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Wat gaan we doen ?

lymfklierkanker: state of the art 2019

CLL: de praktijk

interactief
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Leerdoelen
na deze bedside teaching:

heeft u basiskennis over maligne lymfomen

weet u waar u als huisarts op moet letten bij maligne lymfomen

heeft u praktische kennis over CLL

weet u hoe u als huisarts een CLL / lymfoom moet controleren



Maligne 

lymfomen

dr. Marten R. Nijziel, internist-hematoloog



Vraag 1:

Wat zijn maligne lymfomen ?



ziekte van Hodgkin = Hodgkin Lymfoom 

(HL)

non-Hodgkin Lymfoom (NHL)

= lymfklierkanker



Vraag 2:

Waar kan het allemaal gelokaliseerd zijn ?





ongeremde groei lymfkliercellen (lymfocyten)

• B-lymfocyten (beenmerg)

• T-lymfocyten (thymus = zwezerik)



Vraag 3:

Wat is de oorzaak ?



?

virus (Epstein-Barr Virus) ?

bacterie (Helicobacter pylori) ?

schadelijke stoffen ?

straling ?

stoornis immuunsysteem ?



Belangrijk :

niet besmettelijk

niet seksueel overdraagbaar

niet erfelijk



Vraag 4:

Hoe vaak komt het voor ?







Vraag 5:

Welke klachten ?



Klinische verschijnselen

vergrote niet pijnlijke lymfklier(en)

B-symptomen

– nachtzweten

– gewichtsverlies

– koorts

– moe

– jeuk

vergrote lever en/of milt







Vraag 6:

Hoe wordt de diagnose gesteld?





stap 1 = chirurg

Chirurg: (stukje) klier verwijderen

Patholoog: bekijken onder microscoop



Ziekte van Hodgkin

(Hodgkin Lymfoom)

Hodgkin cellen

Reed Sternberg cellen
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Reed-Sternberg cellen

CD30



non-Hodgkin lymfomen
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Vraag 7:

Hoe beoordelen we waar de 

ziekte allemaal zit ?



stap 2 = stadiëring

CT scan hals

CT scan borstkas

CT scan buikholte

beenmerg onderzoek

bloedonderzoek

PET-scan



CT hals
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CT thorax



CT abdomen



beenmergpunctie



PET scan

Positron Emission Tomografie

radioactief suiker ingespoten

actieve stofwisseling (glucose)

kan actieve lymfklieren detecteren



PET scan





voor chemotherapie na chemotherapie



PET scan



PET scan
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PET scan



B = met B-symptomen



Diagnose

Hodgkin of non-Hodgkin

Stadium I, II, III of IV

A of B

Stap 3: soort Hodgkin of non-Hodgkin



Vraag 8:

Welke soorten zijn er ?



Hodgkin lymfoom

klassieke Hodgkin lymfoom (95% )

nodulair scleroserend Hodgkin lymfoom

gemengdcellig Hodgkin lymfoom

lymfocyten-arm Hodgkin lymfoom 

lymfocytenrijk klassieke Hodgkin-lymfoom 

nodulair lymfocytenrijk Hodgkin lymfoom = nodulair paragranuloom (5%)
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WHO classificatie 2016
Rijpe (perifere) B-cel neoplasma's:

Chronic lymphocytic leukemia / small lymphocytic lymphoma

B-cell prolymphocytic leukemia

Splenic marginal zone lymphoma

Hairy cell leukemia

Lymphoplasmacytic lymphoma / Waldenstrom macroglobulinemia

Heavy chain disease

Plasma cell myeloma

Solitary plasmacytoma of bone

Extraosseous plasmacytoma

Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) type

Nodal marginal zone lymphoma

Follicular lymphoma

Primary cutaneous follicular lymphoma

Mantle cell lymphoma

Diffuse large B-cell lymphoma, NOS

(T-cell / histiocyte-rich type; primary CNS type ; primary leg skin type & EBV+ elderly type)

Diffuse large B-cell lymphoma with chronic inflammation

Lymphomatoid granulomatosis

Primary mediastinal large B-cell lymphoma

Intravascular large B-cell lymphoma

ALK+ large B-cell lymphoma

Plasmablastic lymphoma

Large B-cell lymphoma associated with HHV8+ Castleman disease

Primary effusion lymphoma

Burkitt lymphoma

B cell lymphoma, unclassifiable, Burkitt-like

B cell lymphoma, unclassifiable, Hodgkin lymphoma-like
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Rijpe (perifere) T-cel & NK-cel neoplasma's:

T-cell prolymphocytic leukemia

T-cell large granular lymphocytic leukemia

Chronic lymphoproliferative disorder of NK-cells.

