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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Advanced endoscopic imaging for detection and differentiation of colorectal
neoplasia

Vleugels, J.L.A.

Publication date
2018
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
Vleugels, J. L. A. (2018). Advanced endoscopic imaging for detection and differentiation of
colorectal neoplasia. [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:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/advanced-endoscopic-imaging-for-detection-and-differentiation-of-colorectal-neoplasia(44b8bd6b-4be1-416e-9de8-59a915b757f0).html


& NEDERLANDSE SAMENVATTING
CONTRIbUTING AUTHORS
LIST OF PUbLICATIONS
PHD PORTFOLIO
AbOUT THE AUTHOR





NEDERLANDSE SAMENVATTING

285

&

NEDERLANDSE SAMENVATTING

Darmkanker is met circa 15.000 nieuwe gevallen per jaar één van de meest voorkomende 
vormen van kanker in Nederland. Darmkanker ontstaat geleidelijk uit poliepen. 
Deze poliepen zijn grofweg onder te verdelen in adenomateuze, sessiel serrated en 
hyperplastische poliepen. Het verwijderen van deze poliepen tijdens een darmonderzoek, 
een zogenaamde coloscopie, kan de ontwikkeling van darmkanker voorkomen. Eerder 
onderzoek heeft aangetoond dat het verwijderen van poliepen tijdens een coloscopie 
de sterfte aan darmkanker verminderd. In Nederland is in 2014 het bevolkingsonderzoek 
darmkanker gestart met als doel darmkanker en poliepen in een zo vroeg mogelijk 
stadium op te sporen om zo de sterfte aan darmkanker te verminderen. Mensen in  
de doelgroep van het bevolkingsonderzoek worden iedere twee jaar uitgenodigd om 
een ontlastingstest in te leveren. Deze ontlastingstest, die de fecaal immunochemische 
test (FIT) heet, meet bloed in de ontlasting. Bloed in de ontlasting kan namelijk worden 
veroorzaakt door darmkanker en poliepen. Mensen met een positieve ontlastingstest (i.e. 
bloed in de ontlasting) worden doorverwezen voor een coloscopie. De effectiviteit van het 
darmkanker screeningsprogramma hangt af van meerdere factoren, waarbij uiteindelijk 
een belangrijke rol is weggelegd voor de kwaliteit van het darmonderzoek. De huidige 
coloscopieën worden uitgevoerd met de wit licht techniek. Het is echter bekend dat deze 
techniek  niet alle poliepen detecteert, waardoor eventueel gemiste poliepen kunnen 
uitgroeien tot darmkanker. Bovendien heeft de wit licht techniek een lage nauwkeurigheid 
om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten poliepen. De afgelopen jaren 
zijn er daarom meerdere geavanceerde lichttechnieken ontwikkeld om deze beperkingen 
van wit licht te overkomen. In dit proefschrift hebben wij onderzocht of het gebruik van 
deze nieuwe lichttechnieken leidt tot een verbeterde detectie van poliepen en het beter 
onderscheiden van de verschillende soorten poliepen.    

DEEL I OPTISCHE DIAGNOSE VAN COLORECTALE NEOPLASIE
Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 190.000 coloscopieën plaats en door de invoering 
van het bevolkingsonderzoek is dit aantal toegenomen met ongeveer 70.000 coloscopieën 
per jaar. Naast een toename in het aantal coloscopieën, heeft de invoering van het 
bevolkingsonderzoek voor een stijging aan kosten voor de gezondheidszorg gezorgd. 
Het verbeteren van de kosteneffectiviteit van dit programma is daarom van belang. Op 
dit moment worden alle poliepen, zelfs de kleine (1-5mm groot) met een miniem risico op 
darmkanker, ingezonden voor histopathologisch onderzoek om een maligne poliep uit te 
sluiten. Indien endoscopisten tijdens een coloscopie in staat zouden zijn op het beeld van 
de poliep een betrouwbare diagnose te stellen, zouden niet alle poliepen voor pathologisch 
onderzoek te hoeven worden ingestuurd. Daarnaast zou de surveillance termijn voor  
de volgende coloscopie al kunnen worden ingeschat op basis van de door  
de endoscopist ingeschatte soort van de gevonden poliepen.  Dit principe wordt de  
“optische diagnose strategie” genoemd. Invoering van deze strategie zal de kosten die 
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gepaard gaan met de histologische beoordeling van kleine poliepen doen afnemen. 
Daarnaast zou invoering van deze strategie ook het aantal onnodige poliepectomieën voor 
volstrekt onschuldige poliepen (hyperplastische poliepen) in het rectosigmoïd verminderen, 
wat zou kunnen leiden tot een afname in het aantal complicaties na poliepectomie. 

