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Het gebruik van de fecaaloccultbloedtest
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van de gescreenden is de uitslag van de iFOBT positief, en van
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degenen met een positieve uitslag blijkt 7% bij coloscopie een
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coloncarcinoom te hebben.1,2

Doel Begin 2014 is het Bevolkingsonderzoek Darmkanker gestart,

De iFOBT is gevalideerd als instrument voor de screening

waarbij de deelnemers een fecaaloccultbloedtest (FOBT) onder-

van asymptomatische patiënten in de leeftijd van 50-75 jaar.3-6

gaan en bij een positieve uitslag een coloscopie krijgen aangebo-

De sensitiviteit is eigenlijk niet goed bekend. Een Nederlands

den. De FOBT is bedoeld voor mensen die géén verhoogd risico op

pilotonderzoek met een andere iFOBT (OC-Sensor) dat aan het

dikkedarmkanker hebben, maar de indruk bestaat dat zij in de

bevolkingsonderzoek voorafging, vond een sensitiviteit van

praktijk toch als diagnostische test wordt gebruikt. Wij onder-

75% en een zeer breed betrouwbaarheidsinterval van 36-96%.

zochten hoe vaak huisartsen buiten de context van het bevol-

Een meta-analyse van twaalf onderzoeken met een coloscopie

kingsonderzoek, dus voor niet-screeningsdoeleinden, een FOBT

als referentie en met verschillende afkapwaarden berekende

aanvragen en op welke indicaties dat gebeurt.

een gepoolde sensitiviteit van 71% (95%-BI 58-81%).7 De beperkte

Methode Wij voerden een retrospectief beschrijvend onderzoek

sensitiviteit maakt de test ongeschikt als diagnostisch in-

uit op basis van de gegevens van een Utrechts huisartsenlabora-

strument, zeker voor patiënten bij wie de voorafkans op darm-

torium over 2006, 2009 en 2012, dus vóór de introductie van het

kanker al verhoogd is. Toch is uit eerder onderzoek gebleken

Bevolkingsonderzoek Darmkanker in 2014. In januari en februari

dat de gFOBT in Nederland door specialisten vaak werd inge-

2014 vroegen wij huisartsen en aios huisartsgeneeskunde in een

zet als diagnostisch instrument.3 In de eerste lijn is buiten de

online enquête naar hun ervaringen met het aanvragen van FOBT

screeningssetting weinig onderzoek gedaan naar de frequen-

en naar hun oordeel over mogelijke indicaties voor deze test.

tie waarmee en de redenen waarom FOB-tests worden aange-

Resultaten Van de 850 huisartsen die gebruikmaakten van het

vraagd. De NHG-Standaard Rectaal bloedverlies ontraadt het

huisartsenlaboratorium hadden er 448 in een van de drie onder-

gebruik van FOBT voor andere doeleinden dan screening van

zochte jaren weleens een FOBT aangevraagd. Bijna tweederde

asymptomatische patiënten.8

(64%) van de respondenten meende dat er indicaties zijn om een

Doel van ons onderzoek was na te gaan hoe vaak huisart-

FOBT aan te vragen. De test wordt vaak aangevraagd wanneer de

sen een FOBT aanvroegen vóórdat het Bevolkingsonderzoek

patiënt een verhoogd risico op darmkanker heeft, bijvoorbeeld bij

Darmkanker van start ging, en om welke redenen zij een

ouderen met buikklachten of anemie, bij een positieve familie-

FOBT zouden willen aanvragen.

anamnese of bij bepaalde klinische symptomen.
Conclusie Huisartsen zouden meer weet moeten hebben van de

Methode

testeigenschappen van de FOBT en zich bewuster moeten zijn

Van het diagnostisch centrum Saltro te Utrecht kregen wij

van de juiste indicatiestelling.

gegevens over het aantal malen dat huisartsen in het verzorgingsgebied, centraal Nederland, in de jaren 2006, 2009 en

V

Inleiding

2012 een FOBT hadden aangevraagd en over de leeftijd van de

oor het opsporen van bloed in het maag-darmstelsel be-

betreffende patiënten. In december 2011 stapte Saltro over van

staat sinds de jaren vijftig de fecaaloccultbloedtest (FOBT).

