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Appendix

nEDERLAnDSE SAMEnVATTinG

Darmkanker is met circa 15.000 nieuwe gevallen per jaar de 2e meest voorkomende vorm van 

kanker in Nederland. Darmkanker ontstaat uit een voorstadium, poliepen, en het verwijderen van 

deze poliepen tijdens een dikke darmonderzoek (coloscopie) kan darmkanker voorkomen. Tot 

recent werd gedacht dat slechts één soort poliep, de adenoom, kan uitgroeien tot darmkanker. 

Als gevolg hiervan werden tijdens een coloscopie alleen de adenomen opgespoord en verwijderd. 

Echter, recent is gebleken dat 15-30% van alle darmkankers uit een ander soort poliep ontstaat; de 

serrated poliep (zaagtandvormige poliep). Serrated poliepen kunnen worden onderverdeeld in drie 

groepen: hyperplastische poliepen, sessiel serrated poliepen en traditioneel serrated adenomen. 

Hyperplastische poliepen komen het vaakst voor (±75% van alle serrated poliepen) en zullen praktisch 

nooit uitgroeien tot darmkanker. Zowel sessiel serrated poliepen als traditioneel serrated adenomen 

kunnen wél uitgroeien tot darmkanker. Traditioneel serrated adenomen zijn zeer zeldzaam (<1% van 

alle serrated poliepen). Sessiel serrated poliepen komen echter frequent voor (±25% van alle serrated 

poliepen) en zijn het voornaamste onderzoeksonderwerp van dit proefschrift.  

Tot 9% van de patiënten met darmkanker blijkt in de voorafgaande jaren een coloscopie te hebben 

ondergaan. Een coloscopie beschermt dus niet volledig tegen darmkanker. Verschillende studies hebben 

aangetoond dat een relatief groot aantal van de interval kankers uit serrated poliepen is ontstaan. De 

reden hiervoor kan worden gezocht in een combinatie van verschillende klinische als ook translationele 

verklaringen. Ten eerste zijn serrated poliepen tijdens een coloscopie lastig te herkennen. Ze worden 

dan ook vaak gemist en dus niet verwijderd. Verschillende studies laten zien dat de detectiegraad van 

serrated poliepen met een tienvoud kan verschillen tussen endoscopisten. Daarnaast is het nog niet 

in ieder coloscopie centrum gebruikelijk om alle gevonden serrated poliepen te verwijderen. Dit komt 

voornamelijk omdat ze lange tijd als onschuldig zijn beschouwd.  Het betreft voornamelijk kleinere 

hyperplastische poliepen in het distale colon. Tevens  is  gebleken dat endoscopisten moeite hebben 

om hyperplastische poliepen van sessiel serrated poliepen te onderscheiden, waardoor sessiel serrated 

poliepen ten onrechte achtergelaten worden  in de dikke darm. Ook bij het verwijderen van een sessiel 

serrated poliep liggen er gevaren op de loer. Doordat deze poliepen zeer moeilijk afgrensbaar zijn, 

blijkt het voor endoscopisten lastig om te zien of de poliep in zijn geheel verwijderd is. Eén studie 

laat zien dat er in 31% van de gevallen restweefsel achter blijft ondanks dat de endoscopist dacht 

radicaal te zijn geweest. Naast endoscopisten, hebben ook pathologen moeite om de verschillende 

soorten serrated poliepen van elkaar te onderscheiden. Hierdoor zal een deel van de patiënten dan 

wel te vroeg, dan wel te laat worden opgeroepen voor een volgende controle coloscopie. Ook is het 

tot op heden niet bekend welke DNA veranderingen er precies voor zorgen dat serrated poliepen zich 

ontwikkelen tot kanker. Dit maakt het voor pathologen nog lastiger om een onschuldige poliep van een 

potentieel gevaarlijke poliep te onderscheiden. Als laatste is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker 

niet ingesteld op het detecteren van serrated poliepen in een vergevorderd stadium, omdat serrated 

poliepen niet frequent bloeden en dus niet resulteren in een positieve screeningstest. 



Processed on: 12-12-2016Processed on: 12-12-2016Processed on: 12-12-2016Processed on: 12-12-2016

507009-L-bw-Ijspeert507009-L-bw-Ijspeert507009-L-bw-Ijspeert507009-L-bw-Ijspeert

Nederlandse samenvatting

207

Het doel van dit proefschrift was enerzijds om beter te begrijpen welke moleculaire veranderingen 

er betrokken zijn bij de overgang van serrated poliep naar darmkanker en anderzijds om het beleid 

omtrent serrated poliepen in de praktijk te verbeteren.  

