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Het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift had tot doel om meer inzicht te krijgen in
de verwachte effecten van het recentelijk geïmplementeerde Nederlands bevolkingsonderzoek naar
dikkedarmkanker. Hiervoor hebben we een darmkanker screeningsmodel ontwikkeld dat zowel de
adenoom-carcinoom sequentie als de geserreerde poliep-carcinoom sequentie bevat. Met dit model
hebben we de lange termijn effecten van het Nederlandse bevolkingsonderzoek op zowel de
darmkanker incidentie en mortaliteit als de benodigde coloscopie capaciteit onderzocht. Ook hebben
we gekeken naar de potentiële gevolgen van screeningsmoeheid op de effectiviteit van het
screeningsprogramma. Daarnaast hebben we mogelijkheden onderzocht om het programma verder
te optimaliseren zoals het gebruik van alternatieve screeningstesten en aanpassingen aan het
surveillance programma. Dit hoofdstuk zal de belangrijkste bevindingen in dit proefschrift
samenvatten en bediscussiëren. Ook zullen de implicaties van deze bevindingen worden besproken
en zal de balans tussen de baten en lasten van screening worden toegelicht. Aan het einde schetsen
we een beeld hoe (darmkanker) screening er in de toekomst uit zou kunnen zien.
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN VAN DIT PROEFSCHRIFT
Om het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar darmkanker te kunnen evalueren hebben we
een wiskundig model ontwikkeld dat het natuurlijk beloop van darmkanker weergeeft. In Hoofdstuk
2 bespreken we de structuur, parametrisering en kalibratie van het Adenoma and Serrated pathway
to Colorectal CAncer (ASCCA) model. Dit model bevat zowel de adenoom-carcinoom sequentie als de
geserreerde poliep-carcinoom sequentie. Aangezien dit het eerste model is dat het maligne
potentieel van geserreerde poliepen erkent, biedt het de unieke kans om de gevolgen van aannames
betreffende de geserreerde poliep-carcinoom sequentie op de voorspelde effectiviteit van screening
te onderzoeken.
Lange termijn effecten en mogelijke bedreigingen
In Hoofdstuk 3 hebben we de lange termijn effecten van het Nederlandse
bevolkingsonderzoek op zowel de darmkanker incidentie en mortaliteit als de benodigde coloscopie
capaciteit geëvalueerd. Het ASCCA model voorspelt dat dertig jaar screenen in een vergrijzende
populatie zal leiden tot een afname van 35% in darmkanker incidentie en een afname van 47% in
darmkanker mortaliteit vergeleken met een situatie zonder screening. De coloscopie capaciteit die
noodzakelijk is voor deze afnames is aanzienlijk. Doordat het programma gefaseerd ingevoerd wordt,
zal het aantal benodigde coloscopieën geleidelijk toenemen. Er wordt voorspeld dat de benodigde
capaciteit, als het programma volledig is ingevoerd en er een min of meer stabiele situatie is bereikt,
met 60% moet toenemen ten opzichte van de situatie voor implementatie van het programma.
Daarnaast hebben we onderzocht wat de gevolgen zijn van het erkennen van het maligne potentieel
van geserreerde poliepen op deze voorspellingen. Indien geserreerde poliepen niet ontdekt en
behandeld worden tijdens coloscopie en/of indien tumoren die ontstaan zijn uit geserreerde
poliepen een slechtere prognose hebben dan tumoren die ontstaan zijn uit adenomen, zal de
voorspelde effectiviteit van screening beduidend lager zijn in vergelijking met voorspellingen waarin
het maligne potentieel van geserreerde poliepen niet is meegenomen. Gezien het feit dat de maligne
potentie van geserreerde poliepen erkend wordt in de klinische praktijk en ontdekte geserreerde
poliepen daarom normaliter verwijderd worden, zullen voorspellingen gebaseerd op alleen de
adenoom-carcinoom sequentie vergelijkbaar zijn met voorspellingen gebaseerd op beide sequenties
tot darmkanker. Desalniettemin zijn voorspellingen van de effectiviteit van screening bij voorkeur
gebaseerd op zowel de adenoom-carcinoom sequentie als de geserreerde poliep-carcinoom
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sequentie om de gevolgen van onzekerheden betreffende de geserreerde poliep-carcinoom
sequentie op model voorspellingen inzichtelijk weer te geven.
