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Chapter XI 

Summary and 
concluding remarks 



Sz~rntrnairy and concludiing remarks 

The present thesis reports the development of a population-based Inflammatory 
Rowel Diaease Registry in Souh Lirnburg, The Netherlands. The met&ds and 
bade resulfs of this registry until June 1996 are presented in Chapter II. 
The aims of the studies addressed in this thesis were: 1) to investigate the incidence 
of Bnflammatory Bowel Disease (IBDl) in a prospecrive way and 2) to study genetic 
and en\sironrnental risk factors in TED; 3) to elucidate the effect of smoking on 
disease characteristics at presentation and disease developmlent during  he first year 
of follow-up and 4) to validate the Dutch translation of a Health Related Quality of 
Life ~ e s t i o m a i r e  (the Inflammatory Bowel Disease Questionnaire) which was 
subsequently used as a tool to investigate the influence of the risk factor smoking 
an the course of the disease. 

In Chapter Ia a critical overview of the present epidemiological howledgc 
concerning IBD, focussing on incidence and risk factors, is presented. 1x1 summary, 
an increasing high h~~cidenee for both Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis 
(UC) in industrialised countries i s  reported, reaching a plateau phase during the 
1960s and 1970s in UC and recently in CD. In developing countries the occurrence 
of IBD: seems to be lower bur growing after the implementation of a Western life 
slyle. 
In developing IBD, genetical influences are of importance. However, 
epidemiological studies strongly point to possible interactions between genetically 
determined features and enviro~arnental factors. Of these environmental factors 
smoking is the most consistent, being of negative influence in CD a d  protective in 
UC. Diet and oral contraceptives may influence disease expression, and perinatal 
events -like viral infections- inay alter adult susceptibility. Preconclilions for 
cpidcmiological studies in IBD, in the view of the authors, are outlined, Most 
important in defining the role of risk factors is the use of a population-based 
registry and of papulation-controls. Furthermore, risk factors should be studied in 
connectioiz with each other, and finally, investigating subgroups of TBD might 
prove trr be workhwhile. 

In Chizptcr Ib a review is presented on Health Related Quality of Life ((HRQoL) in 
IBD. HRQoL is a global concept that incorporates the patientsQerceptions, 
akrributions, and daily Icvel of functioning in response to an illness. Three main 
types of insuuments includisig global assessments, generic instruments, and disease- 
specific instruments are discussed. The evaluation of HWQoL is important for 
measuring the impact of cl~ronic diseases and can broaden our understanding of the 
impact of tl~ese diseases in a manner that cannot be accomplished through 
tradleional methods. 



The thesis outline and aims of the study are sumarised in Chapter fc, 

ID Chapter EX the incidence of IBD in South Lkburg,  The Netl~erlaads, is 
reported using standardised reports of 1iewly-diagnosed patients, During a b u r  yeas 
study a mean standardized incidence rates (per 100.0010 inhabitants and year) of 6.9 
(95% CI: 5.9-7.9) for CD, 10.0 (95% CCT: 8.7-11.2) for UC, and 1.1 (95% CI: 
0.7-1.5) for indetern~inate colitis were calculated. Estimated case ascerhitment, 
using h e  database of the Registration Network Family Practices as a reference, 
was BOO% for CD, 80% for extended colitis, but only 25% in ulceralive proctitis. 
The results suggest a high incidence rate of IBD in The South Limburg area, which 
is higher than previousiy reported in The Netherlands and higher Clzat~ published by 
centers in most surrounding countries. 

To investigate the genetics of CD and UC a study on family aggregation of IBD in 
a subgroup of cases registered at the IBD South Limburg Registry was performed. 
The results of this study are presented in Chapter IV.  The observed risk of IBD 
for firstdegree relatives of ZBD patients was higher than in controls. However, rlw 
risk in our population was lower than has been reported by most other centers 
investigating this subject, possibly as a result of the population-based character of 
our study. Furthermore, all diagnoses in first-degree relatives had to be veriffed 
according LO strict criteria. It was remarkable that, compared to the patients" 
opinion, a positive family history could only be codxrmed In 57% of the relatives. 
Prevalence of IBD was highest for siblings (1.5%) and children (1.3%) of index 
patients, whereas only 0.2% of the parents were affected with IBD. Strong disease 
concordance was found in both groups, and a positive history was somewhat 
greater among relatives of probands wit11 CD, than among relatives of UC. 

