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saMenvattInG

Dikke darmkanker is een van de meest voorkomende kankers in de westerse wereld. 
Coloscopie, mits van hoge kwaliteit, kan de mortaliteit door dikke darmkanker verlagen 
door carcinomen in een vroeg, nog te behandelen stadium te detecteren. Ook kan co-
loscopie de incidentie verlagen door het detecteren en het verwijderen van adenomen, 
de belangrijkste voorlopers van dikke darmkanker. Coloscopie zal echter nooit compleet 
beschermen tegen dikke darmkanker. Naast versnelde progressie van poliep naar kan-
ker, kan de variabiliteit in de kwaliteit van coloscopieën leiden tot interval carcinomen; 
carcinomen die gediagnosticeerd worden tijdens het voorgestelde surveillance interval. 
In een poging de kwaliteit van coloscopie te optimaliseren en de incidentie van interval 
carcinomen te verlagen, zijn verschillende kwaliteitsindicatoren vastgesteld. De rappor-
tage van deze kwaliteitsparameters kan gebruikt worden voor feedback en benchmar-
king (het vergelijken van kwaliteit tussen verschillende afdelingen of endoscopisten), 
wat kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit. Het onderzoek dat gepresenteerd 
wordt in dit proefschrift betreft een breed scala aan onderwerpen, allen gerelateerd aan 
het rapporteren, monitoren en verbeteren van de kwaliteit van coloscopie.

De kwaliteit van coloscopie kan alleen worden beoordeeld als coloscopie verslagen 
compleet zijn en bovendien alle kwaliteitsparameters bevatten. In hoofdstuk 2 
beschreven we de ontwikkeling van een nieuw, gestructureerd coloscopie verslagleg-
gingssysteem, EndoALPHA documentatie (Endobase) versie 11.6. Het doel van dit ver-
slagleggingssysteem was het creëren van gestandaardiseerde en complete coloscopie 
verslagen, die de belangrijkste kwaliteitsindicatoren en endoscopische bevindingen 
bevatten. Omdat alle items in de verslagen gecodeerd zijn, kan dit systeem gebruikt 
worden voor statistische analyses om zo de kwaliteitsindicatoren bij te houden voor zo-
wel de gehele coloscopie afdeling als voor individuele endoscopisten. Om betrouwbare 
kwaliteitsrapporten te kunnen genereren moeten alle coloscopie verslagen gemaakt 
worden met vaste, gestructureerde terminologie. In 2011 werden alle endoscopisten 
in ons coloscopie centrum getraind in het adequaat gebruik van het verslagleggings-
systeem. Vanaf 2012 werd 94% van alle coloscopieën die verricht werden in ons centrum 
volledig gerapporteerd met de gecodeerde terminologie, waardoor het mogelijk was 
om de coecum intubatie ratio (percentage coloscopieën waar het coecum werd geïn-
tubeerd; complete coloscopieën) en de ADR (adenoom detectie ratio; het percentage 
coloscopieën waar tenminste 1 adenoom wordt gevonden) betrouwbaar te rapporte-
ren. De coecum intubatie ratio van alle coloscopieën verricht in 2012 was 98% en de 
ADR was 35%. Het coloscopie verslagleggingssysteem wordt momenteel gebruikt om 
individuele endoscopisten van feedback te voorzien over hun kwaliteit, en tevens voor 
benchmarking.
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In hoofdstuk 3 hebben we de interobserver overeenkomst van de Paris classificatie 
voor de morfologie (vorm) van colon poliepen onder westerse expert endoscopisten 
geëvalueerd. We maakten 85 korte video’s waarin poliepen te zien waren. Zeven en-
doscopisten beoordeelden elke video en scoorden de Paris classificatie bestaande uit 
de volgende categorieën: gesteeld, sub-gesteeld, sessiel, iets verheven, compleet vlak, 
iets onder niveau van de mucosa gelegen en geulcereerd. Na een digitale training over 
hoe de Paris classificatie optimaal gebruikt dient te worden, werden dezelfde 85 video’s 
geëvalueerd. De interobserver overeenkomst van de eerste beoordeling was redelijk 
met een Fleiss kappa van 0.41. Na de training was de interobserver overeenkomst niet 
verbeterd en was matig (Fleiss kappa van 0.38). We concludeerden dat de Paris clas-
sificatie ongeschikt is voor vergelijkend onderzoek van poliep morfologie. De waarde 
van de Paris classificatie in de dagelijkse praktijk is ook twijfelachtig en daarom stelden 
wij een versimpeld classificatiesysteem voor, dat voor gebruik in de praktijk eerst op 
eenzelfde manier getest moet worden.

