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INTRODUCTIE

Dikke darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker 

in de westerse wereld. In Nederland werden er in 2014 zo’n 15.000 mensen 

gediagnosticeerd met dikke darmkanker en 5.000 mensen stierven in dat jaar 

aan deze ziekte.1,2 Dit maakt dikke darmkanker de op een na meest voorkomende 

vormen van kanker in Nederland.1 

Dikke darmkanker ontwikkelt zich uit dysplastische voorloper afwijkingen, 

meestal conventionele adenomen, maar ook sessiel geserreerde adenomen/

poliepen (SSA/Ps). Conventionele adenomen ontwikkelen zich tot darmkanker 

via de traditionele adenomen-carcinomen-sequentie, terwijl SSA/Ps het sessiele 

neoplasie traject volgen.3 

De gouden standaard om deze voorloper laesies op te sporen is colonoscopie, 

het inwendige onderzoek van de dikke darm. Niet alle afwijkingen die gevonden 

worden tijdens colonoscopie herbergen een risico op darmkanker, integendeel, 

de meeste laesies zijn zelfs volkomen onschuldig. De afwijkingen met een 

kwaadaardig potentie, conventionele adenomen en SSA/Ps, volgen een relatief 

langzaam proces van ongeveer 10-15 jaar voordat zij zich ontwikkelen tot kanker, 

wat ruimte creëert voor het tijdig opsporen en verwijderen van deze afwijkingen 

waardoor dikke darmkanker voorkomen wordt.4 

Omdat dikke darmkanker zo vaak voorkomt in Nederland, en omdat er de 

mogelijkheid bestaat om het tijdig op te sporen, heeft de Nederlandse overheid in 

2014 het Bevolkingsonderzoek Darmkanker opgericht.5 Inwoners van Nederland 

tussen de leeftijd van 55 en 75 jaar worden iedere twee jaar uitgenodigd om 

deel te nemen aan dit screeningsonderzoek voor dikke darmkanker. Deelnemers 

ontvangen een ontlastingstest (iFOBT) per post en indien deze positief is, worden 

zij daaropvolgend uitgenodigd voor een colonoscopie. 

De inhoud van dit proefschrift richt zich op het verbeteren van het opsporen 

(detectie) en herkennen (differentiatie) van dysplastische afwijkingen die 

tijdens colonoscopie gevonden worden in gemiddeld-risico populatie 

en zoomt vervolgens in op opsporen, herkennen en behandelen van 

dysplastische afwijkingen die gevonden worden bij mensen met inflammatoire  
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darmziekten (IBD), die een verhoogd risico hebben op het krijgen van dikke 

darmkanker. 

DEEL I  Ontwikkelingen in colonoscopische beeldvorming

Colonoscopie is de gouden standaard voor het opsporen en verwijderen van 

darmafwijkingen. Ondanks dat dit de gouden standaard is, is deze techniek zeker 

nog niet perfect. Studies hebben laten zien dat er nog steeds afwijkingen worden 

gemist, doordat deze te subtiel zijn om te zien, maar ook omdat ze buiten het zicht 

van het colonoscopie-beeld vallen.6 

Colonoscopie heeft enorme ontwikkelingen doorgemaakt in de afgelopen  

20 jaar. Standaard wit-licht heeft plaats gemaakt voor high-definition met optische 

zoom, waardoor het darmslijmvlies in groter detail bekeken kan worden. Andere 

nieuwe beeldvormingsontwikkelingen richten zich op het verbeteren van het 

slijmvliescontrast. Het contrast kan worden vergroot door zowel blauwe kleuring 

die op het slijmvlies wordt gesprayd (chromoendoscopie), als speciale lichtfilters 

voor een beter optisch contrast (Narrow Band Imaging, iSCAN en FICE). Naast 

deze verbeteringen om het slijmvlies beter in kaart te brengen, zijn er ook nieuwe 

technieken die tot doel hebben een uitgebreider zicht te leveren. Sommige 

technieken verruimen het standaardbeeld tot groter dan 170 graden (breedbeeld 

endoscopie), terwijl andere technieken tot doel hebben om darmplooien opzij  

te duwen zodat het darmslijmvlies beter bekeken kan worden (bijvoorbeeld  

Cap-assisted endoscopie en EndoCuff ). 

