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Chapter 10

Ayso H. de Vries

Samenvatting en Algemene Discussie



132. Samenvatting
 
Dit proefschrift beschrijft verschillende aspecten van 

CT colografie. Deze aspecten hebben gemeenschappelijk 

dat ze allen technische ontwikkelingen op het gebied van 

CT colografie evalueren. 

Voordat patiënten een CT colografie onderzoek (of 

een coloscopie) ondergaan, vindt er een laxerende 

darmvoorbereiding plaats. Deze darmvoorbereiding heeft 

als doel de beoordeelbaarheid van het onderzoek te 

verhogen. Een uitgebreide laxerende darmvoorbereiding 

wordt vaak door patiënten omschreven als het meest 

belastende onderdeel van het CT colografie onderzoek 

[1, 2]. Het ligt dus voor de hand om te de patiënten 

belasting van de darmvoorbereiding zo veel mogelijk te 

beperken.

Wanneer de patiënten belasting van dit onderdeel zou 

worden terug gebracht, zou dit mogelijk meer personen 

over de streep trekken om deel te nemen aan een 

screenringonderzoek. Echter, de beoordeelbaarheid 

van het onderzoek zou kunnen afnemen omdat meer 

darmoppervlak is bedekt met ontlasting. Deze ontlasting 

zou afwijkingen aan het oog van de radioloog kunnen 

onttrekken.

In hoofdstuk 2 hebben we 40 opeenvolgende 

patiënten gerandomiseerd voor vier verschillende 

milde darm voorbereidingen en deze vergeleken. De 

darmvoorbereidingen hadden een verschillend laxerend 

karakter.

Groep 1 kreeg 20 mg bisacodyl, groep 2 kreeg 30 mg 

bisacodyl, groep 3 ontving 20 mg bisacodyl (als in groep 

1) èn 8,2 g magnesium citraat en groep 4 ontving 30  mg 

bisacodyl (als in groep 2) èn 16,4 g magnesium citraat. 

De patiënten kregen daarnaast een tweedaags vezelarm 

dieet voorgeschreven en ontvingen oraal jodium en barium 

contrast om de ontlasting ‘aan te kleuren’ op de CT 

beelden. De groepen werden vergeleken op diagnostische 

kwaliteit van de CT beelden en patiëntenbelasting.

De resultaten lieten zien dat het beperken van de 

hoeveelheid laxerende middelen in de darmvoorbereiding 

(d.w.z. bisacodyl en magnesium citraat) geen negatief 

effect had op de diagnostische kwaliteit van het onderzoek. 

De diagnostische kwaliteit van de CT beelden van de groep 

die de minst belastende laxerende darmvoorbereiding 

had ondergaan (groep 1) was nog steeds als ‘goed’ of 

‘uitstekend’ beoordeeld. In deze studie ondervonden 

patiënten met een hogere dosering laxeermiddelen 

significant meer last van de darmvoorbereiding.

Op basis van deze bevindingen hebben we geconcludeerd 

dat CT colografie met een beperkte darm voorbereiding en 

oraal contrast slechts een minimale dosis laxeermiddelen 

vereist. In onze studie was slechts 20 mg bisacodyl nodig 

voor het verkrijgen van goede diagnostische kwaliteit van 

de CT beelden en werd hiermee de patiënten belasting 

significant beperkt.

Aangezien de beeldkwaliteit van de meest patiënt-

vriendelijke darm voorbereiding is beoordeeld als ‘goed’, 

is het waarschijnlijk dat de laxerende component van de 

voorbereiding zelfs verder kan worden terug geschroefd. 

Het beoordelen van CT colografie onderzoeken kan 

op twee verschillende manieren plaatsvinden: het kan 

tweedimensionaal (2D) of driedimensionaal (3D). In de 

praktijk worden de technieken complementair toegepast.

Bij een zogenaamde primaire 2D methode wordt bij het 

beoordelen van de dikke darm primair gebruik gemaakt 

wordt van 2D beelden. 3D beelden worden alleen gebruikt 

om een mogelijke afwijking te karakteriseren. Bij een 

primaire 3D methode is dit precies andersom.

Deze laatstgenoemde methode kan minder goed 

worden ingezet wanneer patiënten een beperkte 

darmvoorbereiding hebben ondergaan. Immers, een 

beperkte darmvoor-bereiding heeft een minder lege dikke 

darm tot gevolg, waardoor delen bedekt kunnen zijn met 

ontlasting. Deze ontlasting kan een een eventuele afwijking 

onttrekken aan het oog van de radioloog.

