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Opbouw presentatie

• Cijfers over en ontwikkeling tot colorectaalcarcinoom (CRC)

• Poliepen: achtergrond, herkenning en behandeling

• BVO CRC

• Monitor BVO 2017

• Surveillance



Vragen

• Welk percentage van de opgeroepenen doet mee aan BVO CRC?

• Hoeveel CRC wordt er gevonden bij BVO?

• Welke poliep is maligne?

• Ik zou zelf meedoen aan/doe zelf mee aan BVO CRC







Cijfers CRC



Bron IKNL

Bron: IKNL



Risico op CRC

• Erfelijkheid: HNPCC, FAP, familiair CRC

• Leefstijl

Rood vlees, bewerkt vlees, alcohol, overgewicht, roken, weinig lichamelijke activiteit

• IBD, radiotherapie abdomen

Lichamelijke activiteit en vezelrijke voeding risicoverlagend



Achtergrond CRC



Poliepen

• Hyperplasie

• Serrated laesies

• Adenomen: tubulair, tubulovilleus

• Mate van dysplasie

• Endoscopische herkenning en adequate verwijdering cruciaal

• 5% van adenomen (en rechtszijdige hyperplastische) worden carcinomen

• Ca 10 jaar nodig voor groei tot advanced adenoom (oa >10mm, villeuze component)



Poliepen - herkenning







Poliepectomieen

Algemeen:

• Koud lissen; <8mm, sessiel

• Liscoagulatie; 5-20mm sessiel, gesteeld

• EMR; >20mm (evt lap geassisteerd)

• ESD; >20mm, verdenking invasieve component

• EFTR; T1 carcinomen tot 20mm

Hulpmiddelen:

• Opspuiten met NaCl met/zonder adrenaline

• Endoloop

• Hemoclips



Koud lissen

• Gelimiteerd tot oppervlakkige mucosa
• Bloedingen direct zichtbaar en meestal kleine capillairen
• 1mm extra rondom meenemen



Liscoagulatie

• 60% tot in diepe mucosa

• 20% tot in muscularis propria 
(perforatierisico)

• Bloeding kunnen optreden tot 2 weken 
na poliepectomie

• Laagdrempelig eerst opspuiten



EMR – Endoscopisch mucosale resectie





ESD – endoscopic submucosal dissection



EFTR – endoscopic full thickness resection





BVO CRC

• Alle mannen en vrouwen 55-75jaar

• Sinds 2014; stapsgewijs uitgerold tot 2019

• Elke 2 jaar iFOBT

5 regionale screeningsorganisaties verdeeld over regio’s

• Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)

• Oost (Gelderland en Overijssel)

• Midden-West (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht)

• Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland)

• Zuid (Noord-Brabant en Limburg)



BVO CRC



iFOBT

• Testen van humaan hemoglobine in faeces

• Afkapwaarde 47 microgram Hb/gram faeces (was aanvankelijk 15 bij invoering in 2014)

• 85,5% van CRC worden opgespoord

• Wordt in 4 laboratoria in NL bepaald, waaronder hier in YSL

• Uitslag iFOBT niet automatisch naar huisarts



Resultaten BVO 2017









Overleving en mortaliteit

5-jaarsoverleving gemiddeld 66,6%

(stadium I 85-95%, stadium IV <5%)

Voorspelde 5-jaarsoverleving na screening gemiddeld 85%

Mortaliteit per 100.000 per jaar:

• 2013; 29,5

• 2014; 29,1

• 2015; 30,3

• 2016; 29,9





Complicatie risico colonoscopie



Surveillance

• Poliepen – poliepscore

• Carcinoom – 1 jaar na OK, dan na 3 jaar en vervolgens elke 5 jaar (en verder op geleide 
poliepscore)

• IBD – IBD schema; na 1, 3 of 5 jaar afhankelijk van uitslag







Screenen van de juiste mensen

• Levensverwachting

• Onder controle bij MDL-arts?

• Recente colonoscopie?



Toekomst

• Screenen op maat; afkapwaarde verlagen?

• Leeftijd van screening verlagen naar 50jaar?

• Opkomst nog verder optimaliseren



Handig

• www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-darmkanker

• www.mdl.nl; recente MDL-richtlijnen

• Monitor darmkanker via rijksoverheid.nl



Dank voor uw aandacht








