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SAMENVATTING EN ALGEMENE DISCUSSIE

Het is aangetoond dat screening naar colorectaal carcinoom (CRC) met 
guaijak fecaal occult bloedtesten (g-FOBTs) de mortaliteit van CRC verlaagt.1-3 
Mensen met een positieve testuitslag worden verwezen voor colonoscopie. De 
eigenschappen van immunologische fecaal occult bloedtesten (i-FOBTs of FITs) zijn 
superieur aan de eigenschappen van g-FOBTs.4-7 In dit proefschrift zijn verschillende, 
aanvankelijk nog onbekende, aspecten van het gebruik van FITs onderzocht. Dit 
is van belang voor screening naar CRC. Het gepresenteerde onderzoek werd 
uitgevoerd bij poliklinische patiënten die werden verwezen voor colonoscopie. 
Hierdoor konden verscheidene onderzoeksvragen worden beantwoord, die 
nauwelijks beantwoord kunnen worden binnen een proefbevolkingsonderzoek. De 
resultaten zijn complementair aan wat reeds bekend is over het gebruik van FITs 
voor CRC screening.

Het onderzoek gepresenteerd in Hoofdstuk 2 beschrijft een vergelijking 
van FIT-resultaten verkregen uit twee verschillende onderzoeken met elk een 
andere onderzoekspopulatie en onderzoeksopzet. Dit onderzoek toont aan dat 
FIT-resultaten bij mensen met CRC hoofdzakelijk afhankelijk zijn van het stadium 
van weefselingroei van de tumor. De hogere FIT-uitslagen gevonden in de populatie 
met mensen verwezen voor colonoscopie, zijn een weerspiegeling van de hogere 
prevalentie van gevorderd CRC. Proefbevolkingsonderzoeken behelzen, weliswaar 
afhankelijk van de onderzoeksvraag, de beste context om screeningstesten te 
onderzoeken, aangezien de test onderzocht wordt in mensen die ook aan screening 
zullen deelnemen. Echter, door de opzet van deze onderzoeken kunnen sommige 
onderzoeksvragen niet worden beantwoord. De studie uit Hoofdstuk 2 toont dat 
na correctie voor het weefsel stadium van de tumor, zowel bij verwezen individuen 
als bij mensen uit een proefbevolkingsonderzoek, vergelijkbare FIT-resultaten 
worden gevonden. Dit ondersteunt het uitnodigen van individuen verwezen 
voor colonoscopie in een oriënterende fase van onderzoek voor het toetsen van 
hypothesen, vooral wanneer het nodig is een colonoscopie te verrichten bij alle 
deelnemers, of wanneer een groot aantal uitkomstmaten benodigd is. Hoewel 
deze opzet geen vervanging is van proefbevolkingsonderzoeken, is het mogelijk om 
tegen aanzienlijk lagere kosten en in minder tijd relevante onderzoeksvragen te 
beantwoorden in verwezen populaties. Bovendien wordt de bewijskracht vergroot 
door resultaten van verschillende onderzoeksopzetten te bundelen.
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Zoals in eerdere onderzoeken is beschreven, is het mogelijk de sensitiviteit 
van FIT te vergroten door meerdere testen te gebruiken.8, 9 Dit is niet verrassend, 
aangezien een extra selectiemethode die leidt tot meer colonoscopieën ook zal 
leiden tot een hogere detectiegraad van gevorderde neoplasieën (CRC en/of 
gevorderde adenomen). Echter, zoals is beschreven in Hoofdstuk 3, een toename 
in sensitiviteit gaat samen met een afname in specifi citeit. Bij het vergelijken van 
het gebruik van één en twee FITs bij een vaste specifi citeit, werd een vergelijkbare 
sensitiviteit gevonden bij een andere afkapwaarde. Dit lijkt in overeenstemming te 
zijn met een Italiaans onderzoek waarbij de detectiegraad toenam bij het gebruik 
van twee FITs ten opzichte van één FIT, en waarbij de positief voorspellende waarde 
met gelijke tred daalde.8 Onze bevindingen werden recent bevestigd door Franse 
onderzoekers die het gebruik van één en twee FITs hebben vergeleken in een 
proefbevolkingsonderzoek. Men constateerde dat, bij verschillende afkapwaarden, de 
ratio van sensitiviteit en fout positieve testen (als surrogaatmarkers voor sensitiviteit 
en specifi citeit) vergelijkbaar waren.10 Bovendien toonde een andere studie, met 
behulp van een simulatiemodel, dat screenen met één FIT kosteneffectiever is dan 
het gebruik van twee testen.11 Wanneer in een screeningsprogramma een hogere 
sensitiviteit gewenst is, verdient het daarom de voorkeur om te kiezen voor het 
gebruik van één test met een lagere afkapwaarde.

