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Chapter 9

Samenvatting

Patiënten met de ziekte van Crohn moeten regelmatig onderzocht worden om de 
activiteit en ernst van de ziekte te bepalen, zodat de meest geschikte behandeling 
kan worden gekozen. Er kunnen verschillende beeldvormende technieken worden 
gebruikt om de ziekte te diagnosticeren en stadiëren.  De meest gebruikte technieken 
om deze patiënten te onderzoeken zijn CT, MRI, echografie en scintigrafie. Welke 
techniek gebruikt wordt hangt af van de klinische toestand van de patiënt, de ernst 
van de ziekte, de voorkeuren van de behandelend arts en radioloog. Elke techniek 
heeft zijn eigen waarde. In de laatste jaren zijn er veel studies uitgevoerd die de 
mogelijkheden van deze technieken bij de ziekte van Crohn hebben onderzocht. 
Opvallend was dat de nauwkeurigheid om de ziekte van Crohn te stadiëren, sterk 
verschilde in de verschillende studies. Hierdoor kunnen we niet tot een eenduidig 
oordeel komen, welke techniek nu het meest nauwkeurig is om de ziekte van Crohn 
te beoordelen en stadiëren.

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift hebben we een meta-analyse verricht waarbij we 
met behulp van 19 geschikte studies uit de literatuur evalueren of CT, MRI, echografie 
of scintigrafie het meest nauwkeurig is om de ziekte van Crohn te stadiëren. Daarbij 
hebben we gekeken naar de nauwkeurigheid, de mate van overstadiëring en de mate 
van onderstadiëring van iedere techniek. We hebben daarbij onderscheid gemaakt 
tussen resultaten die werden gepresenteerd per patiënt en per darmsegment.
De resultaten per patiënt lieten zien dat de nauwkeurigheid om de ziekte van Crohn 
te stadiëren met CT, MRI, echografie en scintigrafie respectievelijk 86%, 84%, 44% 
and 40% is. De resultaten per darmsegment lieten zien dat de nauwkeurigheid 
respectievelijk 87%, 78%, 66% and 86% is. Op basis van deze resultaten hebben we 
geconcludeerd dat CT en MRI een vergelijkbare hoge nauwkeurigheid hebben en 
het beste kunnen worden gebruikt om de ziekte van Crohn te stadiëren. Aangezien 
patiënten die de ziekte van Crohn hebben regelmatig onderzocht moeten worden en 
CT daarbij gebruikt maakt van schadelijke röntgenstraling, is MRI de techniek die bij 
deze patiëntengroep de voorkeur geniet.

De hoge accuratesse, de veelzijdigheid van de techniek waarmee verschillende 
eigenschappen van de darm kunnen worden weergegeven en het feit dat er geen 
röntgenstraling wordt gebruikt, zorgen er voor dat MRI in toenemende mate gebruikt 
wordt om de activiteit van de ziekte van Crohn te evalueren.  Verschillende MRI 
metingen of bevindingen (features) in de MRI sequenties worden gebruikt om te ziekte 
te beoordelen. Recent zijn er een aantal MRI scorings systemen ontwikkeld, zoals de 
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MRI activiteit (MaRIA) index en de Crohn MRI (CDMI) score (1,2), die een combinatie 
van MRI metingen gebruiken waarmee de radioloog de ziekte kwantitatief zou kunnen 
beoordelen. Echter, verschillende studies hebben laten zien dat de precisie c.q. 
reproduceerbaarheid van de MRI metingen sterk kan verschillen tussen verschillende 
artsen. In hoofdstuk 3 hebben we uitgezocht wat de reproduceerbaarheid is van de 
verschillende MRI metingen en de twee scorings systemen. Voor deze studie hebben 
we de MRI onderzoeken van 30 patiënten met de ziekte van Crohn gebruikt waarbij, 
binnen één maand, zowel een MRI als een endoscopie was verricht. Vier beoordelaars 
hebben in ieder darmsegment bij deze 30 patiënten verschillende MRI bevindingen 
beoordeeld. Daarnaast hebben we de uitkomsten van deze twee scorings systemen 
vergeleken met een score die was verricht tijdens de endoscopie (CDEIS). 
De reproduceerbaarheid van de verschillende MRI metingen was redelijk tot goed, met 
een intraclass correlatie coëfficiënt (icc) en kappa waardes die varieerde tussen de 0.30 
en 0.69. De darmwanddikte gemeten in millimeters, de aanwezigheid van oedeem, 
het aankleuringspatroon na intraveneus contrast en de lengte van het aangedane 
segment in ieder darmsegment lieten een goede reproduceerbaarheid tussen alle 
beoordelaars zien (icc = 0.69, κ = 0.66, κ = 0.62, and κ = 0.62, respectievelijk). 
De resultaten voor het meten van de darmwanddikte tussen de twee meest ervaren 
beoordelaars was nog beter en liet een uitstekende reproduceerbaarheid zien met een 
icc van 0.87. De MaRIA index en de CDMI score lieten een goede reproduceerbaarheid 
zien (0.74 en 0.78, respectievelijk) en een matig goede vergelijking met endoscopie 
(r = 0.51 en r = 0.59, respectievelijk).

