
Nederlands Tijdschrift
voor Hematologie special DHC

special

11th Dutch 
Hematology Congress
25-27 januari 2017, Arnhem

Speciale uitgave boordevol highlights 
van het congres aangevuld met video-
interviews met praktische adviezen 
van sprekers op www.ntvhdhc.nl 





DHC SPECIAL2017 3
INHOUDSOPGAVE

VOORWOORDEN
prof. dr. Nicole Blijlevens (Radboudumc, Nijmegen)
prof. dr. Marie José Kersten (AMC, Amsterdam)

CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE

HOVON EDUCATIONAL CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE
dr. Rogier Mous (UMC, Utrecht)
dr. Sabina Kersting (HagaZiekenhuis, Den Haag)
prof. dr. Arnon Kater (AMC, Amsterdam)  

LYMFOMEN EN CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE ABSTRACTSESSIE
Tetraspanin CD37 beschermt tegen het ontstaan van B-cellymfomen
dr. Annemiek van Spriel (Radboudumc, Nijmegen)

Prognostische factoren voor een goede uitkomst van een allogene 
stamceltransplantatie bij jonge patiënten met chronische lymfatische leukemie
dr. Michel van Gelder (MUMC, Maastricht)  

Chemo-immuuntherapie bij chronische lymfatische leukemie in de dagelijkse praktijk
Lina van der Straten (Albert Schweitzerziekenhuis, Dordrecht)

Fenotype en functionaliteit van natural killer-cellen bij chronische lymfatische leukemie
drs. Tom Hofland (AMC, Amsterdam)

Verstoord T-celmetabolisme bij patiënten met chronische lymfatische leukemie
drs. Armando van Bruggen (AMC, Amsterdam)

MULTIPEL MYELOOM

MULTIPEL MYELOOM ABSTRACTSESSIE
SNP-array beter dan FISH-techniek voor detectie chromosoomafwijkingen
dr. Pino Poddighe (VU medisch centrum, Amsterdam)

Zonder FOXO geen effect van AKT-remmers bij multipel myeloom
drs. Timon Bloedjes (AMC, Amsterdam)  

Versterken van antilichaam-afhankelijke NK-celgemedieerde cytotoxiciteit 
bij multipel myeloom
drs. Lisa Holthof (VU medisch centrum, Amsterdam)

7

9

19

Het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie (NTvH) 
wordt via controlled circulation kosteloos aangeboden 
aan hematologen, internist-hematologen, kinderartsen, 
radiotherapeuten, transfusieartsen, laboratoriumartsen 
en internisten met als specialisme Vasculaire Genees- 
kunde en overige klinisch werkzame specialisten en 
arts-assistenten in opleiding binnen het vakgebied 
Hematologie in Nederland. Het NTvH is een praktisch 
en informatief vaktijdschrift. Het doel van het tijdschrift 
is de lezer inzicht en overzicht te geven op medisch 
gebied. Dankzij het NTvH is men snel en op goed 
toegankelijke wijze op de hoogte van actuele ont- 
wikkelingen op het gebied van de Hematologie en 
direct aanverwante medische vakgebieden. De inhoud 
van deze NTvH special komt tot stand onder redactie-
voering van de uitgever. Vanzelfsprekend staat het 
NTvH open voor spontane bijdragen van lezers. 
Spontaan ingezonden bijdragen of referaten kunnen - na 
beoordeling en goedkeuring van de hoofdredactieraad - 
worden geplaatst. Voor meer informatie hierover kunt u 
zich wenden tot de uitgever.

UITGEVER EN REDACTIESECRETARIAAT
Ariez BV
Mw. drs. E. van Zanten, uitgever
Nieuweweg 108 A, 1531 AH Wormer
Tel.: 075 642 94 20, fax: 075 642 94 21
E-mailadres: ntvh@ariez.nl
Website: www.ariez.nl

ABONNEMENTEN
Abonnementen voor Nederland: e 130,00 per jaar, excl. 
6% btw (van toepassing op bedrijven, instellingen en 
medisch specialisten die niet in aanmerking komen 
voor kosteloze toezending via controlled circulation). 
Overige tarieven op aanvraag. 
Losse nummers: e 19,50 excl. 6% btw.
Oplage: 1.600 ex.
Frequentie: achtmaal per jaar

ABONNEMENTEN
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. 
De eerste abonnementsperiode loopt tot het einde van 
het kalenderjaar, daarna wordt het abonnement telkens 
stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzeggingen 
geschieden ten minste twee maanden voor de aanvang 
van een nieuwe abonnementsperiode en dienen - 
uitsluitend in schriftelijke vorm - te worden gericht aan 
het redactiesecretariaat van de uitgever.

COPYRIGHT
© Ariez Publishing, een onderdeel van Ariez B.V., 
Wormer. Alle rechten voorbehouden. Behoudens 
wettelijke uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave 
openbaar worden gemaakt of overgenomen worden 
door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan 
ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 
De meningen weergegeven in deze publicatie zijn 
nietnoodzakelijk die van de uitgever en vallen niet 
onderde verantwoordelijkheid van de uitgever.

Dit is een redactionele special van het Nederlands 
Tijdschrift voor Hematologie, die tot stand is gekomen 
in samenwerking met de programmacommissie van 
het Dutch Hematology Congress (DHC), de NVVH, 
de HOVON en redactieraad van het tijdschrift.