Het is bekend dat hemorroïden rectaal bloedverlies kunnen veroorzaken. 
Één onderzoek toonde een prevalentie van hemorroïden van 86%.12 Het is daarom 
mogelijk dat hemorroïden leiden tot veel fout positieve testen. Wanneer dit inderdaad 
een probleem blijkt te zijn, kan het overwogen worden om mensen waarvan bekend 
is dat ze hemorroïden hebben een andere screeningstest aan te bieden, of een 
andere afkapwaarde te gebruiken. In Hoofdstuk 4 is echter aangetoond dat de 
aanwezigheid van hemorroïden niet geassocieerd is met meer fout positieve testen. 
Mensen met hemorroïden hadden niet vaker een fout positief resultaat dan mensen 
zonder enige afwijking in het colon. Aangezien het aannemelijk is dat mensen in 
een proefbevolkingsonderzoek minder vaak of minder ernstige hemorroïden zullen 
hebben dan mensen verwezen voor colonoscopie, is het daadwerkelijke aantal fout 
positieve testen in een bevolkingsonderzoek mogelijk nog lager.

De sensitiviteit van FIT voor detectie van CRC is hoger en de specifi citeit 
is lager bij mannen dan bij vrouwen. De bevindingen van Hoofdstuk 5 zijn daarmee 
in overeenstemming met eerder uitgevoerd onderzoek.13 Het bleek dat dit verschil 
niet werd veroorzaakt door bekende verstorende variabelen als leeftijd en locatie 
van CRC. Voor vrouwen kon dezelfde sensitiviteit voor CRC als bij mannen worden 
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verkregen door de afkapwaarde bij vrouwen te verlagen. Het is echter maar de 
vraag of verschillende afkapwaarden voor mannen en vrouwen gewenst zijn. Het 
effect van de lagere sensitiviteit bij vrouwen zou teniet kunnen worden gedaan door 
een hoger deelnemerspercentage, zoals geconstateerd in het Engelse en Schotse 
screeningsprogramma.14, 15 Daarnaast is het aannemelijk dat prevalente carcinomen 
gedetecteerd zullen worden in de eerste screeningsronden, waarna het focus van 
screening kan verschuiven naar detectie van gevorderde adenomen. Aangezien het 
verschil in sensitiviteit voor gevorderde adenomen slechts klein was, lijken specifieke 
afkapwaarden voor de geslachten niet nodig. Het daadwerkelijke voordeel van 
geïndividualiseerde screening is afhankelijk van diverse factoren en modellerend 
onderzoek zou hier meer inzicht in kunnen geven.16 Het individualiseren van 
screening kan resulteren in meer complexiteit en dit zou alleen moeten worden 
toegepast wanneer de verwachte voordelen aanzienlijk zijn.

In de veronderstelling dat de FIT die in het Nederlandse bevolkingsonderzoek 
gebruikt zou gaan worden de OC Sensor® zou zijn, werd de belasting voor het 
aantal colonoscopieën berekend na invoering van het volledige programma. Er werd 
geconstateerd dat het aantal van 191,339 colonoscopieën per jaar (in 2009) moet 
toenemen tot 269,339 colonoscopieën (een toename van 41%). Het onderzoek 
gepresenteerd in Hoofdstuk 6 heeft niet de resterende capaciteit onderzocht, maar 
de extra werkbelasting zal hoe dan ook meer druk geven op de huidige capaciteit. 
Ervan uitgaande dat de colonoscopieën zullen worden verricht in de provincie 
waar de deelnemer woont, zullen per ziekenhuis 2 tot 4,5 extra colonoscopieën 
per dag moeten worden verricht. Doordat het screeningsprogramma gefaseerd 
wordt ingevoerd, is er tijd om meer capaciteit te creëren door bijvoorbeeld meer 
endoscopisten en ondersteunend personeel op te leiden, en beschikbare middelen 
te vergroten.

