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Samenvatting
Dit proefschrift bevat de resultaten van enkele wetenschappelijke studies over magnetische 
resonantie (MR) enteroclyse en video capsule endoscopie (VCE). Deze twee minimaal-
invasieve onderzoeksmethoden worden gebruikt om de aanwezigheid van aandoeningen 
van de dunne darm te onderzoeken. Het proefschrift richt zich voornamelijk op het 
gebruik van deze methoden in de diagnostiek naar goed- en kwaadaardige tumoren 
van de dunne darm, refractaire coeliakie en bloedingen in de dunne darm. Daarnaast 
is er aandacht voor kwaliteitsaspecten van VCE, waaronder veiligheid, behandeling van 
complicaties en beoordeling van de kwaliteit van darmvoorbereiding

Hoofdstuk 1 is een korte samenvatting van de belangrijkste aspecten van de anatomie 
en fysiologie (bouw en werking) van de dunne darm. Daarnaast worden de belangrijkste 
aandoeningen van de dunne darm kort besproken.

Deel Eén: MR enteroclyse

Hoofdstuk 2 bestaat uit een beschrijving van de radiologische modaliteiten waarmee de 
dunne darm kan worden onderzocht. Dit zijn onder meer de traditionele methoden, zoals 
dunne-darm-passage-foto’s en conventionele enteroclyse. Deze methoden worden steeds 
vaker vervangen door beeldvormende technieken waarmee als het ware doorsnedes van het 
lichaam kunnen worden gemaakt, zoals computer tomografie (CT) en MR. MR heeft als 
groot voordeel dat er geen röntgenstraling bij wordt gebruikt. Dit is vooral belangrijk als 
er vaker onderzoek nodig is. Om goede radiologische afbeeldingen van de dunne darm te 
kunnen maken is het belangrijk dat deze wordt gevuld met een contrasterend vloeistof. Dit 
kan worden gedaan door de patiënt het contrastmiddel te laten drinken (enterografie), of 
door dit contrast door een sonde — die via de neus tot in het begin van de dunne darm 
loopt — te spuiten. Hoewel deze laatste methode meer invasief is, geeft het betere vulling 
van de dunne darm. Voor diverse aandoeningen van de dunne darm worden de voor- en 
nadelen van de verschillende radiologische technieken besproken en vergeleken met VCE.
— gedeeltelijk gepubliceerd in Gastrointest Endosc Clin N Am 2009;19:389–407.

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de betrouwbaarheid van MR 
enteroclyse bij patiënten met een mogelijke tumor in de dunne darm. In totaal werden 
91 MR enteroclyse onderzoeken retrospectief geëvalueerd door twee radiologen. De 
bevindingen van de MR enteroclyse onderzoeken werden vergeleken met de uitkomsten 
van invasief onderzoek van de dunne darm of met chirurgische bevindingen. Als er geen 
afwijkingen waren gezien werd vergeleken met het klinisch beloop gedurende minimaal 
anderhalf jaar na de MR enteroclyse. Van de 91 patiënten hadden 32 patiënten een 
tumor in de dunne darm. Zesentachtig van de 91 MR enteroclyse studies waren correct 
beoordeeld. De diagnostische accuratesse van MR enteroclyse in het diagnosticeren van 
tumoren van de dunne darm was 0.95. De sensitiviteit en specificiteit van de beoordeling 
door de meest ervaren radioloog waren 0.91 en 0.97. De sensitiviteit en specificiteit 
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van de beoordeling door de minder ervaren radioloog waren 0.94 en 0.95. De mate van 
overeenstemming (κ) was 0.95. MR enteroclyse kon ook differentiëren tussen goed- en 
kwaadaardige tumoren. Kwaadaardige tumoren waren vaker geïsoleerd, langer en niet-
gesteeld. Ook werd bij kwaadaardige tumoren vaker infiltratie van het mesenteriale vet en 
vergroting van de mesenteriale lymfeklieren gezien.
— Radiology 2010;254:765–773.