COLOFON

HOVON 
richtlijn 
CLL

914



4
INHOUDSOPGAVE

Aangepaste behandeling bij oudere multipel myeloompatiënten: HOVON 123-studie
prof. dr. Sonja Zweegman (VU medisch centrum, Amsterdam)

VIDEO-INTERVIEW OVER DE EDUCATIONAL MULTIPEL MYELOOM
dr. M.D. Levin (Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht)  

LYMFOOM

EERSTELIJNSBEHANDELING LYMFOOM ANNO 2016 MET VIDEO-INTERVIEWS
dr. Elly Lugtenburg (Erasmus MC, Rotterdam)  
dr. Josée Zijlstra (VU medisch centrum, Amsterdam)  
prof. dr. Nils Lambalk (VU medisch centrum, Amsterdam)  

LYMFOOM ABSTRACTS 1
Prognostische markers eerstelijnsbehandeling folliculair lymfoom
dr. Wendy Stevens (Radboudumc, Nijmegen) 

Autonoom, antigeen-onafhankelijk B-celreceptorsignaal als drijvende kracht in 
non-GCB diffuus grootcellig B-cellymfoom
Marvyn Koning, BSc (LUMC, Leiden)

18FDG-PET niet geschikt om MYC-status bij patiënten met diffuus grootcellig 
B-cellymfoom te bepalen
dr. Menno Hovingh (UMCG, Groningen) 

LYMFOOM ABSTRACTS 2
Lymfoomcellen presenteren B-celreceptor neo-epitopen in HLA-klasse I
dr. Kees van Bergen (LUMC, Leiden)

T-celreceptoren met hoge affiniteit voor maligne B-cellen
drs. Miranda Meeuwen (LUMC, Leiden)

HHV8-negatief effusie-gebaseerd lymfoom is een aparte pathologische entiteit
drs. Matias Mendeville (VU medisch centrum, Amsterdam)

WEE1 als potentieel doelwit in DLBCL
drs. Mathilde de Jong (UMCG, Groningen) 

Betere overleving bij primair centraal-zenuwstelsellymfoom
dr. Avinash Dinmohamed (IKNL, Utrecht)  

Kwaliteit van leven-metingen belangrijk voor lymfoompatiënten
dr. Simone Oerlemans (IKNL, Utrecht)   

HODGKINLYMFOOM ABSTRACTS
De Transplant BRaVE-studie: fase I resultaten
prof. dr. Marie José Kersten (AMC, Amsterdam)

9p24.1 kopie-aantal bepaalt gevoeligheid voor immuuntherapie
dr. Margaretha Roemer (VU medisch centrum, Amsterdam)

Plasma vesicle microRNA als biomarker bij hodgkinlymfoom
drs. Esther Drees (VU medisch centrum, Amsterdam) 

24

24

48

23

Uitreiking 
Swammerdam-
prijs

45

Bekijk alle 
interviews op 

www.ntvhdhc.nl



DHC SPECIAL2017 5
INHOUDSOPGAVE

TARC als predictieve biomarker voor hodgkinlymfoom
drs. Wouter Plattel (UMCG, Groningen) 

De functionele betekenis van een SNP in TCF-3 bij hodgkinlymfoom
dr. Rianne Veenstra (UMCG, Groningen) 

UITREIKING SWAMMERDAMPRIJS 2017
dr. Niels van de Donk (VU medisch centrum, Amsterdam) bekroond voor zijn 
onderzoek naar de rol van CD38 bij multipel myeloom

LAPTOP SESSIES
video-interview met dr. Tanja Netelenbos (LUMC, Leiden) over een retrospectieve 
studie bij 184 oudere stamceldonoren met praktische aanbevelingen  
video-interview met prof. dr. Nicole Blijlevens en dr. Karin Braspenning 
(Radboudumc, Nijmegen) over het platform CMyLife  

ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE

Toekomst behandeling acute myeloïde leukemie met video-interview 
met prof. dr. G.A. Huls (UMCG, Groningen)  
prof. dr. Joop Jansen (Radboudumc, Nijmegen)
dr. Mojca Jongen-Lavrencic (Erasmus MC, Rotterdam)

KEYNOTE LECTURE

De metabole poortwachters in B-celtumoren
prof. dr. Markus Müschen (University of California, San Francisco, US)

HEMOSTASE/NIET ONCOLOGISCHE HEMATOLOGIE

IMPLICATIES NIEUWE RICHTLIJN ANTITROMBOTISCH BELEID
prof. dr. Menno Huisman (LUMC, Leiden)  
prof. dr. Karina Meijer (UMCG, Groningen)

INNOVATIE IN STOLLING
Gentherapie bij hemofilie
prof. dr. Frank Leebeek (Erasmus MC, Rotterdam)

Nieuwe behandeltargets en -concepten in stolling
prof. dr. Jeroen Eikenboom (LUMC, Leiden)   

Nieuwe ontwikkelingen bij TTP
dr. Rob Fijnheer (Meander MC, Amersfoort/UMC, Utrecht)   

‘HOW DO I TREAT?’
Bèta-thalassemie intermedia
dr. Bart Biemond (AMC, Amsterdam)  
dr. ing. Kees Harteveld (LUMC, Leiden)
 
Rode bloedceltransfusies
prof. dr. Masja de Haas (Sanquin, Amsterdam en LUMC, Leiden)  
prof. dr. Jaap Jan Zwaginga (LUMC, Leiden)  

45

47

49

52

54

De uitgever heeft alle mogelijke zorgvuldigheid 
betracht bij het samenstellen van deze publicatie. 
Desondanks kunnen fouten in de tekst niet worden 
uitgesloten. De uitgever is niet aansprakelijk voor 
eventuele fouten in de tekst of mogelijke schadelijke 
gevolgen die hieruit voortvloeien.
De uitgever heeft het recht advertenties of soortgelijke 
uitingen zonder opgave van redenen te weigeren. 

KAFTILLUSTRATIE
Shutterstock

ISSN-NUMMER 
1572-1590

De inhoud van deze uitgave kwam tot stand door 
medewerking van dr. M. Dooper en dr. T. van Harn, 
medical writers.