< 

The results of a case-control study, investigating '"modern life" in the cpjdetnieilogy 
of IBD with special emphasis on nutritioxial factors, are presented in Cl~apler V. A 
lotal of 688 recenlly diagnosed patients, 290 with CD and 398 will1 UC, and 616 
population-controls were selected for this study. Smoking, age, gcnder, and 
educational level were taken into account by using logistic regression-analysis. As 
has been consistently reported before, smoking was positively associated with CD, 
whereas non-smoking and stopping smoking both were associated with UC. No 
differences were found as far as the use of oral contraceptives was concerned. 
A positive association with the consumption of cola drinks, ehewimug gnm, and 
chocolate, and a negative influence wit& citrus fruit consumption arrd the 
development of CD was found. ~ o n s u m p r i ~ n  of cola drinks and chocolate were 
both positively associated with the development of UG, whereas, in UC, a negative 
association with citrus fruits and having a toy pet for a period longer than five 
years was observed. No associations with the frequency of tooth brushing and 



developing 1BD was found. It is concBr~dd that all nutritional items mentioned may 
cithler be true risk factors, or they might merely be the expression of a modern life- 
style also involving other causitive risk factors for the development of IBD which 
at present are still unknown. 

To elucidate the role of appendectomy as a risk factor in LISD, a case-control sccldy, 
using a painvise matched design, was performed ((Chapter W). The risk of 
devclopilig UC, in 232 prevalent UC padier;~t,r, was significantly lower after 
previous appendectomy (OR: 10.36 (95 % CI: 0.15-0.810); subgroup analysis found a 
protective effect only h n r  pancolitis. In 2108 patients with CD the odds ratios were 
not significantly different; however, a positive association was found in ileocoecal 
dasease. A signlficalxtly larger proportion of appendectomies in CD was performed 
close to the lime of diagnosis, suggesting that appendectomy in, some cases was due 
to still undiag~nosed CD. No significant associations were observed in incident IBD 
patieazts. The fact that sex- and age-matched population-controls were used in our 
study may contribute to a less pronounced association between appendectomy and 
UC than recently reported by others. 

Smoking is associated with CD and non-smoking with UlC; however, so far no data 
have 'been published on IBD characteristics at presentation in relation to smoking 
status. In Chapter YII a prospeclive study is presented concerning clinical features 
at diagnosis and during the first year of foilow-up in smokers and non-smokers 
amongst newly-diagnosed patients with IBD across Europe. The main findings were 
that weight loss occurred signi.ficanrly more offten in smoking patients with CD than 
in smokers with UC, and diarrhoea was mare frequent In smoking CD patients 
cornpared to axon-smoking. The association between weight loss and smoking in 
bot11 diseases is probably due lo a general effect of smoking, acting via increase of  
brain seriutanin release. Smoking GD patients had less frequent colonic 
involvement. Smoking seems to protect the colon, in both CD and UC, from 
inlrlafinmation. "The course af disease, as nreasused by the use of steroids and other 
in~munosuppressiwe medication, was less favourable in srnolwirlg CD patients, a! 

reason La strongly discourage smoking in patients with CD. 

In Chapter VIlI a study is described which had the aim of assessing the validity of 
the Dutch translation of the Inflamzacory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ), a 
disease-specific quality of life questionnaire. This self-administered questionnaire 
contains 32 questions grouped into four health dimensions: bowel symptoms, 
syslemic symptoms, social function, and emotional function. The Dutch version af 
the IBDQ appeared to be easy to use and was shown to be valid, discriminative, 
and ~~eliable. Sensitivity to change was good in all dimensional scores in CD, and 
for bowel symptoms in UC. The lBDQ can be used in the Dutch-speaking WBD 



pogulation, and the results of this study suggest that it will be feasible to use 
namlations of ttrt B D Q  in nan-English-spe&ing countries. 