In hoofdstuk 4 vergeleken we de adenoom detectie  coloscopie met gebruik van 
een Endocuff, een nieuwe endoscopische cap met twee circulaire rijen plastic haartjes, 
met conventionele coloscopie. De Endocuff is een speciale cap die op de tip van een 
standaard coloscoop geplaatst wordt. De plastic haartjes van de Endocuff strijken 
tijdens het terugtrekken van de scoop de dikke darmplooien glad, zodat er mogelijk 
meer poliepen worden gevonden die achter de plooien gelokaliseerd zijn. We toonden 
aan dat de Endocuff het gemiddeld aantal adenomen per patiënt verhoogde met 21.4% 
vergeleken met conventionele coloscopie, en dit waren voornamelijk kleine en vlakke 
adenomen. De ADR was hoog in onze populatie (53%) en werd niet verder verhoogd 
met Endocuff. In 4.2% van de coloscopieën met Endocuff was het niet mogelijk om de 
coloscoop verder dan het sigmoïd te intuberen. Na het verwijderen van de Endocuff was 
coecum intubatie mogelijk in 86% van deze procedures. De coecum intubatie tijd was 
1.5 minuut sneller met Endocuff, waarschijnlijk door het makkelijker positioneren van 
de endoscoop en door het voorkómen van loops in de scoop. We concludeerden dat 
coloscopie met Endocuff de opbrengst van coloscopie verhoogt en daardoor mogelijk 
een rol kan spelen bij het verminderen van interval carcinomen.

Omdat bekend is dat de ADR erg verschilt onder endoscopisten, onderzochten we 
in hoofdstuk 5 of deze variatie al ontstaat tijdens de opleiding van arts-assistenten in 
opleiding tot MDL-arts. We bekeken ook of de ADR tijdens de opleiding kan voorspellen 
hoe de ADR later als MDL-arts zal worden. Tijdens de opleiding varieerde de ADR van de 
arts-assistenten van 13.5%-36.1%, en was significant verschillend tussen de assistenten 
(p<0.001). Na correctie voor patiënt leeftijd, geslacht en coloscopie indicatie, varieerden 
de odds voor het detecteren van een adenoom per arts-assistent van 0.64-0.29, als 
dit werd vergeleken met de arts-assistent met de hoogste ADR. Met andere woorden, 
de arts-assistent die het minst detecteerde had een OR van 0.29 om een adenoom te 
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detecteren als hij werd vergeleken met de arts-assistent die het meest detecteerde. Na 
de opleiding varieerden de ADR van de MDL-artsen van 19.8%-40.2%. Slechts 2 arts-
assistenten hadden na het afronden van de opleiding een significant hogere ADR als 
MDL-arts. De ADR van de overige arts-assistenten veranderde niet na de opleiding. 
Een ander resultaat van onze studie was dat de arts-assistent die tijdens de opleiding 
een ADR lager dan 20% had, ook na de opleiding een lage ADR had. Onze studie re-
sultaten suggereerden dat de ADR van een MDL-arts al tijdens de opleiding voorspeld 
kan worden. Dit zou betekenen dat het geven van feedback en benchmarking van alle 
kwaliteitsindicatoren, onder andere de ADR, al vroeg in de opleiding geïmplementeerd 
moeten worden, met hopelijk als resultaat optimaal presterende MDL-artsen.