Aggressive NK-cell leukemia

Systemic EBV+ T-cell lymphoproliferative disorder of childhood

Hydroa vacciniforme-like lymphoma

Adult T-cell lymphoma/leukemia

Extranodal T-cell/NK-cell lymphoma, nasal type

Enteropathy-associated T-cell lymphoma

Hepato-splenic T-cell lymphoma

Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma

Mycosis fungoides

Sézary syndrome

Primary cutaneous CD30+ T-cell lymphoproliferative disorder

Primary cutaneous gamma-delta T-cell lymphoma

Peripheral T-cell lymphoma, NOS

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma

Anaplastic large cell lymphoma, ALK+ type

Anaplastic large cell lymphoma, ALK- type
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WHO classificatie 2016 

Precursor (voorloper) lymfoïde neoplasma's:

B lymphoblastic leukemia / lymphoma NOS

B lymphoblastic leukemia / lymphoma with recurrent genetic abnormalities

B lymphoblastic leukemia / lymphoma with t(9;22); bcr-abl1

B lymphoblastic leukemia / lymphoma with t(v;11q23); MLL rearranged

B lymphoblastic leukemia / lymphoma with t(12:21); TEL-AML1 & ETV6-RUNX1

B lymphoblastic leukemia / lymphoma with hyperploidy

B lymphoblastic leukemia / lymphoma with hypodiploidy

B lymphoblastic leukemia / lymphoma with t(5;14); IL3-IGH

B lymphoblastic leukemia / lymphoma with t(1;19); E2A-PBX1 & TCF3-PBX1

T lymphoblastic leukemia / lymphoma
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soorten non-Hodgkin lymfoom

indolent (jaren)

agressief (maanden)

zeer agressief (weken)



Indolent:

CLL/SLL

Waldenström

folliculair graad 1 en 2

marginale zone lymfoom

MALT

hairy cell leukemie

Agressief:

mantelcellymfoom

diffuus grootcellig B-cel lymfoom

folliculair graad 3

primair mediastinaal grootcellig NHL

plasmacytoom

Zeer agressief:

Burkitt lymfoom

Burkitt-like lymfoom

plasmacelleukemie

lymfoblastair lymfoom

transformatie





indolente NHL 

vaak in hele lichaam

groeit langzaam

lange overleving (ook zonder behandeling)

geen genezing



kenmerken (zeer) agressieve NHL 

groeit (zeer) snel

korte overleving (zonder behandeling)

zeer gevoelig voor chemotherapie

goede kans op genezing



Vraag 9:

Hoe is de behandeling van 

indolente non-Hodgkin lymfomen

anno 2019 ?



wait and see, tenzij ….



waarom wait and see ?

meeste patiënten hebben weinig klachten

er is geen genezing mogelijk

vroeg behandelen geen betere overleving

het middel moet niet erger zijn dan de kwaal

kruit droog houden tot nodig
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Is afwachten niet slechter ?



wanneer GEEN wait and see ?

patiënten met een stadium I (II) indolent NHL 

met kans op genezing

bij agressieve vormen van NHL

bij klachten of ernstige B-symptomen



therapie indolente NHL

beperkte lokalisatie:

- stadium 1: radiotherapie curatief

- maag (MALT): antibiotica, radiotherapie



therapie indolente NHL (2)

uitgebreide lokalisaties (stadium II - IV):

- als geen klachten: “wait and see”

- als klachten: (milde) chemo-immunotherapie

lage dosis radiotherapie



veel gebruikte chemotherapie

Chloorambucil

Fludarabine

CVP

CHOP



monoklonale antilichamen

Anti CD20

=

Rituximab

=

MabThera®

*

CD20

Andere:

Zevalin®

Bexxar®



chemo-immunotherapie

R-Chloorambucil

R-Fludarabine

R-CVP

R-CHOP
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Vraag 10:

Hoe is de behandeling van 

agressieve non-Hodgkin 

lymfomen anno 2019 ?



therapie agressieve NHL

beperkte lokalisatie:

- stadium 1: chemotherapie

én

radiotherapie

- zeer grote kans genezing



agressief NHL stadium I



agressief stadium II / III / IV



R-CHOP vs. CHOP bij

diffuus grootcellig B-cel NHL (DLBCL)



wat als agressieve NHL terugkomt ?

nog kans op genezing ?

ja, met intensieve behandeling

nee, als conditie matig en/of oudere leeftijd



Intensieve behandeling

1. ander schema chemotherapie: 

R-DHAP – R-VIM – R-DHAP 

R-DHAP – R- DHAP – R-DHAP

R-GDP

2. als goede respons: stamceltransplantatie



stamceltransplantatie

eigen stamcellen = autoloog

stamcellen ander = allogeen

stamcellen = beenmergcellen 



principe stamceltransplantatie

hoge dosis chemotherapie

stamcellen teruggegeven

voordeel: hogere dosis



meer maligne cellen dood

nodig: respons op chemotherapie





conclusie

maligne lymfomen komen veel voor

Hodgkin: goed te genezen, ook bij recidief

Non-Hodgkin:

indolent: niet te genezen, levensverwachting goed

agressief: uitstekend te genezen, ook bij recidief



Chronische Lymfatische 

Leukemie

anno 2019



1. Wat is een CLL ?



Chronische Lymfatische Leukemie (CLL)

meest voorkomende leukemie westerse wereld

meestal op oudere leeftijd

50 per 100000 ouder dan 70 jaar

750 nieuwe patienten per jaar in Nederland

steeds vaker < 50 jaar

vooral Kaukasische ras, zelden bij Aziaten
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Chronische Lymfatische Leukemie  (CLL)

kwaadaardige groei van lymfocyten

belangrijk voor afweer

herkennen stukjes van bacteriën, virussen en 
schimmels: antigenen

antistofproductie: immuunglobulinen

1 kloon groeit ongeremd (monoklonaal)

geprogrammeerde celdood (apoptose) gestoord



2. Wat is de oorzaak ?



onduidelijk

geen relatie met:

radioactieve straling

chemicaliën

genetische gevoeligheid

verschillende generaties steeds jonger

Wat is de oorzaak van een CLL ?



