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Samenvatting 
 

Dit proefschrift behandelt verschillende aspecten van CT colonografie die van belang 

zijn voor de mogelijke toepassing van deze techniek in een populatie met een 

verhoogd risico op colorectaal kanker. In het eerste deel van het proefschrift 

(hoofdstuk 2 tot en met 4) werd de beeldkwaliteit, de diagnostische waarde en de 

patiënt acceptatie van CT colonografie met een beperkte darmvoorbereiding 

onderzocht. In de daaropvolgende hoofdstukken werd de diagnostische waarde van 

röntgenlaboranten (hoofdstuk 5) en van een computer aided detection (CAD) 

algoritme geëvalueerd (hoofdstuk 6). Tot slot, geeft het laatste onderzoek (hoofdstuk 

7) een overzicht van de stralingsdoses voor CT colonografie. 

 

In hoofdstuk 2 was onze doelstelling het bepalen van de optimale dosering van 

laxeermiddelen voor CT colonografie met een beperkte darmvoorbereiding met als 

uitkomstmaat de beeldkwaliteit en de patiëntacceptatie. Daarom hebben we vier 

voorbereidingen vergeleken met toenemende mate van milde laxatie in veertig 

patiënten. Bisacodyl en magnesium citraat werden als laxeermiddelen gebruikt. Onze 

resultaten toonden goede tot uitstekende beeldkwaliteit van de CT colonografie 

onderzoeken (37/40), ongeacht welke voorbereiding was gebruikt. Verhoging van de 

dosering van laxeermiddelen leidde niet tot een betere of homogenere aankleuring 

en er was geen verbetering van de subjectieve beeldkwaliteit. Een hogere dosering 

van laxeermiddelen was echter wel geassocieerd met meer diarree en een hogere 

belasting van de voorbereiding. In onze studie resulteerde de laagste dosering van 

laxeermiddelen voor een goede beeldkwaliteit en minimale patiëntbelasting. Dit is 

belangrijk omdat de patiëntbereidheid om deel te nemen aan een surveillance 

programma mogelijk zal toenemen bij een milde darmvoorbereiding. 

 

Hoofdstuk 3 gaat in op de diagnostische waarde van CT colonografie met beperkte 

darmvoorbereiding. Voor dit doel werden sensitiviteit en specificiteit voor de detectie 

van dikke darm poliepen prospectief geëvalueerd in 168 opeenvolgende patiënten 

met een verhoogd risico op colorectaal kanker. De referentiestandaard was 

colonoscopie. Twee beoordelaars (een radioloog en een fellow in CT colonografie) 

beoordeelden alle onderzoeken. Consensus, een double-read strategie, werd bepaald 

in het geval van discrepante laesies � 6 mm. Tijdens colonoscopie werden de 

resultaten van CT colonografie per segment bekend gemaakt (dit heet “segmental 

unblinding”). Hierdoor kon een tweede evaluatie plaatsvinden in het geval van 
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discrepante resultaten tussen CT colonografie en colonoscopie. Op deze manier werd 

de referentiestandaard verbeterd. We vonden een sensitiviteit voor CT colonografie 

met beperkte darmvoorbereiding van 76% en 82% voor de detectie van patiënten 

met poliepen � 6 mm en � 10 mm, respectievelijk. Specificiteit was respectievelijk 

79% en 97% voor poliepen van deze grootte. Double-reading verbeterde de 

prestaties enigszins, maar niet significant. Colonoscopie detecteerde meer poliepen 

(91% van � 6mm poliepen en 88% van � 10 mm), dan CT colonografie, maar dit 

verschil was niet statistisch significant. Een belangrijke verklaring voor de iets lagere 

sensitiviteit voor CT colonografie was de relatief hoge prevalentie van laesies met een 

vlakke morfologie (24%), waarvan slechts 50% werd gevonden door de 

beoordelaars. Onze resultaten sluiten aan bij andere studies dat vlakke laesies 

relatief frequent voorkomen in een surveillance populatie. CT colonografie met 

beperkte darmvoorbereiding kan dus mogelijk beter presteren in een 

bevolkingsonderzoek (patiënten met een gemiddeld risico die nog niet gescreend zijn 

met colonoscopie) omdat de prevalentie van vlakke laesies lager is in deze populatie. 