Adenomen zijn niet de enige voorlopers van dikke darmkanker. Uit onderzoek uit 
de laatste 10 jaar is gebleken dat geserreerde poliepen (serrated poylps; SPs) verant-
woordelijk zijn voor 15-30% van alle carcinomen in de dikke darm.1 Op basis van deze 
bevindingen zijn er aanvullende kwaliteitsindicatoren nodig naast de ADR om hoge 
kwaliteit coloscopie te garanderen. In eerdere studies is beschreven dat de proximale 
SP detectie graad (proximal serrated polyp detection rate; PSPDR, het percentage pa-
tiënten waar ten minste 1 proximale SP wordt gevonden) varieert onder verschillende 
endoscopisten. In hoofdstuk 6 vergeleken we de PSPDR onder endoscopisten en we 
vergeleken de detectie van relevante SPs (RSPDR). Ook evalueerden we de associatie 
tussen beide nieuwe kwaliteitsparameters en de ADR. We zagen een variatie in ADR van 
23%-49%, de PSPDR varieerde van 2.9%-18.6% en de RSPDR van 4.3%-20.9%. We toon-
den een significante correlatie aan tussen de PSPDR en de ADR (ρ 0.55, p=0.03) en ook 
tussen de RSPDR en de ADR (ρ 0.48, p<0.05). De correlatie tussen PSPDR en RSPDR was 
erg hoog (ρ 0.94; p<0.001). We concludeerden dat naast een variatie in de belangrijkste 
kwaliteitsindicator ADR, ook de PSPDR sterk varieert onder endoscopisten, wat aangeeft 
dat er veel gemist wordt door endoscopisten met een lage detectie. Omdat de PSPDR en 
de RSPDR zo sterk correleren, stelden wij voor dat de PSPDR, die makkelijker te meten is, 
als kwaliteitsindicator gebruikt zou moeten worden.

Een recente studie uit de VS liet zien dat 10% van alle neoplastische poliepen incom-
pleet verwijderd worden.2 Deze studie bevestigde dat naast gemiste voorloper laesies 
en carcinomen, incomplete resectie van neoplastische poliepen een andere belangrijke 
oorzaak is voor interval carcinomen. Om de kwaliteit van poliepectomie techniek te 
meten werd de Direct Observation of Polypectomy Skills (DOPyS) ontwikkeld. Het doel 
van de DOPyS is het geven van formele training en het kunnen beoordelen van basis en 
gevorderde poliepectomieën.3,4 In de meeste landen wordt geen systematische training 
in poliepectomieën gegeven tijdens de opleiding tot MDL-arts en worden deze vaardig-
heden verkregen door ervaring op te doen in de praktijk. In hoofdstuk 7 hebben we ge-
keken naar het effect van een training bestaande uit een reeks interactieve colleges over 
colon poliepen en poliepectomie technieken op de poliepectomie vaardigheden van 
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arts-assistenten. De vaardigheden werden gemeten met de DOPyS. Tijdens deze studie 
namen 8 arts-assistenten vijf poliepectomie-video’s op voor en na het bijwonen van de 
training. Van de poliepectomieën voor de training werd 25% als “voldoende” gescoord, 
vergeleken met 37.5% van de poliepectomieën na de training, een niet-significant 
verschil (p=0.56). Geen van de individuele DOPyS competentie parameters verbeterde 
na de training. Op basis van deze resultaten concludeerden we dat een korte training 
bestaande uit colleges onvoldoende is om poliepectomie vaardigheden te verbeteren. 
We concludeerden dat directe feedback en praktische training tijdens coloscopieën 
nodig zijn, bij voorkeur door goed getrainde leraren.