Een andere potentiële manier om meer capaciteit te creëren, is het 
aanpassen van surveillance programma’s, aangezien 30% van alle colonoscopieën in 
Nederland worden verricht voor surveillance naar adenomen, CRC of het familiair 
voorkomen van CRC.17 In Hoofdstuk 7 werd onderzocht of FIT een goede test 
is om de aanwezigheid van gevorderde neoplasieën uit te sluiten en mensen in 
surveillance te selecteren voor colonoscopie. Helaas lijkt dit een onaantrekkelijke 
optie, aangezien 70% van de gevorderde neoplasieën niet door FIT werden 
gedetecteerd. Toekomstige studies zouden zich echter kunnen richten op de (epi)
genetische veranderingen die betrokken zijn bij de progressie van adenoom naar 
carcinoom. Dit zou kunnen leiden tot een gepersonaliseerde risicoclassificatie, wat 
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leidend zou kunnen zijn voor het surveillance-interval. Wanneer het bovendien 
mogelijk blijkt te zijn om moleculaire biomarkers in ontlasting van gesurveilleerde 
personen aan te tonen, dan zou een ontlastingtest het surveillance-interval kunnen 
gaan bepalen. Een dergelijke test zou kunnen leiden tot een lager aantal gemiste 
adenomen en, ten gevolge van een hogere specifi citeit, tot een lagere belasting van 
de colonoscopie capaciteit.

Screening is een realistische methode om de mortaliteit van CRC te 
verminderen. Het is in Nederland niet langer gewenst om te screenen met de 
gouden standaard colonoscopie, aangezien deze een lage participatiegraad heeft, 
het risico op complicaties kent, het een belastende procedure is, het hoge kosten 
heeft en 95% van alle inwoners nooit CRC zal krijgen. Het is daarom van vitaal 
belang om een valide, stabiele en accurate selecterende test te verkrijgen die juist 
die mensen identifi ceert met een verhoogd risico op CRC of voorloperstadia. FIT 
is eenvoudig te gebruiken, kan thuis worden verricht, is goedkoop en niet-invasief, 
en is bekend een relatief hoge participatiegraad te hebben. Hoewel het matige 
testeigenschappen heeft, is het zeer waarschijnlijk dat het tweejaarlijks herhalen van 
de test zal lijden tot een afname in mortaliteit en mogelijk ook in een lagere incidentie 
van CRC. Het begin van het Nederlandse bevolkingsonderzoek is ontvangen met 
veel enthousiasme, maar de accuraatheid van screening zou aanzienlijk verbeterd 
moeten worden. Waar zou toekomstig onderzoek zich op moeten richten en hoe 
kunnen we CRC screening optillen naar het volgende niveau?

TOEKOMST PERSPECTIEF

Hoewel CRC screening is begonnen en verwacht wordt dat de mortaliteit 
ten gevolge van CRC in Nederland met 2,400 gevallen per jaar zal af nemen na 
volledige uitrol van het programma,18 is het wenselijk het programma van begin af 
aan te verbeteren.

Ten eerste moet het duidelijk worden welke FIT het meest geschikt is om 
in het screeningsprogramma te gebruiken. In het jonge screeningsprogramma is 
gekozen voor de FIT FOB Gold®. Dit is een andere dan de test waarvoor het meeste 
bewijs van effectiviteit beschikbaar is; OC Sensor®. Vergelijkende onderzoeken, met 
name van hoge kwaliteit, zijn schaars.19-21 Onlangs toonde een vergelijkende studie 
uit Spanje een 3% hogere participatiegraad, een 2% lager aantal positieve testen, 
maar een hoger aantal terecht positieve testresultaten voor OC Sensor®. Het 
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aantal fouten in uitvoering van de test was groter bij FOB Gold®.22 Beide testen 
werden echter niet bij verschillende afkapwaarden vergeleken, noch bij een vooraf 
bepaalde gelijke hoeveelheid hemoglobine. Omdat het bekend is dat FITs van 
verschillende fabrikanten verschillen in testkarakteristieken,23-25 is het wenselijk een 
onderzoek te doen welke ten minste FOB Gold® en OC Sensor® vergelijkt bij een 
afkapwaarde welke een gelijke hoeveelheid hemoglobine per milliliter bevat, als ook 
bij verschillende afkapwaarden. Zelfs kleine verschillen kunnen in een doelgroep van 
miljoenen mensen een groot effect hebben. Zoals dit proefschrift heeft laten zien, 
kunnen mensen die zijn verwezen voor colonoscopie voor een dergelijk vergelijkend 
onderzoek worden uitgenodigd, waarbij in relatief korte tijd en tegen relatief lage 
kosten verschillende testen kunnen worden vergeleken. Daarbij kan de accuraatheid 
worden bepaald in een hoog aantal carcinomen en gevorderde adenomen.

