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Hoe proberen we darmkanker 
in de toekomst te voorkómen



Introductie

1. Waarom bevolking onderzoek naar darmkanker

2. Hoe ontstaat darmkanker

3. Hoe verloopt het bevolkingsonderzoek

4. Wat als ik een afwijkende test heb

5. Hoe wordt een coloscopie verricht

6. Hoe worden evt poliepen verwijderd

7. Wat levert het bevolkingsonderzoek uiteindelijk op



1. Waarom bevolkingsonderzoek 



Nieuwe patiënten/ jr Sterfgevallen/ jr

USA 155.000 55.000

Europa 376.000 200.000

NL 12.000 5000
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1. Waarom bevolkingsonderzoek 

Aantal gevallen van darmkanker neemt toe



• Bron EUCAN, 2013
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2. Hoe ontstaat darmkanker

Goedaardig Kwaadaardig

Darmkanker ontstaat vrijwel altijd uit een adenomateuze poliep



2. Hoe ontstaat darmkanker



• 5 jrs overleving darmkanker
• Stadium I: 90%

• Stadium II: 70%

• Stadium III: 30-60 %

• Stadium IV: < 5%

• Betere prognose voor vroege stadia
• Screenings groep 65-90% vroege stadia

• Controle groep 33-55% vroege stadia

2. Hoe ontstaat darmkanker



Darmkanker geschikt voor 
bevolkingsonderzoek ?

Wilson en Jungner criteria: 

• Kennis ziekte 

• Test beschikbaar 

• Behandeling voorhanden 

• Kosten aspect 



Screenings opties

• FOBT: Fecaal Occult Blood Test

• Sigmoidoscopie

• Coloscopie

• CT-colografie

• Videocapsule onderzoek



FOBT/FIT/iFOB

• Test op occult (= niet zichtbaar) bloed in ontlasting.

• bij positieve test pas coloscopie

• afname van darmkanker van 12-33%.

• Voordelen:

• weinig belastend

• geen complicatie risico

• Nadelen:

• de test geeft geen 100% zekerheid

• fout negatieve en fout positieve testresultaten

• elke 2 jaar herhalen, waardoor mogelijk animo afneemt



FOBT:

• Gevoeligheid voor vaststellen darmkanker:
• Na 1 test 65%

• Na 2-3 tests 80-90%

• Gevoeligheid vaststellen poliepen

27%

• NNT: 
• 785 mensen FOBT - 40 coloscopieën om 1 sterfgeval CRC 

te voorkomen



Sigmoïdoscopie
• Onderzoekt laatste 1/3 deel van dikke darm

• Voordelen:

• poliepen kunnen verwijderd worden

• 1x 5 jaar

• 50-75% van poliepen zit hier

• Nadelen:

• alleen laatste deel darm onderzocht

• belastend onderzoek

• bij poliep aanvullend coloscopie noodzakelijk



Coloscopie

Onderzoekt gehele dikke darm

Voordelen:
• Poliepen kunnen verwijderd worden
• 1x 10 jaar
• gouden standaard

Nadelen:
• Belastend onderzoek
• Risico op complicaties
• Soms onvolledig onderzoek
• Soms gemiste poliepen
• Deelname lager dan bij andere technieken



CT-colografie

Voordelen: 

• laag complicatierisico

Nadelen: 

• darmvoorbereiding noodzakeljk

• langdurige beoordeling 

door radioloog

• kleine afwijkingen kunnen worden

gemist

• stralingsbelasting

• bij afwijking alsnog coloscopie



VCE



3. Hoe verloopt het bevolkingsonderzoek
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De trend coloscopieën ingezoomd

Vraag baseline Extra vraag bevolkingsonderzoek Beschikbare capaciteit
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3. Hoe verloopt het bevolkingsonderzoek



• Op vier plekken prikken in de 
ontlasting

• In antwoordenvelop retourneren

• Bewaren in de koelkast

• Binnen 24 uur op de post

3. Hoe verloopt het bevolkingsonderzoek



Wie niet?

• < 5 jaar na eerdere coloscopie

• Levensverwachting < 5 jaar

• M Crohn, Colitis ulcerosa

• Mensen in poliepsurveillance

• Mensen onder controle na darmkanker

• St na procto-colectomie

• Mensen die niet willen

• Mensen met een familiaire belasting en erfelijke syndromen zoals 
Lynchsyndroom, FAP, enz

3. Hoe verloopt het bevolkingsonderzoek



4. Wat als ik een afwijkende test heb

1000 720 3840 18 3 kanker



Redenen om niet mee te doen



Volgende keer wel deelnemen?