In Chapter IX a study is reported with the aim of elucidating the relationship 
between smoking and aspects of disease-specific quality of life in Sf3D. 111 111015 
patients disease-specific quality of life was investigated using the mDQ. In CD, 
female smokers reporlted a lower quality of life than female non-smokers in all four 
dimensions of the IBDQ. Using an explanatory model af relationships between the 
four dimensions for the analysis, it became evident that smoking is associated with 
inore bowel symptoms in young CD females, with more emotional dysfu~zchion in 
all CD females, and wish more syslemic symptoms in all three diagnostic groups 
with marked bowel symptoms. Moderately smoking male UC patients reported 
fewer bowel complaints compared to non-smoking male UC pahients. It is 
concluded that there is a relationship between smoking and disease-specific quality 
of life in botb UC and CD. The hypothesis is presented that several af the 
differences observed in the quality of life studied dimensions with respect to age, 
sex and disease group are related to concomitant oral contraceptive use. 

The general consJusim to be drawn from these studies is tbar a near-cannpletc 
population-based registry of IBD patients in combination with population-based 
control groups is suitable 'Eor providh~zg answers in widely diverse clinico- 
pathological questions, including pathogenesis, clinical preseiitacion, 
symptomatology, co-morbidity, and quality of life. Future studies employing this 
registry may deal with the impact of therapy and disease course, and the influence 
of health care mechanism in the long-term dewellolprnenl of IED. 





Chapter XII 

Samenvatting 



Z-Iet proefschrift beschrijft de opzet van een 'Inflamatory Bowell Dlsease" 
(chronische inflarnataire damziekten) registratie in ZinTd Limburg. Dit i,s een 
registratie waarin gegevens van patienten met de ziekte van Crohn (CT)), 
aspecifieke colitis (IC) en coliaiis ulcerosa (UC), woonachtig in Zuid Limburg, 
worden apgenornen. 

De volgende ondemerpen worden in dit proefschrift behandejd: 

1 het op een prospectieve wijze vaststellen van de incidentie van chronische 
irifl'larnrnatoire darmlekten (EBD) 

2 het bestuderen van genetische en exogene risicofactoren bij D D  
3 het verschaffen van meer drnideli~beid over de ral van roken ten aanzien van de 

kenmerkende eigenschappen van de ziekte op het moment van de diagnose en 
gedurende het eerste jaar van de follow-up 

4 het valideren van de Nederlandse vertaling van de I n f l m a t o r y  BoweP Diisease 
Questionnaire (IBDQ), een gezondheid gerelateerde kwaliteit-van-leven 
vragenillijsl (HRQoL). 
Deze vragenlijst werd vervolgens als meetinstrument gebruikt om de invloed van 
de risicofactor roken op het ziektebeloop van 1BD te bestuderen, 

Haofdstuk 1 is een introductie van de ondemrerpen'dle in het proefschrift wordein 
behandeld. 
In Hoofdstuk Ia wordt een kritisch overzicht van de huidige epidemiologische 
kcisnis van 1BD gepresenteerd. Er worden stijgende incidentie cijkrs voor zowel de 
ziekte van Csolui (CD) als voor colitls ulcerosa (UG) gerapporteerd in 
geindustrialiseer& landen. Gedurende de jaren zestig en zevenlig lijkt er in deze 
slreken voor [IC en meer recent ook voor CD een plateau te ziJn bereikt. In zich 
ontwikkelende landen is de incidentie van IBD lager inaas stijgende, mogelijk door 
aanname van een meer Westers georienteerde levenssiijl. 
Bij het ontstaan van IBD spelen generische invloeden een col. Epidemiologisch 
oinder~oek wijst er echter duidelijk op dat hiernaast ook interacties tussen 
genetische en omgevingsPactoren van belang zijn. Van deze omgevingsfactoren is 
roken het meest duidelijk. Roken is positief geassocieerd (rasicofactor) met hei 
ontwikkelen van CD en negatief geassocieerd iCbesc11errnerrde factor) met hel 
o ~ s t w i ~ e l e n  van UIC. Vaeclingsfactoren en pilgebruik beinvloeden mogelijk de 
ziekte expressie, en pertriasale gebeurtenissen - zoals virale infecties - veranderen 
rnogelijkerwijs de gevoeligheid voor IBD op volwassen leeftijd. Bij de bestudering 
van risiicofacro~.en is het gebruik van zogenaamde populatie-cantroles en populatie- 
gebaseerde registraties van patienten luet meest belangrijk. Teve~is moeten1 