Deze uitgave wordt u aangeboden door:

Gold deelnemers:

Silver deelnemers:

Bronze deelnemers:

COLOFON



6
INHOUDSOPGAVE

NEDERLANDS TOPPUBLICATIEPRIJS EN JAAP STEENBERGEN STIPENDIUM

NEDERLANDSE TOPPUBLICATIES
Fenotypische en genotypische karakterisering van Nederlandse IRIDA-patiënten
drs. Albertine Donker (Radboudumc, Nijmegen)

Thuisbehandeling van patiënten met longembolie; de Hestia-beslisregels
drs. Paul den Exter (LUMC, Leiden)

WINNAAR De rol van mesenchymale cellen bij het ontstaan van leukemie
drs. Noemi Zambetti (Erasmus MC, Rotterdam) 

JAAP STEENBERGEN STIPENDIUM 2017
Nieuwe behandelmogelijkheden bij gerecidiveerd of refractair multipel myeloom
WINNAAR dr. Inger Nijhof (VUmc, Amsterdam)  

CLINICAL ABSTRACTS SESSIES

CLINICAL ABSTRACTS SESSIE 1
De houdbaarheid van bloedplaatjesconcentraat
drs. Aukje Kreuger (CCTR, Sanquin Research Leiden en Klinische epidemiologie, 
LUMC, Leiden) 

Von Willebrand type 2M: fenotype en genotype
drs. Dominique Maas (Radboudumc, Nijmegen)

Vrij ijzer en de vorming van extracellulaire DNA-draden bij sikkelcelanemie
dr. Kristof Van Avondt (Sanquin Research Center, Amsterdam)   
 
Antioxidant tegen pijn bij sikkelcelziekte: de NAC-studie
drs. Joep Sins (AMC, Amsterdam)  

CLINICAL ABSTRACTS SESSIE 2
Antilichamen tegen trombocyten en (non)respons op rituximab bij 
immuun-trombocytopenie
drs. Leendert Porcelijn, MD (Sanquin Diagnostic Services, Amsterdam)   

Validatie van ‘EUTOS long-term survival score’ (ELTS) bij chronische 
myeloïde leukemie
dr. Inge Geelen (Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht)   

ATGAM-therapie bij patiënten met aplastische anemie
dr. Jennifer Tjon (LUMC, Leiden) 

MYELOPROLIFERATIEVE NEOPLASMEN
KEYNOTE LECTURE

Stappen naar ‘personalized medicine’ bij de behandeling van 
myeloproliferatieve neoplasmen
prof. dr. Claire Harrison (Guy’s and St Thomas’ Hospital, Londen, UK)

MEET THE EXPERT

De immuungecompromitteerde reiziger 
dr. Bram Goorhuis  

66

71

81

83

79

Meet 
the 
expert

83

Lees de abstracts 
van de overige 

sessies op
www.ntvhdhc.nl

49



DHC SPECIAL2017

DHC SPECIAL APRIL2017

7

*  Pettengell R et al. Pixantrone dimaleate versus other chemotherapeutic agents as a single-agent salvage  
treatment in patients with relapsed or refractory aggressive non-Hodgkin lymphoma: a phase 3, multicentre,  
open label, randomised trial. Lancet Oncol. 2012;13:696-706.17
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Mary is 3 jaar geleden  
gediagnosticeerd met een agressief 
B-cel NHL. Na 2 behandelingen  
die beiden resulteerden in een CR 
maar uiteindelijk een relapse, wil  
ze nog niet opgeven.

Ik hoor bij de 20% d
ie een 

CR/Cru bereikt hee
ft

Mary, 67 jaar, meervoudige relapse agressief B-cel NHL

Pixuvri® is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met  
veelvuldig recidiverende of refractaire agressieve B-cel-non-hodgkinlymfomen (NHL).

Er is geen voordeel van de behandeling met pixantron geconstateerd wanneer deze wordt gebruikt als  
vijfdelijns- of daaropvolgende chemotherapie bij patiënten die refractair zijn voor de vorige therapie.

028-1703-010 PRESSAD PIXUVRI.indd   1 28-03-17   08:09

prof. dr. Nicole 
Blijlevens
Hematoloog, 
Radboudumc, 
Nijmegen

Ook het wetenschappelijk debat is met de komst van sociale media ingrijpend aan het veranderen. Ik 
denk dat u, net als ik, getroffen wordt door de gepresenteerde rijkdom aan kennis in deze prachtige 
NTVH congresuitgave van het 11e Dutch Hematology Congress. Dit is de eerste keer dat een Dutch 
Hematology Congres compleet wordt verslagen, inclusief een speciale bijdrage van de winnaars van de 
Nederlandse Toppublicatieprijs, het Jaap Steenbergen Stipendium en de Swammerdamprijs 2017.

Naast de tekstuele samenvattingen van alle presentaties, vind u ook aanvullende videopresentaties 
van enkele sprekers. Meerstemmigheid is de motor van het wetenschappelijk debat. Juist daarom 
moeten we de uitdaging aan gaan om gebruik te maken van nieuwe toepassingsvormen van sociale 
media, omdat ik ervan overtuigd ben dat wetenschap en techniek pas ten volle benut kunnen worden 
als we de verkregen kennis met elkaar delen. Met name voor de hematologie als vakgebied geldt dat 
de interactie tussen vertegenwoordigers uit het hele spectrum van fundamenteel, translationeel en 
toegepast klinisch onderzoek en de dagelijkse praktijk cruciaal, zo niet van levensbelang is. De één 
kan niet zonder de ander, we hebben elkaar nodig om het verschil te kunnen maken in zorg, onder-
zoek en opleiding.