Een kwantitatieve en objectieve beoordeling is belangrijk om de activiteit van de 
ziekte van Crohn adequaat te kunnen beoordelen en het effect van de behandeling 
te bepalen. Met name is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen 
ontsteking en fibrose, aangezien dit onderscheid bepalend kan zijn voor de te kiezen 
behandeling. In hoofdstuk 4 werd een MRI, met conventionele T1- en T2-gewogen 
beelden, dynamic contrast enhanced (DCE)-MRI en diffusie gewogen beelden (DWI), 
verricht bij 20 patiënten met de ziekte van Crohn die gepland stonden voor een 
operatie binnen vier weken. We hebben beoordeeld of we op een kwantitatieve manier 
de mate van ontsteking en fibrose konden bepalen met behulp van deze sequenties, 
waarbij de pathologische beoordeling van resectie preparaten gebruikt werden als 
referentie standaard.
In deze studie tonen we aan dat kwantitatieve metingen in de verschillende sequenties 
goed correleerde met pathologie metingen. De MRI metingen darmwanddikte, T1 
contrast ratio en T2 wandsignaal ratio die werden verricht in de conventionele 
sequenties correleerde significant met ontsteking, met een matig goede correlatie 
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(r = 0.634, 0.392, 0.485, respectievelijk; allen P < 0.05). Dezelfde metingen 
correleerde ook significant met fibrose (P < 0.001, P = 0.001, P = 0.021). Bovendien 
zagen we dat de T2 gewogen sequenties met vet saturatie gebruikt kunnen worden 
om een verschil aan te tonen tussen fibrose en ontsteking, ook al kunnen beide 
processen gezamenlijk aanwezig zijn in de darmwand. Daarnaast zagen we dat alle 
fibrotische laesies een gelaagd aankleuringspatroon hadden na het toedienen van 
intraveneus contrast. De DCE-MRI metingen van maximale contrastaankleuring (ME) 
en mate van contrast toename (ISI) hadden een significante en matig goede correlatie 
met ontsteking (r = 0.509, 0.525; allen P < 0.05) en een significante correlatie met 
fibrose (P = 0.001 en P = 0.002). ADC metingen in de diffusie gewogen sequentie 
correleerde significant met fibrose (P = 0.023). 
Uit deze studie concludeerde we dat kwantitatieve metingen in de DCE-MRI en DWI 
sequentie correleerde met ontsteking en fibrose, maar geen betere correlatie hebben 
dan kwantitatieve metingen in de conventionele T1- en T2-gewogen sequenties.

