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1. Vlaams bevolkingsonderzoek

• Screeningsonderzoek naar darmkanker

• Start in 2013

• Sinds 01/01/2020: 50-74 jaar

• Immunochemische fecaal occult bloedtest 

immunochemische test obv. antistoffen tegen 
humaan hemoglobine (>75ng/ml)
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• Doel
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studies represent the best available science on which 
clinicians must base patient care decisions. These 
studies are listed in table 1 below. (12-15) 

In 2009, Baxter and colleagues published a pop-
ulation based, case-control study examining subjects 
who received a CRC diagnosis between 1996 and 2001 
and who died of CRC by 2003. They matched each 

case 1:5 with a control. The authors noted an impres-
sive 67% reduction in left sided colorectal cancer but 
none in right sided diseases. This study has several 
important limitations worth noting. The cecal intuba-
tion rate of 79-83% is substantially below the 95% rate 
which would be expected for screening examinations 
and 90% for all examinations. (16,17) While the au-
thors rightly controlled for this by performing a 

sub-analysis on “complete” colonoscopies, the low 
rate of cecal intubation may reflect overall poor co-
lonoscopic technique (including inspection for ade-
nomas) which such adjustments will not mitigate. 
Additional support for this theory is found in the low 
polyp detection rate of 26% in case patients. Current 
standards dictate a 25% adenoma detection rate in 

men and a 15% adenoma detection rate in women. 
(18) Given that a number of the polyps detected in the 

study were likely hyperplastic, one would expect a 
total polyp detection rate (adenomas + hyperplastic) 
to be in the 30-40% range. Another limitation is the 
fact that not all of the colonoscopies included were 
performed for screening. Patients with symptomatic 

cancers which prompted the examination would be 
cases based on the design, but would have more like-

lihood of having advanced disease, and thus less 
chance of benefitting from the screening test. Despite 
these limits, the difference in right and left sided ben-
efit in this study is impressive and should not be 
lightly dismissed. 

Singh et al. found a similar disparity in the pro-
tective benefit of colonoscopy. In his retrospective 

cohort study, Singh used Manitoba’s claims database 

to compare CRC mortality between patients who had 
colonoscopic CRC screening versus the standardized 
CRC mortality rate for the general population. In 
examining 54,803 subjects, he noted a 29% overall 
reduction in CRC mortality, all of which was derived 
from a decrement in left-sided cancer deaths. Inter-
estingly, when the authors stratified the data accord-

ing to the specialty of the endoscopists, gastroenter-
ologist conferred a reduction in right sided CRC of 
59%. This strongly suggests that the type of examiner 
(and by extension their training and experience) mat-
ter greatly in optimizing the performance characteris-
tics of colonoscopy as a CRC screening tool.  

Rabeneck and colleagues performed a cohort 
study on all adults 50-90 years old living in Ontario on 

1 January 1993 in which they followed subjects for 14 
years and stratified them by the “intensity of colon-
oscopy use” in their region. They performed multi-
variable analysis adjusting for age, gender, comor-
bidity, income, and residence (urban vs. rural). 
Rabeneck found that for every 1% Increase in the 
complete colonoscopy rate, the hazard rate of death 

decreased by 3%. While there are a number of limita-
tions to this study, including an inability to attribute 

causality, the magnitude of the effect, the size of the 
sample study, and the biologic plausibility of the 
finding offer food for thought. 

The most recent study to address the effect of 
screening colonoscopy on CRC mortality was from 

the National Polyp study. The authors examined 2602 
patient who had had adenomas removed via colono-

scopic polypectomy and then were followed for a 
mean of 15.8 years. Compared to historical controls, 
this group enjoyed a 53% reduction in CRC. While 
this study is limited by the fact that endoscopists were 
all in expert centers, the results are nonetheless com-

pelling, particularly because they are in keeping with 
prior studies in showing a clear reduction in mortality 

in association with screening.  
 

Table 1: Major trials addressing a reduction in CRC mortality. 