In de NTVH DHC special die u nu heeft open geslagen wens ik u veel lees-, kijk- en luisterplezier toe 
en hoop dat in tegenstelling tot vluchtige tweets en vlogs de ‘take home messages’ en videopresentaties 
een uitnodiging zullen zijn tot verdere verdieping van uw kennis en kunde. Maar bovenal dat het u 
mag inspireren tot nadere samenwerking.

Nicole Blijlevens

 

VOORWOORD
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prof. dr. Marie José 
Kersten
Hematoloog, 
AMC, Amsterdam

Drie dagen - gevuld met een mooie afspiegeling van wat er in hematologisch Nederland aan onderzoek 
plaatsvindt, gemixt met sessies over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behan-
deling van hematologische aandoeningen èn veel mogelijkheden om te netwerken: van 25  tot en met  
27 januari werd alweer voor de 11e keer het ‘Dutch Hematology Congress’ georganiseerd, tegelijk met 
de 6e editie van het DHC Verpleegkundig Congres. Het congres werd bezocht door 698 deelnemers 
waaronder hematologen/hematologen in opleiding, pathologen, klinisch chemici, onderzoekers, data-
managers en verpleegkundigen. De vorig jaar geïntroduceerde interactieve ‘meet the expert’ sessies, 
die dit keer o.a. over de immuungecompromitteerde reiziger, de nieuwe richtlijnen voor antistolling en 
de mogelijkheden voor het kweken van bloedcellen uit ‘induced pluripotent stem cells’ gingen waren 
een groot succes. Andere hoogtepunten waren de sessie over acute myeloïde leukemie en de inter- 
actieve sessies over de nieuwe richtlijnen voor CLL en MM. De sessie over antibioticabeleid leverde 
weinig consensus en dus veel stof voor discussie op en liet zien dat er zeker ruimte is voor goede 
(HOVON) studies op dit gebied!

In de fraaie DHC special van het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie die voor u ligt kunt u ver-
slagen lezen van veel van de sessies en is er ook de mogelijkheid om, via het scannen van QR-codes, 
korte interviews met de sprekers te bekijken. Ik hoop dat u hier veel (lees-)plezier aan zult beleven!

Inmiddels zijn we alweer druk bezig met het ontwikkelen van het programma voor de 12e editie van 
het DHC, die van 24 tot en met 26 januari 2018 gehouden zal worden. Eenieder die nog ideeën heeft 
voor verbetering van het programma kan deze melden bij Regina Knoester (dhc@vumc.nl).

Namens de programmacommissie (voorzitter Marie José Kersten, vicevoorzitter Stijn Halkes) en de 
organisatie (Regina Knoester),

Marie José Kersten

VOORWOORD

Ga voor 
resultaat

Wanneer multipel myeloom  
recidiveert

Productinformatie en referenties zie elders in dit blad.  NL-P-CARF-0117-043819/jan.2017

Kd en KRd nu  

goedgekeurd en vergoed

Poeder 
voor oplossing 
voor infusie

•  Diepe respons. Met KRd bereikt bijna 1 van de 3 patiënten een complete respons of beter2

•  Duurzame effectiviteit. Mediane PFS van 29,6 maanden met KRd bij patiënten met 1ste recidief in vergelijking met 
Rd3 en bijna een verdubbeling van PFS bij patiënten met Kd vergeleken met patiënten die Vd (bortezomib in combinatie 
met dexamethason) ontvingen4

•  aanvaardbaar risicoprofiel. Significant minder perifere neuropathie met Kd vs Vd en een gunstig algemeen 
risicoprofiel1,4

asPIre (Krd) & eNDeavor (Kd) fase 3 studies 
(Kyprolis® gecombineerd met lenalidomide en dexamethason of Kyprolis met alleen dexamethason)1

AMKY097 WT adv 210x297.indd   1 02-02-17   15:46
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De belangrijkste veranderingen in de richtlijn 
chronische lymfatische leukemie (CLL) zijn voor-
al te danken aan de komst van diverse nieuwe 
(doelgerichte) middelen voor de behandeling van 
CLL, legt Mous in zijn inleidend betoog uit. Anders 
dan de ‘ouderwetse’ chemotherapie, richt deze 
‘targeted therapy’ zich (ook) op de signalen uit de 
omgeving die de CLL-cel ondersteunt in zijn ma-
ligne gedrag. Daarbij richten de kinaseremmers 
ibrutinib en idelalisib zich op het onderbreken van 
signalen die binnenkomen via de B-celreceptor 
en grijpt venetoclax aan op Bcl-2, dat in CLL tot 
overexpressie komt en de cel beschermt tegen 
celdood. Tenslotte zijn er naast rituximab nieuwe 
anti-CD20-antistoffen op de markt gekomen, zo-
als ofatumumab en obinutuzumab. 
De vraag is natuurlijk welke plaats deze middelen 
in de behandeling moeten krijgen. Nadelen van 
de kinaseremmers zijn onder andere het feit dat 
de middelen – voor zover nu bekend - levenslang 
gebruikt moeten worden (met alle kosten van 
dien), dat zij soms ernstige bijwerkingen hebben 
en dat niet bekend is of er bij falen op deze mid-
delen nog andere effectieve behandelopties over 
zijn, schetst Mous de overwegingen die bij het 
opstellen van de richtlijn een rol hebben gespeeld. 
Of die overwegingen over pakweg 5 jaar tijd nog 
steek houden, moet worden afgewacht. Naast alle 

nieuwe middelen is er ook nieuwe aandacht voor 
de behandeling met fludarabine, cytofosfamide, 
rituximab (FCR). Laagrisico patiënten blijken  
namelijk na behandeling met FCR een zeer hoge 
kans te hebben op een zeer langdurige remissie en 
misschien wel genezing. Voor deze patiënten is een 
(langdurige) behandeling met de nieuwe middelen 
daarom wellicht niet de meest optimale therapie. 