gFOBT naar iFOBT, en wel naar de ‘OC sensor micro’ met een

Deze test werkte op basis van guajac (gFOBT) totdat enige ja-

afkapwaarde van 75 ng/ml. De regio Utrecht was niet betrok-

ren geleden een immunochemische methode werd ontwik-

ken bij de pilots die voorafgingen aan het Bevolkingsonder-

keld. De immunochemische fecaaloccultbloedtest (iFOBT),

zoek Darmkanker, dat in januari 2014 van start ging..

ook wel fecaal immunochemische test (FIT) genoemd, spoort

Vervolgens vroegen wij in januari-februari 2014 door mid-

in tegenstelling tot de gFOBT alleen humaan bloed op. In het
Nederlandse bevolkingsonderzoek coloncarcinoom, dat op
1 januari 2014 van start ging, is de iFOBT het screeningsin-

Wat is bekend?

strument. Bij een positieve uitslag, dus wanneer er humaan

▪ De fecaaloccultbloedtest (FOBT) kan rectaal bloedverlies op-

bloed in de feces is aangetoond, volgt een coloscopie – de gou-

sporen, maar heeft een te lage sensitiviteit om colorectale kan-

den standaard om darmkanker vast te stellen. In het bevol-

ker te kunnen uitsluiten.

kingsonderzoek gebruikt men de OC Gold als screeningstest

▪ De NHG-Standaard Rectaal bloedverlies ontraadt het testen

en houdt men als afkapwaarde 88 ng/ml aan. Bij ongeveer 12%

van feces op occult bloed.
Wat is nieuw?

AMC, afdeling Huisartsgeneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam: P. Klein-Puite, aios
huisartsgeneeskunde; dr. K.M. van Asselt, huisarts en senior-onderzoeker. Saltro, Utrecht: dr. S.
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▪ De FOBT wordt regelmatig aangevraagd door huisartsen.
▪ De reden van de aanvraag is vaak een verhoogde voorafkans
op darmkanker.
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del van een online enquête huisartsopleiders en aios in de re-

Tabel 1 Aantal door huisartsen aangevraagde fecaaloccultbloedtests (FOBT’s)

gio’s Amsterdam en Utrecht naar hun feitelijke gebruik van

2006

2009

2012

Drie jaren
bijeen

382.096

657.932

729.889

1.769.917

▪ gFOBT

614

693

0

ontlastingstests. Daarnaast inventariseerden we met open
vragen hun overwegingen om een FOBT aan te vragen. De
antwoorden op deze vragen werden door twee onderzoekers
(PKP en KvA) onafhankelijk van elkaar samengevoegd en gecategoriseerd op een sterk of minder sterk vermoeden van co-

Totaal aantal laboratoriumbepalingen
Aantal aanvragen voor FOBT

3065

▪ iFOBT

0

0

1758

Aandeel van FOBT in alle laboratoriumonderzoek

0,16%

0,11%

0,24%

0,17%

Eén aanvraag per patiënt per kalenderjaar

537

587

1644

2768

Meer dan één aanvraag per patiënt per
kalenderjaar

77

106

114

330

Aantal huisartsen dat een FOBT aanvroeg

179

182

321

448

steeg dat aantal van 614 naar 1758. De stijging vond vooral

Gemiddeld aantal aanvragen per huisarts

2,4

2,8

4,5

6,8

plaats na de introductie van iFOBT eind 2011, met een ruime

Bron: Diagnostisch Centrum Saltro, Utrecht.

loncarcinoom.

Resultaten
Aanvragen
[Tabel 1] toont het aantal keren dat een FOBT werd aangevraagd door huisartsen. In de zes jaar tussen 2006 en 2012

verdubbeling van het aantal aanvragen. De chikwadraattoets

Beschouwing

wees uit dat ook het aandeel van FOBT’s in het totaal aan laboratoriumaanvragen tussen de jaren signiﬁcant verschilde

Stijgend gebruik buiten het bevolkingsonderzoek

(p < 0,05).

Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen de laatste jaren sneller

In het verzorgingsgebied van het huisartsenlaboratorium

een FOBT aanvragen, met name sinds de iFOBT op de markt

vragen 850 huisartsen regelmatig een onderzoek aan. In de

is gekomen. Niet alleen het aantal huisartsen dat de test aan-

drie gemeten jaren vroegen in totaal 448 huisartsen een FOBT

vraagt is gestegen, ook het gemiddeld aantal aanvragen per

aan. Men kan dus zeggen dat ongeveer de helft van de huisart-

huisarts neemt toe. Dat zou kunnen komen door het gebruiks-

sen weleens een FOBT aanvraagt. Het aantal aanvragen per

gemak van de iFOBT. Voor de gFOBT was een dieetrestrictie

huisarts steeg van gemiddeld 2,4 in 2006 tot gemiddeld 4,5 in

noodzakelijk en moesten drie monsters van de ontlasting ge-

2012.