toekoMstPersPeCtIeven

In januari 2014 werd in Nederland gestart met een landelijk bevolkingsonderzoek 
(BVO) voor dikke darmkanker. Asymptomatische personen tussen de 55-75 jaar oud 
worden hierin elke 2 jaar uitgenodigd om thuis een fecale immunochemische test (FIT) 
te doen en per post op te sturen naar een centraal laboratorium. De deelnemers met 
een positieve test uitslag worden uitgenodigd om een coloscopie te ondergaan. Omdat 
de FIT gebruikt wordt om deelnemers met geavanceerde adenomen en carcinomen 
te selecteren, worden er veel poliepen gedetecteerd in deze FIT positieve deelnemers, 
en sommige van deze poliepen zijn vrij groot. Om deze reden ondergaan veel deel-
nemers van het BVO een therapeutische coloscopie. De kwaliteit van coloscopie moet 
altijd hoog zijn, maar dit is extra van belang als asymptomatische personen worden 
uitgenodigd deel te nemen aan een screeningsprogramma en een belastend en invasief 
onderzoek ondergaan met potentiele complicaties. Als screening wordt aangeboden 
aan personen moeten zij erop kunnen vertrouwen dat ze een veilig onderzoek van hoge 
kwaliteit zullen krijgen, dat hen zal beschermen tegen dikke darmkanker.

Een aantal jaar geleden werd de waarde van een accreditatie proces voor screenings-
coloscopisten aangetoond in Engeland. In 2004, voor de start van een landelijk Britse 
FOBT-screening (fecal occult blood test), werden de tekortkomingen van coloscopieën 
geopenbaard. Een analyse van coloscopieën die in de dagelijkse praktijk werden 
uitgevoerd liet een teleurstellende gecorrigeerde coecum intubatie ratio van slechts 
56% zien, wat de noodzaak voor kwaliteitsverbetering benadrukte.5 Na deze landelijke 
audit, werden maatregelen getroffen met als doel kwaliteitsverbetering. Dit bevatte 
onder andere landelijk georganiseerde endoscopie trainingsprogramma’s, met duidelijk 
omschreven doeleinden voor endoscopie training en landelijke endoscopie standaar-
den (gedefinieerd door de Joint Advisory Group).6,7 Daarnaast werd er een accreditatie 
proces voor coloscopisten voor het FOBT- BVO ontwikkeld. In 2012 werd een audit van 
coloscopie kwaliteitsindicatoren binnen het NHS (National Health Service) Bowel Cancer 
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Screening Program (dikke darmkanker BVO) uitgevoerd en hieruit bleek een grote ver-
betering t.o.v. 2004 met een coecum intubatie ratio van 95% en een hoge gemiddelde 
ADR van 46.5%.6

Uit de beperkte data van voor de start van het Nederlandse BVO bleek dat ook in Ne-
derland sprake was van een grote variatie in de coloscopie kwaliteit, vergelijkbaar met 
Engeland.8 In een poging om de kwaliteit vast te stellen, werd een formeel accreditatie 
proces voor endoscopie afdelingen en endoscopisten voor FIT-positieven in het BVO ge-
implementeerd.9 Dit proces verhoogde de bewustwording van het belang van hoge kwa-
liteit coloscopieën in Nederland. Hiernaast worden er regelmatig audits georganiseerd 
waarbij deelnemende screeningscentra en endoscopisten verplicht zijn alle data uit het 
BVO aan te leveren, inclusief de coloscopie data, aan een nationale screeningsdatabase 
(ScreenIT).9 Door de opzet van deze database is het mogelijk om de kwaliteit van alle 
deelnemende endoscopisten te monitoren. Naast het landelijke BVO is de Nederlandse 
Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) gestart met het verzamelen van alle 
belangrijke kwaliteitsindicatoren van alle andere coloscopieën buiten het BVO in ons 
land. Dit zal auditing en benchmarking van de kwaliteit van coloscopie mogelijk maken 
en zal hopelijk ook leiden tot een verbetering van de kwaliteit waar nodig.