Het maken van een behandelkeuze is mede door 
het toegenomen aanbod aan medicijnen een af-
weging per individuele patiënt, benadrukt Mous. 
Daarbij is volgens hem een aantal zaken van be-
lang. Om te beginnen de vraag welke behande-
ling de beste kans geeft op een zo lang mogelijke 
remissie. De literatuurgegevens over de mediane 
progressievrije overleving bij de verschillende be-
handelopties kunnen daarbij helpen. Daarnaast 
speelt het bijwerkingenprofiel van de behandel- 

Het centrale thema van de sessie HOVON educational chronische lymfatische leukemie 
was de vorig jaar verschenen HOVON richtlijn chronische lymfatische leukemie. Na een 
schets van de recente ontwikkelingen ten aanzien van (de behandeling van) chronische 
lymfatische leukemie door dr. Rogier Mous (UMC Utrecht) gaf dr. Sabina Kersting 
(HagaZiekenhuis, Den Haag) aan de hand van 2 casussen enkele uitleg over de aan-
bevelingen in de richtlijn. Ter afsluiting stipte prof. dr. Arnon Kater (AMC, Amsterdam) de 
nog openstaande vragen aan als ook enkele studies die hierop antwoord moeten geven.

Sessie: HOVON 
educational chronische 
lymfatische leukemie

CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE

Interview met 
prof. dr. Arnon Kater 
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Let’s stop it 
from hiding

Gaucher disease?

She’s relying on your 
diagnosis today.

Gaucher disease is a rare genetic disorder which results in 
progressive accumulation of the glycolipid glucocerebroside 
in various organs and tissues.1,2 Its features typically include 
thrombocytopenia, and it can be mistaken for haematological 
malignancy or immune cytopenia.1,2 However, the additional 
presence of anaemia, splenomegaly or a history of bone pain 
should raise suspicion of Gaucher disease.1

Without appropriate management, Gaucher disease can lead 
to disabling and life-threatening complications.1,2 That’s why 
she needs your diagnosis today. 

References
1. Mistry PK, et al. Am J Hematol. 2011;86(1):110–115.
2. Mistry PK, et al. Am J Hematol. 2007;82(8):697–701. 
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regimes een rol in combinatie met de fitheid van 
de patiënt. Bij het beoordelen van dat laatst is de 
CIRS in de dagelijkse praktijk geen goed hulp-
middel, waarschuwt Mous. Beter is het af te gaan 
op het eigen ‘gut feeling’, de Karnofsky-score en 
eventueel een geriatrisch onderzoek. Ook is het 
belangrijk na te gaan of de patiënt wel in aan- 
merking komt voor chemotherapie. In geval van 
dragerschap van een 17p-deletie en/of een mutatie 
in p53 werkt chemotherapie niet goed (Figuur 1). 
Het laten bepalen van een 17p-deletie en/of p53- 
mutatie voorafgaand aan de start van een behande-
ling is daarom sterk aan te bevelen. 

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van 
de richtlijn CLL was dat het een overzichtelijk  
document moest worden en dat de richtlijn in 
alle ziekenhuizen goed toepasbaar moet zijn, ligt 
Kersting aansluitend toe. Dat laatste blijkt bij-
voorbeeld uit de aanbeveling het diagnostisch 
bloedonderzoek (alleen) te laten bestaan uit een 
bloedceltelling en immuunfenotypering met een 

beperkt panel. Het onderzoek moet kostenbe-
wust zijn, de patiënt zo min mogelijk belasten en 
therapeutische consequenties hebben. Dat geldt 
ook voor het onderzoek voorafgaand aan de start 
van de behandeling en onderzoek bij de evaluatie 
van de respons. Zoals uit de inleiding al duidelijk 
was geworden, is het belangrijk de aanwezigheid 
van del17p en/of p53-mutaties te bepalen om na 
te gaan of er een contra-indicatie is voor chemo-
therapie. Enkele andere kenmerken leveren welis-
waar extra informatie over de prognose, maar 
hebben geen consequentie voor de keuze van de 
eerstelijnstherapie en kunnen daarom achter- 
wege worden gelaten. 
Bij het maken van een keuze voor eerstelijnsthera-
pie is het nodig een afweging te maken tussen 
effectiviteit en toxiciteit. Dit betekent in principe 
voor fitte patiënten FCR of bendamustine-rituximab 
en voor niet-fitte patiënten chloorambucil plus een 
anti-CD20-antilichaam, verwijst Kersting naar de 
aanbevelingen in de richtlijn. Bij het maken van 
een keuze voor anti-CD20-therapie is het lastig 
de uitkomsten van de verschillende studies met 
elkaar te vergelijken aangezien de gebruikte doses 
van zowel de chloorambucil als die van de anti- 
CD20-antilichamen van elkaar verschillen, bena-
drukt Kersting. Grofweg lijkt het erop dat ofatu-
mumab en obinutuzumab leiden tot een betere 
progressievrije overleving dan rituximab, maar 
ook meer (graad 3) toxiciteit hebben. Ten aanzien 
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Figuur 1. Progressievrije overleving 

na eerstelijnsbehandeling met 

chemotherapie bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie.