Author Year Design  N CRC Mortality Reduction 

Baxter(12) 2009 Case-Control 10,292 (Case) 
51,460 (Control) 

67% - left sided 
1% (NS) -right-sided 

Singh (13) 2010 Cohort 54,803 29% overall 
47% left-sided 
0% right-sided 

Rabeneck(14) 2010 Cohort 2,412,077 3% decrease/1% increase in colonoscopy 

Zauber (15) 2012 Cohort 2602 53% overall 
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2. Colonvoorbereiding

• 3 dagen voor het onderzoek: restenarme voeding 
(geen groenten of fruit, geen pitten, wel wit brood, witte 
pasta, witte rijst)

• Split dose Plenvu

 Avond voor het onderzoek (17u): dosis 1

 Dag van het onderzoek: dosis 2 – 4u voor afspraak 

- coloscopie voormiddag (voor 10u): dosis 2 rond 
middernacht

- coloscopie voormiddag (na 10u): dosis 2 om 7u

- coloscopie namiddag: dosis 2 rond 9u
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3. Optische diagnose en nieuwe 
poliepectomie technieken

Vroeger…  biopten met sampling error en vaak 

heelkunde voor benigne letsels



3. Optische diagnose en nieuwe 
poliepectomie technieken

• Nu… optische diagnose en nieuwe endoscopische 
technieken: 

- Macroscopische karakterisatie van een letsel geeft
informatie om de uiteindelijke histopathologie in te schatten en
een optimale resectie strategie te bepalen.

- Onvolledige resectie resulteert in residueel neoplastisch
weefsel en interval carcinomen.



3. Optische diagnose en nieuwe 
poliepectomie technieken

• Algemene maatregelen macroscopische karakterisatie:

- Gebruik HD-materiaal (190 serie processoren – 190 endoscopen 

– HD Near Focus - …)

- Gebruik Endocuff/Cap bij alle procedures

- Gebruik chromo-endoscopie - Narrow Band Imaging

- Gebruik het spoelsysteem bij alle procedures

- Gebruik CO2 als insufflatie bij alle procedures

- Gebruik methyleenblauw bij elke submucosale 
injectie



3. Optische diagnose en nieuwe 
poliepectomie technieken

• Algemene maatregelen macroscopische 
karakterisatie:

- Locatie – grootte in mm – morfologie in endoscopie 
rapport melden

- Foto documentatie van alle letsels >10mm vòòr 
resectie + na resectie

- Herkennen van diep submucosale invasie

- Real-time inschatting van de vermoedelijke 
histopathologie
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• Real-time inschatting histopathologie

Invasie diepte

<1000 µm
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• Invasiediepte inschatten – classificatiesystemen

 Paris classificatie: oppervlak

 Kudo classificatie

 Nice classificatie (NBI)
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PARIS classificatie

0,7 – 2,4% submucosale 

invasie



1 – 6% van non-polipoid letsels

27 – 35,9% submucosale invasie SMI

6 - 10mm : 40% submucosaal invasief 

CA

> 20mm : +/- 100% submucosaal 

invasief CA

0,7 – 2,4% submucosale 

invasie SMI

3. Optische diagnose en nieuwe 
poliepectomie technieken: 

PARIS classificatie
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LATERAL SPREADING TUMORS (LST)
• Non-polypoid
• 10mm of groter
• Lage verticale as met laterale spreiding
• Morfologische subtypes 

– Granulair type : nodulair oppervlak
• Homogeen granulair 
• Gemengd nodulair

– Niet-granulair type : glad oppervlak
• Vlak verheven 
• Pseudo-depressed

• Morfologische subtypes informeren over submucosale fibrose of 
invasie

• Morfologische subtypes bepalen het endoscopisch resectieplan
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LATERAL SPREADING TUMORS (LST)
• Non-polypoid
• 10mm of groter
• Lage verticale as met laterale spreiding
• Morfologische subtypes 

– Granulair type : nodulair oppervlak
• Homogeen granulair (0,5% submucosale invasie SMI)
• Gemengd nodulair

– Niet-granulair type : glad oppervlak
• Vlak verheven
• Pseudo-depressed (31,6% submucosale invasie SMI)