 

In hoofdstuk 4 werd de patiënt acceptatie onderzocht voor CT colonografie met een 

beperkte darmvoorbereiding in vergelijking tot colonoscopie. De deelnemers werd 

gevraagd vragenlijsten in te vullen met betrekking tot de belasting van de CT 

colonografie en coloscopie darmvoorbereiding en procedure. Een follow-up periode 

van vijf weken werd in acht genomen omdat de nadelige effecten van een test vaak 

temperen in de tijd en de houding op een later tijdstip beter zal aansluiten bij de 

voorkeur van patiënten voor toekomstig onderzoek. Patiënten werden meegedeeld 

dat in 20% van de CT colonografie onderzoeken alsnog een verwijzing voor 

colonoscopie nodig zou zijn voor poliep verwijdering. De resultaten toonden aan dat 

94% van de deelnemers diarree had als bijwerking van de CT colonografie 

voorbereiding. Deze bijwerking werd als zeer belastend ervaren door 29% van de 

deelnemers. Om de patiënt acceptatie verder te optimaliseren, moet dit neveneffect 

worden verbeterd. Toch was de totale belasting significant lager voor de CT 

colonografie voorbereiding dan voor de colonoscopie voorbereiding. Bovendien 

hadden de deelnemers significant meer pijn en ongemak tijdens de colonoscopie 

procedure. Na 5 weken gaf 69% van de deelnemers een voorkeur aan voor CT 

colonografie. Determinanten van voorkeur waren een belastende voorbereiding en 

pijn tijdens de procedure. Het feit dat de CT colonografie voorbereiding en procedure 

significant beter werden verdragen suggereert dat deze techniek van waarde kan zijn 

om de naleving met surveillance richtlijnen door patiënten te verbeteren. 
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Een double-read strategie (twee radiologen evalueren het onderzoek in plaats van 

een radioloog) kan de sensitiviteit van CT colonografie verbeteren. Deze aanpak is 

echter tijdrovend en duur, en is waarschijnlijk niet haalbaar op een drukke radiologie 

afdeling. De inzet van paramedisch personeel als tweede beoordelaar is wellicht een 

aantrekkelijk alternatief. Eerdere haalbaarheidsonderzoeken hebben veelbelovende 

resultaten gerapporteerd met betrekking tot poliep detectie voor niet-radiologen. 

Daarom hebben we in hoofdstuk 5 de accuratesse van röntgen laboranten bepaald 

en vergeleken met die van radiologen in 150 patiënten. Verder hebben we 

onderzocht of het combineren van resultaten zou leiden tot een verhoging van de 

sensitiviteit. Onze data toonde aan dat de röntgen laboranten evenveel significante 

laesies (�10 mm) vonden als de radiologen (sensitiviteit was 78% voor beide 

groepen). Specificiteit was respectievelijk 91% en 94%. Samenvoegen van de 

resultaten leidde niet tot een verbeterde sensitiviteit omdat alle beoordelaars 

dezelfde poliepen vonden en misten in dezelfde patiënten. Daarom concluderen we 

dat het inzetten van röntgen laboranten als beoordelaars in CT colonografie haalbaar  

is maar dat in dit proefschrift geen toegevoegde waarde werd gevonden met 

betrekking tot de detectie van significante laesies. 

 

Een andere mogelijkheid voor een double-reading strategie is het gebruik van een 

computer aided detection (CAD) algoritme. Veelbelovende resultaten met betrekking 

tot het reduceren van fout-negatieve bevindingen (gemiste poliepen) voor minder 

ervaren radiologen zijn gepubliceerd. Echter de potentiële toegevoegde waarde voor 

de meer ervaren beoordelaar is omstreden. Bovendien zijn tot op heden de prestaties 

van CAD alleen onderzocht in geselecteerde onderzoeksgroepen met veel poliepen, 

maar niet in een klinische praktijk situatie. Daarom is in hoofdstuk 6 onderzocht of 

CAD in een “second-read” paradigma een verbetering geeft van de prestaties van 

ervaren beoordelaars. Onze data toonden een sensitiviteit van CT colonografie zonder 

CAD voor patiënten met laesies � 6 mm en � 10 mm van 80% en 64%, 

respectievelijk. Met CAD werd één extra patiënt met een laesie � 6 mm en twee 

patiënten met een laesie � 10 mm ontdekt, wat resulteerde in een sensitiviteit van 

82% en 72%, respectievelijk. Deze kleine stijging in sensitiviteit was niet statistisch 

significant. Specificiteit met of zonder CAD was niet verschillend. Dus, hoewel CT 

colonografie met CAD een paar meer patiënten ontdekt dan CT colonografie zonder 

CAD, kon er geen statistisch significante verbetering van de prestaties van ervaren 

beoordelaars worden aangetoond in een populatie met een verhoogd risico op 

colorectaal kanker. 
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Een nadeel van CT colonografie is dat patiënten worden blootgesteld aan ioniserende 

straling. Omdat er geen nauwkeurige gegevens over de effectieve doses voor CT 

colonografie beschikbaar waren, konden de potentiële risico’s van de blootstelling 

aan straling voor CT colonografie tot op heden niet worden bepaald. In hoofdstuk 7 

werd daarom een inventarisatie verricht van de scan parameters en effectieve doses 

die wereldwijd gebruikt worden voor CT colonografie. Daarnaast zijn trends in de tijd 

