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Wat gaan we doen?

• Module richtlijn histologische 
risicofactoren voor pT1 tumoren

• Richtlijn poliep surveillance 



Richtlijnen



Hoe gaat dat zo’n richtlijn? 
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• Kort: highlights uit de richtlijnen

• Lang: wat jullie willen weten
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Aanbevelingen

• Maak onderscheid tussen gesteelde en niet gesteelde poliepen



Risicofactoren voor lymfkliermetastasen

• Differentiatiegraad

• (Lymf)angioinvasie

• Hooggradige tumor budding (Bd2-Bd3)

• Haggitt 4 voor gesteelde poliepen
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Marges

• Een positief (R1) of onbeoordeelbaar (Rx) resectievlak is een 
risico voor intramuraal recidief (dus ook gefragmenteerde 
poliep)





Budding

• Immunohistochemie ja of nee?

• Hoe om te gaan met ontsteking

• Hoe betrouwbaar in biopten?



Statement 5: Budding should be counted on HE
• Beschikbare literatuur (vooral voor pT1) op basis van HE

• Wisselende resultaten m.b.t. reproduceerbaarheid

• Kosten-effectiviteit

• Wereldwijde implementatie



Verschillen in aantallen



Gebieden met ontsteking



Pseudobudding

• Passief versus actief 
proces

• Epithelial-mesenchymal
transition





Budding in biopten? 

• Voor selectie van neoadjuvante therapie

• Kwaliteit van de biopten (grootte, etc.)

• Intratumorale budding
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Lymf(angio)invasie

• Overdiagnostiek door standaard IHC?
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HE

IHC



Aanvullende factoren

• Poorly differentiated clusters

• Status van m. mucosa
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Tussenkop

Endoscopy 2020: 52

Endoscopy 2019: 51
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Definities

Laag-risico adenoom: adenoom < 10 mm zonder hooggradige dysplasie

Hoog-risico adenoom: adenoom ≥ 10 mm en/of met hooggradige dysplasie

Laag-risico serrated poliep: serrated poliep < 10 mm zonder dysplasie

Hoog-risico serrated poliep: serrated poliep ≥ 10 mm en/of met dysplasie

Een laag risico-profiel is gebaseerd op ofwel een laag-risico adenoom, ofwel een laag-risico serrated poliep 

ofwel op basis van multipliciteit, namelijk < 5 adenomen.

Een hoog-risico profiel is gebaseerd op ofwel een hoog-risico adenoom, ofwel een hoog-risico serrated poliep 

ofwel op basis van multipliciteit, namelijk ≥ 5 adenomen.
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Stroomschema
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Traditioneel serrated adenoom

• Hoe belangrijk is deze diagnose? 
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