Een gedetailleerder beeld tijdens colonoscopie helpt colonoscopisten in het 

opsporen van darmafwijkingen, maar biedt hen ook de mogelijkheid om de 

gevonden afwijkingen in meer detail te bekijken. Op dit moment moeten nog alle 

gevonden afwijkingen naar de patholoog gestuurd worden om een histologische 

diagnose te stellen. Met sommige van de eerder beschreven nieuwe technieken is 

het mogelijk om de poriën in het darmslijmvlies te zien (zogenaamd pit-patroon)  

en microscopische bloedvaatjes. Verschillende classificatie-modellen zijn 

ontwikkeld om de colonoscopist te helpen met het stellen van een diagnose 

aan de hand van deze kenmerken, dus direct tijdens colonoscopie (“optische 
diagnose”).
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In 2011 heeft het Amerikaanse Genootschap voor Gastro-intestinale Endoscopie 

(ASGE) de PIVI-richtlijnen (Preservation and Incorporation of Valuable Endoscopic 

Innovations) samengesteld voor het stellen van optische diagnose tijdens 

colonoscopie voor zeer kleine (<5mm) darmpoliepen.7 In de praktijk betekent dit 

dat als een colonoscopist een negatief voorspellende waarde (NPV) van groter dan 

90% behaalt voor het diagnosticeren van deze poliepen als niet-adenomateus, 

dat deze darmpoliepen in het laatste deel van de dikke darm (recto-sigmoid) 

mogen blijven zitten en, indien deze elders bevinden, verwijderd mogen worden 

zonder dat deze naar de patholoog hoeven worden gestuurd voor diagnose.  

De uitkomst van de colonoscopie met het bijbehorende surveillance-interval  

kan bovendien direct na de procedure aan de patiënt medegedeeld worden. 

Dit zou in de dagelijkse praktijk tijd en pathologie-kosten kunnen besparen en 

bovendien hoeft de patiënt niet meer lang te wachten op de uitkomst van de 

colonoscopie.

 
DEEL II  Aanpak van dysplastische afwijkingen in IBD

In Nederland, zoals in de meeste andere westerse landen, is het gemiddelde 

risico om dikke darmkanker te ontwikkelen 4-5%.1 Sommige mensen hebben 

een verhoogd risico op het ontwikkelen van dikke darmkanker, zoals mensen  

met erfelijke darmkankersyndromen zoals FAP (familiaire adenomateuze polyposis), 

Lynch syndroom (formeel genaamd hereditaire non-polyposis colorectaal 

carcinoom ofwel HNPCC), mensen met een positieve familiegeschiedenis voor 

dikke darmkanker en als laatst mensen met een chronische ontsteking aan hun 

dikke darm, inflammatoire darmziekten (IBD). Deze mensen dienen nauwgezette in 

de gaten gehouden te worden (surveillance).8-10 Het is dan ook niet de bedoeling 

dat deze groep deelneemt aan het bevolkingsonderzoek, welke bedoeld is voor 

de gemiddeld risico individuen. 

Patiënten met langdurige inflammatoire darmziekten (IBD), hebben een 2 tot 3 

maal verhoogd risico op het krijgen van dikke darmkanker ten opzichte van de 

normale populatie. Zij worden daarom als hoog-risico groep beschouwd.11-12 

Dit verhoogde risico wordt met name bepaald door de duur en uitgebreidheid 

van de darmontsteking en de aanwezigheid van primaire scleroserende 

cholangitis (PSC), een chronische ontsteking aan de galwegen. Verder spelen een 
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positieve familiegeschiedenis voor dikke darmkanker en de aanwezigheid van 

pseudopoliepen en stricturen een rol.13-15

Het opsporen van dysplastische afwijkingen bij mensen met langdurige IBD is 

uitdagend. Het slijmvlies van deze patiënten is vaak beschadigd als gevolg van 

de ontsteking (o.a. verlittekening, pseudopoliepen, en chronische ontsteking). 

Bovendien zijn dysplastische afwijkingen in deze patiënten vaak subtiel en vlak, 

waardoor deze lastig op te sporen zijn, met name tegen een achtergrond van 

chronische ontsteking.16 

Om deze reden is er veel tijd en moeite gestoken om deze dysplastische 

afwijkingen zo goed mogelijk op te sporen tijdens surveillance colonoscopien bij 

mensen met IBD. Tot voor kort was de beste methode om dit te doen standaard 

wit-licht met vier willekeurige biopten elke 10cm door de gehele dikke darm, 

om zo ‘onzichtbare’ afwijkingen op te sporen.8 Studies hebben laten zien dat de 

opbrengst van deze willekeurige biopten verwaarloosbaar is.17 Door het nemen 

van deze willekeurige biopten wordt de patient wel (onnodig) blootgesteld aan 

complicaties, waaronder bloeding en perforatie. 