Voor veilige implementatie van optische diagnose in de endoscopiepraktijk zijn er 
internationaal kwaliteitseisen opgesteld. Ten eerste moet het geschatte surveillance-interval 
op basis van het endoscopisch beeld bij ten minste 90% van de patiënten overeenkomen 
met het interval op basis van de uitslag van het pathologisch onderzoek. Om hyperplastische 
poliepen in het distale colon (rectosigmoïd) in situ te laten, dient de endoscopist ten minste 
90% van de niet-neoplastische poliepen correct te karakteriseren, i.e. negatief voorspellende 
waarde voor neoplastische poliepen van tenminste 90%. Met wit lichtendoscopie worden 
deze eisen niet gehaald, maar met geavanceerde lichttechnieken lijkt dit wel te lukken. 
Ondanks dat de optische diagnose strategie voor kleine poliepen aanbevolen wordt 
in verschillende (inter)nationale richtlijnen, is deze nog niet in de dagelijkse praktijk 
geïmplementeerd omdat er nog verschillende bezwaren zijn die uitvoering voorlopig nog 
in de weg staan. 

Er bestaat een kans dat poliepen in het distale colon die onjuist als volstrekt onschuldig 
worden ingeschat niet worden verwijderd en verder uitgroeien tot darmkanker of zelfs al 
darmkanker zijn. In hoofdstuk 2 hebben we het natuurlijk beloop van 1-5 en 6-9mm grote 
poliepen onderzocht middels een systematische literatuurstudie. Uiteindelijk hebben we 9 
studies geïdentificeerd met 721 patiënten met 1-9mm poliepen die prospectief vervolgd 
werden nadat deze poliepen niet verwijderd waren. De gemiddelde observatieduur was 
2 tot 3 jaar voor de meeste studies. Van de 1034 1-9mm grote adenomateuze poliepen 
die geobserveerd werden, groeide slechts 6% uit tot een geavanceerd adenoom met een 
hoger risico op progressie naar darmkanker. Echter werd er geen informatie verstrekt over 
progressie op lange termijn en waren de studies van matige kwaliteit. Toch ondersteunen  
de resultaten van de literatuurstudie de conclusie dat het risico dat een onschuldig 
ingeschatte en daardoor niet verwijderde kleine poliep uitgroeit tot darmkanker erg laag is.

In hoofdstuk 3 hebben we met data uit 12 verschillende internationale cohorten bepaald 
dat het risico op darmkanker in een kleine poliep erg laag is (0.04%). Een ander nadeel 
van de invoering van de optische diagnose strategie is dat geavanceerde histologische 
kenmerken niet meer beoordeeld kunnen worden zodat patiënten mogelijk een verkeerde 
aanbeveling krijgen voor de termijn voor de volgende coloscopie. Uit dit onderzoek bleek 
echter dat een kleine poliep in slechts 6.3% van alle patiënten bepaald dat een patiënt 
eerder een coloscopie moet ondergaan vanwege een hoger risico op relevante toekomstige 
bevindingen. Dit betekent dat kleine poliepen überhaupt in geringe mate bijdragen aan 
risico-stratificatie voor de volgende coloscopie.

Hoewel eerder onderzoek in de Verenigde Staten aan heeft getoond dat invoering van 
optische diagnose tot kostenbesparing leidt, was dit nog niet voor de Nederlandse situatie 
onderzocht. In hoofdstuk 4 hebben we met behulp van het eerder gevalideerde ASCCA 
model (Adenoma and Serrated pathway to Colorectal Cancer”) berekend dat implementatie 
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van optische diagnose voor kleine poliepen de kosteneffectiviteit van het Nederlandse 

bevolkingsonderzoek verbeterd met een jaarlijkse besparing tussen de 1,7 en 2,2  

miljoen euro.

