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predictive value of this sign in cambination with oher signs and symptoms is
hardly available but desired for rational clinical practice. The main purpose of
the present study was to collect quantitative data for the use in general practice.
The main question in this study was whether it is possible to discriminate
effectively batween patients with rectal bleeding who have colarectal cancer
and those who do not; or at least to discriminate between those who neeid
invasive investigations and those who do not.
We: tried to aaswer the following questions:
1. What is the incidence of rectal bleeding in general practice?
2, What is the prier probability of malignant disease in patients presenting with
rectal bleeding in general practice? What are the frequancies of otker
sources of rectal bleeding?
3 , What is the predictive value of (combinations of) signs, symptoms ~ n d
simpla laboratory tests a. for coloreetal cancer in general practice?
b, for sari
ease in outpatients?
2. Literature
To determine the occurrence and significance of overt blood loss per anorectum a Medline literature search was undert&en, The incidence of this
sympt~rnin the general population is reported in literature ta be about 210 per
100 people per year, the 'consultation iezcidencaYin general practice is reported
to be about 6 per 1OOQ pen year and the incidence of referral 1.0 a mdical
specialist is estimated to be about 7 per 10,000 per year. The clinical
sigdicance of the syznptlorn varies within different populations: the predictive
value of overt rectal blood loss for coillorectal malignancy was eatimatd to be
about 1 in 1W or even less in the general population, around 2 in 100 in
general practice and up to 36 in 100 in the referred patients. It ia unlulowa
Row the manifestation of the bleeding (and other signs and s;ymptoms) influence
the: care seeking and rleferral behaviowr, leading to: increased prior probabilities.

3. Cerrent Da&h aisitrsntiosl
The current diagnostic approach of patients with recta8 bleeding in general
practice in the Netherlands is discussed in Chapter 3. General practitioners
often face a dilemma: deciding whether to expose the patient to possibly
umecessary anxiety and costs, or whether to risk diagnosing a potentially
mlignanl tzrrnioiur too late or not ah all. General practitioners are c m c e r n d
about the passibiliv of overlooking cancer which does not present with an
evident clinical picture. Knlowledge of the diagnostic value of o ~ e signs
r
and
symptoms in conMnation with rectal bjleding could be helpful.

4, Research protcml
Chapter 4 gives a review of the general mlethodological aspects of aur
empirical study. h bath general practice md the outpatient clinic the question
was operationalized as: to what extent do other (combinzlticans 08 sympmlms
enable the physician to confirm or rule out werious disease?
h general practice the focus is on colorectal cancer, since the prediction of the
presenlce or absence of colorectal cancer is the main decision problem. In the
outpatient clinic the focus is on serious disease requiring hiusther diagnostic
investigation. Inflammatory bowel disease (IED) and colareetaE neoplasm
(cancar and polyps) were taken together as serious disease.
The design of the study can be defined as "pseudo-follow-uphstudy,
investigating a cross-sectional relationship between padicular factors (signs,
symptoms and simple laboratory test results) and a particular outcome
(colorechl cancer, neoplasm or BD), while the outcome can be onBy detected
by fo'bllow-up. All diagnostic data available after a follow-up period o f at least 1
year were used la establish the final diagnostic outcome @old standard). It was
assumed that a pollentially malignant source of rectal bleeding would have been
discovered within the f~lllow-up period. Since referred patients with rectal
bleeding will almost always undergo further diagnostic investigations, including
endoscopy or roentgenography, additional information regarding the
frequencies of possibly missed diagnoses of polyps and malignancies in the
general practice population could be gained by analysing outcome data in a
aulparienl population.

PB~~UUO~
Cmmsiecu~~e
patient&in the ages 18-75 years with rectal bbdis?g were mecruit~d
ia general practice (study A and B) and general internists' ouparieat clinics
(study C). Since it was noticed during the course of the skudy in general
practice (study A) that the number of patien& included in the study was less
than expected and very variable, it was decided to conduct a complementary
sbdy (study B) with a mdlried protocol and special efforts to maximize the
eatchrnent rate. The aim of the study 13 was to assess a more accurate incidence
rate. For this there were during a three rnonths'period daily controls of patient
records by practice assistants.
Dda
The d a h were collected through a semi-structured questionnaire filled in by the
doctor after the first consultation (hisQry, physical examination and initial
management); s o m simple laboratory tests: erythrocyte sedimentation rate,
haemoglobin, white blood cell count iund faecal occult blood; and a selfus and symptoms).