Hoofdstuk 1 is een review, waarin we  de bestaande literatuur over de moleculaire veranderingen 

die gepaard gaan met het ontstaan van darmkanker uit serrated poliepen hebben samengevat. Ook 

worden de klinische gevolgen hiervan uitgediept. De belangrijkste conclusie van de review is dat de 

kennis omtrent serrated poliepen een enorme toevlucht heeft genomen in de afgelopen 10 jaar. Echter 

bestaan er tot op heden ook nog belangrijke hiaten in onze kennis. Dit is voornamelijk te verklaren 

doordat de overgrote meerderheid van uitgevoerde studies retrospectieve observationele analyses 

betreft, met een gebrek aan hoge kwaliteit endoscopische, histopathologische en moleculaire data.

In Hoofdstuk 2 beschrijven we ons onderzoek naar moleculaire veranderingen die gepaard gaan met 

de ontwikkeling van darmkanker in sessiel serrated poliepen.  In totaal 35 sessiel serrated poliepen 

met een focus van dysplasie of kanker zijn op moleculair niveau onderzocht. DNA uit het gedeelte 

zonder progressie werd vergeleken met DNA uit het gedeelte met dysplasie of kanker. In het bijzonder 

werden de poliepen met uitval van MLH1 vergeleken met poliepen zonder uitval van MLH1. MLH1 

is een gen dat fouten in het DNA opspoort en herstelt. Uitval van dit gen vergroot de kans  op het 

ontstaan van darmkanker. Op basis van ons onderzoek konden we twee onafhankelijke ontstaanswijzen 

van darmkanker uit sessiel serrated poliepen identificeren. In 60% van alle poliepen werd progressie 

met uitval van MLH1 gevonden. Deze poliepen werden bijna uitsluitend hogerop in de dikke darm 

gevonden in vrouwen op een relatief oudere leeftijd.  In 40% van de poliepen werd progressie zonder 

uitval van MLH1  gevonden. Dit werd gekenmerkt door  een gestoorde signaaltransductie van andere 

systemen in de cel, zoals het WNT, TP53 en TGF-β signaaltransductie systeem. Deze poliepen werden 

in zowel mannen als vrouwen gevonden op een relatief jonge leeftijd.  Inzichten in de ontstaanswijze 

van darmkanker uit sessiel serrated poliepen kunnen uiteindelijk bijdragen aan een meer gerichte 

vorm van screening en behandeling.

In Hoofdstuk 3 hebben we het  voorkomen (de prevalentie) van serrated poliepen beschreven bij 

mensen die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. We hebben de 

gegevens vergeleken van vijf cohorten uit verschillende Europese landen. In twee cohorten werd 

aan iedere deelnemer van het bevolkingsonderzoek direct een coloscopie aangeboden. In de andere 

drie cohorten werden deelnemers eerst voorgeselecteerd middels een ontlastingstest waarbij werd 

gekeken naar bloed in de ontlasting. Alleen bij een positieve test werden de deelnemers verwezen 

voor een coloscopie. Het doel van onze studie was om een beter beeld te krijgen van de verschillen 

tussen Europese landen in de gerapporteerde prevalentie van serrated poliepen. De gerapporteerde 

prevalentie van tenminste één serrated poliep liep uiteen tussen de 15.1% en 27.2% (mediaan 

19.5%), van tenminste één sessiel serrated poliep tussen de 2.2% en 4.8% (mediaan 3.3%) en van 

tenminste één klinisch relevante serrated poliep tussen de 2.1% en 7.8% (mediaan 4.6%).  Er werd 
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geen verschil gevonden in de gerapporteerde prevalentie tussen de cohorten waarbij direct een 

coloscopie werd aangeboden en de cohorten waarbij werd voorgeselecteerd met een ontlastingstest. 

Ook werden er geen verschillen gevonden op basis van geslacht of leeftijd. De mediane prevalentie, 

zoals gerapporteerd in deze studie, zou kunnen dienen als minimum standaard voor de detectie 

van serrated poliepen binnen het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, voor zowel mannen als 

vrouwen tussen de 50-75 jaar.

De resultaten van bovenstaande studie kunnen worden vergeleken met de resultaten uit Hoofdstuk 

4. In dit hoofdstuk hebben we de prevalentie en het risico van sessiel serrated poliepen beschreven, 

als gerapporteerd in een coloscopie centrum met kwalitatief hoogstaande zorg van endoscopisten 

als ook pathologen. De prevalentie van sessiel serrated poliepen in een algemene patiëntenpopulatie 

bleek hoger dan eerder gerapporteerd (8.2% over het geheel genomen en 9.0% in individuen boven 

de leeftijd van 50 jaar). De prevalentie bleek samen te hangen met de indicatie voor de coloscopie. 