nomen worden. Voor de iFOBT hoeft de patiënt geen dieet te

[Tabel 2] toont de leeftijdsverdeling van patiënten voor wie

houden en het is een eenmalige test, waarbij een staafje op

een FOBT werd aangevraagd. De huisarts verricht vaker on-

meerdere plaatsen door de feces moet worden gehaald. Een

derzoek van de ontlasting bij mannen en oudere mensen ten

andere mogelijke verklaring is het bevolkingsonderzoek en de

opzichte van vrouwen en jongere patiënten. Sommige pati-

toegenomen aandacht voor darmkanker. Wellicht zijn huis-

enten hebben meerdere ontlastingstesten ingeleverd in het-

artsen daardoor geattendeerd op het bestaan van de test, en

zelfde kalenderjaar. Ongeveer de helft van de patiënten valt

bovendien kan het gebruik van de iFOBT in het bevolkings-

qua leeftijd buiten de uitnodigingsleeftijd van het bevolkings-

onderzoek een grotere betrouwbaarheid suggereren dan de

onderzoek [tabel 2].
Abstract
Indicaties

Klein-Puite P, Van Delft S, Van Asselt KM. Use of the faecal occult blood test. Huisarts Wet

Wij verzonden de enquête aan 313 huisartsopleiders en 419

2015;58(9):458-61.

huisartsen-in-opleiding, van wie er respectievelijk 80 (25,6%)

Aim In 2014 the Netherlands started a population-screening programme for colorec-

en 93 (22,2%) respondeerden: de totale respons was 23,6%. Bijna

tal cancer. Participants are screened by means of a faecal occult blood (FOB) test, and

tweederde van de respondenten (64%) meende dat er indicaties

those who test positive are offered a colonoscopy. The FOB test is intended for use in

zijn om een FOBT aan te vragen [tabel 3]. De minderheid (36%)

people without an increased risk of colon cancer, but we have the impression that in

die geen FOBT zou aanvragen, noemde als redenen de start

practice the test is used for diagnostic purposes. In this study, we investigated how

van het bevolkingsonderzoek, de grotere betrouwbaarheid

often and for which indications general practitioners request a FOB test.

van coloscopie bij vermoeden van coloncarcinoom en de onbe-

Method This retrospective study made use of data from the Utrecht General Practi-

trouwbaarheid van de FOBT.

tioner Laboratory Service for the years 2006, 2009, and 2012 (i.e., before the start of

[Tabel 4] vat de indicaties samen die de respondenten

the screening programme). In January and February 2014, GPs and GP trainees com-

noemden. We hebben de antwoorden gecategoriseerd in items

pleted an on-line survey about why they requested an FOB test and what they con-

die een sterk dan wel minder sterk vermoeden van coloncar-

sidered possible indications.

cinoom weerspiegelen. Het item ‘klinisch vermoeden colon-

Results Of 850 GPs who requested a test, 448 requested a test in the three study

carcinoom’ bevat bijvoorbeeld klachten die kunnen passen

years. Of these GPs, 68% considered there were indications to request a test. A test

bij coloncarcinoom, zoals gewichtsverlies, veranderd defeca-

was often requested if patients had a high risk of colon cancer, such as older people

tiepatroon en anemie.9-12 Veel respondenten noemden daarbij

with abdominal discomfort or anaemia, people with a family history of colon cancer,

ook een leeftijdscriterium: zij vragen de FOBT vooral aan bij

and people with certain clinical symptoms.

oudere patiënten met buik- of darmklachten.

Conclusion GPs should have a better knowledge of the characteristics of the FOB
test and should be more aware of relevant indications.
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patiënten kan de FOBT leiden tot ongewenste diagnostische

Tabel 2 Aanvragen per leeftijdscategorie
Leeftijd

2006
n

< 18 jaar

2009
(%)

n

2012
(%)

vertraging (doctor’s delay): de coloscopie vindt later plaats dan

Totaal

n

(%)

n

wenselijk zou zijn geweest.15,16 Een fout-negatieve uitslag is

(%)

in de huisartsenpraktijk minder goed te rechtvaardigen dan

32

(5,2)

28

(4,0)

32

(1,8)

92

(3,0)

18-50 jaar

196

(31,9)

214

(30,9)

412

(23,4)

822

(26,8)

bij het bevolkingsonderzoek, waar de deelnemers een lagere

51-80 jaar

327

(53,3)

394

(56,9)

1144

(65,1)

1865

(60,8)

voorafkans hebben (geen lichamelijke klachten) en na twee

59

(9,6)

57

(8,2)

170

(9,7)

286

(9,3)

jaar een herhalingstest krijgen aangeboden, wat de sensitivi-

> 80 jaar
Totaal

614

(100)

693

(100)

1758

(100)

3065

teit vergroot.