The incidence as
s the final diagnostic outcome of rectal bleeding
presenting in general practice: both in the initial study PL (83 GPs, 11 months,
N=290) and in study B with a modified protocol (110 GPs, 3 months, N =48]
are presented in Chapter 5. In study B the mean 'wnsulitatian incidence rate'
(of patieab in Wnle ages 18-75years) is 7 p r 10W per year, in study A this
is 2 per SlOM, The study A data are further armalysed. Follow-up data were
availilablle for 269 patients, with a mean falllow-up period of 20 milllnths
(smdard deviation 5 months).
Occurrence of cialorectal cancer was found in 9 patients with rectal blading in
study A (3.3%, 95%CI 1.2%-5.4%). In about 90% of the patients rechl
bleeding was related to minor ailments or selflimiting disorders. A prior
probability of 3.3% may represent an overestimation of the real prior
probability since there was a sdection in favour of patients who are more likely
to be a decision problem for the GB.

Patien& with mbvionsly hnszless rectal bleding were less likely to be h c l u d d
h the amdy tlxm padentfi w ~ c hare moilre likely to confiorat the GP with a
dwision prablem.

6. Pnsdf&i~evduw in genard pradtim
In Chapter 4 the predictive values of sigas and symptoms in rectal b l e d h g
patient8 .for colarectal cancer are p~e%entd.
h bivariate analysis most variable8
did not show shtistically sigrrificarnk prdictive vaSue (chi-square p 2 0,101)
(Table 2). The diagnostic value of s i p s , sympieiom and simple laboratory test
results is determined by the sensitivity, specificity, predictive values and e l d s
ratios. The diagnostic values regarding bivariately significant variables are
given in Tables 3 and 4. All significaant variables were entered into forward
stepwise logistic regression analysis to find the Yndependent"rdictiwe
value
o f e a c h variable taking the other variables into account simul&neoiusly.
Although the number of patients with colarectal cancer is small (n=9) it was
possible to identify three characteristics significantly and independently
contributing to the diagnosis: age, chmge ia bowel hablit (with exclusicnn d
ccmnstipatian) and blwd aaly mixed with or on s h l . Constipation, blood on
toilet paper, blood h lavatory bowl, other or u b o w n presentations and
combinations of pregentations did not show predictive value. For statistical
reasons age is transformed into decades above and below 50 years ((age - 50):
10). The prior probability of cancer increases with age above 50 years and
equally decreases with age below 50 years.
According to the prediction made1 (Table 5) with the application of a cut-off
point optimal for exclusion (no false negatives and a minimal number of false
positives) in the study population, a rectal bleeding patient is suspectd far
colorectal cancer in the fallowing cases: if the patient is older .than 70 years; if
t h ~patient is older than 60 years and suffers from at least one of The two
symptoms: changed bowel habit and b l o d mixed with or 011 stool; if ehe
patient is older than 50 years and has both the above mentioned symptoms.
Patients younger than 543 years have a very low probability af colorecbl cmcer
(cjose to 0%). It must be remembered that colorectal cancer although relathely
rwely does occur at younger age.

A prediction model cantaidng the combination of these three signs cm be
a a e e s d as a diagnostic test for the p r d i c ~ o nof cancer.
The Area Under the Receiver Operating Characteristic (ROC) cuwe (AWitlli) is
0.97, which means a high discrirniaat~ry power. The maximum sum of
@osterior
2
sensitivity and specificity is achieved with a cut-off paint of OiS1M
yprobabilib), corresponding to a sensitivity af 1@J%md a specificib of 90%.
For accurately predicting the absence of malignancy in our study population,
gpplleaticpn of this cut-off point is suitable. At this paint 13% of patients
(n=35) are classified as positive for cancer with a pasithe predictive value
(PV') of 26%, while 87 96 of patients (n =234) are truly classified as negative
(PW- = 100%). Application of the prediction model presented might prlevient
90% of 'unnecessary' invasive diagnostic procedures for patients with tretal
bleeding who do not have cobrectal cancer.
If polyps, which were detected a d related to rectal bleeding in 6 patien& in
our population, are added to cancer as the autcame parameter the logistic
regression analysis resultw in a similar model. However, the discrininatoq
power is slightly less with an AUC of 0.92. The maximum sum of sensitivity
(93%) and specificity (84%) is 177%. Applying h e model in our study
popdatian: wih a cut-ofT point optimal for exclusion of cancer and polyps,
21 % of patients ate predicted positive for colorectal cancer or polyps with a
PVf of 25% and a PV- of 99.5%. It is concludeid that in patients with rectal
bleeding ~e predictive p w e r of many signs m d syrnpitems for c a l ~ r
cancer b general psadce L law.
The answer on lour main question. ira the skdy is: yes, it appears psslble to
discriminate In r m l bleedlag patients betwen thase whba do not have
caloirectd m a r and thasle who have a rather high probability alf" anlcer,
Therefare, it appars possible ta ddlscrimiirvate efl&lvely and efficllenrtly
patien& b r inxmhe dlqnaols~efnrestigaitions.
This is fie first reported model dewdoped to discriminate between such patienlis
with a very low (close to 10) probability of colorectal cancer (and overtly
bleeding polyps) and those with a high prabability. Although lout model
appears tcp do this quite successfiully, testing ib performance in other general
practice populations is recomended.