Tot dusver maakten poliep classificatiesystemen alleen het onderscheid tussen 

hyperplastische en adenomateuze poliepen en werden sessiel serrated poliepen buiten 

beschouwing gelaten. In hoofdstuk 5 hebben we aangetoond dat het moeilijk is om kleine 

sessiel serrated poliepen te onderscheiden van adenomateuze en hyperplastische poliepen. 

Slechts 24.4% van alle kleine sessiel serrated poliepen werd accuraat geïdentificeerd tijdens 

coloscopie. Dit terwijl op basis van de Amerikaanse richtlijn kleine sessiel serrated poliepen 

in 6.9% van de gevallen de surveillancetermijn bepaalden in deze patiëntengroep. In onze 

studie zou slechts 53.3% van alle patiënten met tenminste één kleine sessiel serrated 

poliep een juist surveillance advies krijgen, vergeleken met 78.1% van de patiënten zonder 

een kleine sessiel serrated poliep (p<0.01). Deze resultaten laten zien dat sessiel serrated 

poliepen in classificatiesystemen voor de endoscopische diagnose van kleine poliepen 

opgenomen moeten worden.

Eerdere studies met endoscopisten uit academische ziekenhuizen hebben aangetoond 

dat deze gespecialiseerde endoscopisten met behulp van verschillende geavanceerde 

lichttechnieken de eerder genoemde kwaliteitseisen behalen. Studies in de dagelijkse 

klinische praktijk laten echter conflicterende resultaten zien en de verklaring hiervan zou 

kunnen liggen in een verschil in tijd, toewijding en training. In hoofdstuk 6 beschrijven 

we de resultaten van de DISCOUNT 2 studie, een grote Nederlandse multicenter studie 

waarin we 39 Nederlandse endoscopisten getraind hebben in optische diagnose  

met de WASP-classificatie. De WASP-classificatie is het eerste systeem dat de optische 

diagnose van zowel adenomateuze, hyperplastische en sessiel serrated poliepen met  

behulp van Narrow Band Imaging (NBI) mogelijk maakt. Deelnemende endoscopisten 

moesten na training bewijzen dat ze aan minimale accuratesse normen konden voldoen 

alvorens 1 jaar lang de optische diagnose van alle poliepen met behulp van Narrow Band 

Imaging te registreren. De gekwalificeerde endoscopisten werden willekeurig verdeeld 

in 2 groepen; de ene groep kreeg 3-maandelijkse feedback en de andere groep niet. 

Van de 39 initieel getrainde endoscopisten kwalificeerden 27 endoscopisten zich voor 

het vervolgdeel van de studie. De negatief voorspellende waarde voor neoplastische 

histologie in het rectosigmoïd aan het eind van de studie was 90.8% en de overeenkomst 

in surveillance aanbevelingen op basis van optische diagnose was 95.4%. Er was geen 

verschil in deze uitkomstmaten tussen de groep die 3-maandelijkse feedback kreeg en  

de groep die dat niet kreeg. Hoewel de endoscopisten als groep de kwaliteitseisen bleken 

te halen, waren er verschillen op individueel niveau; 16 van de 27 endoscopisten voldeden 

aan beide kwaliteitseisen. Optische diagnose voor kleine poliepen kan na een intensieve 

trainingsperiode zoals gebruikt in deze studie geïmplementeerd worden. Maar omdat het 

behalen van de kwaliteitseisen op individueel niveau verschilt, lijkt periodieke monitoring 

