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Introductie

Studies naar het risico op colorectaal carcinoom (CRC) bij patiënten met colitis ulcerosa (CU) laten 
tegenstrijdige resultaten zien. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of er een indicatie shift voor 
chirurgie is van refractaire ziekte naar maligniteit in de afgelopen 3 decennia.

Methode

Alle patiënten met histologisch bewezen CU die een colorectale resectie ondergingen tussen 1991 en 2020 
werden geïncludeerd uit het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). De 
primaire uitkomstmaat was het percentage CRC in de resectiepreparaten. Resultaten werden vergeleken tussen 3 
tijdsperioden (P1: 1991-2000, P2: 2001-2010, P3: 2011-2020).

Resultaten

In totaal werden 6.094 CU patiënten geïncludeerd, waarvan 5.026 een (procto)colectomie ondergingen en 1.068 
een segmentale resectie. Bij 1031 (16,9%) patiënten toonde pathologisch onderzoek CRC, na een mediane 
ziekteduur van 11 jaar [IQR 3,0-19,0]. Het CRC-percentage nam toe van 11,3% in P1, tot 16,1% in P2, tot 
22,8% in P3 (p-trend <0,001). Vergeleken met patiënten in P1 hadden patiënten in P2 en P3 een langere 
ziekteduur voor resectie (4 jaar [IQR 0.0-9.0] vs. 10 jaar [IQR 3.0-16.0] vs. 17 jaar [IQR 7.0-23,0], p< 0,001). 
Het percentage patiënten met gevorderde ziekte (pT3/T4) (P1: 61,5% vs. P2: 65,2% vs. P3: 62,6%, p=0,633) en 
lymfekliermetastasen (P1: 33,3% vs. P2: 41,9% vs. P3: 38,3%, p=0,133) nam niet af over tijd.

Conclusie

Deze landelijke pathologiestudie toont een duidelijke toename is het percentage operaties voor CRC bij CU 
patiënten. We veronderstellen dat het groeiende therapeutische arsenaal voor CU, mogelijk leidt tot uitputtende 
medicamenteuze opties en het uitstellen van colectomie. Dit kan echter op de lange termijn ten koste gaan van 



een verhoogd risico op CRC. Ondanks de introductie van surveillance programma's blijft de incidentie van 
gevorderd coloncarcinoom hoog.
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