7. Pmdiidae oalroa Isl the: rcliutpatiemt ppurlatioin
In the study suQatient population the: prior probability @revalence) aE rseriaw
bowel &$erne! i~ 32%: 26% inflammatoly bowel disease (ED:colitis or
proctitis) and 6% neoplasim (coloswhl cancer or polyps). The 18 variables
with a sbtistirra1alPy significant predictive value on the basis of a bivariate
analysis ane given. itr Chaptar 7.
Forward 'atqwise multiple logistic regression analysis shews 4 to 6 variables
with an independent contribution to the: d i s c r i a t i o n between the presence
and absence of D D or neoplasm. The AWC of the two models is 0.92. and
10.91, Mads1 1 is based on variables derived from history &king a d contains
six items: a changed bowel habit (except mmtip~lltfonJ~
hlwd s e n more
thaln mce, blwd seen at the end of defamtlon, tenesrnas, (absence ofl
nausieai and (absence ofl s i p s of deprwsiiorr. Model 2 is based on, history:
chmge in bowel habit (except constipation) and (absence of) abdominal
pain of more than twa weeks of duration; physical examination: (tabsenax of)
abnormalities (scars and distension) by abdamirra3. inspection; and
Iaboratasy tests results: at l a s t one positive result OF three faecal occult
blwd twts.
Model 1 is more useful regarding exclusion of serious disease than model 2.
Applying rnodaE 1 in the study population with a cut-off point optimal for
exclusilon, 43% of patients are truly classified negative for IED or neoplasm,
with a sensitivity of 100% and a specificity of a%,
PV' = 56% and PV- =
1W%. With model 2, only 10% of patients can profit by being classified
negative (sensiliviQ = 10096, specifieilty = 13%, PVt = 34%, PV- =
150%). Testing of the performance of the model in other outpatient clinic
popula~amais recommendled. It can be accepted with some resew@because: of
the missing data, that the laboratory tests do not provide additional contribution
to the diagnosis of absence of IBD or neoplasm.

8. Study yield
Although research in general practice and especially a mulltipractice study has
some pitfalls (described in Chapter 81, this is Ehie only possible way to find
predictive values of signs and symptoms in combination with rectal bleeding

for eolorecbl cancer in general practice. It appears possible to discriminabe
effectively a d efficiently bemeen patients who need invasive disngncoisbc
hvastigapion because of a reaisombly high probability of colarectal cmcer md
those for whom this is not indicated because of a very low pr~bability~
database about three professional lifetimes of GPs wuPd be
results of studies A and B in general practice, the prior
probabililty of colorectal cancer in rectal bleeding patients in the ages 18-75
years is 0.8% (9 per 12100). In our study population, hawever, which is
representing patients that may be more likely to confront GPs with a decision
problem, the prior probability is 3.3%. It is illustrated that GPs have selected
patients with rectal blleeding and a somewhat higher than average probability of
cancer for inclusion. in the study.
The study population recruited in the internists'outpatient clinic is a selected
population, of which the preselection is determined by regional circumstances.
The findings are therefore not generally representative for patients referred for
rectal bleeding in general. The prior probability of colorectal cancer in our
outpatient population is remarkably low. Two additional registrations, with
linked epidemiologic data of rectal bleeding patients referred to the University
Hospital of Maastricht, serving as 8 map of the diagnostic route of those
paltients, via internists* outpatient clinics, via acute admissions or via surgeons
show that internists in our area have see relatively few patients with colarectal
carcinoma available who m e t the inclusion criteria of the study. It is shown
that even in this referred population it is possible to identify a subpopulation,
on the basis of history findings, with a very low probability af serious bowel
disease. It is recommended for the future to test the performance of our
prediction models in another comparable general practice population and in
another comparable outpatient population.
Studying; a populatioln older than 75 years can provide additional information
regarding predictive values in these patients who pr~bablyhave a high prior
probability of cancer (,polyps and diverticulosis). It would also be interesting
to malyse differences in predictive values of signs and symptoms in patients
wifi rectal bleeding in both aoter different general practice populations and
referred populations.