• Morfologische subtypes informeren over submucosale fibrose of 
invasie

• Morfologische subtypes bepalen het endoscopisch resectieplan



GRANULAIR TYPE

5,9% SMI

NIET-GRANULAIR 

TYPE

11,7% SMI

OVERALL

36,7% HGD

8,5% SMI
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NICE 2

NICE 2
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NICE 3

3. Optische diagnose en nieuwe 
poliepectomie technieken:

NICE classificatie



• Onvolledige resectie (31%) tov. conventionele adenoma’s 
(7,2%)

• Onvolledige resectie (47,6%) bij grote sessiel gekartelde

• Slijmkap

• 4 bijkomende kenmerken in NICE-classificatie voor sessiel 
gekartelde

– Clouded surface

– Indistinctive borders

– Irregular shape

– Dark spots inside crypts

3. Optische diagnose en nieuwe 
poliepectomie technieken:

SESSIEL GEKARTELD



Clouded surface Indistinctive 

borders

Irregular shape Dark spots inside 

crypts
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SESSIEL GEKARTELD
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• Ongunstige histopathologische kenmerken :

• Lymphovasculaire invasie

• Tumor budding

• Slechte differentiatiegraad
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• Ongunstige histopathologische 
kenmerken :

• Lymphovasculaire invasie

• Tumor budding

• Slechte differentiatiegraad



3. Optische diagnose en nieuwe 
poliepectomie technieken

• Verticale diepte van submucosale invasie (SMI):

- Paris-classificatie 0-IIc & 0-IIc + 0-IIa

- Niet-granulair oppervlak vnl. bij het  pseudo-depressed 
subtype

- NICE type 3

- Kudo pit pattern 5

- Roodheid, white spots, hard aanvoelend, convergerende 
plooien
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• Niet-gesteelde poliepen met diepe SMI >1000µm: NICE type 3 
& KUDO Vn 

– Hoog risico op onvolledige resectie en positieve lymfeklieren
– Bioptie van verdachte zone
– Markering van het letsel
– Heelkundige resectie

• Niet-gesteelde poliepen met oppervlakkige SMI <1000µm:

– Endoscopische resectie
– Geen endoscopische kenmerken om oppervlakkige van diepe SMI te 

onderscheiden
– Niet-granulair / Paris 0-IIc en Paris 0-Is hoger risico op diepe SMI



3. Optische diagnose en nieuwe 
poliepectomie technieken

DOEL:

• Volledige resectie

• Preventie van CRC

• Meest efficiënte techniek

• Veiligste techniek 

• Minst ingrijpende techniek

Toch persisteert een belangrijke heterogeniciteit in poliepectomie 
technieken 
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DOEL:

• Volledige resectie

• Preventie van CRC

• Meest efficiënte techniek

• Veiligste techniek 

• Minst ingrijpende techniek

Colectomie voor benigne poliepen vormt 25% van alle colectomiën
Peery AF et al.  Increasing rates of surgery for patiënts with non-malignant colorectal polyps in the USA.

Gastroenterology 2018; 154: 1352-1360.
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• Volledige resectie

• Preventie van CRC

• Meest efficiënte techniek

• Veiligste techniek 

• Minst ingrijpende techniek

• 12732 pts. electieve resectie van niet-maligne poliepen

• 30d mortaliteit 0,7%

• Majeure post-op complicaties 14%

• Heropnames 7,8%

• Redo-heelkunde 3,6%

• Colostoma’s 1,8%
Peery et al. Morbidity and mortality after surgery for nonmalignant colorectal polyps

Gastrointest. Endosc. 2018; 87:243-50

• 6440 pts. Endoscopische resectie van LSP

• 30d mortaliteit 0,08%

• Perforatie 1,5%

• Bloeding 6,5%

• Endosocopische recidief 13,8%

• Succesvolle endoscopische therapie bij recidief 90%

• Strikte surveillance noodzakelijk  
Hassan e al. Efficacy and safety of endoscopic resection of large colorectal polyps : a systematic 

reviewand meta-analysis.  Gut 2016; 65: 806-20
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• Zeer kleine  (<5mm) en kleine (6-9mm) poliepen: 

– Cold snare poliepectomie (volledige resectie en veilig)

– Geen forceps poliepectomie (onvolledige resectie)

– Geen hot-biopsy forceps (onvolledige resectie, artefacten bij APO, complicatie tgv. 
coagulatie effect)

• Niet-gesteelde poliepen (10-19mm):

– Cold of hot snare poliepectomie met of zonder submucosale injectie

– Beste techniek ??