Onze voorspelde lange termijn effecten van screening zijn gebaseerd op een realistisch
deelnemingspercentage welke is ontleend aan een Nederlands proefbevolkingsonderzoek bestaande
uit drie screeningsrondes.1 Aangezien er geen studies zijn die het deelnemingspercentage over vier of
meer rondes hebben onderzocht, hebben we de data van de drie rondes van het
proefbevolkingsonderzoek geëxtrapoleerd naar de elf rondes van het bevolkingsonderzoek. Het is
mogelijk dat een dergelijke hoeveelheid uitnodigingen om deel te nemen aan het
screeningsprogramma kan leiden tot screeningsmoeheid. Screeningsmoeheid is gedefinieerd als het
verlies van motivatie om deel te nemen aan screening door een onjuist gevoel van verlaagd risico op
darmkanker, veroorzaakt door verscheidene negatieve test uitkomsten.2 Een negatieve test geeft aan
dat er geen voorloper laesies of darmkanker is gedetecteerd. Met name in screening met een
ontlastingstest op occult bloed (FIT), wat ook gedaan wordt in het Nederlandse bevolkingsonderzoek,
kan screeningsmoeheid de effectiviteit van het screeningsprogramma beïnvloeden omdat herhaalde
deelname vereist is om met de FIT een voldoende hoge kans op detectie van darmkanker en
voorloper laesies te bereiken. In Hoofdstuk 4 hebben we de potentiële gevolgen van
screeningsmoeheid, oftewel een verminderde deelname aan screening na verscheidene negatieve
testen, op de lange termijn effectiviteit van het Nederlandse bevolkingsonderzoek bekeken. We
hebben meerdere scenario’s onderzocht welke verschilden in participatiepatroon, het aantal
negatieve testen waarna screeningsmoeheid optreedt en de afname in participatiegraad als gevolg
van screeningsmoeheid. Als mensen na drie negatieve testuitslagen niet meer deelnemen aan
screening, zou de geschatte afname in darmkanker incidentie van 39% onder de aanname van
herhaalde participatie, gehalveerd kunnen worden. Aangezien individuele participatiepatronen van
het bevolkingsonderzoek naar darmkanker alsmede van andere bevolkingsonderzoeken niet
gerapporteerd worden, is het onduidelijk of screeningsmoeheid zal optreden. Met het oog op de
mogelijk aanzienlijke gevolgen van screeningsmoeheid op de effectiviteit van het
bevolkingsonderzoek, is het zorgvuldig monitoren van individueel participatiegedrag noodzakelijk. De
beschikbaarheid van data betreffende individuele participatiepatronen zou ook kunnen leiden tot
nauwkeurigere voorspellingen van de effectiviteit van screening. Indien screeningsmoeheid
daadwerkelijk optreedt, zou overwogen kunnen worden om uitnodigingen en herinneringen te
sturen die specifiek gericht zijn aan mensen die (herhaaldelijk) screeningsrondes hebben gemist.
Mogelijkheden voor optimalisatie
In Hoofdstuk 5 hebben we de mogelijke toepasbaarheid van alternatieve screeningstesten
met een hoge sensitiviteit voor darmkanker en voorloper laesies onderzocht. Deze testen maken het
mogelijk om het screeningsinterval te verlengen wat leidt tot minder screeningsrondes. Een dergelijk
programma bestaande uit slechts een paar screeningsrondes, verkleint mogelijk de kans op
screeningsmoeheid. We hebben ons met name gericht op de potentie van beeldvormende
technieken aangezien deze vergelijkbare testkarakteristieken hebben als coloscopie, maar minder
invasief zijn. We hebben verschillende strategieën van CT colonografie (CTC) screening en MR
colonografie (MRC) screening onderzocht en deze vergeleken met een strategie zonder screening,
tienjaarlijkse coloscopie screening en tweejaarlijkse FIT screening. Screening op basis van CTC en
MRC is, evenals coloscopie en FIT, effectiever en goedkoper en dus kosteneffectief ten opzichte van
niet screenen. Screening op basis van beeldvormende technieken is ook een kosteneffectief
alternatief voor drie rondes coloscopie screening. In vergelijking met deze coloscopie strategie zijn
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CTC en MRC screening effectiever en zouden mogelijk kunnen leiden tot een afname van de lasten
van screening in termen van het percentage coloscopieën waarbij niets gevonden wordt in de darm
en het aantal coloscopieën dat noodzakelijk is om één dode ten gevolge van darmkanker te
voorkomen. Screening met behulp van beeldvormende technieken is echter geen alternatief voor FIT
screening; het is minder effectief en duurder.