Ten tweede lijken de momenteel beschikbare FITs hun maximale resultaat 
te hebben bereikt. Dit maximale resultaat is echter verre van perfect en verbetering 
is nodig. FITs hebben een lage sensitiviteit voor rechtszijdige afwijkingen,26, 27 matige 
testkarakteristieken (vooral voor gevorderde adenomen),5, 25, 26, 28 en zijn niet specifiek 
in de zin dat ze menselijk bloed detecteren in plaats van hoog risico neoplasieën. De 
detectiegraad kan weliswaar worden verbeterd door de afkapwaarde te verlagen 
of door meerdere testen te gebruiken, maar dit gaat altijd ten koste van een lagere 
specificiteit. De detectiegraad zou theoretisch verder verhoogd kunnen worden 
door anticoagulantia te gebruiken voor het uitvoeren van de FIT. Hierdoor wordt 
de kans dat gevorderde neoplasieën bloeden mogelijk groter. Een andere optie 
zou zijn om FIT in een korter interval (bijvoorbeeld eens per maand gedurende 
zes maanden) te herhalen in een poging om te corrigeren voor intermitterend 
bloedverlies. Het is echter onbekend of alle neoplasieën bloeden en een hogere 
detectiegraad van bloed betekent niet noodzakelijkerwijs efficiëntere screening, 
omdat er vele oorzaken van occult bloedverlies zijn.

De effectiviteit van CRC screening zou op twee manieren kunnen worden 
verbeterd: 1. verbetering van testkarakteristieken door het ontwikkelen van een 
test die naast bloed ook tumorspecifieke producten kan detecteren; 2. detectie 
van juist die neoplasieën in het colon die daadwerkelijk een hoog risico hebben op 
progressie naar carcinoom. Het is bekend dat maligne cellen en cellen van adenomen 
bestanddelen als DNA in het lumen van de darm afscheiden. Deze afvalproducten 
kunnen vervolgens in ontlasting worden gedetecteerd. Dit materiaal zou de 
vingerafdruk kunnen zijn van adenomen in ontwikkeling tot carcinoom en biedt de 
mogelijkheid om ook niet bloedende laesies op te sporen. Tumorspecifieke markers 
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in combinatie met FIT (FITplus) zou het gat kunnen dichten dat FIT open laat. Een 
eerste onderzoek toonde de potentie van een dergelijke combinatietest; de test 
sensitiviteit nam toe terwijl de specifi citeit nauwelijks werd beïnvloed.29 Daarnaast 
hebben fecale biomarkers laten zien een gelijke sensitiviteit voor proximale en 
distale laesies te hebben.30 Ten tweede zou de effectiviteit van screening kunnen 
worden verbeterd door het gebruik van tumorspecifi eke fecale markers die alleen 
die adenomen detecteren die zich ontwikkelen tot carcinoom. Door (epi)genetische 
veranderingen te detecteren waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij de 
progressie van adenoom naar carcinoom, kan overdiagnostiek en overbehandeling 
van onschuldige adenomen worden verminderd. Wanneer een nieuwe generatie 
biomarkers in staat blijkt om daadwerkelijke hoog risico laesies te detecteren, kan 
screening effi ciënter worden. Er is een verschuiving in het paradigma nodig van wat 
nu als gevorderde adenomen wordt beschouwd.31 Door een verandering in de 
richting van carcinogenese kan de accuraatheid en effi ciëntie van screening verder 
worden verbeterd.

In Nederland startte het bevolkingsonderzoek naar CRC in 2014, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van FOB Gold®. Zoals de Gezondheidsraad adviseert, moet 
het mogelijk zijn om het operationele programma te vergelijken met nieuwe of 
andere screeningstesten, omdat nieuwe ontwikkelingen het programma effectiever 
kunnen maken. Het toevoegen van veelbelovende tumorspecifi eke biomarkers als 
PHACTR3 zou een uitstekende mogelijkheid zijn voor verbetering. Na een aantal 
screeningsronden is het aannemelijk dat de prevalente carcinomen zijn gedetecteerd 
en verschuift het doel van screening mogelijk naar detectie van hoog risico 
adenomen. Het paradigma van gevorderde adenomen zou moeten verschuiven 
naar adenomen met daadwerkelijk een hoog risico op progressie naar carcinoom. 
Door FIT meer gericht te maken op carcinogenese, tillen we het naar het volgende 
niveau.
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