– EMR dient overwogen te worden proximaal van het sigmoid (volledige resectie)

– EMR heeft 3,6% kans op recidief

– 31% onvolledige resectie met conventionele technieken

3. Optische diagnose en nieuwe
poliepectomie technieken
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• Niet-gesteelde poliepen (≥ 20mm):

– Bij voorkeur EMR (volledige resectie, veiliger ivgm. Heelkundige resectie)

– Endoscopist heeft ervaring in EMR

– Minimum aantal specimens, in 1 sessie

– Visceuse oplossing + Methyleen blauw

– Geen ablatie doch bijkomende resectie van nog zichtbaar residueel weefsel

– Wel adjuvante themale ablatie van de post-EMR randen

– Gedetailleerde inspectie van het mucosale resectie defect (risico op late perforatie 
R/clip)

– Profylactisch sluiten van resectie defecten ≥ 20mm in het rechter colon, zo mogelijk

– Hemostase van èlke bloeding tijdens de procedure

3. Optische diagnose en nieuwe
poliepectomie technieken



3. Optische diagnose en nieuwe 
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https://www.youtube.com/watch?v=5a9x
QgV2O-k

https://www.youtube.com/watch?v=5a9xQgV2O-k


ENDOSCOPISCHE RESECTIE TECHNIEKEN:

1. Inject-and-cut EMR

2. Underwater EMR

3. Cold Snare EMR

4. ESD (Endoscopische Submucosale Dissectie)

5. Hybride ESD

6. EFTR (Endoscopic Full Thickness Resection)

3. Optische diagnose en nieuwe
poliepectomie technieken



1. Inject-and-cut EMR:
– Eenvoudig

– < 20mm en bloc resectie / ≥ 20mm  piecemeal resectie

– Gelofusine®️ (plasma expander gesuccilyneerde gelatine)

– Dynamische >< statische submucosale injectie 

– Desuffleer het lumen van de darm – grijp het letsel met een stijve lus – insuffleer opnieuw – lift de lus

– Geen ablatie van residueel weefsel

– Wel ablatie (APC of snare tip soft coagulation) van de resectie randen

2. Underwater EMR: 
– Als het lumen gevuld is met water dan vormen de mucosa en submucosa plooien terwijl de mucularis 

propria een circulaire vorm behoudt

– 55% en bloc resectie van grote LST (median 30mm) met een 33mm lus

– Snelle leercurve

3. Cold snare EMR: 
– cold snare resectie na submucosale injectie (minder bloeding en perforatie) 

– Verdunde levorenine  (?)

3. Optische diagnose en nieuwe
poliepectomie technieken



4. ESD (Endoscopic Submucosal Dissection):
– bij grote waarschijnlijkheid voor maligne letsel dan preferentieel en-bloc resectie voor het bekomen van 

accuraat APO. 
• Paris class. 0-IIa+c of 0-III / niet-granulair oppervlak in letsels ≥ 20mm

• Rectale LST : rectale ESD is een veiligere endoscopische procedure  vs. complexere heelkunde

– Indicatie uitbreiden naar alle ≥ 20mm, granulair èn niet-granulair, gemengde LST

5. Hybride ESD:
– partiele submucosale dissectie gevolgd door een en bloc resectie met de lus

6. EFTR (Endoscopic Full Thickness Resection): 
– ≥ 30mm

– Gedeeltelijk niet-liftend

– Overgrijpend op een divertikel

3. Optische diagnose en nieuwe
poliepectomie technieken
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3. Optische diagnose en nieuwe
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SURVEILLANCE:

• Intensieve opvolging na piecemeal EMR van letsels ≥ 20mm, na 6 maanden, 1 jaar en 3 jaar

• Hoge prevalentie van synchrone poliepen bij letsels ≥ 20mm

• Opzoeken van lokaal recidief op resectieplaats met NBI of chromo-endoscopie + gerichte biopten

• Bij vermoeden van lokaal recidief:
– +/- 16%

– Meerderheid van recidieven zijn klein, slechts enkele mm’s

– Opnieuw EMR of avulsion techniek + ablatie van de perimeter

– Opvolging elke 6 maanden tot macro- èn microscopische volledige resectie bevestigd is

– Daarna na 1 jaar en 3 jaar

• CAVE voor clip-artefact. Nodulair voorkomen met normaal pit pattern

3. Optische diagnose en nieuwe
poliepectomie technieken



POST-POLIEPECTOMIE COAGULATIE SYNDROOM

• Full-thickness thermisch letsel 

• Gelokaliseerde serosale inflammatie en peritonitis

• Observatie – IV vocht – IV AB – NPO

• Luchtbellen in de darmwand (CT scan) en beperkte hoeveelheid intraperitoneaal

• CO2 als insufflatie !!

3. Optische diagnose en nieuwe
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POST-POLIEPECTOMIE PERFORATIE

• Overall incidentie : 0,08%

• Incidentie LST ≥ 20mm : 1,5%
• Onmiddellijk Laattijdig

• Risico factoren :
• Caecumbodem

• Adekwate submucosale injectie

• Nierinsufficientie

• ESD & LST ≥ 20mm

• Medicatie (Warfarine – NSAID – steroiden)

• Te grote lussen

• Herkennen van partiele resectie van m.propria :
• Defect target sign (methyleenblauw!) : 2 ringen

• R/ clipping

3. Optische diagnose en nieuwe
poliepectomie technieken



IV : ADVERSE EVENTS



POST-POLIEPECTOMIE BLOEDING
• ASGE aanbevelingen voor post-polypectomie bloeding : < 1% 

• Pooled prevalence statistiek voor coloscopie met poliepectomie : incidentie 9,8/1000

• Time-trend analyse van 2001 tot 2015 : incidentiedaling van 6,4/1000 naar 1,0/1000

• Incidentie voor post-polypectomie bloeding bij letsels ≥ 20mm : < 10%

• Preventie van post-polypectomie bloeding bij àlle resecties : niet kosten/baten efficiënt

• Wel minder vroegtijdige bloeding, laattijdige bloeding onveranderd (meta-analyse)

• Risico factoren :
• Grootte van de poliep ≥ 10mm

• Dik gesteelde poliep

• LST

• Letsels in het rechter hemicolon

• Anti-coagulantia gebruik

• Co-morbiditeit (cardiovasculair / nierinsufficientie)

• Geen éénduidig advies ivm. algemene preventieve actie voor post-poliepectomie bloeding  

3. Optische diagnose en nieuwe
poliepectomie technieken



4. Antiplaquettaire therapie en 
anticoagulantia bij endoscopie

• Risico inschatting procedures

Trombose risico bij onderbreken

Bloedingsrisico procedure



4. Antiplaquettaire therapie en 
anticoagulantia bij endoscopie

• Bloedingsrisico procedures

• Procedures met laag bloedingsrisico 
(ESGE én EHRA):

Diagnostische procedures (met of zonder biopsie)

Biliaire stenting of pancreasstenting

Diagnostische EUS

Balloon enteroscopie zonder poliepectomie



4. Antiplaquettaire therapie en 
anticoagulantia bij endoscopie
• Procedures met hoog bloedingsrisico 

(ESGE én EHRA):

Poliepectomie

ERCP met sfincterotomie

Ampullectomie

EMR/ESD

Dilatatie stricturen

Behandeling van varices

PEG

EUS met FNA

Plaatsen van slokdarm of colonstent 



4. Antiplaquettaire therapie en 
anticoagulantia bij endoscopie

• Laag bloedingsrisico procedures: niets onderbreken

• Hoog bloedingsrisico procedures: 