van endoscopisten nodig om de veiligheid op lange termijn te waarborgen. 
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Op dit moment wordt de optische diagnose strategie alleen voor 1-5mm grote poliepen 
aanbevolen. Het risico op darmkanker in 6-9mm grote poliepen is eveneens erg klein  
en de hypothese van hoofdstuk 7 was dan ook dat de optische diagnose strategie uitgebreid 
zou kunnen worden tot 1-9mm poliepen. In dit hoofdstuk hebben we gebruikt gemaakt 
 van de data de DISCOUNT 2 studie om optische diagnose van 1-5mm poliepen te 
vergelijken met optische diagnose van 1-9mm poliepen. Voor optische diagnose van 1-9mm  
poliepen was de negatief voorspellende waarde 90.0% en de overeenkomst in surveillance 
aanbevelingen 95.4%. Daarnaast was er een toegenomen afname in het percentage poliepen 
dat naar de patholoog gestuurd zou worden (55.6% versus 36.9%) en een toegenomen 
proportie van patiënten die direct een surveillance aanbeveling voor de volgende  
coloscopie had kunnen krijgen (15.6% versus 7.6%) wanneer de optische diagnose strategie 
tot 1-9mm grote poliepen uitgebreid zou worden ten opzichte van 1-5mm poliepen. Er waren 
5 (0.24%) van de 7 poliepen met vroege darmkanker (T1 carcinoom) die bij implementatie 
van optische diagnose voor 1-9mm poliepen niet naar de patholoog zouden zijn gestuurd. 
Uit aanvullend histologisch onderzoek bleek dat deze kleine polieptumoren endoscopisch 
afdoende behandeld waren. Gezien het lage risico op het missen van darmkanker in deze 
poliepen en de voorspelde toename in kosteneffectiviteit van de coloscopie vinden we dat 
optische diagnose uitgebreid kan worden tot 1-9mm grote poliepen. Vooral als er ook specifiek 
training gegeven gaat worden in het endoscopisch herkennen van vroegcarcinomen. 

Doordat er wereldwijd darmkanker screeningsprogramma’s geïmplementeerd worden 
neemt het voorkomen van vroegcarcinomen, zogenaamde T1 carcinomen, toe. Deze 
tumoren, die een laag risico hebben op lymfklier- en afstandsmetastasen doordat ze 
niet verder doorgegroeid zijn dan de submucosa, kunnen met specifieke endoscopische 
therapieën behandeld worden waardoor een operatie kan worden voorkomen. Het is dan 
wel van belang dat deze T1 carcinomen endoscopisch adequaat herkend worden. Eerdere 
studies uit Azië hebben laten zien dat T1 carcinomen adequaat herkend kunnen worden. Deze 
Aziatische specialisten gebruiken echter wel speciale coloscopen die in Nederland alleen 
in academische centra beschikbaar zijn. Er is nog weinig bekend over de endoscopische 
herkenning van T1 carcinomen in de dagelijkse endoscopiepraktijk. 

In hoofdstuk 8 hebben we gekeken naar hoe goed endoscopisten in het Nederlands 
bevolkingsonderzoek T1 carcinomen kunnen herkennen. Het bleek dat slechts 36 (39%) 
van de 92 T1 carcinomen endoscopisch werd herkend. Deze suboptimale herkenning 
had ook effect op de behandelopties. In 20% van de niet herkende T1 carcinomen werd 
een inadequate endoscopische therapie verricht waardoor deze patiënten allemaal een 
aanvullende chirurgische behandeling moesten ondergaan. Aanvullende chirurgische 
behandeling na lokale therapie was hierdoor vaker nodig in de groep die niet was herkend 
als darmkanker dan in de groep die wel als darmkanker herkend was (41% versus 11%, 
p=0.02). Op basis van deze studie denken we dat de optische diagnose van T1 tumoren 
nog verder verbeterd kan worden door aanvullende en specifieke trainingen om zo een 
adequate behandeling van deze laesies te garanderen.
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In hoofdstuk 9 stellen we een systematische beschrijving van colorectale laesies voor om 
de endoscopische herkenning van darmkanker te vergroten. De systematische beschrijving 
is gebaseerd op gevalideerde morfologische criteria en omvat de locatie, grootte, Paris 
classificatie, lateral spreading tumor classificatie en de NICE en/of Kudo classificatie om 
het oppervlakte patroon van de leasies te beschrijven met behulp van geavanceerde licht 
technieken. Het gebruiken van deze systematische beschrijving kan hopelijk bijdragen aan 
een betere behandeling van vroegcarcinomen.   