Het Nederlandse landelijke FIT-BVO zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een vermin-
dering van mortaliteit door dikke darmkanker en uiteindelijk ook tot een vermindering 
van de incidentie van dikke darmkanker. Screening zal echter nooit perfect zijn en zal 
nooit tot een 100% reductie in mortaliteit door dikke darmkanker leiden. Ten eerste is 
de FIT niet perfect in het selecteren van deelnemers die een coloscopie zouden moeten 
ondergaan. De sensitiviteit van FIT voor de detectie van geavanceerde neoplasie ligt ver 
onder de 100% en ongeveer een kwart van alle geavanceerde laesies worden gemist. 
Daarnaast is de FIT niet heel gevoelig voor de detectie van niet-bloedende adenomen 
en geserreerde laesies, een andere belangrijke voorloper van dikke darmkanker. Om 
deze tekortkoming te ondervangen is een andere optie iedereen een coloscopie aan te 
bieden. In sommige westerse landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Duitsland, 
wordt primaire coloscopie aangeboden als screening. Op deze manier wordt elk risico 
om kanker te missen door het gebruik van een selecterende screeningstest vermeden. 
Als elke persoon die wordt uitgenodigd voor screening dit aanbod zou accepteren, als 
er geen coloscopie capaciteitsproblemen of financiële belemmeringen zouden bestaan 
en als coloscopie perfect zou zijn: dan zou dikke darmkanker in de screeningspopulatie 
uitgeroeid kunnen worden. De laatste stap in dit scenario is dat coloscopie perfect 
zou moeten zijn en helaas weten we dat dat niet het geval is. In de laatste laren zijn 
veel studies uitgevoerd, inclusief de studies die in dit proefschrift worden beschreven, 
waarbij het doel was om de kwaliteit van coloscopie te verbeteren. Naast het verbeteren 
van de kwaliteit van coloscopie, bijvoorbeeld door optimale darmvoorbereiding en het 
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uitvoeren van complete coloscopieën, zijn er veel nieuwe endoscopische beeldvor-
mingstechnieken en hulpmiddelen onderzocht op hun potentieel om poliepdetectie 
te verbeteren. Momenteel is poliep detectie, weerspiegelt in de ADR, de enige kwali-
teitsindicator met een aangetoonde associatie met interval kanker. Daarom was het 
doel van veel studies op het gebied van coloscopie uit de laatste jaren het verbeteren 
van de ADR. Er zijn veel verschillende nieuwe technische hulpmiddelen (bijvoorbeeld 
cap-geassisteerde coloscopie, Third-Eye Retroscope, etc.) en nieuwe coloscopen met 
verbeterde beeldkwaliteit (bijvoorbeeld hoge resolutie, narrow band imaging, etc.) ont-
wikkeld om de detectie te verbeteren. Deze technieken hebben als doel het verbeteren 
van de beeldkwaliteit tijdens coloscopie en maken het mogelijk voor endoscopisten om 
ook subtiele, kleine en vlakke adenomen te detecteren. Het is echter onbekend of deze 
technieken ook daadwerkelijk zullen leiden tot een lager aantal interval carcinomen op 
de lange termijn.

