
Gastro-groep ZNA 



Samen zijn we groot:  
 ééngemaakte dienst sedert 2016 

15 gastro-enterologen 
7 sites 
29000 raadplegingen per jaar 
20000 endoscopies per jaar 
600 nieuwe digestieve tumoren  per jaar (12 per 
week) 
1000 IBD patiënten 
3000 Hepatitis B-C patiënten 
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Onze meerwaarde voor u en uw patiënt  

Bereikbaarheid en direct contact optimaliseren 
Toegankelijkheid alle patiënten bewaren 
Expertise in deeldomeinen uitbouwen 

IBD centrum 
Hepatologie (viraal en alcoholisch) 
Advanced Endoscopy 
Digestieve oncologie 
Bekkenbodemkliniek 

3 nieuwe endoscopie centra (JP, Mid, Cadix) 
Samen investeren in nieuwe collega’s 
Samen investeren in hoogtechnologische zorg 
Klinisch wetenschappelijk onderzoek uitbreiden 
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Kwaliteit van coloscopie  

S Bouhadan 



Onder het motto….. 
 als je iets doet, doe het dan goed 
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Het belang van een kwaliteitsvolle 
coloscopie 

 
 
 

 
 

Grootste nachtmerrie: 
 missen van colontumor/poliep 

 
 

3,4 tot 9% van alle colorectale carcinomen = 
intervalcarcinoom 

 
 
 



Ontstaanmechanisme darmkanker 



< 10% van adenomen heeft 
maligne potentieel 



Etiologie van intervalcarcinoom? 

• gemiste letsels (60%) 
• slechte kwaliteit onderzoek/ onjuiste surveillance 

(20%) 
• onvolledig verwijderde letsels (10 %)  
• nieuwe kankers  (10%) 
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Indeling  

 
1. Wie? 
2. Hoe?  
3. Wanneer?  

 



Wie? 



Indicatie 

Off hand, I’d say you’re suffering from an arrow through your head, 
but just to play safe, I’m ordering a bunch of tests. 



Conditie van patiënt 

14 



Anamnese 

• Klachten? 
• Bloeding? Anemie? 
• Diarree? 
• Abdominale pijn? 
• Vermagering? 
• Gewijzigd stoelgangspatroon? 

• Voorgeschiedenis? 
• Colonpoliepen? 

• Familiale antecedenten? 



We vragen het te weinig… 
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Familiaal risico zonder genetisch risico 

 Risico x 2 
1 eerstegraadsverwant  jonger dan 50 
1 eerstegraadsverwant en 2 tweedgeraadsverwanten 

Risico x 3 
> 1stegraadsverwant <50j 
> 1stegraadsverwant en 3 tweededegraadsverwanten 
2 eerstegraadsverwanten 
… 
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Klinisch onderzoek, labo 

• Rectaal toucher 
• Bloedname: hemoglobine, ijzerreserves, ..  
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Informatie  

• Informed consent 
• Risico’s bespreken 

Incidentie per 1000 procedures 
• Bloeding: 0.01–3.2 
• Perforatie: 0.05–1.2 
• Postpolypectomie syndroom: 0.1–0.5 
• Cardiorespiratoir event: 0.1–0.2 

 



Alternatief 

• Virtuele coloscopie 
• Voorbereiding 
• Stralenbelasting 
• Enkel diagnostisch/niet therapeutisch 

• iFob 
• Sigmoidoscopie (combinatie?) 
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Bijkomende informatie 

• Anticoagulantia ? 
• Asaflow 
• Praktische regeling: Marevan, Marcoumar, Eliquis, Xarelto, 

Brilique, Clopidogrel,… 

• Endocarditis profylaxie 
 

22 



Belangrijkste onderscheid: 2 soorten patiënten 

1. ASYMPTOMATISCHE PATIËNTEN 
• Screening  
• Coloscopie OF iFOB 

2. HOOGRISICO PATIËNTEN 
• Familiaal risico 
• Genetische aandoeningen met verhoogd risico  
• Colitis ulcerosa/ Crohncolitis 
• Coloscopie na voorafgaande poliepectomie  
• Patiënten met klachten 
 -> ZEKER COLOSCOPIE  
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Alternatief 

• Virtuele coloscopie 
• Voorbereiding 
• Stralenbelasting 
• Enkel diagnostisch/niet therapeutisch 

• iFob 
• Sigmoidoscopie  (combinatie iFOB) 

 
Op dit moment coloscopie = gouden standaard 
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Bijkomende informatie 

• Anticoagulantia ? 
• Asaflow 
• Praktische regeling: Marevan, Marcoumar, Eliquis, Xarelto, 

Brilique, Clopidogrel,… 

• Endocarditis profylaxie 
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Belangrijkste onderscheid: 2 soorten patiënten 

1. ASYMPTOMATISCHE PATIËNTEN 
• Screening : vanaf 50 j 
• Coloscopie OF iFOB 

2. HOOGRISICO PATIËNTEN 
• Familiaal risico: vanaf 40j of leeftijd crc – 10j 
• Genetische aandoeningen met verhoogd risico  
• Colitis ulcerosa/ Crohncolitis 
• Coloscopie na voorafgaande poliepectomie  
• Patiënten met klachten 
 -> ZEKER COLOSCOPIE  
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Nieuw in de guidelines VR SCREENING 

• iFOB jaarlijks 
            OF 
• Coloscopie 
 
STOP SCREENING 

-  75 jaar (niet routinematig) 
- levensverwachting < 10 jaar  
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TAKE HOME MESSAGE 1 

Screening ≠ surveillance 
 

Geen iFOB maar coloscopie bij  
• Reeds coloscopie met poliepen 
• Familiale anamnese 
• Klachten 
• Genetische aandoening 
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Hoe? 