Aanbeveling diagnostisch 
bloedonderzoek: bloed-
celtelling en immuun-
fenotypering met een 
beperkt panel
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van de overwegingen bij het kiezen van therapie 
bij een laat recidief gelden in principe dezelfde 
criteria als bij het kiezen van een eerstelijns- 
behandeling voor het afwegen van de effectiviteit 
en toxiciteit van de behandeling. In geval van een 
vroeg recidief of de aanwezigheid van een 17p- 
deletie/p53-mutatie gaat de voorkeur uit naar een 
kinaseremmer (ibrutinib, idelalisib). Daarbij zijn 
er nog onvoldoende gegevens over het gebruik van 
deze middelen in combinatie met orale anticoagu-
lantia (vitamine K antagonist en DOAC). Voor-
zichtigheid is daarom geboden, zeker voor de com-
binatie van orale anticoagulantia met ibrutinib 
(dit kan trombocytopathie met verhoogde bloe-
dingsneiging geven).
Hoe mooi de resultaten van de nieuwe middelen 
voor de behandeling van CLL ook zijn, genezen 
doen ze (nog) niet. Ook zijn er, behalve p53-mu-
taties en 17p-deleties, geen predictieve factoren 
bekend, noch handvaten om te besluiten wanneer 
de therapie eventueel kan worden gestopt. Ook is 
er nog niets bekend over het effect van combinatie-
behandelingen. Voldoende redenen, stelt Arnon 
Kater in de afsluitende voordracht, om verdere 
studies uit te voeren. Diagnostische studies liefst 
onder de vlag van ERIC, het ‘European Research 
Initiative on CLL’. Hij lichtte een aantal van deze 
studies toe. Hij wees om te beginnen op het belang 
van een normalisering van de p53-status bepaling. 
Hoe geavanceerder de techniek (‘deep sequencing’), 
des te groter is de kans dat een mutatie wordt aan-
getroffen. Het is daarom nodig dat iedereen met 
dezelfde techniek gaat meten en dat er een duide-
lijk, gevalideerd afkappunt komt over de grens 

waarboven een behandeling met kinaseremmers 
de voorkeur heeft boven chemotherapie. Overigens 
lijkt de aanwezigheid van een p53-mutatie vooral 
een maat voor DNA-instabiliteit te zijn. Het feit 
dat het hebben van een complex karyotype een 
prognostische factor lijkt voor het krijgen van een 
relaps, lijkt dit te ondersteunen. Komende ERIC 
geleide studies zullen hiervoor prospectief data 
gaan verzamelen. 
Een klinisch belangrijke openstaande vraag is of 
het behalen van minimale residuele ziekte (‘mini-
mal residual disease’, MRD) met een Bcl-2-remmer 
als venetoclax hetzelfde is als het behalen van een 
MRD met chemotherapie. Venetoclax werk immers 
alleen tegen Bcl-2 en niet tegen andere anti-apop-
totische eiwitten die in CLL-cellen tot overex-
pressie komen. Mogelijk is combinatietherapie 

met andere nieuwe nieuwe middelen beter. Diverse 
studies, waarbij de CLL werkgroep in Nederland 
een grote rol in speelt, waaronder HOVON 139, 
140 en 141 gaan dit onderzoeken. De laatstge-
noemde studie combineert venetoclax en ibrutinib 
en onderzoekt of stoppen bij het behalen van 
MRD-negativiteit mogelijk is en wat vervolgens 
het effect is van een tweede behandeling met vene- 
toclax/ibrutinib indien er weer sprake is van ziekte. 

TAKE HOME MESSAGES

• De afgelopen jaren zijn er nieuwe, doelgerichte medicijnen gekomen voor de 
 behandeling van CLL.
• Er is een nieuwe richtlijn opgesteld voor de behandeling van CLL 
 (www.hovon.nl/upload/Richtlijn-CLL-HOVON_07sep2016.pdf ).
• Bij het maken van de therapiekeuze moeten per patiënt effectiviteit en toxiciteit 
 tegen elkaar worden afgewogen.
• Het is belangrijk voorafgaand aan de therapie de gevoeligheid voor chemo-
 therapie te bepalen door de aanwezigheid van een 17p-deletie en/of een 
 mutatie in p53 te bepalen.
• Nieuwe studies moeten inzicht geven in de effecten van combinatiebehandeling 
 en in de mogelijkheid therapie te stoppen bij MRD-negativiteit.

Arnon Kater: hoe mooi 
de resultaten met de 
nieuwe middelen ook zijn, 
genezen doen ze (nog) niet
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De moleculaire mechanismen onderliggende aan 
het ontstaan van B-cellymfoom zijn deels nog on-
bekend. Aangezien de aan- en afwezigheid (en 
precieze lokalisatie) van talloze eiwitten in het 
plasmamembraan onmisbaar zijn voor een optimale 
werking van cellen en communicatie van cellen met 
hun omgeving, onderzochten van Spriel en collega’s 
de rol van het membraaneiwit tetraspanin CD37. 
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat CD37 be-
trokken is bij het regelen van de levensduur van 
B-cellen. Dit roept de vraag op of CD37 mogelijk 
betrokken is bij het ontstaan van B-cellymfomen.
Van Spriel en collega’s toonden om te beginnen 
aan dat muizen waarbij het gen voor Cd37 was 
uitgeschakeld spontaan B-cellymfomen ontwikkel-
den. Een nadere genetische analyse liet zien dat 
in deze Cd37 knock-out muizen sprake was van 
een sterke activering van de interleukine 6 (IL-6) 
signaaltransductieroute. Dat de verhoogde aan-
maak van IL-6 in de Cd37-deficiënte muizen inder-
daad van belang is voor de tumorontwikkeling, 
bleek uit experimenten met muizen waarin behalve 
het gen voor Cd37 ook het gen voor Il-6 was uitge-
schakeld. Deze dubbele knock-out muizen waren 
beschermd tegen het ontwikkelen van lymfomen. 
Verder onderzoek in humane lymfomen (diffuus 
grootcellig B-cellymfoom) toonde aan dat in onge-
veer 50% van deze tumoren de expressie van CD37 