De huidige coloscopie capaciteit in Nederland sluit de optie om alle screeningsdeelne-
mers een coloscopie aan te bieden uit. Het nut om iedereen een coloscopie aan te bieden 
is echter discutabel, omdat in een aanzienlijk deel van de coloscopieën geen relevante 
laesies worden gevonden en het risico op dikke darmkanker van deze personen dus 
niet beïnvloed wordt. Het uiteindelijke doel van screening en coloscopie is bescherming 
tegen dikke darmkanker. Het is belangrijk om in gedachte te houden dat coloscopie 
geen ongevaarlijk onderzoek is en dat er complicaties kunnen optreden na coloscopie 
en poliepectomie. Verbeterde kwaliteit en verbeterde techniek zullen leiden tot een 
hogere ADR, maar dit zal met name een verhoogde detectie van kleine adenomen zijn 
en niet zoveel geavanceerde adenomen. Omdat deze kleine adenomen een laag risico 
hebben te ontwikkelen tot kanker, is de toegevoegde waarden van de detectie van deze 
extra niet-geavanceerde adenomen discutabel. Als deze kleine adenomen uiteindelijk 
uitgroeien tot kanker, zal deze progressie meestal vele jaren duren (ingeschat 10-15 
jaar), een lange periode waarin de poliepen gedetecteerd kunnen worden. Daarnaast, 
uitgaande van de huidige surveillance richtlijnen, zullen hogere adenoom detectie 
ratio’s leiden tot meer patiënten die het advies krijgen een surveillance coloscopie te 
ondergaan.10 Dit zal de vraag naar coloscopieën verder vergroten, terwijl de coloscopie 
capaciteit al beperkt is door de screening. In plaats van het aanbieden van herhaalde 
surveillance aan elke patiënt met niet-geavanceerde adenomen, zouden alleen patiën-
ten die er het meest baat bij hebben een coloscopie moeten krijgen. Als de kwaliteit van 
coloscopie voldoende is, met optimale detectie en resectie van alle relevante poliepen, 
zal het vóórkomen van interval carcinomen hopelijk voorkómen worden. We zullen 
dan in staat zijn om op een veilige manier de surveillance intervallen uit te breiden. 
Helaas zijn er weinig prospectieve gerandomiseerde studies over optimale surveillance 
strategieën en worden die op dit moment pas geïnitieerd.
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Een mogelijke oplossing voor de coloscopie capaciteitsproblemen, zijn verpleeg-
kundig endoscopisten. in 1977 werden er in Engeland al sigmoïdoscopieën uitgevoerd 
door verpleegkundig endoscopisten, en momenteel zijn in Engeland veel verpleeg-
kundigen opgeleid om coloscopieën te doen. Verpleegkundig endoscopisten kunnen 
coloscopieën net zo veilig en accuraat uitvoeren als artsen en dit kan de kosten aan-
zienlijk verminderen.11–14 Terwijl een aantal studies al aantoonden dat verpleegkundig 
endoscopisten net zo’n hoge ADR hebben als MDL-artsen, laten sommige studies zelfs 
zien dat verpleegkundigen betere pijn en tevredenheidsscores krijgen van patiënten.15 
Als screeningsdeelnemers in een primair coloscopie screeningsprogramma een colo-
scopie krijgen van een verpleegkundige, kan dit gebruikt worden om patiënten met 
geavanceerde neoplasie te selecteren. Alleen patiënten met meerdere laesies of met 
laesies groter dan 2 cm hoeven dan verwezen te worden voor een coloscopie door een 
MDL-arts voor resectie van de reeds gedetecteerde laesies.

Een van de belangrijkste factoren van de kwaliteit van coloscopie is de endoscopist 
zelf. De grote variatie in detectie ratio’s onder verschillende endoscopisten suggereert 
dat er veel gemist wordt door endoscopisten met een lage detectie. Tandem studies 
toonden aan dat 10% van alle geavanceerde adenomen gemist worden, wat op lange 
termijn kan leiden tot interval carcinomen. Een andere potentiele oorzaak van interval 
carcinomen is incomplete resectie van colorectale laesies. Een recente studie toonde 
aan dat 10% van alle neoplastische laesies incompleet verwijderd wordt.2 Omdat er nog 
maar weinig bekend is over optimale poliepectomie technieken, zouden toekomstige 
studies dit aspect van coloscopie moeten onderzoeken. Om schijnveiligheid te voorko-
men zouden alle laesies compleet verwijderd moeten worden.

