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DEEL I  Ontwikkelingen in colonoscopische beeldvorming

Colonoscopie is de gouden standaard voor het detecteren van dikke darmkanker 

en zijn voorloperafwijkingen, zogenaamde adenomen en geserreerde poliepen. 

Ondanks dat het de gouden standaard is hebben eerdere studies uitgewezen dat 

er nog steeds een significant aantal dysplastische afwijkingen en zelfs kankers 

gemist worden en laten als gevolg daarvan interval-kanker zien in de jaren 

direct na de colonoscopie.1 Deze imperfecte bescherming tegen darmkanker 

kan door verschillende factoren verklaard worden, waaronder tumorbiologie 

(bijvoorbeeld erfelijke darmkanker syndromen), patiënt-afhankelijke factoren 

(bijvoorbeeld dolichocolon, divertikels, onvolledige darmvoorbereiding), maar 

ook colonoscopist- en techniekafhankelijke factoren. 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht over de bestaande literatuur over de reeds 

gevestigde kwaliteitsindicatoren en geeft bovendien een uitgebreid overzicht over 

nieuwe colonoscopietechnieken die op dit moment beschikbaar zijn. Er zijn zes 

gevestigde kwaliteitsindicatoren, namelijk adenoom detectie rate (ADR), kwaliteit 

van de darmvoorbereiding (meestal gemeten aan de hand van de Boston Bowel 

Preparation score), cecum-intubatie rate (CIR), terugtrektijd, mate van discomfort 

(Gloucester Comfort Scale) en de hoeveelheid complicaties. In dit hoofdstuk wordt 

eveneens een overzicht gegeven in bestaande nieuwe beeldvormingstechnieken 

die zich richten op verbeterde detectie. Deze technieken kunnen gegroepeerd 

worden onder technieken die het slijmvlies-contrast vergroten, namelijk high-

definition colonoscopie (HD), chromoendoscopie (CE), digitale CE (Narrow 

Band Imaging (NBI), image-enhanced endoscopy (iScan), Fujinon intelligent 

chromoendoscopy (FICE)), autofluorescence imaging (AFI), en technieken die het 

endoscopische beeld vergroten, zoals cap-assisted colonoscopie (CAC), EndoCuff 

colonoscopie, breedbeeld colonoscopie en Third-eye retroscope colonoscopie 

(TER). 

Hoofdstuk 2 is een meta-analyse gericht op de diagnostische accuratesse 

(sensitiviteit, specificiteit, en real-time negatief voorspellende waarde (NPV)) voor 

de differentiatie tussen neoplastische en niet-neoplastische darmafwijkingen 

met narrow-band imaging (NBI), image-enhanced endoscopie (iScan), Fujinon 

intelligent chromoendoscopie (FICE), confocale laser endomicroscopie (CLE), en 

autofluorescence imaging (AFI). De resultaten van deze meta-analyse lieten zien 
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dat alle technieken, behalve AFI, geschikt zijn om betrouwbare optische diagnoses 

te stellen in de dagelijkse praktijk, mits ze gebruikt worden door getrainde 

colonoscopisten. Alleen experts gebruikmakend van CLE behaalden een real-time 

NPV boven 90%, wat de ondergrens is van de PIVI-richtlijnen voordat optische 

diagnose in de dagelijkse praktijk toegepast mag worden.2 

 
DEEL II  Aanpak van dysplastische afwijkingen in IBD 

Patiënten met langdurige inflammatoire darmziekten (IBD), zoals colitis ulcerosa 

en Crohnse colitis, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van dikke 

darmkanker.3,4 Vanwege dit verhoogde risico adviseren richtlijnen om deze 

patiënten regelmatig te controleren (surveillance) door middel van colonoscopie, 

zodat voorloperafwijkingen tijdig kunnen worden opgespoord en verwijderd 

waardoor darmkanker kan worden voorkomen.5-7 Tijdens colonoscopie kunnen 

verschillende soorten afwijkingen gevonden worden van dysplastische (potentieel 

kwaadaardige) afwijkingen tot niet-dysplastische (goedaardige). Het is met name 

belangrijk om onderscheid te maken tussen IBD-gerelateerde dysplastische 

afwijkingen en sporadische afwijkingen is belangrijk, gezien het feit dat de 

behandeling daarvan enorm verschilt. 