In hoofdstuk 5 hebben we beoordeeld of therapie met tumor necrosis factor (TNF) 
antagonisten een afname van transmurale ontsteking kan bewerkstelligen. Het 
is reeds bekend dat deze therapie ontsteking in de binnenste darmwandlaag (de 
mucosa) kan remmen. Endoscopische technieken kunnen de mucosa adequaat 
in beeld brengen en evalueren of de therapie aanslaat. Echter, ze kunnen niet de 
gehele darmwanddikte in beeld brengen. In een retrospectieve studie hebben we 50 
patiënten met de ziekte van Crohn geïncludeerd, die meerdere MRI scans hadden 
ondergaan terwijl ze anti-TNF therapie kregen. Alle MRI scans werden beoordeeld 
door twee abdominale radiologen in consensus, waarbij ze gebruik maakte van 
de eerder beschreven CDMI score. De patiënten werden ingedeeld in patiënten die 
klinisch goed reageerden op therapie (responders) en klinische niet goed reageerden 
(non-responders). Er werd daarbij gebruik gemaakt van het oordeel van de behandeld 
arts, bloedwaardes en endoscopische resultaten. In deze studie zagen we dat een 
verbeterd beeld (afname van transmurale ontsteking, vernauwingen en lengte van het 
aangedane segment), correleerde met de klinische reactie op therapie bij patiënten 
met de ziekte van Crohn.
Patiënten die klinisch goed reageerden op de therapie lieten een gemiddelde afname 
van ontsteking zien op MRI, waarbij de gemiddelde score verbeterde van 5.19 naar 3.12 
(P < 0.0001). In vergelijking, de gemiddelde ontstekingswaarde op MRI veranderde 
niet (5.55 naar 5.92, P = 0.49) voor patiënten die klinisch niet goed reageerden op 
anti-TNF therapie. MRI kan daarom worden gebruikt als een objectieve methode om 
de beoordelen of de therapie wel of niet werkt. Dit kan met name belangrijk zijn bij 
patiënten waarbij de endoscopie niet of maar gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, 
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bijvoorbeeld vanwege een vernauwing in de dikke darm of vanwege ziekte activiteit 
in de dunne darm waar de endoscoop niet bij kan komen. Bovendien kan het effect 
van therapie bij deze patiënten nu worden beoordeeld zonder gebruik te maken van 
de meer belastende endoscopie. 

Het is van groot belang om zo nauwkeurig mogelijk de ziekte van Crohn te kunnen 
stadiëren, zodat de meest geschikte therapie kan worden gekozen voor deze patiënten. 
Echter, de meeste radiologen hebben beperkte ervaring in het evalueren van de ziekte 
van Crohn met MRI. Daarom hebben we een cursus opgezet waarbij relatief onervaren 
radiologen de mogelijkheid kregen om te leren hoe ze de ziekte van Crohn met MRI 
zo adequaat mogelijk konden stadiëren. In hoofdstuk 6 zagen we dat onervaren 
radiologen training nodig hadden voordat ze accuraat de ziekte van Crohn konden 
stadiëren. Nadat ze training hadden gekregen met directe feedback, konden ze de 
ziekte in kortere tijd nauwkeuriger stadiëren en hadden de cursisten meer vertrouwen 
in hun diagnose. De nauwkeurigheid om de ziekte te stadiëren in niet, mild, matig of 
ernstig nam toe van 66% naar 75% (P = 0.003). De tijd per casus verbeterde met meer 
dan 2 minuten, van 6:37 naar 4:35 min (P < 0.001) en het gemiddelde vertrouwen op 
een schaal van 0 tot 10 nam toe van 6.90 naar 7.65 per casus (P < 0.001). Training 
met 100 casus was nodig voordat radiologen dezelfde nauwkeurigheid haalden als 
beschreven staat in de literatuur om de ziekte van Crohn te stadiëren.

Ondanks de ontwikkelingen om de ziekte van Crohn met behulp van MRI beter 
te kunnen beoordelen, is er nog steeds ruimte voor verbetering. Objectievere en 
preciezere metingen zijn essentieel om zo goed mogelijk de behandeling en therapie 
bij deze patiënten te kunnen evalueren. Zoals we zagen in hoofdstuk 6, hadden 
radiologen een redelijke mate van zekerheid in hun diagnose, namelijk 7.65 op een 
schaal van 0 tot 10. Echter, dit was pas op het einde van een intensieve cursus speciaal 
gericht op de beoordeling van de ziekte van Crohn. In een ideale situatie zou de mate 
van zekerheid om de ziekte te beoordelen nog hoger moeten zijn. Automatische 
detectie van de ziekte of semi-automatische metingen zou de radioloog hierbij 
kunnen helpen en meer zekerheid kunnen geven. Er zal vooral gestreefd moeten 
worden om meer diagnostische zekerheid te krijgen in het onderscheid tussen milde 
en matige ziekte activiteit. Dit is namelijk veel lastiger te diagnosticeren dan de 
duidelijk waarneembare ernstige ziekte activiteit. 
In hoofdstuk 7 hebben we potentiële IT technieken en gewenste ontwikkelingen 
beoordeeld en beschreven. Een combinatie van (semi-)automatische metingen, 
registratie technieken en een index die verschillende klinische en radiologische 
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metingen combineert, waardoor een algehele objectieve score mogelijk wordt die de 
ziekte activiteit weergeeft, zou enorm waardevol zijn.