(100)

De overlevingskansen voor coloncarcinoom nemen snel af

Bron: Diagnostisch Centrum Saltro, Utrecht.

met het stadium. De vijfjaarsoverleving van patiënten in statest in werkelijkheid heeft. De geschatte sensitiviteit van 75%

dium I is 94%, die van patiënten in stadium IV slechts 9%.17 Een

betekent dat de test bij één op de vier personen met een co-

retrospectief Zweeds cohortonderzoek toonde aan dat er een

loncarcinoom ten onrechte een negatieve uitslag zal geven.

relatie is tussen de uitslag van een eenmalige gFOBT en het

Factoren die een fout-negatieve uitslag in de hand werken zijn

tumorstadium van dikkedarmkanker bij diagnose.15 Patiënten

het intermitterende bloedverlies bij een aanwezige tumor, de

die in de twee jaar voorafgaand aan de diagnose darmkanker

vaste afkapwaarde van de test en de degradatie van het hemo-

een negatieve testuitslag hadden gehad, bleken vaker in een

globine in de periode tussen afname en analyse.13 Een nega-

ongunstiger stadium te zijn gediagnosticeerd (7% in stadium I

tieve iFOBT-uitslag zal huisarts en patiënt dus relatief vaak

en 24% in stadium IV; voor patiënten met een positieve gFOBT

ten onrechte geruststellen.

was dit respectievelijk 17% en 15%). Dit zou kunnen komen doordat patiënten met een negatieve testuitslag ondanks klachten

Doctor’s delay

langer wachtten met coloscopie (188 dagen bij negatieve gFOBT

Uit onze enquête komt naar voren dat veel huisartsopleiders

versus 80 dagen bij positieve gFOBT), waardoor de tumor langer

en aios onjuiste indicaties aanvoeren voor een FOBT. Zij zijn

kon doorgroeien. Dat een negatieve FOBT-uitslag geassocieerd

geneigd patiënten met een klinisch of familiair verhoogd risi-

is met diagnostische vertraging wordt bevestigd in een Brits

co op dikkedarmkanker een FOBT aan te bieden, of hebben dat

onderzoek naar ten onrechte door huisartsen aangevraagde

daadwerkelijk gedaan. Niet voor niets echter waarschuwt de

FOBT’s.18 Bij ongeveer 50% van de positieve en 11% van de nega-

uitnodigingsbrief van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker

tieve FOBT-uitslagen vroeg de huisarts vervolgonderzoek aan,

mensen niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek als

en in beide groepen werden patiënten gediagnosticeerd met

zij klachten hebben. Klinische symptomen verhogen de voor-

colorectaal carcinoom. De huisartsen bleken niet iedereen met

afkans op kanker – anemie is een voorbeeld van zo’n voorspel-

een positieve uitslag in te sturen, dus de diagnostische vertra-

lend symptoom [tabel 4].

ging kan ook optreden bij een positieve FOBT. Ook in Engeland

De kans op een gastro-intestinale maligniteit bij patiënten met anemie is ongeveer 7%, bij ouderen iets hoger dan bij

nam het aantal aanvragen voor een FOBT toe na de invoering
van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.19

Als

De voorspellende waarde van een FOBT is tamelijk gering.

kanker in de differentiaaldiagnose staat, wordt een risico

Bijna alle bekende symptomen die kunnen wijzen op dikke-

> 5% doorgaans gezien als een prima afkappunt voor aan-

darmkanker, zoals eenmalig rectaal bloedverlies, veranderd

vullend onderzoek.14 Anemie is dus op zichzelf al een reden

defecatiepatroon, ijzergebreksanemie en gewichtsverlies,

voor vervolgonderzoek. Als een huisarts besluit bij elke pati-

hebben een positief voorspellende waarde van 5-10%.13 Een po-

ent met anemie een FOBT aan te vragen, zullen er weliswaar

sitieve FOBT bij een asymptomatische patiënt heeft een voor-

minder coloscopieën nodig zijn, maar op elke drie patiënten

spellende waarde van ongeveer 7%.

jongeren en afhankelijk van de ernst van de anemie.