Monitoren, het geven van feedback en benchmarken vormen de basis voor continue 
kwaliteitsverbetering van endoscopisten. Inadequate kwaliteit moet worden gede-
tecteerd om specifieke acties te kunnen ondernemen om onvoldoende presterende 
endoscopisten te verbeteren. Misschien is het mogelijk de kwaliteit van achterblijvers te 
verbeteren door strengere regels, bijvoorbeeld door het deze endoscopisten verplicht 
te stellen minstens 1000 coloscopieën per jaar te doen, of om deze endoscopisten uit 
te sluiten van de praktijk. Het is echter onwaarschijnlijk dat zulke maatregelen zullen 
leiden tot slechts perfecte coloscopisten, die alle colon laesies detecteren. Misschien 
moeten we erkennen dat coloscopie wellicht nooit perfect zal zijn. Zijn er nog andere 
mogelijkheden?

Minder invasieve beeldvorming zoals CT en MR colonografie technieken zijn in staat 
polypoïde laesies te detecteren met een vergelijkbare nauwkeurigheid als colosco-
pie.16–18 Deze methoden kunnen ook gebruikt worden om deelnemers voor coloscopie 
te selecteren. Een belangrijk nadeel van deze radiologische technieken is hun onnauw-
keurigheid om vlakke laesies te detecteren, en juist deze vlakke laesies hebben een hoog 
risico een vroegcarcinoom te zijn. De huidige radiologische beeldvormingstechnieken 
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zijn in staat de grootte van laesies juist in te schatten, maar kunnen niet voorspellen 
of laesies hooggradige dysplasie of villeuze kenmerken bevatten, beide tekenen van 
geavanceerde neoplasie. Ook zijn radiologische beeldvormingstechnieken nog steeds 
erg arbeidsintensief en duur. De perfecte beeldvormingstechniek zou patiëntvriendelijk 
en veilig moeten zijn, zonder dat er darmvoorbereiding nodig is en zonder blootstel-
ling aan röntgenstralen. MR-colonografie zou een kandidaat kunnen zijn, bij voorkeur 
sneller dan de huidige MRI-scans. De sensitiviteit voor dikke darmkanker en geavan-
ceerde adenomen zou ongeveer 100% moeten zijn, en idealiter zou MR-colonografie 
ook in staat zijn om geavanceerde adenomen van niet-geavanceerde adenomen te 
onderscheiden, zodat alleen patiënten met geavanceerde adenomen verwezen worden 
voor coloscopie. Misschien zou het mogelijk kunnen zijn een biomarker te gebruiken 
die alle geavanceerde laesies tijdens MR-colonografie doet oplichten, ongeacht hun 
grootte of morfologie. Dan zouden alleen deze patiënten verwezen worden voor een 
therapeutische coloscopie. En na het geadviseerde surveillance interval, zou in plaats 
van een controle coloscopie, opnieuw een MRI met biomarker gedaan kunnen worden.