Patiënten die een coloscopie ondergingen wegens surveillance of een verhoogd familiair risico 

hadden een hoger risico op sessiel serrated poliepen dan patiënten die waren doorverwezen met 

klachten van de buik. Secundair aan deze resultaten werd aangetoond dat de detectie van sessiel 

serrated poliepen geassocieerd is met het tegelijkertijd detecteren van vergevorderde adenomen of 

darmkanker. De resultaten van deze studie kunnen dienen als voorbeeld voor de detectiegraad van 

sessiel serrated poliepen in de algemene praktijk. Normen zouden hierbij kunnen worden aangepast 

op basis van het type patiënt en de meest voorkomende indicatie voor coloscopie in een individueel 

coloscopie centrum. 

Naast een ontlastingstest, bestaan er ook andere methodes om een voorselectie te maken wie er wel 

en wie er geen coloscopie zou moeten ondergaan binnen het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. 

Eén van deze methodes is het maken van een CT-colon. Hierbij wordt middels een CT-scan de dikke 

darm gevisualiseerd. Het gebruik van dit onderzoek als triage test binnen het bevolkingsonderzoek is 

herhaaldelijk onderzocht voor de detectie van vergevorderde adenomen en darmkanker. Echter, de 

detectie van vergevorderde sessiel serrated poliepen is hierbij zelden meegenomen. In Hoofdstuk 

5 beschrijven we een onderzoek waarbij we de detectiegraad van vergevorderde sessiel serrated 

poliepen hebben vergeleken tussen twee screening strategieën. Bij de eerste strategie ondergingen 

deelnemers een CT-colon, gevolgd door een coloscopie in het geval van een positieve test. In de 

tweede strategie ondergingen deelnemers direct een coloscopie. De detectiegraad van vergevorderde 

sessiel serrated poliepen bleek significant hoger te zijn bij de tweede strategie, met een odds ratio 

van 5.5 (95% CI 2.6-11.6; p<0.001). Deze odds ratio steeg naar 7.7 (95% CI 2.7-21.6; p<0.001) voor 

deelnemers waarbij de sessiel serrated poliep de meest vergevorderde laesie was (exclusie van 

patiënten met vergevorderde adenomen of darmkanker). De eerste strategie bleek voornamelijk 

ondergeschikt voor het detecteren van vlakke sessiel serrated poliepen met dysplasie, gelegen 

proximaal (hogerop) in de dikke darm. Om deze reden lijkt een CT-colon een minder geschikte test 

voor de triage van deelnemers binnen het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.
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Naast een ontlastingstest op bloed of een CT-colon kan de triage van deelnemers binnen het 

bevolkingsonderzoek naar darmkanker ook plaatsvinden op basis van klinische risicofactoren. 

Hierbij wordt de voorafkans op darmkanker of vergevorderde poliepen bepaald op basis van het 

wel of niet hebben van één of meerdere risicofactoren, zoals roken of het mannelijk geslacht. Er 

zijn reeds meerdere risicofactoren bekend die zijn geassocieerd met een hogere detectiekans van 

vergevorderde adenomen en darmkanker. In Hoofdstuk 6 hebben we een onderzoek beschreven dat 

onderzocht of deze risicofactoren ook kunnen worden gebruikt voor de detectie van vergevorderde 

serrated poliepen. Uit onze analyse is gebleken dat van alle onderzochte factoren, voornamelijk roken 

(odds ratio van 4.5) een sterke associatie heeft met vergevorderde serrated poliepen binnen een 

asymptomatische screeningspopulatie. Daarnaast lijkt een hogere inname van vezels geassocieerd te 

zijn met een hoger risico op vergevorderde serrated poliepen. Andere risicofactoren voor darmkanker, 

zoals bloed in de ontlasting, bleken geen relatie te hebben met het voorkomen van vergevorderde 

serrated poliepen. Omdat bloed in de ontlasting geen voorspeller blijkt te zijn voor het hebben van 

vergevorderde serrated poliepen en de veelbelovende resultaten van andere risicofactoren zoals 

roken, zijn wij van mening dat het mogelijk moet zijn om een meer accurate screeningsmethode 

te ontwikkelen dan op dit moment in Nederland is geïmplementeerd.  Dit screeningsprogramma 

moet niet alleen gericht zijn op het detecteren van vergevorderde adenomen en darmkanker, maar 

ook op het detecteren van vergevorderde serrated poliepen. Deze programma�s zouden gebruik 

kunnen maken van het testen van bloed en/of DNA veranderingen in de ontlasting, maar zou ook de 

toegevoegde waarde van gemakkelijk te meten klinische risicofactoren voor darmkanker, zoals roken, 

moeten meenemen in een overkoepelend risico-stratificatiemodel. 