Fufffhermoae,it is r w o m e m d d b avduate the diagnostic value of pra-ctoscoipPy
in general practice, Demonstration of m
a
n
a
l amdl recital bleeding causes in
earnbination with other gign$ may contribute to more effective and efficient
diagnostic stratr:gies.
It is hraier r~0rne.d
to amlyse differences in interpretations of symptom
bilewean h~althypmple, patieat8 and doctors in arder to provide adequate and
more focus& public, patient and medical ducation.
Finally, our findings my contribute to the dlevel~pment of criteria for
diagnostic investigation including referral and criteria .%or the extent of
kvestigatioa.

t gezien dw waassc
dandaatker. Een belmgrijke W van de huisarts IbiuJ een patiënt met
bloedverlies per annrm is om deze patabt welovlerwoglepi onder te brengen biij
de grcrep met een minimale kans op darankankar (en de patiënt daarmee
onnodig onderzoek te besparen) of wel bij dle groep met een reddljk grote kans
(en daarmee een procdure met hvasief onderzoek 3n gang te zetteen),
Kennis van de predictleve waarde van bloedverlies per anum ia combhalaie met
andere symptomen en bevindingen bij lichamelijk onderzoek ten aanzien van
d a r d a n k e r en andere ziektenbeelden is aaniwelijks beschikbaar maar wel.
nieodzakelijk om rationele diagnostiek te beviarderen.
Het beschreven onderzoek beoogt deze kennis te vermeerderen an uiteindeluk
een antwoord te z o e h op de volgende vraag: '"is het mogelijk in een
gdefiniëerde groep patiënten met bloedverlies per a m m effectief en aficienit
onderscheid te d e n tussen degene die wal en degene die geen darmkainker
hebben?; ofwel iw het mogelijk onderscheid te naken tussen patithten bij wie al
dm niet invasiewe o
en getndic
3" Getracht nis de volgeaide
vragen te beantwoord
1. Wat. Is de incidentie van bloedverlies per anum in de huisartspraiktijk?
2, Wat is in deze populatie met bloedverlies per arrum de a priori kans voor
Ike frequentie ka
ndere oorzaken van bloedverlieis:

3, Wat is de vourspellende waarde, vain (de elornbiniinatilt;.van) andere aymptamen
en bevindingen In a. de halisartsenpopulatie voor darmikanker;
b. eien poPiklinische populatie voor ernstige dasmamdoenìngen,
2. Literatuur gegevens
Om een beeld te krijgen van het. vliibrkomen en de betekelns van zichtbaas
blaediverlies per mum werd een likratuurstiudie via Medihe verricht.
De incidentie van dit symptoom in de algemene bevollkirrg is ongeveer S0 per
llla@i volwassenen per jasr. De "'coaisullktia-incidentie" in de hulsartspraktijk

ongeveer 6 per l"f(P mensen per jaar en de incidentie van " ' ~ e - ~ ~ e z e n ' enen.
hmr
mdisch specialist wordt geschat op oingearleer 7 pet 3110.Wmensen per jaar.
De WiniscZre (diaposlische en prowoistische) betekanis van bloedverlies pas
anum varieert bineren verschillende populaties: de vrlrorspelleade waarde voor
dardariker wordt geschat rond 1 per ICPOO of minder in de algemene
populatie, rond 2 per 10CE af anind'er h de huisartspraktijk epi tot 316 per 100 in
de wemezen patidnteq~pulatie.fllet is niet bektend, in, hoeverre de presentatie
(de aard) van het bloedverlies en van andere bijkomende symptomen va*
h v l o d is op het om hulp vragen vani mensen en op het vet-wdsgdrag van
huisartsen, en daarmee op een toename van a priori kansen.

3. Huidige nedeslan&e sltuatie
De huidige diagnostische benadering van paleenten met bloedverlies per anum
in de hiuisartspraktijk wordt in hoolEdstuk 3 beschreven.
Er bestaat vaak een dilemma voor de huisarts: aanvullend onderzoek met
mogelijk o d d i g e angst, ongemak en adcosten voor de patiënt, af geen
onderzoek met het risico een mogelijke kwaadaardige tumor (tellaat op te
sporen. Huisartsen zijn terecht bevreesd om kanker over het hoofd te zien te
meer in situaties waarin een duidelijk klinisch beeld ontbreekt. Kennis van de
diagnostische waarde van bloedverlies in combinatie met andere symptomen is
nodig om het diagnostisch handelen wan huisartsen beter te onderbouwen dam
nu het geval is.