Implicaties

In de afgelopen jaren is MRI in toenemende mate gebruikt om de dunne darm te 
beoordelen bij patiënten met de ziekte van Crohn. MRI zou nog waardevoller kunnen 
zijn als zowel de dunne als de dikke darm goed kan worden gedistendeerd en 
afgebeeld, waardoor ziekte activiteit en verschillende ontstekingen in de gehele darm 
tegelijk kunnen worden beoordeeld.  Bovendien zou dit er toe bij kunnen dragen een 
onderscheid te maken tussen de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Tot nu toe is 
een adequate distensie van de dikke darm alleen beschreven wanneer er gebruik werd 
gemaakt van klysma’s (3). Een recente studie beschreef dat een klysma met water 
goed werd getolereerd door patiënten (4). Echter zou een meer eenvoudige en minder 
invasieve methode gewenst zijn bij deze patiëntengroep, aangezien ze regelmatig 
onderzocht moeten worden. In een andere studie kregen patiënten magnesium citraat 
met 200ml water een dag voor het onderzoek en dronken daarnaast 1500ml contrast 
binnen het  uur voor het MRI onderzoek, om een adequate distensie van de dunne en 
de dikke darm te verkrijgen (5). Zo een methode zou waardevol zijn en de radioloog 
in staat stellen de gehele darm te beoordelen op ontstekingen of vernauwingen.

Verschillende MRI scorings systemen zijn de laatste jaren ontwikkeld om de ziekte 
van Crohn beter te kunnen beoordelen. De MaRIA index en CDMI score zijn recent 
ontwikkeld en lieten een matig goede correlatie zien met endoscopie en een goede 
reproduceerbaarheid in een van onze studies (1,2,6). Beide scorings systemen 
gebruiken darmwanddikte en de T1 aankleuring na intraveneus contrast als MRI 
bevindingen, aangezien deze metingen het meest waardevol zijn gebleken om de 
activiteit van de ziekte van Crohn te beoordelen. Beide systemen hebben echter hun 
nadelen. In de CDMI score uit Londen, worden vier metingen gebruikt. Een van deze 
metingen, het T2 signaal rondom de darmwand (perimural T2 signal), liet een slechte 
reproduceerbaarheid zien in een van onze studies. Bovendien is de waarde van 
deze meting nog niet geheel duidelijk. De MaRIA index uit Barcelona is gevalideerd, 
correleert met respons op therapie in vergelijking met endoscopie en is geschikt 
voor gebruik in klinische trials. Echter maakt deze index gebruik van een meting, 
de relatieve contrast aankleuring (RCE), die zeer omslachtig is en verschillende 
metingen nodig heeft in zowel de voor als na intraveneuze contrast series. Deze 
index is daarom minder geschikt om gebruikt te worden in de dagelijkse praktijk. 
Enkele andere MRI scorings systemen zijn recent ontwikkeld en beschreven, waarbij 
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peristaltiek (9) of DWI metingen (10) werden gebruikt als extra meting. De waarde 
van deze scorings systemen is nog niet duidelijk. De score met peristaltiek metingen 
is niet gevalideerd en de score met DWI heeft geen gebruik gemaakt van endoscopie/
pathologie als referentie standaard.
Een nieuwe index met drie tot vijf reproduceerbare metingen die makkelijk zijn uit te 
voeren, zou een belangrijke stap in de goede richting zijn om de ziekte van Crohn op 
een kwantitatieve manier te kunnen stadiëren en vervolgen in de dagelijkse praktijk.

De herkenning en beoordeling van fibrose in de darmwand bij patiënten met de 
ziekte van Crohn is essentieel, aangezien de aanwezigheid hiervan een andere 
behandeling vereist. De meeste vernauwingen bestaan uit ontsteking en fibromateus 
weefsel. Het verschil tussen ontsteking en fibrose kan niet worden gemaakt met 
behulp van endoscopie en/of biopten. Daarentegen is het met MRI mogelijk om de 
gehele darmwand te beoordelen op ontsteking en fibrose en een onderscheid te 
maken tussen deze twee eigenschappen met behulp van de T2-gewogen sequentie 
met vet saturatie. Een nadeel van deze sequentie is dat de beelden een relatief 
matige signaal-ruis verhouding hebben. De aanwezigheid van ontsteking sluit een 
fibrotische component niet uit, terwijl fibrose lastig blijft te beoordelen.