Hoofdstuk 4 gaat over de waarde van MR enteroclyse bij patiënten met mogelijk 
refractaire coeliakie. We hebben de MR onderzoeken van patiënten met ongecompliceerde 
coeliakie vergeleken met die van patiënten met refractaire coeliakie type I en type II. In 
het bijzonder deze laatste groep heeft een sterk vergroot risico op het ontwikkelen van een 
kwaadaardig lymfoom. Een radioloog heeft eerst 28 MR onderzoeken van patiënten met 
coeliakie beoordeeld aan de hand van vooraf gedefinieerde kwalitatieve en kwantitatieve 
criteria. We hebben een score-systeem samengesteld uit kenmerken die in multivariate 
analyse vaker voor bleken te komen bij patiënten met refractaire coeliakie type II. Dit 
betrof de aanwezigheid van minder dan 10 plooien per 5 cm jejunum, infiltratie van het 
mesenteriale vet en darmwandverdikking. Als meer dan twee van deze kenmerken aanwezig 
waren noemden we de score positief. Twee radiologen hebben daarna deze score toegepast 
op een tweede groep MR enteroclyse onderzoeken die waren verricht bij patiënten met 
coeliakie en aanhoudende klachten. De score was positief in 13 van de 15 patiënten met 
refractaire coeliakie type II (sensitiviteit 0.87) en negatief in 24 van de 25 patiënten zonder 
refractaire coeliakie type II (specificiteit 0.96). De vijfjaarsoverleving van patiënten met een 
negatieve MR-score was 95%. Bij een positieve MR-score was deze 56%. Zeven van de acht 
maligniteiten werden door MR enteroclyse gedetecteerd. De afwezigheid van maligniteit 
werd correct vastgesteld in 58 van 60 studies. Concluderend kan MR enteroclyse worden 
gebruikt om de aanwezigheid van refractaire coeliakie type II vast te stellen.
— Radiology 2011;259:151–161.

Deel Twee: Video capsule endoscopie

Hoofdstuk 5 biedt een beknopt overzicht van de huidige stand van zaken van endoscopie 
van de dunne darm. De nadruk van dit hoofdstuk ligt op de interactie tussen radiologie 
en endoscopie. 
— Ingediend voor publicatie.

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de waarde van VCE bij 
patiënten met coeliakie en persisterende klachten ondanks een glutenvrij dieet. De meeste 
van deze patiënten hebben traag op het dieet reagerende, maar verder ongecompliceerde 
coeliakie. Een minderheid heeft echter refractaire coeliakie, een aandoening waarbij 
een verhoogde kans bestaat op het ontwikkelen van een lymfoom. Het onderscheid 
tussen ongecompliceerde en refractaire coeliakie kan lastig zijn, onder meer omdat 
afwijkingen van de dunne darm vaak niet kunnen worden gezien tijdens een standaard 
oesofagogastroduodenoscopie. We evalueerden 48 VCE onderzoeken die waren verricht 
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bij patiënten met coeliakie met aanhoudende of terugkerende klachten, ondanks een 
glutenvrij dieet. Patiënten met een uiteindelijke diagnose van ongecompliceerde coeliakie 
of refractaire coeliakie type I werden verondersteld een goed prognose te hebben. 
Patiënten met refractaire coeliakie type II of enteropathie geassocieerd T-cel lymfoom 
werden beschouwd als patiënten met een slechtere prognose. We verrichtten multivariate 
analyse om VCE bevindingen te identificeren die geassocieerd waren met een uiteindelijk 
slechtere prognose. Proximaal focaal erytheem (OR 6.7; 95% CI, 1.2–38.7; p = 0.033) 
en afwezigheid van progressie van de capsule naar de meer distale dunne darm (OR 16.5; 
95% CI, 1.2–224.9; p = 0.035) waren geassocieerd met een slechtere prognose. Van de 
28 patiënten bij wie geen van deze twee factoren aanwezig waren, stierf niemand tijdens 
follow-up. Van de 15 patiënten bij wie één van deze factoren aanwezig was, stierven er 
twee (13%). Vijf patiënten hadden beide kenmerken. Van deze patiënten stierven er 4 
(80%). Deze bevindingen suggereren dat VCE patiënten met coeliakie en een vergroot 
risico op een minder voorspoedig beloop kan identificeren.
— J Clin Gastroenterol 2013;47:393–99.

Hoofdstuk 7 gaat over de VCE bij patiënten met een midgastrointestinale bloeding tijdens 
het gebruik van antitrombotische therapie. We evalueerden de capsule onderzoeken van 
56 patiënten die een dergelijke bloeding hadden doorgemaakt. De capsule onderzoeken 
werden opnieuw bekeken door een MDL-arts die niet op de hoogte was van de klinische 
gegevens. Bij 28 (50%) van de capsule onderzoeken werd een mogelijke oorzaak voor de 
bloeding gevonden. Bij 19 patiënten waren dit angioectasieën. Multivariate logistische 
regressie analyse toonde aan dat het gebruik van antitrombotische medicatie tijdens het 
capsule onderzoek de enige onafhankelijke voorspeller van positieve bevindingen was 
(OR 8.61; 95% CI, 1.20–60.42; p = 0.032).

Deze bevindingen suggereren dat bij midgastrointestinale bloedingen bij patiënten die 
antitrombotische medicijnen gebruiken, VCE waarschijnlijk het best zo snel mogelijk kan 
worden verricht, terwijl de patiënt deze medicatie nog gebruikt, of juist later, maar dan 
wel wanneer de antitrombotische medicatie weer is hervat.
— Dig Endosc 2012;24:247–54.

Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van onderzoek verricht naar de incidentie en 
oorzaken van capsule retentie. Dit is een bekende complicatie van VCE, waar veelal 
chirurgisch ingrijpen noodzakelijk voor wordt geacht. We voerden een retrospectieve 
studie uit naar 904 VCE onderzoeken van de dunne darm en keken naar het resultaat 
van dubbele ballon endoscopie (DBE) als eerste methode om de vastgelopen capsules te 
verwijderen. Capsule retentie had zich bij acht patiënten voorgedaan (incidentie: 0.88%; 
95% CI, 0.41%–1.80%), en veroorzaakte acute obstructie van de dunne darm in zes 
van hen. Bij alle acht patiënten was het gelukt de capsule middels DBE te verwijderen. 
Vijf patiënten ondergingen electieve chirurgie in een later stadium ter behandeling van 
de onderliggende oorzaak. Eén patiënt onderging een acute operatie in verband met 
multipele perforaties van de dunne darm. 
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Dit onderzoek toont aan dat in de VUmc-serie de incidentie van capsule retentie 
laag is, en dat DBE een betrouwbare methode is om vastgelopen capsules te verwijderen, 
waardoor mogelijk onnodige acute operaties kunnen worden vermeden. Als chirurgie 
nodig is kan het met DBE verwijderen van de capsule een preoperatieve diagnose 
vaststellen. In geval van maligniteit kan dan adequaat preoperatief stadiëringsonderzoek 
plaatsvinden en kan de operatie worden verricht onder optimale omstandigheden.
— Gastrointest Endosc 2010;71:535–41. 

Hoofdstuk 9 introduceert een nieuw gecomputeriseerde score systeem om de kwaliteit 
van darmvoorbereiding bij VCE te bepalen. Een score die wordt afgeleid van de VCE-
beelden zou een betrouwbare en objectieve methode kunnen zijn om de zichtbaarheid van 
het slijmvlies mee te beschrijven. Een dergelijke beschrijving is van groot belang, omdat 
matige darmvoorbereiding de betrouwbaarheid van VCE verlaagt. We ontwierpen een 
gecomputeriseerde wijze om de kwaliteit van darmvoorbereiding te beoordelen, die is gebaseerd 
op de kleureigenschappen van de kleurenbalk van de VCE-beoordelingssoftware. Deze score 
werd retrospectief getoetst in 24 capsule onderzoeken en prospectief in 40 segmenten van 
10 opeenvolgende VCE onderzoeken. De correlatie tussen de gecomputeriseerde score en 
drie bestaande subjectieve scoresystemen was goed. De gecomputeriseerde score zou kunnen 
worden geïncorporeerd in de VCE beoordelingssoftware. Deze nieuwe score hebben we 
Computed Assessment of Cleansing (CAC) score genoemd.
— Endoscopy 2011;43:406–11.

Deel Drie: MR enteroclyse en video capsule endoscopie

Hoofdstuk 10 omvat de resultaten van een onderzoek dat werd verricht om de 
diagnostische accuratesse van MR enteroclyse en VCE te vergelijken. We verrichtten een 
retrospectieve analyse van 77 patiënten die zowel een MR enteroclyse als een VCE hadden 
ondergaan, en vergeleken de resultaten van deze onderzoeken met de uitkomsten van 
enteroscopie, chirurgie, of met het klinisch beloop in de twee jaar na de onderzoeken. 
De specificiteit van MR enteroclyse was hoger dan die van VCE (0.97 vs 0.84, p = 
0.047), terwijl de sensitiviteit niet verschilde (0.79 vs 0.74, p = 0.591). In 2/32 (6.3%) 
patiënten met zowel een negatieve VCE als MR enteroclyse werden in latere instantie 
toch afwijkingen gevonden, vergeleken met 5/11 (45.5%) met een afwijkende VCE en 
normale MR enteroclyse (likelihood ratio 8.1; p = 0.004), 9/11 (81.8%) patiënten met 
een afwijkende MR enteroclyse maar normale VCE (likelihood ratio 23.5; p < 0.0001), en 
23/23 (100%) patiënten met zowel een afwijkende VCE als MR enteroclyse (likelihood 
ratio 60.8; p < 0.0001). We concludeerden dat VCE en MR enteroclyse complementaire 
modaliteiten zijn. In onze patiëntenpopulatie was MR enteroclyse specifieker dan VCE, 
maar was de sensitiviteit hetzelfde.
— Abdom Imaging 2013;38:42–51.
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Appendix A: Casuïstiek 

Appendices A1 tot A5 tonen voorbeelden van het gebruik van MR enteroclyse en VCE 
bij patiënten met zeldzame aandoeningen van de dunne darm. Deze voorbeelden geven 
een aanvullende kijk op de diagnostische mogelijkheden van beide modaliteiten. 
— Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:e123.
— Gastroenterology 2012;142:e3–4.
— Dig Liver Dis 2012;44:355.
— Dig Liver Dis 2012;44:e20.
— VJGIE 2013;1:268. 
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