4. Oniderzoeksopz~?L:
In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de methodalogische aspecten
van de empirische studie. Zawal in de huisartspraktijk als in de algemeen
internistische polikliniek was de vraagstelling: "in welke mate maken andere
(combinaties van] issymptomen het mogelijk om ernstige ziekten te bevestigen of
uit te sluiten?"
In de huisarkspraktijken beperken we ons tot darmkanker omdat hier het
voorspellen van aan- af afwezigheid van deze ziekte het bielangsuksite
besliskundige probleem vormt.
In de internistischa polikliniek richten we ons op een aantal mogelijke ;ernstige
aadoeningen die om invasief onderzoek vragen: inflammatoise amdoeningen

@D: colitis en proctiitis) en coloreckle neoplasrnata (kader en poliepen).
Weit design van. de stadie zou men "psaudo follow-up" "men noemen. Een
cross-seictiortele relatie tussen bepaalde factoren (symptomen, bevindingen bij
lichamelijk anderzoek en uitslagen van eenvoudige Iaboratorivmtests~en een
bepaalde uitkomst (diagnose) wordt o~ndierzochtterwij,I die uitkomst slec$ts via
een follow-up vastgesteld kan worden, Alle klinische en diagnostische gegevens
die beschikbaar zijn na een follow-up periode van minstens 66n jaar dragen bij
aan bet vaststellen vaa de uiteindelijke diagnose (gouden standaard). Br wordt
vanuitgegaan dat ernstige ziekten die het bloedverlies veroorzaken niet selflimiting zijn en niet een hoge mate van waarschijnlijkheid binnen &n jaair
mimifes t zijn.
Omdat verwezen (paliklinischie) patiënten vrijwel altijd invasieve diagnostische
onderxoekem, zoals endoscopie of rontgenonderzoek ondergaan, is het te
verwachten dat de analyse van de diagnostische resultaten in. deze populatie
enige informatie ;(ai1 kunnen verschaffen ten aamjan de mate waarin belangrijke
diagaiasen (zoals maligniteiten en poliepen) gemist zouden kunnen zijn in de
huisartsenpapulatie (waar deze onderzoeken vaak niet plaats vinden).
OI~~srderz~ekspopulade"e
Patiënten in de leeftijdscategorie 18-75 jaar bij wie sprake is van zichtbaar
bloedverlies p r anum, alo reden van komst of gemeld tijdens een anamnese,
werden in de studie opgenomen. Patiënten die acuut verwezen werden (bijv.
wegens massaal bloedverlies of klachten verdacht voos dasmlobstructie of
perforatie) evenals zwangeren werden uitgesloten, Omdat gedurende het verloop van de oarspro&elijke studie in de huisastspraktuk (siuidilei A) bleek dat
het aantal h het onderzoek opgenomen patlgnten lager was dan verwacht en het
aantal tevens sterk varieerde tussen de huixartxen onderling, werd besloten om
een complementaire studie ~(síudieB) met een aangepast protocioil uit te voeren.
Het taaaifddoel van studie B was het vinden van de werkelijke incidentie van
'blaiedverlies per anum in. de huisartspraktijk. Hiertoe werden ondermeer
gedurende 3 maanden dagelijks de patientenkaarten door de praktUkassistientes
gecontroleerd op aanwijzingen voor bloedverlies per mum.
Studie C betreft de patignten van de polikliniek Interne Geneeskunde.

D@
r6egevene werden vlemamneldmet behulp wan:
- ieent semá-gesmcwrnrerd vrageaf~rmu.1ierdat door de arts na het ersf
cmsult werd hgevukd (antririnnies~,lichamduk ondermek en beleid);
@&lel@ wnvaudige lalniorako~riumbsB: bea,*ngssnaIheid
der eqtr10ieyk
(mR],
biemr~gl@ibiaiz-gehlke
(Hb), mahl Ieacacyten @%%C)en (een test voio
accult bloed in de faeces (PUB);
sm uitgebreide dioor de patignt zelf in te vullen vragenlijst (uitgebreider1
anamese en psyic?hologischetests).
h totaal werden Hl vairiabelsn geanalyseerd. De vragenlijsten zijn als bijlagi
toegevoegd. De percentages van voorkomen van diverse diagnasen pe
variabibeb zijn eveneens in de bijlagen vermeld,