Een computer programma dat ontlasting ‘virtueel’ uit de 
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dikke darm verwijderd (zgn. electronic cleansing) zou dan 

uitkomst kunnen bieden.

In Hoofdstuk 3 wordt het effect bepaald van ‘electronic 

cleansing’ op de zichtbaarheid van darmpoliepen, de 

beoordelingstijd, de inspanning van de arts en zijn/haar 

vertrouwen in de juistheid van de beoordeling in een 

geselecteerde patiëntenpopulatie. Deze haalbaarheidsstudie 

werd uitgevoerd met behulp van een primaire 3D 

evaluatiemethode.

Voor deze studie vergeleken twee ervaren beoordelaars 

CT onderzoeken vóór en na ‘electronic cleansing’. Op 

basis van hun bevindingen konden we concluderen dat 

de zichtbaarheid van darmpoliepen die pas na ‘electronic 

cleansing’ zichtbaar werden (en dus onder ontlasting 

verborgen zaten) net zo groot was als darmpoliepen 

die in een leeg darmsegment zaten. Bovendien daalde 

met ‘electronic cleansing’ de evaluatie tijd, kostte het 

beoordelen van het onderzoek minder inspanning en had 

de arts meer vertrouwen in het feit dat de gehele dikke 

darm onderzocht was.

Op basis van deze bevindingen concludeerden wij dat 

‘electronic cleansing’ de primaire 3D evaluatie methode 

verbetert.

In Hoofdstuk 4 werd ‘electronic cleansing’ geëvalueerd 

in een ongeselecteerde patiëntenpopulatie. De populatie 

had een beperkte darm voorbereiding ondergaan en werd 

beoordeeld met twee verschillende beoordelingsstrategieën 

namelijk primair 2D zonder ‘electronic cleansing’ en 

primaire 3D met ‘electronic cleansing’. Deze twee 

strategieën zijn de voor de hand liggende strategieën bij 

patiënten die een beperkte darmvoorbereiding hebben 

ondergaan. Deze twee methoden werden vergeleken ten 

aanzien van accuratesse, beoordelingstijd en diagnostische 

kwaliteit.

De resultaten toonden aan dat het opsporen van klinisch 

relevante poliepen door zes getrainde, maar relatief 

onervaren waarnemers significant hoger was wanneer 

gebruik gemaakt werd van ‘electronic cleansing’. Ook 

zagen ervaren beoordelaars meer poliepen dan de 

onervaren beoordelaars. Er was overigens geen verschil 

tussen beide weergave methoden in deze waarnemers 

groep.

De specificiteit werd niet beïnvloed met het gebruik van de 

primaire 3D methode met ‘electronic cleansing’.

Ondanks de betere prestaties ten aanzien van poliep 

detectie voor de relatief onervaren waarnemers, was de 

primaire 3D methode met ‘electronic cleansing’ gevoeliger 

voor artefacten dan de 2D methode. Dit resulteerde in een 

lagere beoordeling van de diagnostische kwaliteit van de 

primaire 3D methode. Ook kostte het beoordelen van de 

primaire 3D beelden de meeste beoordelaars meer tijd dan 

de 2D beelden.

Het gebruik van oraal contrast heeft het mogelijk gemaakt 

om de laxerende component van de darmvoorbereiding in 

CT colografie terug te brengen. 

Echter een poliep omgeven door ontlasting met contrast 

materiaal is minder goed zichtbaar dan een poliep omgeven 

door lucht. Dit komt omdat het verschil in grijswaarden van 

de poliep ten opzichte van de omgeving tussen een poliep 

omgeven door lucht groter is dan een poliep omgeven door 

contrast materiaal. In Hoofdstuk 5 werd de invloed bepaald 

van contrast materiaal en stralingsdosis op de zichtbaarheid 

van darm poliepen. Daarvoor werd een studie uitgevoerd 

waarbij gemaakt was van een op een dikke darm gelijkend 

fantoom. In deze studie bepaalden drie beoordelaars 

de zichtbaarheid van 6 millimeter grote poliepen. Deze 

poliepen waren omgeven door ‘darminhoud’ van 

verschillend röntgen dichtheden (grijswaarden). De 

poliepen werden gescand met verschillende stralingsdoses.