In Hoofdstuk 3 analyseren wij de accuratesse van acht expert colonoscopisten en 

negen niet-expert colonoscopisten in het onderscheiden van dysplastische van 

niet-dysplastische afwijkingen bij IBD-surveillance colonoscopie. Bovendien wordt 

gekeken naar de inter-observer overeenkomst. Een online vragenlijst met 30 casus 

was samengesteld, waarin voor elke casus een korte medische voorgeschiedenis  

en een foto van de gevonden afwijkingen bij pan-chromoendoscopische 

surveillance colonoscopie werd gegeven. Deze studie liet zien dat noch experts, 

noch niet-experts betrouwbaar onderscheid kunnen maken tussen dysplastische 

en niet-dysplastische afwijkingen. Deze resultaten onderstrepen dat alle  

afwijkingen die tijdens IBD-surveillance colonoscopie gevonden worden, 

verwijderd dienen te worden en ingezonden dienen te worden voor histologische 

analyse. 

Hoofstuk 4 focust zich primair op het voorkomen van dysplastische 

darmafwijkingen bij mensen die surveillance colonoscopie dienen ondergaan 
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voor langdurige Crohnse colitis.  Secundair werd er gekeken naar de accuratesse 

van CE gecombineerd met geïntegreerde CLE (iCLE) in het onderscheiden van 

dysplastische en niet-dysplastische afwijkingen. iCLE is een techniek die gebruik 

maakt van een geïntegreerde microscoop aan het uiteinde van de colonoscoop, 

waardoor het endoscopisch beeld van het slijmvlies in grote mate vergroot wordt, 

vrijwel identiek aan het histologische beeld. CE wordt gebruikt voor het opsporen 

van de afwijkingen, terwijl iCLE wordt gebruikt voor de differentiatie van de 

gevonden afwijkingen. Helaas diende de studie voortijdig te worden afgebroken 

vanwege het veelvuldig technisch falen van de apparatuur. Tot die tijd waren er 61 

surveillance colonoscopiën verricht in patiënten met langdurige Crohnse colitis. 

Onder de geïncludeerde patiënten werd geen kanker werden gevonden, maar 

wel bij 9.8% van de patiënten een of meerdere dysplastische darmafwijkingen, 

allen laaggradige dysplasie. Deze studie liet geen toegevoegde waarde zien in het 

onderscheiden van dysplastische afwijkingen van niet-dysplastische afwijkingen 

door middel van iCLE, ten opzichte van CE alleen.  Op basis van deze resultaten 

concludeerden wij dat iCLE een beperkte toepasbaarheid had in de dagelijkse 

praktijk als surveillance-strategie voor Crohnse colitis.  

In Hoofdstuk 5, onderzoeken wij DNA copy number alteraties in IBD-geassocieerde 

dysplastische afwijkingen en evalueren wij in welke mate deze alteraties 

verschillen in ten opzichte van sporadische dysplastische afwijkingen. Er werd 

naar het chromosomale profiel gekeken van 43 IBD-geassocieerde dysplastische 

afwijkingen (30 dysplastische afwijkingen en 13 kankers) en 142 sporadische 

dysplastische afwijkingen (35 gesteelde dysplastische adenomen, 83 niet-

gesteelde dysplastische adenomen en 24 kankers). De resultaten van deze studie 

lieten zien dat IBD-geassocieerde dysplastische afwijkingen aanzienlijk meer 

DNA copy number alteraties hadden dan sporadische adenomen en dat deze 

gelijkenis vertoonden met de kanker. Dit grillige patroon van IBD-geassocieerde 

dysplastische afwijkingen laat zien dat deze meer chromosomale instabiliteit 

hebben, dus mogelijk verder gevorderd zijn in hun progressie naar kanker. 

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, Hoofdstuk 6 werd een meta-analyse 

beschreven waarin het risico op kanker na endoscopische resectie van gesteelde 

dysplastische afwijkingen bij mensen met langdurige colitis ulcerosa werd 

geanalyseerd. Uit de data kwam een kankerrisico naar voren van 5.3 gevallen (95% 

confidence interval, 2.7-10.1) per 1000 patiëntjaren follow-up. Het risico op elke 
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vorm van dysplasie was 65 gevallen (95% confidence interval, 54-78 patiënten) 

per 1000 patiëntjaren follow-up. Deze resultaten laten zien dat patiënten met 

langdurige colitis die een endoscopische resectie van een gesteelde dysplastische 

afwijkingen ondergaan, een relatief laag risico hebben op het ontwikkelen van 

darmkanker in de jaren daaropvolgend. Het risico op enige andere vorm dysplasie 

is wel aanzienlijk, wat betekent dat deze patiënten onder nauwgezette surveillance 

dienen te blijven. 
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