Chromoendoscopie (CE), vergezeld met gerichte biopten, heeft laten zien dat dit 

significant meer afwijkingen kan opsporen dan standaard wit-licht met gerichte 

biopten en is daarom de geadviseerde surveillance-methode voor mensen met 

langdurige IBD.8-10, 18,19 Tijdens chromoendoscopie wordt er gebruik gemaakt van 

een blauwkleuring (indigo-karmijn of methyleen blauw) die op het darmslijmvlies 

gesprayd wordt om het contrast te versterken. Helaas is deze techniek 

arbeidsintensief en vereist een perfect schone darm, omdat de blauwe vloeistof 

anders aan de resterende ontlasting blijft plakken en het zicht verslechtert. Tot op 

heden heeft nog geen andere techniek bewezen beter te zijn dan CE.

Tijdens surveillance bij IBD kan de colonoscopist een uitgebreid scala aan 

afwijkingen tegenkomen, van goedaardige afwijkingen (hyperplastische 

poliepen, pseudopoliepen) tot potentieel kwaadaardige poliepen (adenomen 

en geserreerde poliepen). Deze laatste groep kan onderverdeeld worden 

in sporadische afwijkingen, die bij iedereen kunnen voorkomen, en IBD-

geassocieerde dysplastische afwijkingen.16 Het is belangrijk om onderscheid  

hierin te maken, aangezien van IBD-geassocieerde dysplastische afwijkingen 
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wordt gedacht dat zij een hoger risico hebben op het ontwikkelen tot 

darmkanker.20 Bovendien wordt van IBD-geassocieerde dysplastische afwijkingen 

gedacht dat deze een indicatie zijn van een veld-defect, wat betekent dat er  

een verhoogd risico is op kanker in het gehele darmslijmvlies.21 

Tot op heden is er nog weinig bekend over de biologie van IBD-geassocieerde 

dysplastische afwijkingen en geen betrouwbare diagnostische markers 

zijn beschikbaar om het onderscheid te maken tussen sporadische en IBD-

geassocieerde dysplastische afwijkingen. De besluitvorming of een afwijking  

IBD-geassocieerd is wordt voornamelijk gemaakt op het endoscopische beeld van 

de afwijkingen, de rest van het slijmvlies en de medische voorgeschiedenis van  

de patient.8-10

Omdat er nog veel vraagstukken bestaan rondom het ontstaan van IBD- 

gerelateerde dysplasie, en er geen betrouwbare methode bestaat om onderscheid 

te maken tussen sporadische en IBD-geassocieerde dysplasie, is de beste 

behandelmethode van deze afwijkingen nog onduidelijk. Er is met name over 

vlakke dysplastische afwijkingen veel discussie gaande indien deze gevonden 

worden bij een persoon met langdurige IBD. Sommige richtlijnen adviseren om  

de gehele dikke darm (colectomie) te verwijderen op het moment dat zo’n  

afwijking gevonden wordt bij iemand met langdurige IBD.8-10 Alhoewel colectomie 

een effectieve methode is om deze vlakke afwijkingen te verwijderen en 

darmkanker in de toekomst te voorkomen, levert deze behandeling een enorme 

belasting op voor de patiënt. Voor gesteelde dysplastische afwijkingen, ongeacht 

of deze IBD-gerelateerd zijn of niet, adviseren meeste richtlijnen dat deze 

endoscopisch verwijderd kunnen worden.9-10 Hoe groot het risico op synchrone 

en/of metachrone darmkanker is na de endoscopische verwijdering van deze 

gesteelde dysplastische afwijkingen is nog onduidelijk. 

Concluderend kan worden gezegd dat patiënten met langdurige IBD een 

verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van dikke darmkanker, en dat 

surveillance technieken in deze patiënten verbeterd kunnen worden. Bovendien  

is er weinig bekend over de biologie van IBD-gerelateerde dysplastische 

afwijkingen en een optimaal behandel-algoritme is nog niet beschikbaar. 
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INTRODUCTIE EN OPZET VAN DIT PROEFSCHRIFT

OPZET VAN DIT PROEFSCHRIFT

Dit proefschrift heeft tot doel om een overzicht te geven van de reeds 

bestaande nieuwe colonoscopietechnieken die zich richten op het detecteren 

en differentiëren van afwijkingen die gevonden worden in de gemiddeld-risico 

populatie. Bovendien richt dit proefschrift zich op de aanpak (detectie, differentiatie 

en behandeling) van dysplastische afwijkingen bij mensen met langdurige IBD. 