De studie toonde aan dat een aanzienlijk hogere dosis 

straling nodig is om adequaat een poliep te visualiseren 

wanneer deze omgeven is door ‘darminhoud’ (met name 

wanneer deze een lage dichtheid heeft) dan wanneer een 

poliep omgeven is door de lucht.

Een nieuwe ontwikkeling in de radiologie is het gebruik 

van de computer bij het beoordelen van onderzoeken. 
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inmiddels bij ook in de CT colografie toegepast. 

In Hoofdstuk 6 is de toegevoegde waarde van een CAD 

algoritme bepaald. Veelbelovende resultaten van CAD 

ten aanzien van het verminderen van het aantal gemiste 

laesies voor minder ervaren waarnemers zijn gepubliceerd. 

Echter, de toegevoegde waarde van CAD voor ervaren 

waarnemers is nog steeds omstreden. Bovendien zijn de 

prestaties van CAD in eerdere studies slechts onderzocht in 

geselecteerde populaties met een hoge poliep prevalentie.

Dit kan een positief effect hebben gehad op de prestaties 

van de waarnemers omdat mogelijke afwijkingen mogelijk 

sneller werden geduid als een poliep. Daarom is gekeken 

of CAD de prestaties van een ervaren waarnemer 

kan verbeteren. Dit is gedaan aan de hand van 170 

opeenvolgend geïncludeerde patiënten met een verhoogde 

kans op dikke darmkanker.

In deze populatie had CAD een middelgrote poliep (6-

9mm) en drie poliepen van 10mm of groter gedetecteerd 

die in eerste instantie waren gemist door de beoordelaar. 

Als gevolg van deze extra ontdekkingen steeg de 

sensitiviteit van CT colografie zonder CAD voor patiënten 

met poliepen groter dan 6mm van 80 naar 82% met CAD. 

Voor patiënten met poliepen van 10mm en groter steeg 

deze van respectievelijk 64 naar 72%. Deze kleine toename 

was statistisch niet significant. De specificiteit bleef door de 

toevoegingen van het CAD algoritme (bijna) ongewijzigd.

Dus hoewel CT colografie met CAD enkele patiënten meer 

detecteerde dan CT colografie zonder CAD, had het geen 

significant positief resultaat op de prestaties van ervaren 

waarnemers in een populatie met een verhoogde kans op 

dikke darmkanker. 

Een beperking van deze studie was het relatief hoge aantal 

vlakke poliepen dat moeilijk detecteerbaar blijkt. Deze 

beperking zal worden besproken in de sectie ‘Algemene 

discussie’ van dit hoofdstuk.

Op dit moment is het lege artis om patiënten in zowel 

rug als buikligging te scannen. Dit wordt gedaan om 

de nauwkeurigheid van de poliep detectie te verhogen. 

Het combineren van beelden in rug- en buikligging kan 

de beoordelaar helpen poliepen te onderscheiden van 

ontlasting, omdat ontlasting, in tegenstelling tot poliepen, 

onderhevig is aan de zwaartekracht.

Het handmatig verifiëren van bevindingen in rug- en 

buikligging is een tijdrovende bezigheid omdat referentie 

punten zoals de flexura hepatica niet vastliggen maar 

mobile referentie punten zijn. Een geautomatiseerde 

matching methode kan dit proces mogelijk 

vergemakkelijken.

In Hoofdstuk 7 wordt de haalbaarheid van automatische 

matching van rug- en buikligging geëvalueerd aan de 

hand van zevenendertig coloscopisch bewezen poliepen 

als vast referentiepunt. Voor deze studie gebruikten we 

een algoritme gebaseerd op de gelijkenissen ten aanzien 

van de richting van darmsegmenten. De met een primaire 

3D-weergave techniek verrichte studie toonde aan dat de 

gematchte poliepen ongeveer 14 millimeter (bereik 0 – 59 

mm) van de uitgerekende locatie lagen. Het grootste deel 

van de poliepen (70%) werd daardoor direct zichtbaar in 

buikligging na matching. 

CT colografie is een onderzoeksmethode die de dikke 

darm visualiseert. Het biedt echter niet de mogelijkheid, 

in tegenstelling tot coloscopie, om een weefsel biopsie te 

nemen.