totaal ontbreekt en dat dit gebrek aan CD37 ge-
paard gaat met een overmatige aanmaak van IL-6. 
Uit een analyse van patiënten data bleek boven-
dien dat het ontbreken van CD37 op de lymfoom-
cellen voorspellend is voor de klinische uitkomst: 
patiënten met een CD37 negatief B-cellymfoom 
hebben een (veel) slechtere progressievrije en totale 
overleving in vergelijking met patiënten met een 
CD37 positief B-cellymfoom (Figuur 1). Het ont-
breken van CD37 is daarbij een nieuwe prognos-
tische factor onafhankelijk van de aanwezigheid 
van een mutatie in p53, MYC-herschikking en 
andere moleculaire prognostische factoren. Op 
grond van deze gegevens concluderen de onder-
zoekers dat CD37 beschermt tegen het ontstaan 
van B-cellymfoom.1

dr. Annemiek van Spriel  
(Radboudumc, Nijmegen)

Tetraspanin CD37 beschermt tegen 
het ontstaan van B-cellymfomen

TAKE HOME MESSAGES

• Cd37-deficiëntie maakt muizen gevoelig voor het ontstaan van B-cellymfomen.
• Patiënten met een CD37 deficiënt B-cellymfoom hebben een slechte prognose.
• CD37-deficiëntie leidt tot activering van de IL-6 signaaltransductieroute.
• Activering van de IL-6 signaaltransductieroute is nodig voor het ontstaan van 
 B-cellymfoom.
• De IL-6 signaaltransductieroute is een potentieel doelwit bij de behandeling 
 van B-cellymfoom.
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Figuur 1. CD37-deficiëntie in 

humaan B-cellymfoom correleert 

met een slechtere overleving.

REFERENTIE:
1. De Winde CM, Veenbergen S, Young KH, 

et al. Tetraspanin CD37 protects against the 

development of B cell lymphoma J. Clin.  

Invest. 2016 Feb;126(2):653-66.

LYMFOMEN EN CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE
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dr. Michel van Gelder  
(MUMC, Maastricht)

Prognostische factoren voor een 
goede uitkomst van een allogene 
stamceltransplantatie bij jonge 
patiënten met chronische 
lymfatische leukemie

Sinds de komst van nieuwe behandelmogelijk- 
heden, zoals kinaseremmers en Bcl-2-remmers, zijn 
de vooruitzichten voor veel patiënten met recidi-
verend/refractair chronische lymfatische leukemie 
(R/R CLL) gunstig. De responsen op behande-
ling met deze middelen zijn hoog en langdurig. 
Patiënten met een hoogrisico cytogenetisch profiel, 
bijvoorbeeld del(17p) of del(11q), reageren echter 
minder goed en minder lang op deze behandelin-
gen. Voor hen is mogelijk een allogene stamcel-
transplantatie (alloSCT) een betere optie. Een 
belangrijk nadeel van een alloSCT is de kans op 
niet-ziektegerelateerd overlijden (NRM). De kans 
daarop is leeftijdsafhankelijk, hetgeen alloSCT 
met name voor jonge patiënten met R/R CLL een 
te overwegen optie maakt. Gegevens over de kans 
op NRM en de duur van progressievrije overleving 

na alloSCT bij jonge R/R CLL-patiënten zijn ech-
ter niet beschikbaar. Om hier meer inzicht in te 
krijgen, analyseerden Van Gelder en collega’s uit-
komsten van een cohort van 197 jonge patiënten 
(mediane leeftijd 46 jaar ten tijde van de alloSCT) 
uit het EBMT-register. Daarbij keken zij ook naar 
mogelijke predictieve risicofactoren. 

De analyse liet zien dat de NRM in dit cohort na 
ongeveer 3 jaar niet meer toenam. Het percentage 
patiënten dat progressievrij is bedroeg 2 jaar na 
transplantatie 55% en 8 jaar na transplantatie 38%. 
Het cytogenetisch profiel was niet van invloed  
op de progressievrije overleving. De belangrijkste 
prognostische factor voor NRM na 2 jaar is de 
donor HLA-match; vergeleken bij een familie- 
donor was de kans op NRM na 2 jaar 2,5 maal zo 
groot bij stamcellen van een gematchte niet-gere-
lateerde donor en 4 maal zo groot bij stamcellen 
van een deels niet-gematchte niet-gerelateerde 
donor. De laatste factor was ook van invloed op 
progressievrije overleving na 8 jaar, evenals het 
niet in remissie zijn. 

AlloSCT is een reële 
optie voor jonge R/R CLL- 
patiënten met een ongunstig 
cytogenetisch profiel
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Op basis van deze gegevens creëerden van Gelder 
en collega’s een profiel voor een jonge R/R CLL- 
patiënt met een gunstig risico en een profiel voor 
een patiënt met een ongunstig risico bij alloSCT. 
Gunstig zijn: in remissie zijn ten tijde van de  
alloSCT en een HLA-gematchte familiedonor bij 
voorkeur van dezelfde sekse. Ongunstig zijn: niet 
in remissie zijn ten tijde van de alloSCT en een 
niet-gematchte, niet-gerelateerde (vrouwelijke) 
donor. Het hebben van een ongunstig cytogene-
tisch profiel is niet van invloed op de uitkomst 
van de alloSCT bij deze patiënten. Voor een patiënt 
met een gunstig profiel is de voorspelde kans op 
NRM na 2 jaar 12% en kans op progressievrije 
overleving na 2 jaar 68%. Na 8 jaar is de kans op 
progressievrije overleving 50%. Voor een patiënt 
met een ongunstig profiel zijn deze cijfers respec-
tievelijk: 37%, 38% en 22%. Op basis van deze 
cijfers is een alloSCT een reële optie voor jonge R/R 

CLL-patiënten met een ongunstig cytogenetisch 
profiel in vergelijking met behandeling met kinase- 
en/of Bcl-2-remmers, concludeerden van Gelder 
en collega’s.