Gezien het feit dat het Nederlandse bevolkingsonderzoek is gebaseerd op FIT screening, is
screening op basis van beeldvormende technieken geen optie voor het Nederlandse programma. We
hebben daarom andere mogelijkheden onderzocht om het Nederlandse bevolkingsonderzoek te
optimaliseren qua kosteneffectiviteit en qua belasting voor de patient. In Hoofdstuk 6 hebben we
het surveillance gedeelte van het Nederlandse bevolkingsonderzoek in meer detail bestudeerd. De
Nederlandse surveillance richtlijn adviseert dat mensen met een licht of sterk verhoogd risico,
gebaseerd op de bevindingen tijdens de diagnostische coloscopie, na respectievelijk vijf of drie jaar
terug moeten komen voor een surveillance coloscopie. We hebben een strategie van FIT screening
plus coloscopie surveillance gebaseerd op de Nederlandse richtlijn gemodelleerd en deze vergeleken
met een strategie zonder surveillance. In de strategie zonder surveillance keren alle mensen die een
diagnostische coloscopie hebben ondergaan direct terug naar het FIT screeningsprogramma. We
hebben aangetoond dat het toevoegen van surveillance aan FIT screening de ziektelast van
darmkanker ietwat verder verlaagd, maar niet kosteneffectief is ten opzichte van screening zonder
surveillance. Daarbij is de benodigde coloscopie capaciteit aanzienlijk indien surveillance wordt
toegevoegd aan screening. De benodigde capaciteit kan aanzienlijk verlaagd worden als het
surveillance-interval voor mensen met een sterk verhoogd risico verlengd wordt naar vijf jaar, zonder
dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek.
IMPLICATIES VOOR DARMKANKER SCREENINGSMODELLEN
De ontwikkeling van het ASCCA model als mede het uitvoeren van analyses met het model,
hebben geleid tot interessante inzichten wat betreft de weergave van de ontwikkeling van
darmkanker door modellen. Het natuurlijk beloop van darmkanker is in het ASCCA model
weergegeven als de ontwikkeling van adenomen en geserreerde poliepen tot carcinoom. Aangezien
het ASCCA model het enige model is dat het maligne potentieel van geserreerde poliepen erkent,
roept dit de vraag op of andere modellen de geserreerde poliep-carcinoom sequentie ook zouden
moeten implementeren in hun model. We hebben aangetoond dat de effectiviteit van screening
overschat wordt door modellen die gebaseerd zijn op alleen de adenoom-carcinoom sequentie als
geserreerde poliepen niet ontdekt en verwijderd worden tijdens coloscopie en/als de prognose voor
tumoren die ontstaan zijn uit geserreerde poliepen beduidend slechter is als voor tumoren die
ontstaan zijn uit adenomen (Hoofstuk 3). Gezien het feit dat de huidige richtlijnen adviseren om
geserreerde poliepen te verwijderen3–5 en dat er slechts heel beperkt bewijs is dat tumoren die
ontstaan zijn uit geserreerde poliepen een slechtere prognose hebben,6 zal de voorspelde
effectiviteit van screening door modellen die het maligne potentieel van geserreerde poliepen niet
erkennen tamelijk nauwkeurig zijn.
Hoewel het includeren van de geserreerde poliep-carcinoom sequentie niet essentieel is om
lange termijn voorspellingen van de effectiviteit van screening te verkrijgen en hoewel de structuur
van een model niet complexer moet zijn dan noodzakelijk, zien wij het belang van het includeren van
deze sequentie in darmkanker screeningsmodellen. Ten eerste is er steeds meer aandacht voor
geserreerde poliepen waardoor we in de komende jaren meer inzicht zullen krijgen in de verschillen
tussen de adenoom-carcinoom sequentie en de geserreerde poliep-carcinoom sequentie. Ook
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worden er nieuwe screeningstesten ontwikkeld die een hogere sensitiviteit hebben voor geserreerde
poliepen dan de FIT.7 Met het oog op deze ontwikkelingen is het belangrijk om de geserreerde
poliep-carcinoom sequentie mee te nemen in modellen om zo de meest recente data en inzichten
weer te geven en om de kosteneffectiviteit van nieuwe testen te kunnen evalueren.