-

-

S, Rwultaten
De incidentie van bloerlverlies per aimm en de uiteindelijke diagnosen in dt
huicafisenpopulatie zijn weergegeven, in hoofdstuk 5. In studie A (8';
buisairtseni, gemiddelde registratiduur 11 m m d e n , M=290) werd eer
inciderrtbl.e vaistgestelld van 2 patienten (In de leeftijd van 18-75 jaar) pr di000
p r jaar en in studie B (10 huisart.sen, 3 maanden, N=48) van 7 p r 10048 grer
jmr. In studie A was follaw-up mogelijk bij 269 patiënten met een gemiddelde
follow-up duur van 20 maanden (standaard deviatie 5 maanden]. De gegevens
vm de studie A patienten zijn verder geanalyseerd.
Bij 9 patienten (3 ,J % , 95 %C1 1,21-5,4%)werd darmkanker vastgesteld. h
ongeveer 90% van de patiienit-n was het b&odverlies gerelateerd aan
anschuldige aaindoeninpen, De gevonden a priori kans van darrnlra&es van
3 3 % is rnogdijk een overs;chaaing van de werkelijke a. priaai kans omdat er
sen selectie bestond ten gunste van patienten bij wie het bloedverlies vaker een
besliskundig probleem vormt tem aanziten van. eventueel te verrichten
aanvullende diagnostiek. Patikten b6 wie vrijwel zeker sprake BS vari een
onschuldige aandoening werden minder vaak in het anderzoek betroPrken.

6. Rieidicaeve vrwden h de huhm

In hoiofds& 6 worden de vmrs
waarden van symptamen en
bevind'mgen bij patignten met bloedverlies per mum voor darmkanker
gepresenteerd. h de bivariate analyse bleken de meerste vmiabden bleken geen
statistisch signlfic
wadraat, p EO, 10) v~iarspePIendewaarde te hebben
(tabel 2).
De diagnostische waarde van symptomen en bevindingen wordt euenalx die van
labolratoriumtesIs bepaald door de se~itiviteit,de specificiteit, de voorspellende
waarde en odds ratio. Van de variabelen die in de bivariate analyse statistisch
s i g ~ f i c m tdiscriminerend bleken, zijn de genoemde diagnostische waarden
gegeven (tabel 3 en 4). lil;] deze variabelen werden ingebracht In een logisitjische
regressie analyse (forward stepwise) om de 'kcrnaí-bankelij~ke'" predictievie
waarde van elke van deze variabelen te bepalen waarbij gelijktijdig rekening
werd gehouden met de overige variabden.
Hoewal het aantal padenten met dardanker klein is (M =9) bleek het mogelijk
drie factoren te identificeren die ~ n a & d d U k en slatìstisch signifimnit
bUdis~~;einaan de diagnose: leewd, een veranderd defaeaitia patrmrr
(behalve obstipatie] en Ibllmd allwni of vermengd mt of op de antiasting.
Aan obstipatie, bloed op het toiletpapier, bloed in de pot, bloed anderszins of
met een onbekende presentatie ev~npls van de diverse combinaties van
presentaties van bloedverlies kon geen onaflnankelijke predictieve waarde
worden toegekend. Om statistische redenen werd Peefijd getransformeerd tot
decades onder en boven 50 jaar [(leeftijd-51Q):lO). Boven de 50 jaar neemt die
kans op darmkanher toe met het stijlgenvan de leeftijd (in decaden) en beneden
de 50 jaar neemt deze kans; in gelijke mate af met het dalen van de leeftí.jd.
Bij toepassing van het gepresenteerde prdictiemiode1 (tabel 5 ) in de
s~diepo;pcalatle met een gekozen afiappiwnt welk optimaal is voor
uitsluiltingsdia~ostiek kaan fout-nagatjlevm en, een mirtlmaal aantal foutpositieven), wordt een patiënt in de volgende gevallen als positief (verhoogde
kans op kanker) gecliassiffieieerdl: indien deze ouder is dan 70 jaar; indien deze
jaar ieni mbstens 6th van de twee symptomen ('veranderd
ouden is dan
defaecatiepatroon" en 'blad vermengd met of op de ontlasting" heeft; of
indien de patient ouder is dan 50 jaar en beide eerder genoemde symptamani