bestudeerd. In 2004 was de mediane effectieve dosis voor een compleet (rug- en 

buikligging) CT colonografie onderzoek 10,2 mSv. Indien deze dosis wordt toegepast 

op de leeftijd van 50 jaar, kan dit leiden tot één dodelijke vorm van kanker in 4000 

individuen. Er werd een aanzienlijke variatie in techniek en stralingsdosis 

waargenomen tussen de verschillende instituten. Het gebruik van multislice scanners, 

die iets minder dosisefficiënt zijn, steeg tussen 1996 en 2004, maar in deze periode 

bleef de mediane effectieve dosis ongeveer constant. Dit kan verklaard worden 

doordat lagere buisstroom (mAs) instellingen werden gebruikt. Nader onderzoek naar 

verdere reductie van de effectieve dosis zijn gerechtvaardigd omdat een verlaging 

van de dosis zal resulteren in een evenredige verlaging van het risico. 

 
Conclusies 
 
Hoofdstuk 2. Een beperkte darmvoorbereiding voor CT colonografie met barium en 

jodiumhoudend contrast vergt slechts minimale laxatie omdat het de beeldkwaliteit 

niet nadelig beïnvloedt, maar de patiënt acceptatie wel significant verbetert. 

 

Hoofdstuk 3. CT colonografie met beperkte darmvoorbereiding heeft een sensitiviteit 

voor patiënten met een laesie � 10mm die vergelijkbaar is met colonoscopie in een 

verhoogd risico populatie. Detectie van vlakke laesies blijft echter een probleem.  

 

Hoofdstuk 4. De CT colonografie voorbereiding en procedure worden beter 

getolereerd dan colonoscopie. Als zodanig, is er een evidente voorkeur voor CT 

colonografie aanwezig bij surveillance patiënten. 

 

Hoofdstuk 5. De sensitiviteit van röntgen laboranten is vergelijkbaar aan die van 

radiologen. Een double-read strategie met een laborant als tweede beoordelaar 

verbetert echter niet de sensitiviteit van CT colonografie. 
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Hoofdstuk 6. CT colonografie met CAD detecteerde een paar patiënten meer dan CT 

colonografie zonder CAD. Voor ervaren beoordelaars kon echter geen statistisch 

significante verbetering in poliep detectie worden aangetoond. 

 

Hoofdstuk 7. In 2004 was de mediane effectieve dosis voor CT colonografie 10,2 

mSv.  

 

Implicaties en toekomstig onderzoek 
 
Dit proefschrift toont aan dat CT colonografie met beperkte darmvoorbereiding een 

nauwkeurige, niet-invasieve en patiëntvriendelijke techniek is voor patiënten met een 

verhoogd risico op colorectaal kanker. Dit is belangrijk omdat een patiënt 

vriendelijker alternatief voor colonoscopie de naleving van surveillance richtlijnen 

door patiënten kan verbeteren. Er zijn echter een paar belangrijke beperkingen met 

betrekking tot accuratesse, patiëntacceptatie en straling. 

 

Met betrekking tot de accuratesse;  er is een relatief hoge prevalentie van occulte 

(niet zichtbaar in retrospectie) of “moeilijk-te-detecteren” laesies in een surveillance 

populatie. Dit betreffen vooral vlakke laesies, die enerzijds inherent vaker voorkomen 

in deze patiëntgroep anderzijds ontwikkeld zijn vanuit poliep restanten na een 

eerdere onvolledige polypectomie. Tevens  kan  een eerdere colonoscopie ook 

hebben geleid tot de opsporing en verwijdering van goed zichtbare poliepen 

(ongeacht morfologie), terwijl “moeilijk-te-detecteren” laesies gemist zijn en 

achterblijven in het colon. Sommige onderzoekers hebben daarom aangegeven dat 

CT colonografie bij surveillance patiënten met de nodige voorzichtigheid moet worden 

betracht, vooral bij patiënten met status na eerdere polypectomie. Verder onderzoek 

moet betrekking hebben op de aard van deze occulte en “moeilijk-te-detecteren” 

laesies en zich richten op het verbeteren van de detectie van deze laesies. 