In vergelijking met de geserreerde poliep-carcinoom sequentie is er veel kennis over de
adenoom-carcinoom sequentie. Hierdoor is de structuur van deze sequentie in darmkanker
screeningsmodellen redelijk vergelijkbaar hoewel de parametrisatie, en met name de duur van
adenoom tot kanker, verschilt. Deze duur tot kanker kan niet geobserveerd worden in de klinische
praktijk aangezien ontdekte adenomen verwijderd worden. Dit heeft tot gevolg dat deze parameter
aanzienlijk verschilt tussen modellen.8 Het is echter mogelijk de duur tot kanker af te leiden van
cross-sectionele data. Een voorbeeld hiervan is een studie die de duur van cervicale voorloper laesie
tot baarmoederhalskanker heeft geschat op basis van cross-sectionele data.9 Deze studie heeft met
behulp van een statistisch model gecorrigeerd voor de censurering van data die veroorzaakt wordt
door het behandelen van cervicale voorloper laesies, en kon zo de duur tot kanker schatten. Gezien
het feit dat de duur van adenoom tot kanker een aanzienlijke invloed heeft op de voorspelde
effectiviteit van screening,8 zouden nauwkeurigere schattingen van de duur tot kanker de
betrouwbaarheid van de voorspellingen van darmkanker screeningsmodellen verbeteren.
Indien belangrijke beslissingen zoals de implementatie van een screeningsprogramma
gebaseerd worden op modellen, is de betrouwbaarheid van model voorspellingen essentieel.
Misschien wel de meest belangrijke factor om vertrouwen te krijgen in model voorspellingen is het
adequaat rapporteren van de structuur van het model, de aannames en de data waarop de model
parameters gebaseerd zijn.10 Om deze reden hebben we het ASCCA model gedetailleerd beschreven
(Hoofdstuk 2). Helaas worden veel modellen die gebruikt worden voor het nemen van beslissingen,
zowel in darmkankerscreening als in andere vakgebieden, gezien als ‘zwarte dozen’; het blijft
onduidelijk wat er in het model gebeurt door een ontoereikende beschrijving van het model. Om de
kwaliteit van de beschrijving van modellen te verhogen en om het vergelijken van modellen te
vergemakkelijken, heeft het Cancer Intervention and Surveillance Modeling Network (CISNET) een
gestandaardiseerde output en een gestandaardiseerde manier van rapporteren ontwikkeld om
modellen te beschrijven.11 Hoewel CISNET een uitstekend initiatief is, hebben tot op heden slechts
drie darmkanker screeningsmodellen een CISNET profiel. Dat kan veroorzaakt worden door het feit
dat deze formulieren ontwikkeld zijn door een kleine groep modelleurs. Een gestandaardiseerd
format dat gebaseerd is op consensus en welke gedragen wordt door alle partijen die zich bezig
houden met het modelleren van darmkankerscreening, zou een grote bijdrage kunnen leveren aan
het transparant rapporteren. Een dergelijke aanpak wordt momenteel toegepast in
baarmoederhalskanker screeningsmodellen.12
Echter, zelfs met het transparant rapporteren van de structuur, parameters en kalibratie blijft
het lastig om alle onderliggende keuzes en aannames van een model, en belangrijker, de gevolgen
van deze keuzes en aannames op model voorspellingen, goed te begrijpen. Dit blijkt ook uit een
eerdere studie die aantoonde dat voorspellingen van een model aanmerkelijk kunnen verschillen,
zelfs als de modellen op dezelfde data zijn gekalibreerd.8 Daarom is vergelijkend modelleren waarbij
verschillende modellen dezelfde analyse uitvoeren belangrijk. Vergelijkend modelleren vergroot het
begrip van model aannames, de gevolgen van deze aannames op voorspellingen en heeft
weloverwogen besluiten tot gevolg. Hoewel er enkele studies op basis van vergelijkend modelleren
zijn uitgevoerd,8,13–15 zijn wij van mening dat dit principe vaker toegepast moet worden in
modelleerstudies, met name als voorspellingen gebruikt worden om beleidsmakers te adviseren.
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BALANS TUSSEN BATEN EN LASTEN VAN SCREENING
Slechts weinig mensen profiteren van deelname aan screening terwijl veel mensen worden
uitgenodigd en dus onderworpen worden aan onnodige (screenings)testen. Daarom is een belangrijk
principe in screening dat de baten moeten opwegen tegen de lasten. Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 5
dragen bij aan de toenemende bewijslast dat darmkankerscreening heel effectief is in het verlagen
van de darmkanker incidentie en mortaliteit. Bovendien is screening een kosteneffectief alternatief
ten opzichte van het alleen behandelen van patiënten met darmkanker. De baten van het
Nederlandse bevolkingsonderzoek zijn dus duidelijk, maar wegen deze ook op tegen de lasten van
screening?