DEEL 2 DETECTIE EN DIFFERENTIATIE VAN COLORECTALE NEOPLASIE IN DE 
HOOG RISICO POPULATIE
Het gemiddelde risico voor de algemene populatie om darmkanker te krijgen is ongeveer 
5%. Echter zijn er ook subgroepen aanwijsbaar die een hoger risico hebben om darmkanker 
te ontwikkelen. Dit zijn onder andere patiënten met lang bestaande colitis ulcerosa en het 
Lynch syndroom. Patiënten die deze aandoeningen hebben ondergaan op gezette tijden 
darmonderzoeken om darmkanker en zijn voorlopers in een vroeg stadium te detecteren en 
te behandelen om zo de sterfte aan darmkanker te verminderen. 

Bij patiënten met lang bestaande colitis ulcerosa is het risico om darmkanker te 
ontwikkelen verhoogd door chronisch actieve ontsteking van de darm. Omdat de voorlopers 
van darmkanker bij patiënten met colitis ulcerosa vaak lastig te herkennen zijn door hun vlakke 
morfologie en het frequent voorkomen van laesies die gerelateerd zijn aan de ontsteking 
wordt geadviseerd om de surveillance coloscopie met chromoendoscopie te verrichten. 
Bij chromoendoscopie wordt een blauwkleuring op het slijmvliesvan de darm aangebracht 
die het onderscheid tussen afwijkende en normale slijmvlies vergroot. Deze techniek heeft 
onomstotelijk bewezen effectiever te zijn in het detecteren van voorlopers dan standaard 
wit licht. Echter is het een tijdrovende techniek die specifieke materialen en training vereist. 
Daarom wordt er gezocht naar effectieve alternatieven voor chromoendoscopie.

Autofluorescentie zou een alternatieve techniek voor chromoendoscopie kunnen zijn. 
Deze geavanceerde lichttechniek wordt door een druk op de knop van de endoscoop 
geactiveerd. Na activatie kleurt afwijkend darmweefsel paars ten opzichte van groengekleurd 
normaal darmweefsel. In hoofdstuk 10 hebben we in een internationaal multicenter 
gerandomiseerd onderzoek chromoendoscopie vergeleken met autofluorescentie in 210 
patiënten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat chromoendoscopie significant meer 
voorlopers per patiënt detecteerde dan autofluorescentie (0.37 versus 0.13, p=0.01). 
Chromoendoscopie blijft dus de aangewezen manier om het darmonderzoek te verrichten 
bij patiënten met lang bestaande colitis ulcerosa. Toekomstig onderzoek zou andere 
geavanceerde lichttechnieken moeten onderzoeken als alternatief voor chromoendoscopie.

Tijdens de surveillance coloscopie van patiënten met colitis ulcerosa worden er 
veel soorten laesies gevonden. Een groot deel van deze laesies ontstaat door chronisch 
actieve ontsteking en verdwijnt wanneer de inflammatie vermindert. Daarom is het van 
belang dat er tijdens de scopie onderscheid gemaakt kan worden tussen voorlopers van 
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darmkanker en volstrekt benigne afwijkingen. In hoofdstuk 11 hebben we onderzocht 
hoe goed er onderscheid tussen de verschillende laesies gemaakt kan worden met behulp 
van geavanceerde lichttechnieken als autofluorescentie, NBI en chromoendoscopie. 
De nauwkeurigheid van endoscopische herkenning van voorlopers van darmkanker bij 
patiënten met colitis ulcerosa was slechts beperkt met deze technieken (91.7%, 53.9% en 
81.6%, respectievelijk). Aan de andere kant, als de endoscopisten met behulp van deze 
technieken zeker wisten dat een laesie volstrekt goedaardig was, dan was de kans dat het 
toch een voorloper van darmkanker was erg laag (1.4%, 3.9% en 2.6%, respectievelijk). 
Voor de klinische praktijk zou dit betekenen dat alle verdachte laesies gebiopteerd of 
verwijderd moeten worden, maar dat dit niet hoeft te gebeuren bij laesies die volstrekt  
goedaardig lijken.