Coloscopie in het MUMC+

• Intake door een verpleegkundig specialist

• Alle procedures vinden plaats in het MUMC+

• Standaard wordt verdoving gegeven

• Minst belastende darmvoorbereiding

• Voor de coloscopie kunt u vragen stellen aan de arts

• Direct na de procedure hoort u de (voorlopige) uitslag

• Na een week krijgt u de definitieve uitslag



5. Hoe wordt een coloscopie verricht



Kwaliteitseisen opgesteld door RIVM

• Ongevraagd aanbod vanuit de overheid

• Alleen adequaat uitgevoerde coloscopie voorkomt kanker

• Risicovolle ingreep

• Aanvullende certificering endoscopisten

5. Hoe wordt een coloscopie verricht



• Darmvoorbereiding adequaat 

• Volledige colon in beeld

• Terugtrektijd

• Adenomateuze poliepen (aantal) 

• Hoeveel direct volledig verwijderd

• Laag complicatie risico

• Patiënt satisfactie

5. Hoe wordt een coloscopie verricht



Rechter colon

76% van alle

geavanceerde poliepen

zijn klein of vlak
Linker colon

26% van alle

geavanceerde adenomen

zijn klein of vlak

E. Rondagh, S. Sanduleanu et al, GIE 2012

5. Hoe wordt een coloscopie verricht



Is een coloscopie vervelend (N=220)?

Niet Beetje Erg

Buikpijn

Opgeblazen

Misselijk

Schaamte

Angst

123 (55%)

140 (63%)

208 (93%)

189 (85%) 

200 (90%)

82 (37%)

76 (34%)

12 (6%)

34 (15%)

21 (9%)

17 (8%)

6 (3%)

3 (1%)

0 (0%) 

1 (1%)



Acceptatie

Procedure oncomfortabel?

Darmvoorbeiding Coloscopie

Geenszins 22.3% 71.8%

Enigszins 57.2% 26.4%

Erg 20.5% 1.8% 

Zou u achteraf weer meedoen 97.3%

(onder 436 azM-medewerkers)



6. Hoe worden poliepen verwijderd



Verschillende type poliepen

• Hyperplastische poliepen

• Adenomateuze poliepen
• Tubulair adenoom

• Tubulovilleus adenoom

• Laaggradige dysplasie

• Hooggradige dysplasie

• Geserreerde poliep 

6. Hoe worden poliepen verwijderd



Hyperplastische poliep



Geserreerde poliep



Tubulair adenoom met laaggradige dysplasie



Tubulair adenoom met hooggradige dysplasie



Tubulovilleus

adenoom





6. Hoe worden poliepen verwijderd



Controle advies na coloscopie



Deelname 2016

Eerste ronde Tweede ronde

Mannen 69,9% Mannen 74,0%

Vrouwen 73,6% Vrouwen 77,7%

Totaal 71,8% Totaal 75,9%

Non-participanten 9,4% Non-participanten 5,7%

Non-respondenten 18,6% Non-respondenten 18,5%

7. Wat levert het bevolkingsonderzoek op



Positief resultaat FIT 2016 

Eerste ronde Tweede ronde

Mannen 7,5% Mannen 5,7%

Vrouwen  3,9% Vrouwen 3,7%

Totaal 6,0% Totaal 4,5%

7. Wat levert het bevolkingsonderzoek op



Bevindingen coloscopie 2016

Eerste Tweede Totaal       Totaal
ronde ronde        2016         2015

• Darmkanker 8,3% 6,6% 7,9%         8,7%         

• Advanced adenomen 45,4% 35,5%    42,9%        48,5%        

• Non-advanced adenomen 21,1% 26,9%    22,4%        20,2%    

• Geen poliepen of tumoren 20,0% 25,0% 21,1% 17,8%

7. Wat levert het bevolkingsonderzoek op



Start
BVO
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7. Wat levert het bevolkingsonderzoek op



5 jaars overleving darmkanker:

Stadium I: 90%
Stadium II: 70%
Stadium III: 30-60 % 
Stadium IV: < 5%
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Complicaties 2016

Fatale complicatie = 
overlijden binnen 30 
dagen na coloscopie

Ernstige complicatie = 
opname van meer dan 
10 dagen binnen                                       
30 dagen na coloscopie

Soort Ernstig Fataal

Bloeding 12 0,024% -

Perforatie 9 0,018% 1 0,002%

Overig 2 0,004% 1 0,004%

Totaal 23 0,045% 2 0,006%
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Conclusie
• Bevolkingsonderzoek naar darmkanker gefaseerd gestart in 

2014

• 1x 2 jaar FOBT 55-75 jaar

• Bij afwijkende test volgt coloscopie

• Hiermee kans opsporen darmkanker 65% - 90%

• Complicatie risico is laag

• Van 1000 verzonden test zullen er slechts 3 tot kanker leiden

• Uiteindelijk zullen door de screening ca. 2400 personen per 
jaar minder komen te overlijden