De lasten van het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar darmkanker bestaan met name uit
het hoge aantal uitnodigingen voor screening, onjuiste testuitslagen en onnodige coloscopiën, welke
het resultaat zijn van suboptimale FIT testkarakteristieken. De relatief lage sensitiviteit voor kanker
en de lage sensitiviteit voor voorloper laesies16–19 vereist herhaaldelijk testen wat heeft geleid tot een
screeningsprogramma met elf screeningsrondes. Een studie over screeningservaringen rapporteerde
dat ongeveer 20% van de uitgenodigde mensen verontrust wordt door het ontvangen van een
uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.20 Een dergelijke uitnodiging
confronteert mensen met hun kwetsbaarheid om kanker te ontwikkelen. Er kan wellicht gesteld
worden dat veel screeningsrondes de lasten van het programma verhoogt. Hoewel het ontvangen
van een uitnodiging om deel te nemen mensen verontrust, wordt het doen van de FIT, oftewel het
nemen van een monster van de ontlasting, niet als belastend beschouwd.21
Verder leidt de lage sensitiviteit van de FIT tot vals-negatieve testuitslagen. Dit betekent dat
de FIT onterecht negatief is in mensen met darmkanker en/of voorloper laesies. Een studie die
darmkankerpatiënten gediagnosticeerd met kanker na een vals-negatieve testuitslag heeft
vergeleken met darmkankerpatiënten gediagnosticeerd met kanker na een positieve FIT uitslag
suggereerde dat de morbiditeit en mortaliteit van darmkanker wellicht hoger zijn in de eerste
groep.22 Een mogelijke verklaring voor deze observatie kan zijn dat mensen met een negatieve FIT
uitslag symptomen negeren omdat ze onterecht gerustgesteld zijn door de testuitslag. Er zijn
inderdaad aanwijzingen dat een kleine groep mensen met een negatieve testuitslag de huisarts niet
bezoekt wanneer zij bloed in hun ontlasting waarnemen.20 Dit baart zorgen gezien het feit dat
ongeveer 25% van de deelnemers onterecht een negatieve testuitslag heeft tijdens de eerste
screeningsronde op leeftijd 55.
Naast een relatief lage sensitiviteit voor kanker een lage sensitiviteit voor voorloper laesies, is
de specificiteit van de FIT ook suboptimaal. Het hoge aantal screeningsrondes leidt ertoe dat de
cumulatieve kans op een vals-positieve FIT ongeveer 20% is in mensen die deelnemen aan meerdere
screeningsrondes (Hoofdstuk 3). Er is aangetoond dat het doorverwijzen voor vervolgonderzoek na
een positieve screeningstestuitslag kan leiden tot bezorgdheid en verminderde kwaliteit van
leven.23,24 Deze bezorgdheid is overbodig bij mensen met een vals-positieve testuitslag. Daarnaast
ondergaan deze mensen een onnodige, invasieve procedure met een kans op complicaties. Deze
groep is niet verwaarloosbaar; als het Nederlandse bevolkingsonderzoek volledig is ingevoerd en er
min of meer een stabiele situatie is bereikt, zullen er meer dan 20,000 mensen per jaar een onnodige
coloscopie ondergaan (Hoofdstuk 3).
Coloscopie is een invasieve procedure en met name de darmvoorbereiding wordt als
belastend beschouwd.25,26 Daarnaast is er een kans op complicaties zoals bloedingen, darmperforatie
en zelfs overlijden. De kans op ernstige complicaties is klein; een systematisch literatuuronderzoek
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over coloscopieën in screening rapporteerde dat ernstige complicaties slechts in 0.28% van de
procedures optreden.27 Ongeveer 85% van deze complicaties vond plaats bij coloscopiën waarbij
laesies werden verwijderd. Dodelijke complicaties komen zelden voor; ongeveer 0.0007% van de
procedures heeft de dood tot gevolg.28 Hoewel de kans op complicaties klein is, zijn de schadelijke
gevolgen van coloscopie verontrustend wanneer deze worden vertaald naar een volledig
geïmplementeerd bevolkingsonderzoek waarin jaarlijks meer dan 110,000 procedures worden
uitgevoerd (Hoofdstuk 3). In deze situatie zullen naar verwachting jaarlijks bij 308 mensen
complicaties optreden en 8 mensen zouden mogelijk kunnen overlijden ten gevolge van de
coloscopie.