Volgens de Amerikaanse screeningsrichtlijnen [3] moeten 

alle patiënten met een grote poliep (10mm of groter) 

of middelgrote poliep (6-9 mm) verwezen worden voor 

colonoscopie. Echter, of deze middelgrote poliepen 

een indicatie zijn voor colonoscopie wordt nog hevig 

bediscussieerd. Het met behulp van CT colografie 

monitoren van de groei van deze poliepen is voorgesteld als 

een veilig alternatief [4]. Kleine (< 6mm) poliepen hoeven 

niet verwijderd te worden vanwege een verwaarloosbaar 

risico op kwaadaardige ontaarding. Uit deze richtlijnen kan 

men destilleren dat de grootte van de poliep van cruciaal 

belang voor de besluitvorming in CT colografie.
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Het doel van de studie in Hoofdstuk 8 was om de 

variabiliteit metingen van CT colografie en coloscopie te 

bepalen. Daarnaast was het doel structurele verschillen 

tussen de verschillende technieken te meten. De 

respectievelijke metingen werden verricht door drie ervaren 

CT colografie beoordelaars en drie ervaren maag-, darm- 

en leverartsen. 

Op basis van de resultaten van de studie concludeerden we 

dat;

1  het gebruik van een liniaal tijdens de coloscopie de 

precisie van de meting niet verhoogd vergeleken met het 

gebruik van een biopsie forceps.

2  wanneer gebruik wordt gemaakt met een liniaal de 

meting significant kleiner uitvalt dan wanneer deze met 

het oog wordt uitgevoerd of met een biopsie forceps. 

3  metingen tussen Radioloogen dichter bij elkaar liggen dan 

metingen van maag-, darm- en leverartsen.

4  Radioloogen in het algemeen poliepen groter meten dan 

maag-, darm- en leverartsen.

Algemene Discussie

 Dit proefschrift toont aan dat:

•  De diagnostische kwaliteit CT colografie bij patiënten 

die een voorbereidingsschema bestaande uit een 

vezelarm dieet, oraal jodium- en bariumcontrast en 

20 mg bisacodyl niet significant slechter is dan van 

voorbereidingsschema’s die de patiënt meer laxeren (en 

belasten).

•  Voor relatief onervaren CT colografie beoordelaars 

‘electronic cleansing’ (het virtueel verwijderen van 

ontlasting vermengd met contrast materiaal) een 

handig instrument is bij het beoordelen van patiënten 

die een beperkte darmvoorbereiding hebben 

ondergaan. Voor ervaren beoordelaars heeft het echter 

geen toegevoegd waarde. 

•  Men voorzichtig moet zijn met het reduceren van 

de stralingsdosis in een patiëntenpopulatie die een 

beperkte darmvoorbereiding heeft ondergaan. Het 

verminderde contrast tussen de darmwand en de 

darminhoud leidt bij lage dosis tot een verminderde 

zichtbaarheid van poliepen. 

•  Een computer aided detection (CAD) algoritme als 

back-up reader geen significante verbetering van de 

prestaties van een ervaren CT colografie beoordelaar 

geeft. 

•  Het automatisch correleren van identieke locaties in 

rug- en buikligging mogelijk is.

•  CT colografie beoordelaars darmpoliepen groter en 

met een grotere precisie meten dan maag-, darm- en 

leverartsen.

In grote studies in screeningspopulaties is wetenschappelijk 

aangetoond dat CT colografie een goede methode is voor 

het detecteren dikke darmkanker en voorlopers hiervan 

[5, 6]. Een screeningspopulatie is een populatie met een 

normale kans op het krijgen van dikke darm kanker. Deze 

studies laten een sensitiviteit van 90% voor de detectie van 

poliepen van 10 mm of groter zien [5] of een sensitiviteit 

die overeenkomt met die van coloscopie [6]. Dit laatste 

onderzoek wordt tot op heden beschouwd als de gouden 

standaard.

Echter, in Hoofdstuk 6 rapporteerden wij op basis van een 

vergelijkende studie van CT colografie en coloscopie een 

sensitiviteit van 72% voor deze grote poliepen. De detectie 

van deze poliepen lag dus bijna 20% lager dan in de 

bovengenoemde studies.