De volgende vier hoofdstukken van dit proefschrift staan in het teken van het verbeteren van de 

klinische praktijkvoering van zowel endoscopisten als pathologen op het gebied van serrated 

poliepen. Zoals hierboven reeds besproken, verschilt de detectiegraad van serrated poliepen sterk 

tussen individuele endoscopisten. Het is te verwachten dat een lagere detectiegraad bijdraagt  aan 

een hoger risico op interval kanker. Een parameter die de detectiegraad van serrated poliepen onder 

individuele endoscopisten inzichtelijk maakt, zou kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit 

van een coloscopie. In Hoofdstuk 7 hebben we de detectiegraad van serrated poliepen gelegen in 

het proximale colon (hogerop in de dikke darm) onder verschillende endoscopisten beschreven. Deze 

parameter hebben we afgezet tegen de detectiegraad van adenomen en de detectiegraad van alle 

klinisch relevante serrated poliepen (dus ook de poliepen gelegen in het distale colon). We hebben 

aangetoond dat de detectiegraad van proximale serrated poliepen sterk verschilt tussen individuele 

endoscopisten (van 3% tot 19%). Verder hebben we laten zien dat de detectiegraad van proximale 

serrated poliepen zeer goed correleert met de detectiegraad van alle klinisch relevante serrated 

poliepen (ρ=0.94) en redelijk correleert met de detectiegraad van adenomen (ρ=0.55). De variabiliteit 

in de detectiegraad van proximale serrated poliepen kon grotendeels worden verklaard door een 

verschil in de detectie van serrated poliepen groter dan 5mm tussen high-detectors en low-detectors. 

Daarnaast werd er ook een duidelijk verschil gevonden in de detectiegraad van serrated poliepen 
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boven de 10mm, wat suggereert dat een substantieel deel van de klinisch relevante poliepen wordt 

gemist door de low-detectors tijdens een coloscopie. Om deze reden lijkt de detectiegraad van 

proximale serrated poliepen van toegevoegde waarde als kwaliteitsparameter voor een coloscopie. 

Deze zou kunnen worden ingesteld naast de adenoom detectiegraad, welke de meest gebruikte 

kwaliteitsparameter is op dit moment. Om ons aanbevelen meer kracht bij te zetten zou er verder 

onderzoek gedaan moeten worden naar de relatie tussen de detectiegraad van proximale serrated 

poliepen van een individuele endoscopist en het optreden van interval kanker.

In Hoofdstuk 8 hebben we ons gericht op een ander aspect van een kwalitatief hoogstaande 

coloscopie: het vermogen om de aard van verschillende poliepen al tijdens een coloscopie van 

elkaar te kunnen onderscheiden. Een accurate endoscopische differentiatie maakt het onder 

andere mogelijk om een meer gerichte behandelmethode toe te passen tijdens de coloscopie, 

gericht op de eigenschappen van ieder type poliep. Daarnaast zou, bij een accurate endoscopische 

diagnose, beoordeling door de patholoog overbodig worden, wat zou kunnen leiden tot een meer 

kosteneffectieve bedrijfsvoering. Zo zou de surveillance termijn al kunnen worden ingeschat op 

basis van de door de endoscopist ingeschatte aard van de gevonden poliepen. In dit hoofdstuk 

hebben we echter laten zien dat het zeer lastig is om kleine (tot 5mm) sessiel serrated poliepen te 

onderscheiden van hyperplastische poliepen en adenomen. Slecht 24.4% van alle gedetecteerde 

kleine sessiel serrated poliepen werd accuraat geïdentificeerd tijdens coloscopie. Dit terwijl in 

6.9% van de gevallen kleine sessiel serrated poliepen de surveillancetermijn bepaalden in deze 

patiëntengroep (op basis van de huidige Amerikaanse surveillance richtlijn). Slechts 53.3% van alle 

patiënten met tenminste één kleine sessiel serrated poliep zou 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 op dit moment invoering van de surveillance bepaling op basis van de 

inschatting van de endoscopist nog niet mogelijk is. Een gevalideerd classificatiesysteem voor de 

endoscopische diagnose van kleine poliepen, waaronder sessiel serrated poliepen, zou hier mogelijk 

verandering in kunnen brengen.  