Ook coloscopiën waarbij laesies worden ontdekt zijn niet per definitie zinvol. De kans dat een
klein adenoom kenmerken heeft die geassocieerd worden met verhoogd maligne potentieel is
slechts 4%.25 Daarnaast is de prevalentie van adenomen aanzienlijk hoger dan de prevalentie van
darmkanker29,30 waardoor geconcludeerd kan worden dat slechts een kleine groep adenomen
daadwerkelijk zal doorgroeien tot darmkanker. Er is beperkt bewijs dat slechts 5% van de adenomen
zich zal ontwikkelen tot kanker.31 Veel coloscopiën waarbij laesies verwijderd worden, en dan met
name kleine laesies, kunnen daarom ook als onnodig worden beschouwd gezien het feit dat deze niet
leiden tot kankerpreventie.
Wanneer dit alles in overweging wordt genomen, is het duidelijk dat de lasten van het
Nederlandse bevolkingsonderzoek naar darmkanker aanzienlijk zijn. Een maat die zowel de
verbeterde overleving door de preventie of vroege detectie van kanker als ook de angst of
complicaties door screeningprocedures meeneemt, is de voor kwaliteit van leven gecorrigeerde
levensjaren (QALY). QALYs kunnen berekend worden door het aantal jaren dat een persoon heeft
geleefd te vermenigvuldigen met de kwaliteit van leven. Vervolgens kunnen twee strategieën
vergeleken worden op basis van de baten, lasten en kosten van screening door de incrementele
kostenutiliteitsratio (ICUR) te berekenen. De ICUR is het verschil in kosten gedeeld door het verschil
in QALYs. Hoewel de ICUR veelvuldig gebruikt wordt in kosteneffectiviteitsonderzoek, rapporteren
studies op het gebied van darmkankerscreening voornamelijk incrementele kosteneffectiviteitsratio’s
(ICERs), welke berekend worden door het verschil in kosten te delen door het verschil in levensjaren.
Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met de lasten van screening.
Een mogelijke verklaring voor het berekenen van ICERs in plaats van ICURs op het gebied van
darmkankerscreening is dat het instrument dat gebruikt wordt om kwaliteit van leven te meten, de
EQ-5D, slecht onderscheid kan maken tussen de kwaliteit van leven van de algehele populatie en
darmkankerpatiënten.32 Dit benadrukt de noodzaak om nieuwe instrumenten te ontwikkelen om de
kwaliteit van leven in darmkankerpatiënten nauwkeurig te kunnen meten. Deze gemeten kwaliteit
van leven kan vervolgens gebruikt worden voor een volledige evaluatie waarbij de baten, lasten en
kosten van strategieën voor darmkankerscreening meegenomen worden.
DE TOEKOMST VAN SCREENING
Hoewel er verwacht wordt dat het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar darmkanker erg
effectief en kosteneffectief zal zijn, is er nog steeds veel ruimte voor verbetering dankzij de hoge
lasten van FIT screening. In Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 hebben we reeds twee mogelijkheden
onderzocht om het screeningsprogramma verder te optimaliseren. Er zijn echter nog vele andere
mogelijkheden om de effectiviteit en/of kosteneffectiviteit van het programma te verbeteren. We
zullen enkele andere mogelijkheden toelichten.
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De FIT is een kwantitatieve test wat betekent dat het mogelijk is om het afkappunt aan te
passen. Een recente studie door Haug et al. (2016) heeft onderzocht of het interval tussen twee
opeenvolgende FIT screeningsrondes verlengd kan worden als het afkappunt van de FIT wordt
verlaagd.33 De resultaten suggereren dat strategieën met een verlaagd afkappunt en een verlengd
screeningsinterval, het aantal screeningsmomenten gedurende het leven van een individu verlagen
met behoud van de diagnostische opbrengst. De invloed op de effectiviteit van screening is dus
beperkt terwijl de kosten met betrekking tot de organisatie van een screeningsprogramma als ook de
totale kosten van de screeningstest verlaagd worden doordat er minder screeningsrondes zijn.
