënten met acute buikpijn in het algemeen en niet alleen bij patiënten met verdenking 

op appendicitis. Een studie met een soortgelijke constructie als die van de OPTIMAP studie 

(met MRI naast echografie en CT) bij opeenvolgende patiënten met acute buikpijn zou een 

betere beoordeling kunnen geven van de accuratesse van MRI voor diverse acute abdominale 

pathologie, zoals diverticulitis, cholecystitis, urologische en gynaecologische aandoeningen. 

Een dergelijk project zou een groot aantal patiënten vereisen.

De accuratesse van MRI en andere beeldvormende modaliteiten zijn onvoldoende om een 

betrouwbaar onderscheid te maken tussen de geperforeerde en eenvoudige appendicitis, zoals 

is weergegeven in Hoofdstuk 6 van dit proefschrift. Dit impliceert dat een adequate selectie van 

patiënten met eenvoudige appendicitis voor eventuele conservatieve therapie niet goed mogelijk 

is op basis van beeldvorming. Hoewel geperforeerde appendicitis ook conservatief kan worden 

behandeld, is de kans op complicaties groter dan bij eenvoudige appendicitis, en is appendectomie 

op dit moment de standaard behandeling. Verdere studies zouden zich kunnen richten op een 

verbetering van de selectie van patiënten met niet-geperforeerde simpele appendicitis die in 

aanmerking kunnen komen voor behandeling met antibiotica, door de combinatie van kenmerken 

uit de kliniek en beeldvorming te verkennen. De effectiviteit en veiligheid van antibiotische 

behandeling bij simpele appendicitis, mits voldoende accuraat geïdentificeerd, zal dan nog verder 

vastgesteld moeten worden in nieuw gerandomiseerd onderzoek.
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Een volledige economische evaluatie van de voorgestelde beeldvormingsstrategieën is 

niet opgenomen in dit proefschrift. Eerdere studies hebben al aangetoond dat de toepassing 

van diagnostische beeldvorming, i.e. echografie en CT, bij geselecteerde patiënten met 

verdenking op acute appendicitis kosteneffectief is. Deze analyses moeten worden uitgebreid 

met evaluatie van beeldvormingsstrategieën met MRI. De raming voor deze economische 

evaluatie kan worden gebaseerd op een goed ontworpen empirisch onderzoek, niet alleen 

rekening houdend met de kosten van de beeldvormende modaliteiten, maar ook met de kosten 

van gemiste diagnoses, onnodige chirurgische exploraties, kosten die verband houden met 

kanker geïnduceerd door röntgenstraling, en tevens met patiënt gerelateerde uitkomsten. Het 

onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft aangetoond dat MRI een hoge diagnostische 

accuratesse heeft bij volwassenen en kinderen met een klinische verdenking op appendicitis, 

en daarmee CT kan vervangen. Een volledige en kwantitatieve beschrijving van de voordelen, 

de doelmatigheid en de klinische bruikbaarheid van MRI-gebaseerde strategieën zal alleen 

duidelijk worden uit dergelijke, meer uitgebreide vergelijkende evaluaties.
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