he&, PatiBnkn Jorslger dan 50 jaar hebben een erg kleine a priori k m ap
kanker. alpigemerkt mmtt echter worden dat ook bij Jongere patiSnten, hoewel
relaitiaf zeldzasznr, d a s h n k i e r voorkomt.
Het pre&&itrm&d kan. bmordecld worden als een diagnosdsehe test vaar
k&er. Deze test heeft een hoog onderscheidend vermogen (oppemlakk ander
RiOC curve (AUC) is 0,97). Bij het optimale atkappmmt voor uitsliliit2n$ van
h&ie_s
is de sensltivi&it " 1 1 %
en de specificiteit 90%. In de studiepopulatie:
wio~rdt dan 1 3 1 als positief gecla~sifieeerd met een positief vmrspllende
waarde @?Y") van 26% en 87% als negatief met leen negatHeF voaarspilende
wande @V-) van 100%. Toepassing vm dit model zou aldus 8'7%
""snnodíge" iinvasiieve diagnostische procedures h a n e n besparen (bij gatianten
zander kanker in 90% van de gevallen). Indien poliepen, weke gerelateerd
werden aiin het bloedverlies (N=@, toegevoegd worden aan kanker als de
uitkomstpatameter dan resulteert de logistisctre regressie-analyse in nagenoeg
hetzelfde model. Het onderscheidend vermogen is iets minder met een AUC
van i0,92. Die maximale sensitiviteit is 93% bij een specificiteit van 84%. Bij
een alkappunt optimaal voor exclusie van %blodende poliepen en kankerhardt
79% als negatief geclassificeerd met PV" = 25 grO en PV- = 99,s 9%. Es kan
geeoncludeerd worden dat de predictiieve waarden van de overige gebruikelijke
en diagnostisch belangrijk geachte symptomen en bevindingen erg beperkt zijn.
De uiteindelijke onderzoeksvraag kan grotendeels bevestigend worden
beantwoord. Het is rnogelQk geblekeni te onderscheiden tussen patiienten diie
geen dosmkaunkei. hebben en degene d5e een verhwgde kans hebben.
Daarmee iis het mogelijk eeectief en. efflrii6nt oniders&eid te maken tiassen
pati.ilënten bij wie hvsusletFoniderzoieEr geïndicwrd Es vanwiege een hage kans
ap darmbnkr en paaënutc?ni bU wie dit niet het geval is vanwege een zeer
lage kmsi op kanker (vsil~wiel0%).
Hatorwel deze eerste beschrijving van een predictiemdel vaar het onderscheiden
tussen patihten met een zeer lage kans op k a d e r en een nogal hoge kans
bruikbaar lijkt wordt aanbevolen om de uitkomsten in een. identieke
onider~oekspopu3;atiein andere huisartsps&tijbn te toetsen.

7. Radiaiere waiarden in paruklinische ppwlatie
h d e initerdstische polsklinle~opu1atie (study C)

is de

sai

priaiosi kans

neoplasmata 5% (hoofdstuk
%n,
bivariate analyse levert 18 variabelen op die statistisch significante
psdcrieve waarde hebben voor deze aandoenkgen.
Lagistkche regressie srnaiyse (forward stepwsise) resulteert in twee malellen
miet 4 tot 6 variabelen wdke een anafimkeliJke bijldrage leveren aan het
onderscheiden van de aan- of afwezigheid van B D of neoplasma&. Beide
modeUen, hebben een goed onderscheidend vermogen met een AUC vm 0,92
en O,%.
Het eerste model is gebaseerd op 6 variabelen, afgeleid van alleen
anamestische gegevens: een veranderd defaecat.Ee patraan (behalve
obstipatie), bloed per mum frequenter ~lianxvezip dan sileehts cllSnmadzl,
blraeld waargenomen op het einde van de defaecidtie, Iaze aandrang,
(afwezigheid van) mfsseYflkheld en (afwezigheid vim) tekenen wm depressie.
Bij het tweede model zijn tewienis het lichamelijk onderzoek en de
Blabloratariurntes betrokken: e n veranderd defawitiepatroia~~,
(afwezigheid
van) buikpijn, die langer dan twee weken bestaat, (afwezigheid xm)
abnormab bevindingen (litkakenis, opgezette buik) bij inspectie van het
abdomen en ten minste &dn positieve vain drie hemocculitfie?sts. Het eerste
model is beter in het uitsluiteir van ernstige ziekte dan het twieede. Bij
toepassing van. het eerste model met sen afkapprint optimaal voor exclusie is de
sensitiviteit POO
ik
l, de specificiteit 64% sn wordt 43% tereehl als negatief
geclassificeerd, mleE PV* = 56% en PV- = 100%. Bij toepassing van het
tweede m d e l voor eenzelfde doel wordt slecbts 80% terecht als negatief
geclassificeer$ (sensitiviteit 10096, specificiteit 17%, PV+ = J4%, PT- =
100%) waardoor dus minder patibnten 'bonodiigle'Yinwasieve diagnostische
proesduras bespaard blijven dan bij het eerste model, Ook de resultaten met
dlaze modellen moeten. in een identieke populatie uit andere prakwken getoetstworden. Met enige reserve, vanwege eien aantal gemiste testuitslagen, kan
geconicludeerd worden dat eenvoudige laboratoriumtests geen prdietievc:
waarde tolevoegen aan de anamnese voor het uitsluiten van mBD of neoplasmak,