belangrijk:

niet besmettelijk

niet seksueel overdraagbaar

niet erfelijk

niet te genezen



3. Is er een relatie met andere ziektes 

van het lymfkliersysteem ?



relatie CLL met lymfklierkankers 
(maligne lymfomen)

Hodgkin Lymfoom (5 %)

Non-Hodgkin Lymfoom (95%)

meer dan 60 verschillende soorten

small lymfocytic lymfoma (SLL)

identiek aan CLL



4. Wat gebeurt er?



Wat gebeurt er ?

ongeremde groei lymfkliercellen (lymfocyten)

• B-lymfocyten (beenmerg)

• T-lymfocyten (thymus = zwezerik)
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5. Wat is er nodig voor de 

diagnose ?



1. morfologie

monotoon beeld bloed

kleine lymfocyten met grumelée patroon

Gumprechtse schollen



2. immuunfenotypering

lymfocyt
C

D
 1

9



Minimaal vereist

CD19 positief

CD20 doorgaans zwakke expressie

CD5 positief

CD23 positief

Additionele markers

CD200 positief

CD43 positief

CD79b zwak tot negatief

FMC7 negatief



3. aantal monoklonale B-cellen

als ≥ 5 x 10^9/l monoklonale B-cellen: CLL

als < 5 x 10^9/l monoklonale B-cellen: MBL

beenmerg niet noodzakelijk

morfologie en 

immuunfenotypering perifere 

bloed volstaan



small lymfocytic lymphoma = SLL

1. Lymfadenopathie

2. circulerende monoklonale B-cellen < 5 x 10^9

3. pathologie: lymfoïde cellen met grumelée patroon

4. immuunfenotypering conform CLL



6. Wat voor klachten krijg ik van een 

CLL/SLL ?



Klinische verschijnselen

geen: toevalsbevinding

vergrote niet pijnlijke lymfklier(en)

B-symptomen

– nachtzweten

– gewichtsverlies

– koorts

– (moe)

– (jeuk)

vergrote lever en/of milt



Latere fase

anemie

trombopenie

terugkerende infecties

leukopenie

tekort aan immuunglobulines



7. Welke stadia zijn er ?





8. Hoe is de behandeling anno 2019  ?



wait and see, tenzij ….



belangrijk

meer dan 50 % van de patienten heeft nooit in het 
leven een behandeling nodig

Vraag: waarom dan controle in het ziekenhuis ?
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voorstel nieuwe richtlijnen

zolang geen behandeling: controle door huisarts

controle 1x/jaar

Anamnese

Lichamelijk onderzoek: klieren, hart/long, lever/milt

Beperkt laboratoriumonderzoek
105



alleen behandelen bij klachten



Behandelopties ?

als lokaal klachten:

radiotherapie

als systemische klachten:

chemo-immunotherapie



Tabel 8: indeling fitheid op klinische gronden

Als meer afwijkingen en 
klachten: systemische therapie

Fitheid bepaalt de behandeling

1. fit: geen comorbiditeit, meestal < 70 jaar

2. minder fit: enige comorbiditeit, WHO 0-2

3. niet fit: ernstige comorbiditeit, WHO ≥ 3



109



chloorambucil +/- monoklonale antistof

110 Goede, NEJM 2014



Wat als de ziekte terugkomt ?

geen klachten: wait and see

fit en minimaal 24 maanden geleden: FCR herhalen

niet fit en minimaal 12 maanden geleden: chloorambucil en 

monoklonaal herhalen 
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uitzonderingen

Snel recidief

Refractaire ziekte

del 17 p of TP53 mutatie
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8. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen ?



chemotherapievrije behandeling

Ibrutinib

Idelalisib

Venetoclax
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B-cel receptor

lymfocyt

C
D

 1
9
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2025: cocktail mabs en nibs ? 

lymfocyt

C
D

 1
9

bortezomib

venetoclax



prognose op basis van gen-expressie



Staudt, L. M. N Engl J Med 2003;348:1777-1785



onderhoudsbehandeling

“maintenance”

continueren rituximab 1x/3 maanden

geeft langduriger onderdrukken NHL

standaard bij: folliculair lymfoom, mantelcellymfoom





conclusie

CLL is eigenlijk een indolent lymfoom

velen toevalsbevinding en nooit behandeling

plannen: controles 2e lijn naar 1e lijn

geen rocket science

alleen naar 2e lijn voor behandeling
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