9-12

met een positieve uitslag die een coloncarcinoom blijken te
hebben hebben, zal er één patiënt zijn die ondanks een nega-

Beperkingen van ons onderzoek

tieve FOBT tóch een coloncarcinoom heeft. Voor deze groep

Ons onderzoek heeft een aantal beperkingen. Uit de gegevens

Tabel 3 Het aanvragen van een FOBT in de huisartsenpraktijk: enquête onder huisartsopleiders en aios
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Huisartsopleiders (n = 80)

Huisartsen-in-opleiding (n = 93)

Totaal (n = 173)

n

n

(%)

n

(%)

(%)

Is er een indicatie om FOBT aan te vragen? (ja)

44

(55,0)

66

(71,7)

110

(64,0)

Hebt u het afgelopen jaar een patiënt gezien bij wie u de FOBT hebt
overwogen? (ja)

34

(42,5)

38

(40,9)

72

(41,6)

Hebt u het afgelopen jaar een patiënt gezien bij wie u de FOBT hebt
aangevraagd? (ja)

35

(43,8)

31

(33,3)

66

(38,1)

Zijn er de afgelopen jaren patiënten geweest die om de FOBT
hebben verzocht? (ja)

19

(23,8)

12

(12,9)

31

(17,9)

Zou u de FOBT in de toekomst (opnieuw) aanvragen? (ja)

43

(53,8)

56

(60,2)

99

(57,2)
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Tabel 4 Mogelijke indicaties voor een FOBT in de huisartsenpraktijk: enquête onder huisartsopleiders en aios
Indicatie

FOBT daadwerkelijk aangevraagd in het afgelopen jaar

Kan een FOBT rechtvaardigen

huisartsopleiders
(n = 35)

huisartsen-in-opleiding
(n = 31)

huisartsopleiders
(n = 44)

huisartsen-in-opleiding
(n = 62)

15

4

24

27

Klachten, maar geen vermoeden
van coloncarcinoom

9

6

31

20

Rectaal bloedverlies

3

7

13

17

Verzoek van patiënt

3

1

4

12

Anemie

2

7

6

15

Coloscopie ongewenst of
gecontra-indiceerd

2

5

6

6

Positieve familieanamnese
coloncarcinoom

2

3

1

8

5

6

Klinisch vermoeden van coloncarcinoom

Anders
Eén respondent kon meerdere redenen aangeven.

van het huisartsenlaboratorium is niet af te leiden of een test
ten onrechte is aangevraagd. Onze respondenten lijken weliswaar de FOBT wel degelijk te overwegen bij symptomatische

3

patiënten, maar zij komen niet uit dezelfde populatie als de
aanvragers in het verzorgingsgebied van het huisartsenla-

4

boratorium. Verder was onze vragenlijst niet gevalideerd en
bestond zij uit open vragen – dat laatste juist om zonder voor-

5

onderstellingen de meningen en gedachten van de opleiders
en aios te kunnen peilen. Bovendien is door het retrospectieve
karakter de kans op recall bias aanwezig. Ten slotte hebben wij
de antwoorden op de open vragen geïnterpreteerd alsof de respondent met de test een vermoeden van darmkanker zou willen bevestigen en hebben wij deze interpretatie niet gecheckt
bij de respondenten. Wel is de interpretatie door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar uitgevoerd.

Conclusie

6

7

8

9

10

De iFOBT heeft alleen een plaats als screenende test, zoals bij
het Bevolkingsonderzoek Darmkanker. Bij patiënten met een

11

verhoogde voorafkans op dikkedarmkanker is een FOBT niet
geïndiceerd. Desondanks zien wij een toename van het aantal

12

aanvragen onder huisartsen waarbij de test voor diagnostische doeleinden wordt gebruikt. Bij symptomatische patiën-

13

ten is de kans op een fout-negatieve uitslag reëel, waardoor
een coloncarcinoom pas in een later stadium wordt ontdekt of

14

zelf geheel gemist wordt. Daardoor heeft de iFOBT geen toegevoegde waarde naast anamnese en lichamelijk onderzoek.

15

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke invloed het
Bevolkingsonderzoek Darmkanker heeft op het aanvraagge-

16

drag van huisartsen. ▪
17
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