a, opbiraargrut van het aoadamk
huiwmpr&tijk en vooral in een "mu~tipmktijk-seaing"
andermek h
bepBrkingen vabijen (beschreven in hoofdstuk 8). DiesalnaeUemin die d
'er om voor de bisam biwikbare hformatie te verkrijge
betreffende ipredictieve waarden van symptomen ia combinatie met blo&vcrlic
per -aum. Het blwk mlegelijk om effectief en eficibnt onderscheid te make
tilzsg~ap~tignbnbij wie invasief ondermek glekdicmrd is vanwege een b g
kans op d;as&a&er
patiënten bij wie dit niet geTndiceerd is. OE
vergelijkbare gegevens te verzamelen zijn ongeveer drie prafessionell
10~pbam-mvan huisaiflsen nodig.
Uit de combinatie van dle resultaten van studie A en B km afgeleid worden da
ia de huisartgpraktijk de a priori kans op darmkanker voor patiënten me
bliodverlies pw anum in de leeftijd van 18-75 jaar en zonder reden valor acuti
vx;rwìjzhg O,$% (9 per 12.00) zal zijn.
h studie A is deze kans 3 3 % en betrefl elen groep patiënten die wzaarsehijnlijl
vaker een beslissingsprobl8ieem voor de huisarts vormt. Paiti6nten met evideni
onschuldige aandoeningen warditin immers v a k niet in de studie iappenomeI:
terwijl dit waarechijnlijk nauwelijks het geval was voor patiënten me1
darmkankcr.
De internistische poliklinie~opu1atS.eis een gesielecterde populatie waarbij d~e
preselectie mede door regionale omstandigh~enbepaald Es. De bevindingen
zijn daarom niet represenbtief voor verwezen patiënten met bloedverlies per
anum in het dgerneen. Ogva1.1ead .;is dat in de verwezen populaffie van deze
studie de a priori kans ap darmkanker (3%) erg lmg is. De evaluatie vm
additiamielie gegavens verzameld In hek Academisilrh Ziekenhuis Maastricht (de
grootste leverancier varar studie C: 50% van de totale smdilr*populatilep,
besbande uit een retrospwtieve analyse van pa~gntenmet maligne colarectale
enige

kmosen en een analyse: van endosciopiqeigevenis, leidt tot de conclusie dat h
amie regio internisten relatief weinig patienten zien met darmkarlker die
voldoen aan de studiecriteria. Er werd aangetoond dat het mlfs in de vewezen
popwh~emogelijk is op basis van aaamestlsche gegevens een subpopulatie te
identificeren die een zeer kleine kans heeft op een ernstige darmmdoening.
Aanbevolen wordt om in de toekomst het onderscheidend vermogen van de
gepresenteerde raidellen in identieke populaties uit andere pr&t-ijken te toeben.

Onderzoek binnen een paplatie ouder dan 75 jaar sali waarschyealijk resulteren
h een hogere a priori kans op d w & d e r $en tevens; op polliepen an
&verRiiculose) d m in onze populatie en. informatie kunnen verschafin over de
voorspellende waarden van de diverse variabelen in de oudere polpdatia.
Verder zou het interessant zijn om verschillen in prdictieve waarde van
symptomen. en bieviadingen tlus-en een huisartsenppulLade en een
amvangrijkere %verwezen populatie' te evalueren.
Ook wordt ambevolen de diagnostische waarde van proctoscopie vololr gebruik
in de huisartspraktijk verder te onderzoeken. Het matolionen w a n anale en rectate
wraaken van bloedverlies in combinatie mat andere symptomlen en bwinidlniglen.
km bijdragen aan meer effectieve en eficliiente diagnostische strategiebra.
Evenzeer is het ambevelin8s;waardZg verschillen in inbrpreihaties wan
symptomen tussen gezon.de mensen, patignten eik artgen te analyseren lier
bevolrdering van zowel adiequate en gerichte bevolkings- en
pati8ntenvoorlPchtin als het onderwijs aan rndioi.
Tenslotte zouden de resultaten van ons onderzoek kunnen bijdragen aan dr:
ontwikkelhg v m criteria. voor die aanvraag van (al d m niet niitgebrieid)~
diagnostisch onderzoek en criteria voor verwijzing vaer patienten met
bloedverlies per anu