Aanvullende sequenties kunnen bruikbaar zijn om het verschil tussen ontsteking en 
fibrose aan te tonen. In een van onze studies zagen we een sterkere correlatie tussen 
fibrose en ADC metingen dan tussen ontsteking en ADC metingen. In dezelfde studie 
zagen we dat alle laesies met ernstige fibrose een gelaagde contrast aankleuring 
lieten zien op de late T1-gewogen series na intraveneus contrast. Daarnaast zijn 
magnetization transfer en peristaltiek sequenties nieuwe MRI technieken die in 
theorie gebruikt zouden kunnen worden om op een kwantitatieve manier fibrose 
te differentiëren van andere pathologie (11,12). Daarom moet de rol van DWI, late 
T1-gewogen series na intraveneus contrast, magnetization transfer en peristaltiek 
sequenties, verder onderzocht worden om ontsteking van fibrose beter te kunnen 
onderscheiden.

Een precieze beoordeling om de ziekte activiteit van Crohn patiënten op MRI te 
beoordelen brengt verschillende uitdagingen voor de radioloog met zich mee. De 
interpretatie van enkele MRI metingen kan subjectief zijn en verschillend worden 
beoordeeld, zelfs tussen ervaren radiologen. Recente ontwikkelingen hebben 
zich gericht op semi-automatische herkenning en metingen van de darm, evenals 
objectieve metingen van darmwand aankleuring na het toedienen van intraveneus 
contrast door gebruik te maken van absolute T1 waardes of DCE-MRI. Implementatie 
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van deze technieken in de dagelijkse praktijk zou de radioloog kunnen assisteren om 
de ziekte van Crohn objectiever en op een meer kwantitatieve manier te beoordelen.
Echter zijn (semi-)automatische metingen van darmwanddikte of de lengte van 
het aangedane segment nog niet beschikbaar. In hoofdstuk 4 beschreven we dat 
darmwanddikte metingen de beste correlatie laten zien met pathologie scores. 
Automatische metingen van darmwanddikte zouden erg bruikbaar kunnen zijn voor 
de radioloog. Bovendien liet een recente studie zien dat er een sterke relatie was 
tussen de lengte van het aangedane segment en de MaRIA index, wat de waarde 
van deze meting bevestigt (13). Een techniek die de darmwanddikte en lengte van 
het aangedane segment in één keer automatisch zou kunnen meten zou een zeer 
bruikbare en waardevolle methode zijn. 
Een andere belangrijke technische ontwikkeling zou de combinatie van MRI, 
bloedwaardes en klinische gegevens (bijvoorbeeld de Harvey Bradshaw index) zijn, 
zodat er een algeheel beeld van de patiënt wordt gecreëerd die alle belangrijke 
gegevens bevat (14). De combinatie van kwantitatieve metingen uit beeldvorming 
en klinische gegevens van ziekte activiteit combineert het beste van twee werelden.  

Conclusies

Patiënten met de ziekte van Crohn moeten regelmatig onderzocht worden om 
de activiteit van de ziekte te bepalen, zodat de meest geschikte behandeling kan 
worden gekozen. Er kunnen verschillende technieken worden gebruikt om de ziekte 
te diagnosticeren en stadiëren. In dit proefschrift wordt aangetoond dat MRI een 
adequate techniek is om de ziekte van Crohn te beoordelen en stadiëren. Het heeft 
de potentie om de endoscopie te vervangen bij het vervolgen van patiënten met de 
ziekte van Crohn. De mogelijkheid om de ziekte in de gehele darmwand en daarbuiten 
te beoordelen, de verscheidenheid van de techniek, de verschillende metingen die 
kunnen worden verricht en de mogelijkheid om reproduceerbaar de ziekte te kunnen 
stadiëren, maken MRI zeer waardevol. De metingen van darmwanddikte en T1 
contrast aankleuring correleren het sterkst met pathologie en zijn tevens het meest 
reproduceerbaar. Wanneer deze twee metingen met een aantal andere metingen 
worden gecombineerd in een index, kan het effect van een behandeling nauwkeurig 
worden vervolgd. Echter wegen de kosten en de beperkte beschikbaarheid van MRI niet 
altijd op tegen andere alternatieven. Wanneer verder onderzoek MRI nog preciezer en 
betrouwbaarder zou maken en zowel dunne als dikke darm adequaat in beeld zouden 
kunnen worden gebracht, zou MRI het onderzoek van eerste keuze kunnen worden. 
MRI zou daarmee naast het vervolgen van patiënten met de ziekte van Crohn in de 
tijd ook een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van nieuwe therapieën.