mogelijke risicofactoren in relatie met elkaar worden biiestudeerti, ei1 lijkt her. zir~vol 
om subgroepen van IBD patiëlnren te onderscheiden. 
In Hoofialstiak Ib wordt een samenvattirlg gegeven van liet onderwerp kwaliteit-van- 
leven, 'Heailth Related Qualîty of L ikq  (HRQoL). Drie soorten n~eetisistrumentlen 
(globale belasting, generische instnimenten en ziekte-specifieke inxniiimrenten) 
worden besproken. De evaluatie van RRQoL kan hel begrip voor de in~rloed van 
deze ziekten op het dagelijks leven verruimen. 
De vraagstellingen en de opzet van het proefschrift worden in Hoofdstuk IC 
beschreven. 

De methodes van de opzet van de Zuid Limburgse IBD registratie en de basale 
resultaten hiervan worden aan de orde gesteld in Hoofdstuk 11. 

In H~oofdsîuk $11 wordt verslag gedaan van Piet onderzoek naar de incidentie van 
ICBD in Zuid Limburg, waarbij gebruik gemaakt werd van gestandaardiseerde 
rapportages van nieuw gediagnostiseerde patienten in de regio. Gedureiide een uier 
jaar durende prospectieve studie werden de volgende gemiddelde incidentie cijfers 
(per 100.0Li0 inwoners en per jaar) met het bijbehorend 95% betrouwbaarheids- 
interval berekend: CD: 6.9 (95% CT: 5.9-3.9); UC: 10.0 (95% 421: 8.7-11,2) en 
in~determînate cditis: 1.1 (95 % CI: 0.7- 1 .S). De compleetlaeid van de regiswatie 
werd geschat aan de hand van onderzoek samen met het Registratieriet 
Huisartspraktijken (RNH). Wanneer het RWH als referentie werd gebruikt bleek 
100% van de patiënten met CD, 80% van de patiënten met UC, maar slechts 25 % 
van de patiënten met een chronische proctitis bij de IBD registratie bekend ie zijn. 
De resultaten van deze studie geven aan dat er een hoge incidentie van IBD beslaat 
i11 Zuid Limburg, hoger dan in het verleden voor Nederland werd gerapponeerd 
(Leiden en omgeving), en hocer dan in de meeste ons omringende landen. 

Familiair voorkoïnen van IBD, als maat voor de genetische invloed bij lict nnlstaan 
van deze ziekten, in een subgroep van de palienten van, de IBD Registratie wordt 
beschreven in Hoofdstuk HV. Hef risico op IBD voor eerste graads familieleden 
(waaronder hier werd verstaan ouders, kinderen en broers/zusskiï) van IBD 
patiënten was groter dan bij controles. Het risico was echter ininder groot dan door 
andere centra Is gerapporreerd, mogelijk door het populatie-gebaseerde karakter 
van de Zuid Limburgse studie. Daasriaast moesten alle IBD diagnoses van de 
familieleden voldoen aan dezelfde strikte criteria voor ziekteclassificaCie als de 
index patiënten. Het bleek dat een positievqfamilie aminnese bij slechts 5'7% vaan 
de door de IBD patienten opgegeven prasitl~&e P~mililielleden kon worden bevestigd. 
De prevalcautie was het hoogste voor broerslzussen (1.5%) en kinderen (1.3%), 
terwijl slechts 0.24 van de ouders IBD bleek te hebben. Er werd een sterke 
ziekteconcordantie gevonden voor zowel CD als UC, en een positieve familie 



anamnese werd iets vaker geobaerweerd bij CD dan bij PlC. 