In Hoofdstuk 9 beschrijven we de ontwikkeling en validatie van een dergelijk classificatiesysteem 

(de WASP-classificatie).  Dit is het eerste model dat de endoscopische differentiatie van zowel kleine 

adenomen, hyperplastische poliepen en sessiel serrated poliepen mogelijk maakt. We hebben hiervoor 

zowel gebruikt gemaakt van de reeds eerder ontwikkelde NICE-classificatie voor de differentiatie van 

hyperplastische poliepen en adenomen als van de criteria opgesteld door Hazewinkel et al. voor 

de differentiatie van serrated poliepen. We hebben een set van representatieve afbeeldingen van 

kleine adenomen, hyperplastische poliepen en sessiel serrated poliepen gebruikt om de WASP 

classificatie te valideren. Een gestructureerde training over de WASP-classificatie onder 10 MDL-

artsen leidde tot een significante verbetering in de endoscopische diagnose van kleine poliepen in 

deze set afbeeldingen. Onderzoek na zes maanden op een andere set afbeeldingen toonde aan dat 

deze verbetering van blijvende aard was.  De WASP-classificatie is het eerste systeem dat de optische 
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diagnose van alle veelvoorkomende poliepen mogelijk maakt, inclusief sessiel serrated poliepen. 

Dit optisch classificatiemodel kan mogelijk bijdragen aan de veilige invoering van een strategie 

waarbij de surveillancetermijn na het verwijderen van kleine poliepen wordt bepaald op basis van de 

optische diagnose van de endoscopist. Om dit te realiseren zal de WASP-classificatie echter eerst in 

de dagelijkse praktijk moeten worden gevalideerd.  

Hoofdstuk 10 gaat over de praktijkvariatie tussen pathologen in het differentiëren van de 

verschillende subtypes serrated poliepen. In dit onderzoek is de variabiliteit onderzocht tussen de 

verschillende pathologie laboratoria in Nederland, werkzaam binnen het bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. Hierbij hebben we gekeken naar de spreiding in frequentie van het diagnosticeren van 

sessiel serrated poliepen ten opzichte van hyperplastische poliepen. Daarnaast hebben we gekeken 

of de invoering van een verplichte e-learning zou leiden tot meer consistente praktijkvoering tussen 

de laboratoria. Resultaten van dit onderzoek laten zien dat de frequentie waarop een sessiel serrated 

poliep wordt gediagnosticeerd sterk varieert tussen de onderzochte pathologie laboratoria. Het 

laboratorium met de laagste frequentie beoordeelde 5% van alle serrated poliepen als een sessiel 

serrated poliep, terwijl het laboratorium met de hoogste frequentie dit deed in 47% van de gevallen. 

Vergeleken met het laboratorium met de gemiddelde frequentie, scoorden 22 van de 44 (50%) 

laboratoria een significant hogere dan wel lagere odds ratio voor het diagnosticeren van een sessiel 

serrated poliep. Na invoering van de verplichte e-learning bleek de variabiliteit tussen de laboratoria 

significant te zijn afgenomen (p=0.02). Deze resultaten geven in de eerste plaats aan dat er nog steeds 

een grote spreiding bestaat tussen pathologen in het diagnosticeren van sessiel serrated poliepen. 

Dit is van belang in de klinische praktijk omdat het surveillance termijn na een coloscopie idealiter 

zou moeten worden bepaald op basis van het type poliep dat is verwijderd tijdens de coloscopie. Het 

onvermogen om op gelijke wijze serrated poliepen te onderscheiden, zal daarom leiden tot ongelijke 

praktijkvoering en een hoger risico op zowel over- als wel onder behandeling van de individuele 

patiënt. Daarnaast laat deze studie zien dat invoering van gericht onderwijs kan helpen om het 

verschil in praktijkvoering te verkleinen. Gerichte training aan pathologen zou dan ook op grote 

schaal moeten worden ingevoerd.     

De laatste twee hoofdstukken van dit proefschrift beschrijven de klinische praktijk omtrent het 

serrated polyposis syndroom. Dit syndroom wordt gekenmerkt door het hebben van een veelvoud 

aan serrated poliepen in de dikke darm en is geassocieerd met een verhoogd risico op darmkanker. Er 

is op dit moment nog geen kiembaanmutatie bekend dat dit syndroom kan verklaren. Om deze reden 

zijn er klinische criteria opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie waaraan moet worden 

voldaan om dit syndroom te kunnen diagnosticeren. Hoofdstuk 11 beschrijft een casus omtrent het 

klinische beloop van een 59-jarige vrouw waarbij het serrated polyposis syndroom initieel niet was 

herkend. Dit resulteerde in een ontoereikende behandeling en surveillance met als resultaat het 

optreden van een darmkanker onder surveillance. Deze casus dient als voorbeeld voor het belang van 

de herkenning en juiste behandeling van het serrated polyposis syndroom.  
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In Hoofdstuk 12 wordt een onderzoek beschreven waarbij de risicofactoren op darmkanker zijn 

onderzocht binnen een groot internationaal cohort van 434 patiënten met serrated polyposis 

syndroom. Daarnaast is het risico op darmkanker onder surveillance bekeken. Resultaten van deze 

studie laten zien dat de aanwezigheid van tenminste één serrated poliep met dysplasie, tenminste 