 
DEEL I  Ontwikkelingen in colonoscopische beeldvorming

Goede-kwaliteit colonoscopie is afhankelijk van zowel de colonoscopist als de 

colonoscopietechniek. Het eerste hoofdstuk (Hoofdstuk 1) in dit proefschrift 

geeft een overzicht van alle gevestigde kwaliteitsparameters voor goede-

kwaliteit colonoscopie, als ook verschillende kwaliteits-verbeterende interventies 

om colonoscopie te verbeteren. Bovendien worden reeds beschikbare nieuwe 

colonoscopietechnieken in dit hoofdstuk beschreven en hun capaciteit om 

dysplastische afwijkingen te detecteren. 

Naast het vinden van zoveel mogelijk afwijkingen is het minstens zo belangrijk 

om de potentieel kwaadaardige afwijkingen differentiëren. Hoofdstuk 2 geeft 

een up-to-date overzicht van de diagnostische bekwaamheid van verschillende 

commercieel beschikbare colonoscopietechnieken (Narrow Band Imaging (NBI), 

iSCAN, FICE, CLE en AFI) voor optische diagnose van darmpoliepen in relatie tot 

de PIVI-richtlijnen.7 

 
DEEL II  Aanpak van dysplastische afwijkingen in IBD

Het onderscheiden van afwijkingen bij mensen met langdurige IBD is uitdagend 

en, omdat er geen betrouwbare marker beschikbaar is, wordt dit onderscheid 

hoofdzakelijk gemaakt op basis van de beoordeling van de colonoscopist. In 

Hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de bekwaamheid van zowel expert en niet-expert 

colonoscopisten in het differentiëren van dysplastische van niet-dysplastische 

afwijkingen die gevonden worden bij surveillance colonoscopie bij mensen met 

langdurige IBD. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de inter-observer variatie 
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tussen verschillende colonoscopisten in het differentiëren van sporadische 

adenomen en IBD-geassocieerde dysplastische afwijkingen. 

Het verhoogde risico op dikke darmkanker is uitgebreid onderzocht bij colitis 

ulcerosa, maar is minder bekend voor de ziekte van Crohn.11,12 Hoofstuk 4 is een 

prospectieve cohort studie, die tot doel heeft om beter in kaart te brengen om bij 

hoeveel Crohn-patiënten surveillance colonoscopie ondergaan dysplasie wordt 

gevonden. Deze studie kijkt ook naar de toegevoegde waarde van confocale 

laser endomicroscopie (iCLE) in het in-vivo differentiëren van afwijkingen die  

gevonden worden tijdens CE surveillance colonoscopie bij patiënten met 

langdurige Crohnse colitis. 

Een belangrijke obstakel waar colonoscopisten tegenaan lopen bij IBD  

surveillance colonoscopiën is het onderscheid maken tussen sporadische en 

IBD-geassocieerde dysplastische afwijkingen. IBD-geassocieerde dysplastische 

afwijkingen zijn vaak geassocieerd met een verhoogd risico op dikke darmkanker.16 

Tot dusver, weinig is bekend over de biologie van de IBD-geassocieerde afwijkingen 

en er zijn geen betrouwbare markers aanwezig om onderscheid te maken tussen 

deze twee vormen van dysplastische afwijkingen. Daarom richt Hoofdstuk 5 zich 

op DNA copy number alteraties bij IBD-geassocieerde dysplastische afwijkingen 

en in hoeverre deze verschillen van sporadische dysplastische afwijkingen.  

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat er een significant incidentie op kanker 

is na de detectie van een vlakke laaggradige dysplastische afwijking bij mensen 

met langdurige IBD.22 Het risico op kanker, na de resectie van een gesteelde 

dysplastische afwijking bij patiënten met langdurige IBD, is nog niet duidelijk 

beschreven. Hoofdstuk 6 onderzoekt het risico op kanker na het endoscopisch 

verwijderen van een gesteelde dysplastische afwijking bij mensen met langdurige 

colitis.
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