Een belangrijk verschil tussen onze studie en de 

bovengenoemde studies is de patiënten populatie. Onze 

studie werd uitgevoerd in een populatie met een verhoogde 

kans op dikke darmkanker. De patiënten in deze populatie 

hadden namelijk een persoonlijke voorgeschiedenis van 

dikke darmkanker of -poliepen of een familielid met 

een belaste voorgeschiedenis. Hierdoor verschilde onze 

populatie van een screeningpopulatie op twee punten 

namelijk de prevalentie van poliepen (die in onze studie 

hoger was) en het percentage vlakke poliepen (dat in onze 

studie ook hoger was).
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door zowel de CT colografie beoordelaars als het CAD 

algoritme. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in het feit 

dat detectie van poliepen bij CT colografie vooral gebaseerd 

is op de morfologie van een poliep. Eigenschappen als 

veranderingen in vaatstructuur en slijmvliesstructuur ter 

plaatse van de poliep worden echter, in tegenstelling tot 

coloscopie, niet gezien.

De relatief hoge prevalentie van vlakke poliepen kan 

te maken hebben met het feit dat veel patiënten uit de 

onderzochte populatie reeds eerder een coloscopie hadden 

ondergaan. Eerder uitgevoerd coloscopisch onderzoek kan 

er toe hebben geleid dat makkelijk-te-detecteren poliepen 

al verwijderd zijn. Hierdoor blijven relatief moeilijk-te-

detecteren poliepen achter in de darm. Bovendien kunnen 

de vorige coloscopisch verrichtte poliepverwijderingen 

niet volledig zijn geweest. De resten van deze poliepen 

zouden vlakker kunnen groeien dan de poliepen die initieel 

niet geheel verwijderd zijn. Hierdoor zouden moeilijk 

detecteerbare poliepen kunnen zijn ontstaan.

Verbetering van de detectie van deze vlakke laesies door 

opleiding, verbeterde CT data-acquisitie en hiervoor 

speciaal ontwikkelde (CAD) algoritmen zal slechts een 

beperkte toegevoegde waarde hebben in de verbetering 

van poliep opsporing in deze populatie. Dit komt omdat 

een groot deel van de gemiste laesies zelfs in retrospectie 

niet kan worden teruggevonden. Sommige onderzoekers 

zijn van mening dat voorzichtigheid geboden is bij het 

controleren van deze patiënten met CT colografie. Deze 

stelling wordt onderschreven door onze resultaten.

Om zo veel mogelijk patiënten deel te laten nemen 

aan een surveillance of screeningsprogramma voor 

dikke darmkanker, moet de patiënten belasting worden 

teruggebracht. Zoals aangegeven in Hoofdstuk 2, kan dit 

worden gedaan door het verminderen van het laxerende 

deel van de darmvoorbereiding die diarree en buikpijn 

veroorzaakt. 

Deze studie toonde aan dat het darmvoorbereiding schema 

met de minste bijwerkingen geen negatief effect had op de 

subjectieve beoordeelbaarheid van het onderzoek.

Op het moment dat dit proefschift is geschreven, worden 

de patiënten die in het Academisch Medisch Centrum een 

CT colografie onderzoek ondergaan niet meer voorbereid 

met laxerende middelen. Het huidige protocol van 

darmvoorbereiding bestaat uit een dosis van vier keer 50 ml 

oraal jodium contrast (meglumine ioxithalamate, 300mgI 

ml -1) in combinatie met een vezelarm dieet. Ook deze 

voorbereiding lijkt een goede beoordeelbaarheid van het 

onderzoek te geven. Omdat jodium contrast een milde 

laxerende werking heeft, wordt onderzocht of een verdere 

reductie van de dosis jodium contrast mogelijk is.

Deze ontwikkelingen kunnen een de bereidheid van 

de patiënt om deel te nemen aan een screenings- of 

surveillanceprogramma in de toekomst stimuleren. 

Het verminderen van de patiënten belasting van de 

darmvoorbereiding zal waarschijnlijk resulteren in 

meer vaste en minder vloeibaar ontlasting. Daarnaast 

zal de ontlasting minder goed met contrast gemengd 

worden en dus een minder homogeen aspect hebben. 

Deze verandering ten aanzien van de darminhoud 

zou het beoordelen van de CT colografie beelden 

kunnen belemmeren. Het zal nieuwe eisen stellen 

aan de vaardigheden van CT colografie beoordelaars, 

bovendien zal het ook leiden tot een vermindering van 

de werkzaamheid van de ‘electronic cleansing’ en CAD 

algoritmes. Daarom moet toekomstig onderzoek zich naast 

het optimaliseren van de darmvoorbereiding ook richten op 

het aanpassen van deze algoritmen.