Aspirine (asaflow) verder

tenzij ESD, EMR>2cm, upper GI EMR en ampullectomie: 
onderbreking van 5 dagen voor procedure te overwegen (ifv. 
bloedings-en trombose risico)



4. Antiplaquettaire therapie en 
anticoagulantia bij endoscopie
Clopidogrel (plavix), prasugrel (effient), ticagrelor (brilique)

- Laag trombose risico (ischemisch hartlijden zonder 
stent, CVA of perifeer vaatlijden): 5 dagen voor de 
procedure te onderbreken

- Hoog trombose risico (coronaire stents): overleg met 
cardioloog. Indien DES > 12 maanden of BMS > 1 maand: 
5 dagen onderbreking in principe veilig 

- Aspirine steeds verder

• Herstart ten laatste 48u na procedure (i.f.v. bloedings-en 
trombose risico)



4. Antiplaquettaire therapie en 
anticoagulantia bij endoscopie:  

vitamine K-antagonisten

• Laag bloedingsrisico procedure: niet onderbreken 
indien INR binnen therapeutische range. 

• Hoog bloedingsrisico procedure:

 Laag tromboserisico: mechanische kunstklep in 

aortapositie, bioprothese, VKF zonder kleplijden, > 3 
maanden na veneuze trombo-embolieën en trombofilie

Herstart onderhoudsschema avond van procedure + INR 
controle binnen 1 week



4. Antiplaquettaire therapie en 
anticoagulantia bij endoscopie:  

vitamine K-antagonisten

• Hoog bloedingsrisico procedure:

 Hoog tromboserisico: mechanische kunstklep in 

mitralispositie, VKF + kunstklep, VKF + mitralisstenose, <3 
maanden na veneuze trombo-embolieën

Herstart onderhoudsdosis + LMWH (tot INR >2) avond van 
procedure + INR controle nadien



4. Antiplaquettaire therapie en 
anticoagulantia bij endoscopie:  

vitamine K-antagonisten

• Hoog bloedingsrisico procedure:

- Sintrom (acenocoumarol): 3 dagen onderbreken 

- Marcoumar (fenoprocoumon): 7 dagen onderbreken 

- Marevan (warfarine): 5 dagen onderbreken

Raadpleeg bridging app ivm. bridging

LMWH 12-24u voor procedure te stoppen (geen avonddosis 

daags voor procedure)



4. Antiplaquettaire therapie en 

anticoagulantia bij endoscopie:  
DOAC

• Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Lixiana

• Laag bloedingsrisico: ochtenddosis op dag van de 
procedure onderbreken 

• Hoog bloedingsrisico: 48u op voorhand onderbreken; 
bij dabigatran (Pradaxa): 72u op voorhand onderbreken 
bij GFR 30-50. GEEN BRIDGING LMWH

• Herstart ten laatste 48u na procedure 



4. Antiplaquettaire therapie en 
anticoagulantia bij endoscopie:  

samenvatting
• Laag risico procedure (vb. gastro-en li colo tijdens raadpleging +/-

biopten): enkel DOAC ochtenddosis onderbreken, rest mag verder

• Hoog risico procedure (vb. coloscopie via DKL waarbij poliepectomie
mogelijk is)

- Asaflow verder

- Clopidogrel, Brilique, Effient: 5 dagen vooraf stoppen (tenzij hoog 
trombose risico: overleg cardioloog). Geen bridging LMWH 

- Vit-K antagonist: briding app, LMWH 12-24u op voorhand stop

- DOAC (Xarelto, Pradaxa, Lixiana, Eliquis): 48u op voorhand stop 
(Pradaxa 72u als GFR <50). GEEN BRIDGING MET LMWH 
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• Problematiek: anemie door toenemende 
behandeling met antico

 Gastroduodenoscopie en totale coloscopie

 Als normaal: afwachten

 Bij recidief ernstige anemie: videocapsule onderzoek

 Als normaal: anemie aanvaarden: transfusie volgens 
noodzaak via dagziekenhuis



Vragen? 
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