één vergevorderd adenoom en/of het voldoen aan zowel Wereldgezondheidsorganisatie criterium 1 

en criterium 3 voor de diagnose van serrated polyposis syndroom is geassocieerd met het optreden 

van darmkanker. Daarentegen bleek roken een negatieve associatie te hebben met darmkanker, wat 

mogelijk verklaard kan worden door het feit dat deze patiënten een andere oorzaak hebben voor 

het voldoen aan dit syndroom. De incidentie van darmkanker, na het verwijderen van alle relevante 

poliepen, werd berekend op 1.9 gevallen per 1000 persoonsjaren aan surveillance. Dit kwam overeen 

met een 5-jaars cumulatieve incidentie van 1.5%. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat 

het risico op darmkanker tijdens surveillance waarschijnlijk lager ligt dan eerder beschreven in de 

literatuur. Een meer persoonsgebonden behandeling en surveillance van patiënten met serrated 

polyposis syndroom, gebaseerd op individuele risicofactoren, zou mogelijk zowel het aantal 

benodigde coloscopieeën als wel het aantal intervalkankers onder surveillance kunnen verlagen.
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nooit bestaan. Met je tomeloze inzet, je enthousiasme, je vermogen om mensen te binden en je 

scherpe klinische blik ben je een voorbeeld voor iedere onderzoeker. Een echter power vrouw! Ik 
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met elkaar te maken zullen hebben! Ik kijk nu al uit naar een cappuccino bij de Starbucks en (zelfs) 

naar de nieuwste hockeyverhalen van Stijn en Floor.

Beste Paul,

Toen ik naar je toe kwam met het idee om de master tot klinisch epidemioloog te gaan doen naast mijn 

promotie, twijfelde je geen minuut. Niet alleen heb je me hierin financieel ondersteund. Ook gaf je 

me het gevoel dat er op de afdeling alle ruimte bestaat voor zelfontplooiing naast het dagelijkse werk 

als arts-onderzoeker. Gedurende mijn promotie kon ik met jou vooral de grotere lijnen bespreken, 

en heb je geleerd hoe leiderschap en benaderbaarheid hand in hand kunnen gaan. Dank daarvoor!

Lieve Manon en Barbara,

Ook jullie zijn onmisbaar geweest voor een onvergetelijke tijd als onderzoeker op C2. Niet alleen 

hebben jullie enorm veel coloscopieeën verricht en zo mijn studies mede mogelijk gemaakt. Ook 

kwam ik graag op jullie kamer om even bij te kletsen en jullie altijd goed gevulde snoeppot leeg te 

roven. Hopelijk kunnen jullie mij over een paar jaar als AIOS MDL de fijne kneepjes van het vak leren, 

want ik ken niemand zo vaardig als jullie twee! 

Beste Carel, 

het laatste jaar van mijn promotie stond in het teken van translationeel onderzoek op jouw lab. Ik had 

van tevoren niet durven dromen dat je zoveel tijd en energie zou steken in de persoonlijke begeleiding 

die je me geboden hebt. Uren lang hebben we samen door de microscoop getuurd om de mooiste 

laesies te selecteren. Hopelijk zal  dit alles op korte termijn leiden tot een mooie publicatie, waar we 

samen trots op kunnen zijn! 

Beste leden van de WASP-werkgroep,

Ik wil jullie graag bedanken voor de tijd en inzet die jullie gestoken hebben in deze werkgroep. 

Dit heeft geleid tot twee mooie artikelen in Gut. Ik denk dat deze werkgroep het bewijs is dat 

samenwerking tussen artsen uit verschillende perifere en academische ziekenhuis het mogelijk 

maakt om wetenschappelijk onderzoek naar een hoger plan te trekken! Mede dankzij jullie bestaat er 

een prachtige landelijke werkgroep serrated poliepen, waar we hopelijk in wetenschappelijk opzicht 

nog veel plezier aan gaan beleven.
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Lieve Tytgatters van het eerste uur! Ik kan eerlijk toegeven dat je een bijzondere band opbouwt als je 

iedere dag met elkaar wordt opgesloten in een kamer zonder ramen. Sascha, jij was als een grote zus 

