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ADVANCES IN COLONOSCOPIC IMAGING  
&  
APPROACH TO DYSPLASIA IN IBD 
 
 

1. Geavanceerde colonoscopietechnieken zijn alleen zinvol indien de gebruiker adequaat 
getraind is en op een systematische wijze de dikke darm inspecteert  (Hoofdstuk 1) 
 

2. Ondanks dat confocale laser endomicroscopie (CLE) veelbelovend lijkt te zijn, is deze 
techniek op dit moment niet geschikt voor de dagelijkse praktijk  (Hoofdstuk 4) 

 
3. Detectie en differentiatie gaan hand-in-hand: allereerst moet alles gevonden worden, 

vervolgens moet onderscheid gemaakt worden tussen benigne en (pre)maligne 
 

4. Optische diagnose lijkt haalbaar, mits gedaan door getrainde colonoscopisten, maar of 
zij dit niveau kunnen behouden is nog onduidelijk  (Hoofdstuk 2) 

 
5. Het opsporen en onderscheiden van dysplastische afwijkingen tijdens surveillance 

colonoscopie bij IBD patiënten is moeilijk, zelfs voor experts (Hoofdstuk 3)  
 

6. IBD-gerelateerde dysplastische afwijkingen laten een instabieler chromosomaal profiel 
zien, wat mogelijk betekent dat deze sneller tot kanker ontwikkelen  (Hoofdstuk 5) 

 
7. Laaggradige dysplastische afwijkingen die gevonden worden in IBD patiënten kunnen 

endoscopisch verwijderd worden zolang de begrenzing duidelijk is  (Hoofdstuk 6) 
 

8. Het verhoogde darmkankerrisico in IBD patiënten lijkt te verminderen door betere 
ontstekingsremmende medicatie en adequate surveillance (Jess et al. 2012)  

 
9. Wetenschap is een vorm van altruïsme: de primaire drijfveer is het verbeteren van de 

zorg, niet omwille van het publiceren 
 

10. “Be not too tame neither, but let your own discretion be your tutor”   
(Hamlet, Shakespeare) 

Linda Wanders 
1 juli 2016 