Waderin I i f e h n  de epidemiologie van B D ,  met speciale aahidacht voor 
voedingsfactarern, is de titel van Hoofdstuk V. Vmr  deze studie werden 688 recent 
gediagnostiseerde IBD patiënten, 290 met CD en 398 mei UC, en 616 populatie- 
controles; geseleckeerd. Voor controle van mogelijk verstorende variabelen (roken, 
leeftijd, geslacht en opleidlngsniveau] werd gebruik gemaakt van logistische 
regressie analyse. Zoals herhaaldelij~k beschreven bleek roken positief geassocieerd 
te zijn met CD en zowel niet r o h n  als het stoppen met roken met UC. Er werd 
geen verschil gevonden wat betreft het gebruik van de pil. 
EP werd een positieve associatie mssen de consumptie van cola, kauwgum, en 
chocolade, en een negatieve invloed tussen de inname van citrus vruchten en CD 
gevonden. Comurnptic van cola en chocolade waren beiden positief geassocieerd 
met UC, terwijl er een negatieve associahe werd geobserveerd mssen zowel, 
consumpbiie van eitrusvrucliiten als het langer dan vijf jaar hebben van een 
troeteldier en LIC. Er werd geen verschil gevonden in de frequentie van 
landenpoetsen of' i11 heb al dan niet hebben gehad van borstvoeding tussen paitilësieen 
eni controles. Geconcludeerd werd dat alle bovengenoemde voedingsfactcaren 
daadwerkelijke risicofactoren kunnen zijn, of misschien de uitdrukking zijn van een 
moderne levensstijl die ook andere oorzakelijke risicofactoren voor het ontwikkelen 
van IBD bevat. 

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de rol van appendectomie als een 
niagcllijke risicollaictor voor IBD werd een paarsgewijs gematcbt patiënl-controle 
onderzoek uitgevoerd (Hoofdstuk YH). In de prevalente groep bleek het risico op 
het ontslaan vaml UC significant lager te zijn na een vaosafgaande appendectamie 
(OR: 0.36 (95% Cl: 0.15-0,80)). Subgroep analyse liel echter alleen een negatieve 
associanie zien in de groep patienlen met ecn panc~litis. Bij de ziekte van Crohn 
werd geen significante associatie tussen appendelctonnle en het verkrijgen van de 
iiiekle gevonden, hoewel subgroep analyse hier een positieve associatie tussen 
uppendectermie en ileocoecale Crohn lier zien. Een significant gzobr deel van de 
blinde darm operaties bij de ziekte van Crohn bleek recent: voor het vastsiiellen van 
de diagnose te hebben plaatsgevonden. Dit suggereert dat in een aantal gevallen de 
appendix werd verwijderd in verband me1 klachnen die mogelijk verband hielden 
met een op dat maila.ient nog niet gediagnostiseerde ziekte van Crohn. Bij dc: analyse 
van de incidente patiënten werd geen verschil gevonden in appendectomie 
frequentie ten opziclrte van controles. Mogelij~k dat liet matcllen op leeftijd en 
geslacht van paiiEnccii en controles en de bron van controles een verklaring zijn 
voor het minder duidelijke effect van appendectomie op een eventuele latere 
ontwikkeling van UC in ome studie in vergelijking met eerdere studies op dit 
gebied. 