Strategieën om de accuratesse te verbeteren zijn tweeledig; enerzijds verbeteren 

van de prestaties van individuele beoordelaars en anderzijds verbetering van 

technische prestaties. De prestatie van individuele beoordelaars kan worden 

verbeterd door training en ervaring. CT colonografie is een lastig onderzoek om goed 

onder de knie te krijgen met een relatief lange leercurve. Uitgebreide training en 

feedback moet derhalve gegeven worden aan radiologen. Zoals gehypothetiseerd in 

dit proefschrift kan de detectie eventueel  ook worden verbeterd als twee 

beoordelaars het onderzoek beoordelen in plaats van één beoordelaar (double-read). 
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Onze data toonden een lichte verbetering in de detectie van poliepen als we double-

read toepasten (combinatie radiologen met radiologen, laboranten of een CAD 

algoritme) maar dit was niet significant. Nadere studie in wellicht een groter cohort is 

nodig om de werkzaamheid van een double-read strategie te evalueren. Nadruk moet 

daarbij liggen op CAD omdat het waarschijnlijk de meest tijdsefficiënte en 

kosteneffectieve aanpak betreft. Met betrekking tot de technische aspecten, nieuwere 

CT scanners zijn in staat om te scannen met dunnere (submillimeter) plakjes. Dit zal 

naar verwachting resulteren in een betere zichtbaarheid van deze moeilijk vindbare 

laesies. Het gebruik van intraveneus contrast kan detectie verbeteren omdat vlakke 

laesies kunnen aankleuren. Bovendien is de ontwikkeling van de elektronische 

cleansing software (het elektronisch verwijderen van aangekleurd fecaal materiaal) 

veelbelovend. Met elektronische cleansing is de complete mucosa oppervlakte 

zichtbaar, beoordelaars zullen niet worden afgeleid door aangekleurde ontlasting, een 

3-dimensionale “fly-through” evaluatie methode kan worden toegepast en een CAD-

algoritme zal mogelijk efficiënter werken. 

 

Met betrekking tot de patiëntacceptatie; de diarree die optreedt als bijwerking van de 

beperkte darmvoorbereiding voor CT colonografie zal moeten worden verminderd. In 

onze studie kregen nagenoeg alle deelnemers (95%) diarree als gevolg van de 

voorbereiding en dit werd als zeer belastend ervaren. Het reduceren van diarree kan 

gebeuren door verlaging van de hoeveelheid laxeermiddelen (hoofdstuk 2) of door 

het aanpassen van de concentratie of de keuze van contrastmiddelen. Drie soorten 

contrastmiddelen zijn er beschikbaar voor het aankleuren van ontlasting: barium, 

niet-ionische en ionische jodiumhoudend contrast. Barium en niet-ionische 

contrastmiddelen hebben geen of slechts een minimale laxerende bijwerking en voor 

deze contrastmiddelen zullen laxeermiddelen waarschijnlijk toegevoegd moeten 

worden voor een goede beeldkwaliteit. In tegenstelling, ionische contrastmiddelen 

hebben een sterker laxerend effect en het toevoegen van laxeermiddelen is daarom 

waarschijnlijk niet nodig. In het AMC zijn onlangs al veelbelovende resultaten 

behaald voor een voorbereiding zonder enige vorm van laxatie en met een halvering 

van de dosering contrastmiddelen. Onderzoek moet verder uitwijzen welke 

combinatie van laxeer- en contrastmiddelen en in welke dosering, optimaal zijn voor 

een beperkte darmvoorbereiding voor CT colonografie. 

 

Met betrekking tot straling, verdere inspanningen moeten worden geleverd om de 

dosis voor CT colonografie te verlagen. Een mediane effectieve dosis van 10,2 mSv, 
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zoals eerder besproken, zal leiden tot de inductie van 1 dodelijke kanker bij 4000 

patiënten. Indien patiënten meer dan één keer worden gescand (richtlijnen 

surveillance), zal het risico proportioneel toenemen. Op dit moment (2009), kan de 

toepassing van dosisreductie (dosis modulatie of geautomatiseerde plak selectie) en 

multidetector CT scanners een efficiënter gebruik van dosis geven. Daarom zijn 

bijgewerkte scan protocollen nodig om de huidige effectieve doses voor CT 

colonografie te bepalen. Bovendien zijn de afgelopen jaren lage-dosis technieken 

voor CT colonografie uitgebreid onderzocht en toegepast. Verscheidene studies 

hebben gerapporteerd dat het scannen met een lage buisstroom (tot 10 mAs) voor 

CT colonografie werkzaam is. Dit betekent dat de effectieve dosis voor CT 

colonografie verlaagd kan worden tot 1 à 2 mSv. In de regel zal zulke lage doses 

aanvaardbaar zijn voor de surveillance of screening van patiënten. 

 

We concluderen dat CT colonografie een nauwkeurige, niet-invasieve en 

patiëntvriendelijke techniek is voor patiënten met een verhoogd risico op colorectaal 

kanker. Een belangrijk voordeel is dat een milde darmvoorbereiding kan worden 

toegepast. Echter, de hoge prevalentie van vlakke en moeilijk-te-detecteren 

pathologie in een surveillance populatie is een belangrijk probleem dat waarschijnlijk 

niet snel kan worden opgelost. Daarom zijn wij van mening dat op dit moment het 

gebruik van CT colonografie voor surveillance het beste beperkt kan blijven tot 

patiënten die een colonoscopie niet kunnen of willen ondergaan. 



 

 