voor me, en hebt me de fijne kneepjes van het onderzoeksvak geleerd! Noortje, jij hebt me geleerd 

om door te zetten, ook als een trial niet helemaal loopt zoals je van te voren had gehoopt! Fraukje, 

diep respect voor alle telefoontjes die jij in de jaren hebt moeten voeren met patiënten. Hannah, 

mijn partner in crime! Dank voor alle gezellige koffiebreaks! Bram, GROOOEEEENN! Heerlijk om ook 

wat testosteron in de kamer te hebben! Lieve Marijn, Maxime, Anne en Sanne. Jullie hebben je later 

ingevochten in ons hok en zitten er tot op de dag van vandaag nog steeds. Ben stiekem wel een beetje 

jaloers op de mooie tijd die jullie nog voor je hebben. Bedankt voor alles! En vooral voor alle theetjes 

die jullie voor mij hebben ingeschonken! P.S. Marijn, bedankt voor de mr. Perfect mok. Hij wordt nog 

iedere dag gebruikt.

 

Beste Frank en Jasper, jullie zijn mijn CRC-maatjes. Een goede afwisseling op al dat vrouwelijk geweld 

in mijn kamer. Frank, ik zal het moment niet snel vergeten dat wij samen voor ons eerste NVGE 

praatje aan het oefenen waren in de hotelkamer van Koningshof Veldhoven. Jij op je bed en ik met 

mijn laptop op de wc. Ik denk dat we elkaars praatje hadden kunnen geven ondertussen! Jasper, 

naast Frank was jij meer de rustige levensgenieter! Samen op de fiets door Washington was daarbij 

voor mij het hoogtepunt! Een rots in de branding waar je altijd op terug kan vallen. Lieve Leonie en 

Anne-Fré, wij waren het organisatorisch hart van de onderzoeksgroep. Zowel de wintersport, als de 

DDW en UEGW als sultans hebben wij samen gerund! Genoten van ieder moment samen! Nogmaals 

sorry als Bart en ik jullie (en Hannah) gek hebben gedraaid op de vakantie in Californië. Ik weet het, 

die jongen is niet goed voor me! Speaking of the devil, Bart! Altijd als wij samen zijn, is het feest! 

Congres, wintersport of roadtrip, het maakt niet uit! Alleen op de squashbaan heb je nog veel te 

leren vrees ik…

  

Lieve arts-onderzoekers en research verpleegkundigen van de CRC-groep. Jullie wil ik ook allemaal 

bedanken voor de mooie tijd. Ik denk dat we een leuke groep met elkaar hebben waarbij iedereen 

elkaar ondersteunt en er ruimte is voor af en toe wat kattenkwaad. In het speciaal wil ik Suzie 

bedanken. Het grote geheim achter de succesvolle poli erfelijke darmkanker. Ik heb genoten van 

alle donderdagen dat wij samen poli hebben gedraaid. Sorry als ik je af en toe een beetje op de kast 

probeerde te jagen. Je bent een topper!

Beste Jan en Taco, als paranimfen zijn jullie onmisbaar om mijn promotie tot een succes te maken. 

Ik zal het moment dat ik jullie hiervoor vroeg niet snel vergeten! Met een cocktail in de hand op het 

strand van Anguilla in het Caribisch gebied na een dag zeilen; perfecte omstandigheden! Dank voor 

alle hulp! Dat we nog vele jaren goede vrienden mogen blijven!

Beste Tom, Maarten, Julius, Lennart, Fred, Jeroen, Martijn, Ron en Sebas! Ik heb genoten van alle 

borrels, activiteiten, Risk-avonden, weekendjes weg, vakanties en feestjes die wij de afgelopen 
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jaren hebben meegemaakt! Ontspanning is de kern tot een productieve werkweek! Beste racefiets 

maatjes. Afgelopen jaar was geen goed fietsjaar voor mij en ben ik meermaals door jullie op het 

spreekwoordelijke rooster gelegd. Volgend jaar een nieuwe kans! Beste Sint Maarten gangers. Wat 

een topvakantie hebben wij samen gehad. Ik verheug me op de volgende trip! Aan de heren van HIC 

H4: Ik proost op onze volgende overwinning! Vrienden van de witte tafel: Ik hoop dat er nog vele 

etentjes zullen plaatsvinden met als catering Backie IJs.   

Lieve familie Bäckes! Alweer bijna 9 jaar geleden is het dat ik er zomaar een hele familie bij kreeg. Ik 

kan enorm genieten van onze gezamenlijke dinertjes, waarbij geen onderwerp geschuwd wordt om 

te bespreken. Uiteraard was de vakantie in Sri Lanka hierbij het hoogtepunt. Ik kan (en wil) me geen 

leven meer voorstellen waar jullie geen onderdeel van uitmaken. Op vele mooie jaren!   