Roken is geassocieerd met her ontstaan van CD en aiet roken of liet stop pet^ met 
raken m& het ontstaan v m  ISC. Br zijn ecl-iter geen gegeven% gepubltceerd over de 
kernerkende eigenschappen van IBD op her nzomei~t van diagnose in relade rot her 
rookgedrag. In Hoofdsil"uk Wi wordt een pprtsspectjieve studie gepresenteerd die de 
klinische karakteristieken op het :moment van diagnose en gedureilde liet eerste jaar 
van de follow-up beschrijft in rokss en niet-rokers met een ~.iieuw 
gediagnostiseerde IBD in Europa. De belangrijkste bevindingen waren dal 
gewichtsverlies vaker voorkvssem bij patigaten met CD en UC die rookten, een dar 
diarree vaker werd gezien bij patiënten met CD die rookten in vergelijking met CD 
patiënten die niet rookten. De associatie tussen gewiclirsi~erlies eii roken Is 
waarschijnlijk vooral te wijten aan een algemeen effect van raken, gemedieesd via 
een verhoging van wrebrale serotonine afgifte. CD patenten die rookten hadden 
iazinder frequent ziekte van beo cojon en het lijkt erop dar roken het colon 
beschernlt tegen ontsteking, nier aHeen in CD maar ook in UC. Het beloop van de 
ziekte, zaals gemeten middels het gebruik van steroiden en immulzasuppressieve 
medicatie, was ongunstiger bij CD patieriten die rookten. Alweer een duidelijk 
argumem om roken bij patienten met deze ziekte sterk te ontmoedigen. 

Hoafdstuk V131 behandelt de validatie van de Nederla~dse vertaling van de 
lnflammatary Bowel Disease Questiomaire (ZBDQ), een ziekte-specifieke kwaliteit- 
van-leven vragenliist. Deze vragenlijst bevat 32 vragen, gegroepeerd in vier 
dimensies: darmklachten, algeinene symptomen, ernotionee8 functioneren en sociaal 
functioneren. De Nederlandse IBDQ bleek gemakkelijk te zijn in hel gebruik en 
valide. Tevens was de Nederlandse Ia3rDQ dlscrirninatief en bij gelijkblijvende 
ziekteactiviteit stabiel. De gevoeligheid voor verandering van ziekteactiviteit was 
goed voor alle dimensies bij CD en voor de dimensie dartnuachten bij UC. De 
83DQ kan gebruikt worden in een Nederlands spsekeiide BBD populatie, en de 
resultaten van onze studie suggereren dat het goed mogelijk Is vertalingen van de I 

I$DQ te valideren i11 andere niet-Engels sprekende landen. 

In Hoofdstuk PX wardt een studie beschreven met als doel de rehatie tussen rcjketz 
en ziekte-specifieke aspecten van kwaliteit-van-leven in IBD te verhelderen. 
Kwaliteit-van-leven werd bi-i 1105 IBD patiënten onderzocht met behulp van dc 
IBDQ. Het bleek dat vmuwelijke patiënten inet CD die rookten een lagere 
kwaliteit-van-leven rapporteerden dan vrouwen met CD die niet rookten (voor alle 
vier de dimensies van de TEDQ). Wanneer de onderlinge relalles tussen de 
verschillende dimensies van kwaliteit-van-leven in ogenschouw werden genomen 
bleek dal roken geassocieerd was met m e e  darmklachten bili jonge vrouwen met 
CD, en met meer systemische symptomen bij alle IBD patenten die ziekteaekiwireif 
aangaven. Mannelijke UC patiënten. die matig mokten, rapporteerden ininder 
darmklachten dan, inannelgke UC patienten die niet rookten. De conclusie van deze 



smdie was dat er een relatie bestaat txiswn roken en ziekte specifieke kwaliteit-van- 
Icxen in zowel UC als GD. De hypochese wordt vernolgem nader uitgewerkt dat 
een deel van de gecrbsemeerde verschillen, in relatie uat BeeftijNd, geslacht en 
ziektercai@gorie, in de bestudeerde kwali~eit-van-leven dimensies gerelateerd zouden 
h m e n  zijn aan het gelljbijdig gebruik van de pil. 

De algemene conclusie van de in dit proefschrift beschreven studies is dat een 
populatie-gebageerde: EBI Registratie in combinatje met populatie-controles geschikt 
is om antwoorden te verschaften op sterk uiteertiopende klinisch-pathiologiische 
vragen. Deze omvatten ondermeer vragen betreffende pathogenese, klinische 
presentatie, symptomatologie en kwaliteit-van-leven. Verdere studies, gebruik 
makend van deze registratie, k m e a  mogelijk onderwerpen behandelen als de 
invloed van therapie en de invloed van kwaliteit van gezondheidszorg op het 
ziektebeloop bij IBD. 