Daarnaast is het waarschijnlijk dat screening met een langer screeningsinterval de kans op
screeningsmoeheid verlaagt, zoals is beschreven in Hoofdstuk 4, en verlaagt het de lasten van
screening veroorzaakt door de uitnodiging om deel te nemen aan het programma. Haug et al. Liet
ook zien dat het verlagen van het afkappunt in combinatie met het verlengen van het
screeningsinterval leidde tot een vergelijkbaar of lichtelijk verhoogd aantal diagnostische
coloscopieën in vergelijking met de referentiestrategie, afhankelijk van het exacte afkappunt dat
werd gehanteerd. Dit geeft aan dat het afkappunt zodanig gekozen moet worden dat de daling in
lasten door een afname van het aantal screeningsuitnodigingen niet ongedaan wordt gemaakt door
een toename in diagnostische coloscopieën. De bevindingen van deze verkennende studie kunnen
dienen als een basis voor toekomstig onderzoek naar de gevolgen van het verlengen van het interval
tussen twee opeenvolgende FIT screeningsrondes.
Het is ook mogelijk om een meer geïndividualiseerd screeningsprogramma te implementeren
waarbij mensen niet alleen op basis van hun FIT uitslag maar ook op aanvullende risicofactoren,
worden doorverwezen naar coloscopie. Een Nederlandse studie heeft de mogelijk toegevoegde
waarde van dergelijke risicoprofilering onderzocht.34 Het risicomodel bevatte, naast de FIT uitslag,
variabelen die gemakkelijk te meten zijn zoals het aantal familieleden met darmkanker, roken en
leeftijd. Selectie voor coloscopie gebaseerd op dit risicomodel leidde tot de detectie van meer
mensen met darmkanker of voorloper laesies vergeleken met selectie op basis van enkel de FIT
uitslag. Een dergelijk geïndividualiseerde aanpak zou mogelijk het aantal onnodige coloscopieën
kunnen verminderen, wat een daling van de lasten en kosten van screening tot gevolg heeft.
Naast aanpassingen in de manier waarop de uitslag van de FIT gebruikt wordt, is het ook
mogelijk om de FIT te vervangen door een andere primaire screeningstest. Door de hoge acceptatie
van ontlastingstesten hebben onderzoekers zich tot nu toe met name gericht op de ontwikkeling van
non-invasieve testen zoals DNA testen. Deze testen detecteren genetische afwijkingen die
geassocieerd zijn met kanker en voorloper laesies in ontlasting. De DNA test voor ontlasting is al
goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.35 Een studie die de DNA test voor
ontlasting heeft vergeleken met de FIT heeft aangetoond dat de DNA test een hogere sensitiviteit
heeft voor kanker dan FIT, namelijk 92% versus 74%.7 Ook de sensitiviteit voor voortgeschreden
adenomen en grote geserreerde poliepen was aanmerkelijk hoger. Daarentegen was de specificiteit
van de DNA test 90% vergeleken met 97% voor de FIT. Screening vereist een test met een hoge
specificiteit omdat de meeste mensen die deze test ondergaan gezond zijn. Een test met suboptimale
specificiteit zou veel onnodige coloscopieën tot gevolg hebben en dus ook leiden tot een aanzienlijke
last van screening. Daarnaast wordt de DNA test op dit moment uitgevoerd op de complete
ontlasting, terwijl een klein monster voldoende is voor de FIT. Hoewel de resultaten voor de DNA test
veelbelovend zijn, is het noodzakelijk om de specificiteit en gebruiksvriendelijkheid van de test te
verbeteren voordat de DNA test overwogen kan worden voor het Nederlandse bevolkingsonderzoek.
Vervolgens dienen de testkarakteristieken van de DNA test vergeleken te worden met die van de FIT
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die gebruikt wordt in het Nederlandse bevolkingsonderzoek, omdat er een ander type FIT was
gebruikt in de eerder genoemde vergelijkingsstudie. Uiteindelijk zullen kosteneffectiviteitsanalyses
uitgevoerd moeten worden om te bepalen of de DNA test een mogelijk alternatief is voor het huidige
op FIT gebaseerde screeningsprogramma. Aangezien de DNA test significant minder grote
geserreerde poliepen mist dan de FIT, is het belangrijk dat het model dat gebruikt wordt voor deze
analyses ook de geserreerde poliep-carcinoom sequentie bevat om de potentie van de DNA test
nauwkeurig te evalueren.
