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Nieuwe Poliep Surveillance richtlijn

Implicaties voor BVO darmkanker



Disclosure

• Richtlijn is nog niet geaccordeerd

• Verwachting is november

• Nadat de richtlijn geaccordeerd is deze van kracht



Nieuwe Nederlandse richtlijn poliep 
surveillance 

• Uitgegaan van de ESGE-richtlijn post-polypectomy surveillance (Hassan, 2020)

• Met de nieuwe richtlijn zal het aantal coloscopien voor surveillance afnemen

• De nieuwe richtlijn heeft geleid tot een vereenvoudiging van de richtlijn uit 2013 
• Alleen aantal, grootte en histologie van de poliepen worden meegenomen om tot een 

surveillance advies te komen
• Aantal adenomen is in de huidige richtlijn verhoogd naar ≥ 5
• Grootte poliep ≥ 10 mm
• Hooggradige dysplasie, eerder niet als risicofactor beschouwd, wordt nu op basis van nieuwe 

inzichten juist wel meegenomen als risicofactor voor het surveillance advies
• De locatie en eventuele villeuze kenmerken van poliepen zijn niet meer als risicofactor voor 

het surveillance advies meegenomen

• Naast deze veranderingen is de stopleeftijd voor coloscopie surveillance in de huidige richtlijn 
verhoogd naar 80 jaar



Huidige eindconclusie BVO verslag

• Advanced adenoma

• Non-advanced adenoma

• Serrated poliep

Belangrijke wijzigingen voor BVO

Hoog risico poliep

Laag risico poliep

Nieuwe eindconclusies BVO verslag



Belangrijke wijziging

Hoog risico poliep

Laag risico poliep

Surveillance



Wijzigingen richtlijn
Laag risico poliepen

Laag risico 
poliep

Laag-risico profiel  als: Surveillance

Laag-risico 
adenoom

= adenoom < 10 mm zonder 
hooggradige dysplasie

= serrated poliep < 10 mm 
zonder dysplasie

= multicipiteit: < 5 adenomen

Geen coloscopie surveillance.

Verwijs de patiënt dan naar screening 10 jaar na 
de eerste coloscopie.

Laag-risico 
serrated
poliep



Wijzigingen richtlijn
Hoog risico poliep

Hoog risico 
poliep

Hoog-risico profiel  als:

Hoog-risico 
adenoom 

= adenoom ≥ 10 mm 

= adenoom met hooggradige dysplasie

= multicipliteit: ≥ 5 adenomen

= serrated poliep ≥ 10 mm 

= serrated poliep met dysplasie

Hoog-risico 
serrated poliep



Wijzigingen richtlijn
Hoog risico poliep

Hoog risico 
poliep

Hoog-risico profiel  als: Surveillance

Hoog-risico 
adenoom 

= adenoom ≥ 10 mm 

= adenoom met hooggradige dysplasie

= multicipliteit: ≥ 5 adenomen

= serrated poliep ≥ 10 mm 

= serrated poliep met dysplasie

Indicatie voor een surveillance coloscopie 
na 3 jaar.

Hoog-risico 
serrated
poliep



Surveillance interval hoog risico poliep

Poliep met surveillance indicatie?
Hoog risico profiel

Surveillance na 3 jaar

Poliep met surveillance 
indicatie?

Surveillance na 5 jaar

Poliep met surveillance 
indicatie?

Surveillance na 10 jaar

Poliep met surveillance 
indicatie?

Terug naar BVO na 10 jaar

Nee

Nee

Nee

Nee

ja

ja

ja



Optelsom surveillance 
na 3 jaar waarbij steeds 
geen bevindingen zijn: 
na 28 jaar weer 
uitnodiging voor BVO
In plaats van huidige 18

Wanneer oproep voor BVO voor mensen 
in surveillance

Poliep met surveillance indicatie?
Hoog risico profiel

Surveillance na 3 jaar

Poliep met surveillance 
indicatie?

Surveillance na 5 jaar

Poliep met surveillance 
indicatie?

Surveillance na 10 jaar

Poliep met surveillance 
indicatie?

Terug naar BVO na 10 jaar

Nee

Nee

Nee

Nee

ja

ja

ja



Wijzigingen in verslaglegging

• Veld eindconclusie

• Veld periode vervolg / surveillance scopie



Wijzigingen in verslaglegging

• Veld eindconclusie
Huidige situatie

Geen afwijkingen

Serrated poliepen

Coloectaal carcinoom

Non-advanced adenoom

Advanced adenoom

Neuro-endocriene tumor

Anuscarcinoom

Metastase van andere primaire 
tumor

Overige 

Nieuwe situatie

Geen afwijkingen

Serrated poliepen

Colorectaal carcinoom

Non-advanced adenoom

Advanced adenoom

Neuro-endocriene tumor

Anuscarcinoom

Metastase van andere primaire 
tumor

Overige 

Hoog-risico profiel

Laag-risico profiel



Wijzigingen verslaglegging

Huidige situatie

1, …, 11 maanden (vervolgscopie)

1 jaar

3 jaar

5 jaar

• Veld periode vervolg / surveillance scopie

Nieuwe situatie

1, …, 11 maanden (vervolgscopie)

1 jaar

3 jaar

5 jaar



Samenvattend

• Poliepen verdeeld in hoog en laag risico poliepen

• Grootte, aantal (≥ 5) en (hooggradig)dysplasie

• Alleen hoog risico poliepen krijgen surveillance

• Eerste surveillance coloscopie over 3 jaar

• Na 28 jaar worden ptn uit  het BVO die onder surveillance zijn opnieuw 
uitgenodigd voor BVO



Hartelijk dank voor uw aandacht