Momenteel zijn de meeste commercieel verkrijgbare 

CT colografie werkstations uitgerust met CAD software. 

De bovengenoemde aanpassingen ten aanzien van de darm 

voorbereiding zal ook gevolgen hebben voor de prestaties 

van CAD. De prestaties van het algoritme om enerzijds 

darmpoliepen te detecteren en anderzijds het aantal vals 
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positieven te beperken (onterecht aan de CT colografie 

beoordelaar getoonde ‘poliepen’), is mede afhankelijk van 

het soort darmvoorbereiding. Dit komt enerzijds omdat met 

ontlasting bedekte poliepen niet te gedetecteerd kunnen 

worden, en anderzijds omdat ontlasting door het algoritme 

soms niet onderscheiden kan worden van darmpoliepen 

(wat resulteert in meer vals positieve bevindingen).

Het combineren van CAD met ‘electronic cleansing’ zou de 

prestaties van CAD theoretisch kunnen verhogen. Echter, 

zoals genoemd in Hoofdstuk 6 genereert het algoritme 

artefacten die interfereren met CAD. Zo herkent het CAD 

soms onvolledig verwijderde ontlasting als poliep. Om het 

beoordelen van het CT colografie onderzoek werkbaar te 

houden, moet het aantal suggesties dat door CAD gedaan 

wordt binnen redelijke grenzen blijven. Daarom zou de 

integratie van deze algoritmes onderwerp moeten zijn voor 

toekomstige studies. 

Sinds 2008 bevelen de American College of Radiology, 

de American Cancer Society, en de US Multisociety Task 

Force on Colorectal Cancer CT colografie in de Verenigde 

Staten aan als screeningsmethode voor dikke darmkanker. 

Deze instituten adviseren om vanaf een leeftijd van vijftig 

jaar elke vijf jaar te screenen. Of dit ook in Nederland gaat 

gebeuren is vooralsnog onduidelijk. Echter, als CT colografie 

onderdeel gaat uitmaken van een screeningsprogramma 

zullen asymptomatische en met name gezonde personen 

deelnemen aan dit programma. Deze personen zullen dan 

waarschijnlijk meermalen worden gescand.

CT colografie gaat mogelijk gepaard met een risico van 

kanker inductie en aangenomen wordt dat dit risico 

evenredig is met de hoeveelheid straling waaraan de 

persoon wordt blootgesteld. De stralingsdosis moet daarom 

in een screeningsprogramma zo laag mogelijk worden 

gehouden, zeker bij gezonde personen. In de afgelopen 

jaren was deze effectieve dosis in screeningsprotocollen 

ongeveer 6 mSv [7]. Dit is gelijk aan twee tot drie maal de 

achtergrond straling. Het risico van kanker inductie is dus 

zeer klein, vooral bij het gebruik nog verder geoptimaliseerd 

scan parameters. Het risico met een dergelijke stralingsdosis 

voor een persoon in de leeftijd van 50-75 jaar geschat in de 

orde van 3 op 10.000 voor een CT colografie.

In Hoofdstuk 5 hebben we laten zien dat het nastreven 

van een zo laag mogelijke stralingsdosis van het onderzoek 

het beperken van de darmvoorbereiding in de weg kan 

staan. In hoeverre de stralingsdosis verder gereduceerd kan 

worden in patiënten met een beperkte darmvoorbereiding 

is stof voor verder onderzoek.

De studie in Hoofdstuk 8 toont aan dat metingen 

uitgevoerd met CT colografie minder variabiliteit 

tussen waarnemers laten zien dan metingen met 

colonoscopie. Ook worden poliepen met CT colografie 

groter gemeten dan met colonoscopie. Als gevolg 

daarvan, zouden patiënten in de praktijk vaker worden 

verwezen voor colonoscopie omdat voor een eventuele 

verwijzing de grootte van de poliep het uitgangpunt is. 

Deze drempelwaarden werden overigens op basis van 

coloscopische metingen bepaald.

Echter, het verschil is ook persoonsafhankelijk waarbij er 

structurele verschillen bestaan tussen waarnemers. Daarom 

is het helaas niet mogelijk een verwijsdrempel te definiëren 

die voor alle radiologen van toepassing is. Om de bias 

te minimaliseren zou een persoonlijke kalibratie voor 

poliep grootte voor zowel radiologen als maag-, darm- en 

leverartsen een oplossing zijn.
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