Lieve grootste familie van Nederland! Lieve Thijs, Hannah, Kari-Anne, Max, Matthias, Daan en 

Annelotte! We zijn dan wel geen bloedverwanten, maar toch voelt het voor mij als één grote familie. 

Het feit dat ik getuige mag zijn op Thijs zijn huwelijk, is voor mij de bekroning op deze taart! Ik kijk 

ernaar uit om op de 27e met zijn allen bij elkaar te zijn!

Lieve Mam! Wat zou ik zonder jou moeten. Ik kan me geen lievere en zorgzame moeder wensen dan 

jij! Ik kan altijd bij je terecht voor grotere en kleinere problemen, of gewoon voor een goed gesprek 

met een glas wijn! Ik hoop dat je nog vele jaren je ongenaakbare cappuccino’s voor me blijft maken! 

Lieve Frank, jij en mam zijn twee handen op één buik. Ik ben blij dat je mijn moeder zo gelukkig 

maakt!  

Lieve Pap! Zo veel wederzijds begrip in zo weinig woorden. Bij niemand kan ik me zo vertrouwd en 

veilig voelen als bij jou! Ik ben super trots op wat jij allemaal bereikt hebt in het leven! Lieve Anita! Jij 

en Pap zijn voor elkaar bestemd. Jullie vullen en voelen elkaar feilloos aan en zijn er samen altijd voor 

mij geweest! Ik hoop dat er nog vele gezamenlijke vakanties op Schiermonnikoog en in Preci zullen 

volgen! Leve il conto di Pepping!  

Lieve Lot! Jarenlang heb ik jouw goede voorbeeld gevolgd. Dezelfde school, beiden naar Amsterdam 

om geneeskunde te sturen en toen ook nog bij dezelfde studentenvereniging. Ook al probeer ik 

langzamerhand mijn eigen toekomst te bepalen, jij bent en blijft mijn grote zus, waar ik terecht kan 

als ik een schouder nodig heb! Ik ben heel trots op jou en hoop dat we ook in de toekomst dicht bij 

elkaar zullen blijven staan!

Lieve Ruth! Een grote broer en een klein zusje hebben altijd een speciale band! Ik zal dan ook altijd 

het gevoel blijven houden dat ik over je moet waken. Maar ook kleine zusjes worden groot. Super 

trots om te zien hoe snel jij een mooi leven hebt opgebouwd in Barcelona. Hopelijk neem je deze 

goede vibe mee naar Maastricht en heb je met je nieuwe studie het pad van je dromen gevonden!     
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Appendix

Lieve Yaartje! Onze band heeft niet veel woorden nodig. Jij bent het beste wat mij ooit is overkomen 

en je maakt met je pure karakter ook mij een beter mens! Bedankt voor alle steun en liefde die je me 

tijdens mijn promotie hebt gegeven. Ik geniet van ieder moment samen en hoop dat we samen oud, 

grijs en krakkemikkig zullen worden!  
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STELLinGEn

1. The prevalence of sessile serrated polyps is higher than earlier assumed. (This thesis)

2. The detection rate of proximal serrated polyps is widely variable among endoscopists and 

strongly correlated with the detection rate of all clinically relevant serrated polyps. (This thesis)   

3. Both CT-colonography as well as a faecal immunochemical test do not accurately detect high-

risk sessile serrated polyps.  (This thesis)

4. Endoscopists should be educated in classification systems that include the optical diagnosis of 

adenomas, hyperplastic polyps and sessile serrated polyps to enable a safe implementation of a 

resect and discard policy. (This thesis)

5. Education and awareness about the histopathological classification of serrated polyp subtypes 

improves the inter-observer consistency among pathologists and should be globally advocated. 

(This thesis)

6. Serrated polyposis patients with a history of smoking have a relatively lower risk of colorectal 

cancer, possibly due to a different pathogenesis of disease. (This thesis)

7. Loss of MLH1 almost exclusively occurs in sessile serrated polyps of the proximal colon in 

women of a relatively older age. (This thesis)

8. Microsatellite instability can be found even in the smallest sessile serrated polyps with loss of 

MLH1 expression, but only seems to result in the initiation of a hypermutated profile in lesions 

that have progressed to cancer. (This thesis)

9. Je gaat het pas zien als je het door hebt. (Cruijff)

10. Een promotietraject is een uitermate efficiënte manier om, via de confrontatie met anderen, 

uiteindelijk met jezelf geconfronteerd te worden. (Blomqvist)