Verder kan ook het vervolgonderzoek, de coloscopie, na een positieve FIT verbeterd worden.
Een voorbeeld hiervan is de zogenoemde ‘resect and discard’ strategie. Momenteel worden alle
laesies die ontdekt worden tijdens coloscopie verwijderd, met uitzondering van hyperplastische
poliepen in het rectosigmoid.3 Het merendeel van de kleine poliepen (<6 mm) die verwijderd wordt,
heeft geen karakteristieken die kunnen duiden op maligniteit.36 Histopathologisch onderzoek van
deze poliepen is dus wellicht overbodig. Een modelleerstudie heeft aangetoond dat een resect and
discard strategie waarbij kleine poliepen geen histopathologisch onderzoek ondergaan tot een
aanzienlijke kostenbesparing kan leiden, zonder hierbij de effectiviteit van screening te
beïnvloeden.37
Naast mogelijkheden om het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar darmkanker te
verbeteren, is men ook bezig met het ontwikkelen van een screeningstest die meerdere ziekten kan
detecteren. Voorbeelden van dergelijke testen zijn de bloedtest voor kanker en de total body scan.
De bloedtest voor kanker richt zich op zes verschillende soorten kanker. Eén druppel bloed is
voldoende om te bepalen of de bloedplaatjes tumor RNA bevatten, wat aangeeft dat er zich ergens
in het lichaam een tumor bevindt. De test is ook in staat om de locatie van de tumor aan te geven en
kan onderscheid maken tussen primaire tumoren en metastasen. Naast het vroeg diagnosticeren van
kanker, kunnen de resultaten van deze test ook gebruikt worden om de meest geschikte behandeling
te bepalen op basis van bepaalde mutaties in het RNA. Een recente studie met 55 gezonde individuen
en 228 individuen met kanker liet veelbelovende resultaten zien; de bloedtest identificeerde 96% van
de individuen met kanker correct.38 In deze studie had het merendeel van de deelnemers kanker
terwijl in een screeningspopulatie het merendeel gezond is. Verder onderzoek naar de potentie van
deze test in een screeningssetting is daarom noodzakelijk.
De total body scan detecteert naast tumoren ook andere afwijkingen zoals onder andere
aneurysma’s en osteoporose. Bij de total body scan wordt het hele lichaam onderzocht met behulp
van MRI en CT scanners, waarbij individuen worden blootgesteld aan ioniserende straling. Tot op
heden is er geen bewijs dat een total body scan tot gezondheidswinst leidt bij gezonde individuen.39
Er is daarentegen wel een aanzienlijke kans dat deze test onnodige onrust tot gevolg heeft door de
detectie van afwijkingen die bij vervolgonderzoek onschuldig blijken te zijn of door de detectie van
een ziekte waarvoor geen behandeling mogelijk is. Daarbij leidt de total body scan tot hoge
zorgkosten. Aangezien het nog niet is aangetoond dat de baten groter zijn dan de lasten, is deze test
verboden in Nederland.
Nederland heeft momenteel bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Deze screeningsprogramma’s richten zich met name op het vroeg
detecteren van kanker om zo de overlevingskansen te vergroten.30,40 Bij darmkanker- en
baarmoederhalskankerscreening is het ook mogelijk om kanker te voorkomen door voorloper laesies
te detecteren en te verwijderen. Screening is niet de enige methode om de ziektelast van kanker te
verminderen. Ongeveer 20% van de kankers wordt veroorzaakt door overgewicht en obesitas.41
Beleidsmakers kunnen zich, naast screening, ook richten op het verminderen van overgewicht en
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obesitas om zo de ziektelast veroorzaakt door kanker te verlagen. Aangezien overgewicht ook een
risicofactor is voor vele andere ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten, zou een dergelijke
aanpak tot behoorlijke gezondheidswinst kunnen leiden.42
CONCLUSIE
Dit proefschrift heeft geleid tot meer inzicht in de baten en lasten van darmkankerscreening.
Het laat zien dat het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar darmkanker naar verwachting zal leiden
tot een aanzienlijke daling van darmkanker incidentie en mortaliteit. Desalniettemin zijn de lasten
van dit screeningsprogramma aanzienlijk. We hebben diverse mogelijkheden besproken om het
programma te optimaliseren om zo de effectiviteit van screening te verhogen en de lasten te
verlagen. Dit onderzoek kan dienen als een basis voor toekomstige (modelleer)studies.
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