Patiënten gediagnosticeerd met Lynch syndroom hebben een verhoogd risico op het 
krijgen van darmkanker door een mutatie in een van de “mismatch repair”-genen: MLH1, 
MSH2, MSH6 en PMS2. Patiënten met Lynch syndroom ondergaan een keer per 1 of 2 jaar een 
darmonderzoek om darmkanker en voorlopers tijdig te diagnosticeren en te behandelen. 
Uit eerder onderzoek bleek dat de geavanceerde licht technieken NBI en i-Scan beter 
adenomateuze poliepen bij patiënten met het Lynch syndroom detecteerde dan de wit 
licht techniek. Deze lichttechnieken filteren licht voor de piekabsorptie van hemoglobine, 
en kleuren adenomateus poliepen bruin tegen een blauwgroene achtergrond doordat 
adenomen een sterkere bloedvatvoorziening hebben dan het normale darmslijmvlies. 
Uit eerder onderzoek bleek dat wanneer NBI en i-Scan in de algemene populatie gebruikt 
werden voor detectie dit niet tot een verbeterde detectie van adenomateuze poliepen leidde.  
De hypothese van hoofdstuk 12 was dat de adenomateuze poliepen bij patiënten met Lynch 
syndroom een nog sterkere vaatvoorziening hebben en dat dit de verbeterde detectie met 
NBI en i-Scan kan verklaren. In een translationeel onderzoek hebben we de vaatvoorziening 
van poliepen van patiënten met Lynch syndroom vergeleken met adenomen van patiënten 
die geen Lynch hebben. Uit dit onderzoek bleek dat de vaatvoorziening niet verschilde 
tussen beide groepen en dat toegenomen vaatvoorziening dus niet de betere detectie met 
NBI en i-Scan kon verklaren.

Tot recent werd gedacht dat slechts één soort poliep, de adenomateuze poliep, kan 
uitgroeien tot darmkanker. Echter, recent is gebleken dat darmkankers ook uit een ander 
soort poliep ontstaat; de sessiel serrated poliep. Bij patiënten met Lynch syndroom staat 
waarschijnlijk een versnelde adenoom-darmkanker sequentie op de voorgrond en is het 
voorkomen van sessiel serrated poliepen onbekend. In hoofdstuk 13 hebben we in een 
grote groep van patiënten met het Lynch syndroom gekeken hoe vaak sessiel serrated 
poliepen worden gevonden tijdens het darmonderzoek. De patiënten met Lynch syndroom 
werden exact gematcht op leeftijd, geslacht en indicatie voor darmonderzoek aan een 
controle-populatie. Er bleek dat er geen verschil was in het voorkomen van sessiel serrated 
poliepen bij coloscopieën van patiënten met Lynch syndroom (7.6%) vergeleken met  
de controle populatie (6.7%, p=0.86). Wij concluderen dat sessiel serrated poliepen 
even vaak voorkomen in patiënten met Lynch syndroom als in de normale populatie, en  
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dat de rol van sessiel serrated poliepen in de vorming van darmkanker bij patiënten met 
Lynch syndroom ten hoogste vergelijkbaar is met die van de algemene populatie en blijft  
de versnelde adenoom-carcinoom sequentie op de voorgrond staan. 

In hoofdstuk 14 hebben we de bevindingen in dit proefschrift samengevat en 
aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. 
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DANKwOORD

Dit proefschrift is de bekroning van vier mooie jaren als arts-onderzoeker. Zonder  
de onbaatzuchtige inbreng van vele patiënten was de voltooiing van enkele studies 
beschreven in dit proefschrift niet mogelijk geweest en zonder de inspiratie, ondersteuning 
en kritische blik van velen was dit proefschrift nooit geworden wat het nu geworden is! 
Graag wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming ervan. 

Prof. dr. E. Dekker, lieve Evelien, bedankt voor het vertrouwen in mij. Je visie en onuitputtelijke 
energie zijn de basis van dit proefschrift. Ik ken niemand die zo passievol over poliepen 
kan praten als jij! Je bent ook oprecht begaan met het wel-en-wee van iedereen waar je 
mee samenwerkt. Dit bleek toen ik in Nieuw-Zeeland was, waar je me meteen nadat ik had 
vernomen dat de start van mijn opleiding was uitgesteld, weer een baan aanbood. Ondanks 
dat ik je geliefde vakgebied ga verlaten, hoop ik dat we in de toekomst nog zullen blijven 
samenwerken. Je bent een bijzonder mooi mens!