1. VOLLEDIG ONDERZOEK 
2. VEILIG en COMFORTABEL 

ONDERZOEK 
3. VOLLEDIG WEGNEMEN VAN 

POLIEPEN 
 



1. Volledig onderzoek 

• Goede voorbereiding 
• Volledig colon: alle colonsegmenten 
• Terugtrek TIJD en TECHNIEK 
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Goede darmvoorbereiding 



• BOSTON BOWEL PREPARATION SCALE 
(BBPS) 
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Goede darmvoorbereiding 

• Kwaliteit afhankelijk van 
Dieet 
Compliance: selectie van patiënten 
Product 

• PEG-oplossingen: veilig en effectief, groot volume 
(ascorbaat) 

• Sodiumfosfaat (orale fleet) 
• Picosulfaat (picoprep) 

Timing 
• Splitsen van voorbereiding 

 
 



TAKE HOME MESSAGE 2 

Darmvoorbereiding 
 
High quality index colonoscopie 
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Caecumintubatie 
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Volledig onderzoek 
 - Visualisatie van klep van Bauhin EN appendixopening 
 - Aanbeveling: >=90% 



Terugtrek-tijd en terugtrek-techniek 

• Zorgvuldige inspectie van colonmucosa 
• Terugtrek-tijd: Caecum tot anus 

• Tijd: > =6 min 

• Terugtrek- techniek 
• Insuffleren: luminele distentie 
• Spoelen 
• Reinsertie 
• Spasmolyticum? (geen bewezen benefit) 
• Retrovisie 
• Cap? 



Adenoma detectie ratio (ADR) 

Aantal patie ̈nten met ≥1 adenoom  
het totale aantal patie ̈nten  

 
• ≥ 20% screening coloscopiee ̈n  
• Toename van 1% in ADR= 3% reductie in 

intervalcarcinoom 
 



2. Veilig en comfortabel onderzoek 

• Indien BBPS te laag: geen onderzoek! 
Eerder herhalen. 

• Sedatie : 3 types 
• Tijdens onderzoek:  

• Houdingswijziging 
• Abdominale druk 
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3. Volledig wegnemen van poliepen  

• Poliepkarakteristieken 
• Grootte  
• Lokalisatie 
• Morfologie: vlak, sessiel, gesteeld,.. 
• Wijze van verwijderen 

• Vereisten 
Veilig 
Volledig 
Recuperatie >= 90% van alle poliepen  



Poliepectomielus 



Onderspuiten  



Sluiten van klein mucosaal 
defect 
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Recuperatie van poliep: histologie 

• Adenoom:  
• Tubulair adenoom 
• Tubullovileus adenoom 
• Villeus adenoom 
-> Laaggradige dysplasie/ Hooggradige 
dysplasie 

• Hyperplastische poliep 
• Serrated adenoma 



TAKE HOME MESSAGE 3 

Poliepkarakteristieken 
 

• Grootte (> 1 cm) 
• Villeuze component 
• Graad van dysplasie 
• Vlak 
• Proximaal colon 
• Volledigheid resectie 
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Belangrijk voor de endoscopist 

• Objectief beoordelen van eigen 
competentie 

• Veiligheid boven alles 
• Weten hoe om te gaan 

• Dolichocolon 
• Moeilijk sigmoid 

• Moeilijke poliepen: specifieke benadering 

47 



Wanneer? 



Wat na de coloscopie? 
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TAKE HOME MESSAGE 4 
 

OPVOLGING 

• Door de endoscopist  • HIGH QUALITY INDEX COLOSCOPIE • Moet in verslag genoteerd worden • Of nadien naar de huisarts te communiceren 



Europese richtlijnen 

High risk group: 
Adenoma with villous histology or high grade dysplasia or >= 10 mm in size or >= 3 adenomas, 
serrated polyps >= 10 mm or with dysplasia  
 
Low risk group: 
1-2 tubular adenomas < 10 mm with low-grade dysplasia, serrated polyps < 10 mm and non dysplasia 



Amerikaanse richtlijnen 



Samenvattend 

“High-quality” 
endoscopie 

Hoog risico 
≥ 3 adenomen 

of 
> 10 mm 

of 
Hooggradige dysplasie – 

villeus 
of 

“Serrated” > 10 mm +/- 
dysplasie 

Controle na 
3 jaar  

Laag risico 
1- 2 tubulaire adenomen 

én < 10 mm én 
laaggradige dysplasie 

Of 
“Serrated” < 10 mm 

zonder dysplasie 

Coloscopie 
over 10 

jaar 



We hebben nog wat tijd…. 
 
 
 

Meest gestelde vragen over 
iFOB 
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Hoe vaak vindt men bij positieve I 
Fob significante pathologie? 

  
 
 

42% v uitgevoerde colo 

5% v uitgevoerde colo 



De meest voorkomende oorzaken 
voor vals positieve iFob? 

• Hemorroïden 
• Divertikels 
• Angiodysplasie-letsels 
• Medicatie: NSAID, anticoagulantia, … 

 
 
 



Negatieve iFOB en toch 
coloncarcinoom.. 

1/3 van coloncarcinomen –> negatieve iFOB 

 
 
 



Gastroscopie plannen bij positieve 
iFOB indien coloscopie negatief? 

• Neen 
 



TAKE HOME MESSAGE 

1. Kwaliteit van coloscopie afhankelijk van  
• Verwijzende arts 
• Patiënt 
• Endoscopist 

2. Screening ≠ surveillance 
3. Screening via iFOB of Coloscopie 
4. Darmvoorbereiding 
5. Poliepkarakteristieken 
6. Opvolging voorzien 
7. Vals negatieven bij iFOB mogelijk 
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Vragen? 
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