Een nog patiëntvriendelijkere screenigsmethode dan MRI, is een ontlastingstest die 
thuis kan worden uitgevoerd. In tegenstelling tot FIT, zou deze ontlastingstest in staat 
zijn om alle geavanceerde neoplasieën te detecteren (optimale sensitiviteit). Ook zou 
het een specificiteit van 100% hebben, wat inhoudt dat er geen vals-positieve testen 
zullen leiden tot ‘onnodige’ coloscopieën van deelnemers die alleen niet-geavanceerde 
laesies blijken hebben. Recente studies hebben de opbrengst van fecale biomarkers 
onderzocht, bijvoorbeeld van DNA-testen, in de detectie van dikke darmkanker en 
geavanceerde adenomen. Een fecale biomarker die in staat is alle geavanceerde laesies 
te detecteren en bovendien thuis uitgevoerd kan worden, zou de perfecte manier zijn 
om deelnemers te selecteren die een coloscopie zouden moeten ondergaan. Als alleen 
deelnemers met een geavanceerde laesie gescopieerd zouden worden, zullen detectie 
ratio’s oplopen tot bijna 100% en zullen er geen onnodige diagnostische coloscopieën 
meer uitgevoerd worden. Helaas bestaat de perfecte fecale biomarker nog niet. De 
zoektocht naar een hoog sensitieve en specifieke ontlastingstest voor geavanceerde 
neoplasie is echter zeer belangrijk en zou veel personen voor een onnodige coloscopie 
kunnen behoeden. Een andere spannende ontwikkeling is de e-nose (elektronische 
neus, Cyranose 32019), een methode waarin analyse van gasvormige op koolstof geba-
seerde chemicaliën uit ademtests en ontlasting gebruikt wordt voor de detectie van 
dikke darmkanker en geavanceerde adenomen. De beperkt beschikbare data tonen aan 
dat deze analyses onderscheid kunnen maken tussen patiënten met en zonder dikke 
darmkanker en geavanceerde adenomen, met een veelbelovende nauwkeurigheid.20,21 
Toekomstige studies zouden de mogelijkheden van deze nieuwe screenigsmethode 
voor vroege detectie van geavanceerde neoplasieën verder moeten onderzoeken.
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De meeste screenigsmethoden streven naar een vermindering van mortaliteit door 
dikke darmkanker door vroege detectie. Coloscopie heeft de potentie om ook de inci-
dentie van dikke darmkanker te verminderen door detectie en resectie van voorloper 
laesies. Het zou echter nog beter zijn als de ontwikkeling en de incidentie van adeno-
men helemaal gestopt kan worden. Recente onderzoeken hebben de associatie tussen 
aspirine en NSAID gebruik en een lager risico op dikke darmkanker beschreven, en het 
is ook gesuggereerd dat statines beschermend werken tegen dikke darmkanker.22,23 In 
de laatste jaren zijn een aantal chemo-preventieve medicijnen uitgetest, onder andere 
sulindac, celecoxib en mesalazine, maar dit is nog wel omstreden.24,25 Het idee dat een 
medicijn, dat idealiter goedkoop is en verwaarloosbare bijwerkingen heeft, zou kunnen 
voorkomen dat dikke darmkanker en misschien zelfs andere kankers ontstaan, is erg 
verleidelijk. Personen die een hoog risico hebben op dikke darmkanker, zoals patiënten 
met Familiaire Adenomateuze Polyposis of Lynch Syndroom, zouden op vroege leeftijd 
kunnen starten met het slikken van dit medicijn. Personen met een gemiddeld risico op 
dikke darmkanker zouden slechts één keer mee hoeven doen aan screening rond de 
leeftijd van 50 jaar, met een non-invasieve test zoals MR-colonografie, fecale biomarker 
of e-nose, zo nodig gevolgd door een therapeutische coloscopie. Nadat vervolgens alle 
geavanceerde adenomen zijn verwijderd zouden ook deze personen starten met het 
slikken van dit medicijn en zouden ze verlost zijn van surveillance, screening en van hun 
risico op dikke darmkanker. Toekomstig onderzoek zal hopelijk meer inzicht geven in de 
mogelijkheden van farmacologische preventie van dikke darmkanker.

Helaas is het scenario dat ik hierboven beschrijf nog niet mogelijk in de nabije toekomst. 
Tot die tijd, zal coloscopie de gouden standaard blijven voor de detectie van dikke 
darmkankers en zijn voorlopers. Om kwaliteit te optimaliseren zijn continue monitoring, 
feedback en benchmarking essentieel. Een verslagleggingssysteem dat endoscopisten 
in staat stelt om zowel gestandaardiseerde verslagen en systematische rapportage van 
kwaliteitsindicatoren te creëren vormt de basis voor continue kwaliteitsmonitoring. 
Zo’n verslagleggingssysteem zou overal verkrijgbaar moeten zijn en gebruikt moeten 
worden in alle coloscopie centra in Nederlands, idealiter zelfs in Europa. Dit zal het 
mogelijk maken om op grotere schaal te benchmarken waardoor coloscopie geleidelijk 
een kwaliteit gerichte praktijk zal worden.
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