Prof. dr. P. Fockens, beste Paul, veel dank dat ik met jou altijd de hoofdlijnen van mijn 
promotieonderzoek kon bespreken. Jouw vermogen om onderzoeksresultaten simpel en 
helder te verwoorden heeft me erg geholpen. Het was inspirerend om met een gevestigde 
naam in de wetenschap te mogen samenwerken. Daarnaast vind ik het bijzonder om te zien 
dat jij op een benaderbare manier leiding kan geven aan een grote afdeling, waarbij je ook 
oog houdt voor het individu. Dank daarvoor!   

Dr. Hazewinkel, beste yark, van de eerste uren bij de interne in het OLVG tot copromotor 
bij mijn promotie. Ik had het van te voren niet kunnen bedenken. Je hebt een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het vervolmaken van dit proefschrift. Ik prijs mezelf gelukkig dat er 
in de loop der jaren ook een mooie vriendschap is ontstaan waarin etentjes en fietstochten 
een belangrijke rol spelen.

Geachte leden van de promotiecommissie, geachte prof. dr. bergman, prof. dr. bossuyt, 
prof. dr. Medema, dr. Moons en prof. dr. Nagtegaal, hartelijk dank voor het beoordelen van 
mijn proefschrift en uw bereidheid om zitting te nemen in mijn promotiecommissie. Dear 
prof. dr. Rees, I am honoured that you are taking part in my thesis committee. Thank you.       

Beste leden van de DISCOUNT 2 studiegroep, ik wil jullie enorm bedanken voor de tijd en 
inzet die jullie gestoken hebben in het vervolmaken van deze studie. Het heeft geleid tot 
een mooi artikel in Gastroenterology. Ik denk dat deze studie het bewijs is dat samenwerking 
tussen artsen uit verschillende ziekenhuizen kan leiden tot hoogstaand klinisch onderzoek. 
Hopelijk kunnen de resultaten van de studie in de toekomst gebruikt worden om jullie 
scopie-programma iets te verlichten! 
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Prof. dr. Dijkgraaf, beste Marcel, een andere kijk levert interessante gedachten op. 
Iedere keer als ik bij je wegliep had ik weer tal van nieuwe ideeën. Beste dr. Koens, beste 
Lianne, uren hebben we samen door de microscoop getuurd. Dank voor de introductie in  
de wondere wereld van de pathologie. Beste dr. van den Berg, beste José, deze dank ben ik 
ook jou verschuldigd. 

Dear dr. East, dear James, I would like to thank you for our inspiring cooperation. Wherever 
we met, I thoroughly enjoyed your enthusiasm and discussions on research. Dear dr. Pohl, 
dear Heiko, thank you for giving me the opportunity to play an active role in the Image 
Enhanced Endoscopy working group. Looking forward to getting our paper published!

Arts-onderzoekers en onderzoeksverpleegkundigen van de CRC-onderzoeksgroep, beste 
Linda, Manon, Meta, Clasine, Joelle, britt, Maxime, Victorine, Joep, Arne, en Michael, ik 
wil jullie bedanken voor de mooie tijd. Het bijzondere aan de groep vind ik dat iedereen 
bereid is om elkaar te helpen. Hierin spelen Karina, Helmy, Suzie, Christine en Aukje als 
sterkhouders een voorname rol. Een speciaal woord van dank wil ik aan Christine richten: 
jouw buitengewoon oprechte interesse in mijn weekend (en de verrichtingen van Ajax) zal 
ik missen!

Kamergenoten van A3 en B1, beste Herregodsje, Annieke, botsie, Leonie, Lehmann en 
alle b1-ers, ik heb van jullie genoten. Ontelbare uren hebben we samen doorgebracht in 
de krochten van het AMC, met als gevolg dat we een bijzondere band met elkaar hebben 
opgebouwd. Ook alle andere collega arts-onderzoekers: de collegialiteit, feestjes, borrels, 
wintersporten en buitenlandse congressen hebben de afgelopen jaren tot een waar feest 
gemaakt! Hannah en bart, het was een mooie ervaring om samen met jullie Sultan te zijn!

Beste Steven, beter goed gestolen dan slecht gekopieerd. Jouw stelling vind ik tekenend 
voor de enthousiaste wijze waarop jij door het leven gaat. Dank voor je vriendschap. Jouw 
mooiste verhaal in je carrière gaat nog beginnen, daar ben ik van overtuigd!

Beste mannen van zwaar ‘09, sportiviteit heeft me tijdens mijn promotie veel ontspanning 
gebracht. Samen fietsen in de Vogezen of de Zwitserse Alpen! We zijn een wonderlijke 
combinatie van lange snuiters. Mathieu, pompen en de Surinamer, wat een fenomenale 
combinatie! Folkert, je attente eigengereidheid is verfrissend! Pal, jouw huwelijk met Vief 
was één groot feest, bedankt dat ik er deel van uit mocht maken!

Beste bojkes, mijn vriendengroep uit Maastricht! Mannen, jullie vriendschap is mijn basis. De 
avonturen die we allemaal beleefd hebben staan voor altijd in mijn geheugen gegrift. Nog 
steeds kan ik een brede grijns op mijn gezicht toveren als ik aan sommige belevenissen met 
jullie terugdenk! Lode, ik vind het erg bijzonder jouw huwelijk met Noemi van zo dichtbij 
mee te hebben mogen maken. Ik hoop nog veel met en om jullie te kunnen lachen!
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Beste Paul, Sander en Joost. Alweer 13 jaar na onze eerste kennismaking kan ik me nu geen 
Amsterdam zonder jullie voorstellen. Joost, het is geweldig dat ik nog altijd met alles bij je 
terecht kan. Sander, al jouw geduld is beloond en ik geniet van je als vliegende bon vivant! 
Onze fietstochten waren episch! Paul, het is prachtig om van dichtbij te zien hoe jouw gezin 
met Siri tot wasdom komt! Dank voor jullie niet aflatende interesse in mijn wetenschappelijke 
besognes en jullie dierbare vriendschappen. 

Beste Frank en Robert, ik ben erg blij dat jullie mijn paranimfen zijn en naast mij zullen 
staan gedurende de verdediging. Beste Frank, kamergenoot van het eerste uur! Je bent echt 
mijn onderzoeksmaatje! Vanaf mijn eerste werkdag heb jij mijn promotie me(d)e (mogelijk) 
gemaakt! Je hebt een zeer attente en warme persoonlijkheid en hebt met onuitputtelijke 
interesse mijn voortgang gevolgd. Ik bewonder je keuze voor de huisartsgeneeskunde. 
Beste Robert, we hebben veel samen beleefd en zijn naar de top van de Kilimanjaro 
geklommen. Aldaar besloten we dat het leven net als het beklimmen van een berg is. Dat 
vind ik ook toepasselijk voor de totstandkoming van dit proefschrift. Veel bewondering heb 
ik voor jouw keuze om jouw geluk achterna te gaan in Duitsland. Frank en Robert, ik wil 
jullie bedanken voor jullie vriendschap en steun!

Lieve Hedy en Marnix! Het is alweer een tijd geleden dat ik plotseling in jullie familie terecht 
kwam. Jullie warmte, openheid en steun is me enorm dierbaar en heeft ervoor gezorgd dat 
ik me snel bij jullie thuis ben gaan voelen. berber en Josh, dat geldt ook voor jullie! 

Lieve Annelies, lieve oma, je hebt het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. De veerkracht, 
jeugdigheid en levensvreugde die jij bezit zijn bewonderingswaardig. Zo zie ik mezelf ook 
wel oud worden. Dank voor al jouw levenslessen! 

Lieve Pa, toen ik geboren werd, legde jij de laatste hand aan je eigen proefschrift; is  
de cirkel nu rond? Onze band heeft niet veel woorden nodig omdat ik me door je eeuwige 
rust altijd bij je thuis voel. Ik ben trots op jouw doorzettingsvermogen en wat je allemaal 
hebt bereikt. Magda, jij vult pa feilloos aan en bent altijd in ons geïnteresseerd! Ik hoop dat 
jullie de komende jaren samen veel van de wereld gaan ontdekken! 

Lieve Mam, ik kan me geen lievere en zorgzamere moeder wensen! Ik kan enorm genieten 
van de etentjes bij jou thuis. Daarnaast zijn onze gesprekken over grote en kleine zaken in 
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