TAKE HOME MESSAGES

• Bij jonge R/R CLL-patiënten neemt het percentage NRM  
 vanaf 3 jaar na alloSCT niet meer toe.
• De belangrijkste prognostische factor voor NRM na 3 jaar is  
 de donor HLA-match.
• Het cytogenetisch profiel is bij deze patiënten niet van invloed  
 op de progressievrije overleving.
• In remissie zijn ten tijde van de alloSCT is gunstig voor de  
 uitkomst.
• AlloSCT is een reële optie voor jonge patiënten met een  
 ongunstig cytogenetisch profiel. 

Interview met 
dr. Michel van Gelder

DHC
special
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Lina van der Straten   
(Albert Schweitzerziekenhuis, Dordrecht) 

Chemo-immuuntherapie bij 
chronische lymfatische leukemie 
in de dagelijkse praktijk

Prospectieve, gerandomiseerde studies hebben 
aangetoond dat het toevoegen van rituximab aan 
chemotherapie de progressievrije overleving en 
totale overleving van patiënten met chronische 
lymfatische leukemie (CLL) verbetert. Aangezien in 
de dagelijkse praktijk de kenmerken van patiënten 
niet altijd geheel overeenkomen met die van de 
patiënten die hebben deelgenomen aan de gerando-

miseerde studies, is het altijd de vraag in hoeverre 
de winst die gezien wordt in de studie zich zal 
weerspiegelen in de dagelijkse praktijk bij minder 
streng geselecteerde patiënten. Om dit na te gaan 
voor het toevoegen van rituximab aan chemothe-
rapie bij CLL, voerden van der Straten en collega’s 
een retrospectieve analyse uit op basis van gegevens 
van 375 patiënten bij wij in de periode 2000 - 
2015 in het Albert Schweitzerziekenhuis de diag-
nose CLL was gesteld. 

Van deze patiënten kwamen er 124 (33%) in aan-
merking voor behandeling. Van deze 124 patiënten 
(mediane leeftijd 67 jaar) kregen er 68 (55%) een 
eerstelijnsbehandeling met chemotherapie (CTX) 
en 56 (45%) een eerstelijnsbehandeling met chemo-
therapie plus rituximab (R-CTX); 58 patiënten 
(47%) kregen tweedelijns- (en eventueel latere lijn) 
therapie (CTX n = 30, R-CTX n = 28). 
Een analyse van de eerstelijnstherapie liet zien dat 
het toevoegen van rituximab resulteerde in een be-
tere mediane behandelingsvrij interval: 31 maan-
den versus niet behaald (p < 0,01). Ook in de twee- 
delijn leverde toevoegen van rituximab aan de 
chemotherapie een langer behandelingsvrij inter-
val op: 27 maanden versus 55,1 maanden (p = 
0,03). De mediane totale overleving van patiënten 
die in minimaal een van de behandellijnen R-CTX 
hadden gehad, was beter dan de mediane totale 
overleving van de patiënten die alleen met chemo-
therapie waren behandeld: 83 maanden versus 
52 maanden (p = 0,011) (Figuur 1). Op grond van 
deze uitkomsten concludeerden van der Straten 
en collega’s dat het gunstige effect van rituximab 
dat is waargenomen in de studies ook terug te 
zien in de dagelijkse praktijk. 
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Figuur 1. Het toevoegen van 

rituximab aan chemotherapie 

verlengt de algehele overleving 

(OS) bij patiënten met CLL.

TAKE HOME MESSAGES

• Toevoegen van rituximab aan chemotherapie verbetert het 
 behandelingsvrije interval bij niet-geselecteerde CLL-patiënten. 
• Toevoegen van rituximab aan chemotherapie verbetert de totale 
 overleving bij niet-geselecteerde CLL-patiënten.
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drs. Tom Hofland   
(AMC, Amsterdam) 

Fenotype en functionaliteit 
van natural killer-cellen bij 
chronische lymfatische leukemie

Een belangrijk kenmerk van chronische lymfati-
sche leukemie (CLL) is het frequent optreden van 
(virale) infectie als gevolg van door de ziekte ver-
oorzaakte immuundeficiëntie. Tot nu toe wordt 
deze immuundeficiëntie vooral verklaard uit een 
verminderde T-celfunctionaliteit. Aangezien natu-
ral killer (NK)-cellen ook een belangrijke rol spelen 
bij de immuunrespons tegen virale infecties (en 
tegen tumorcellen), deden Hofland en collega’s 
nader onderzoek naar het fenotype en de functio-
naliteit van NK-cellen van CLL-patiënten.
Hierbij voerden zij een fenotypering uit van NK- 
cellen van 41 therapie-naïeve CLL-patiënten en 
NK-cellen van 22 gematchte gezonde personen. 
Bij patiënten bleken dezelfde subsets NK-cellen 
aanwezig als bij controle personen (CD56bright-

CD16-; CD56dimCD16+; CD56negCD16+). Wel ver-
toonden de NK-cellen van patiënten meer expressie 
van CD57, een teken van meer rijping. Dit is moge-
lijk het gevolg van prikkeling door de tumorcellen 
of de frequente virale infecties. Ook de expressie 
van celactiverende en celremmende receptoren op 
de NK-cellen is min of meer vergelijkbaar tussen 
CLL-patiënten en gezonde controles. Alleen de 
expressie van het celactiverende NKG2D is ver-
minderd bij patiënten. 

Bij het in vitro testen van de cytotoxische capaciteit 
van de NK-cellen leken de NK-cellen van CLL-pa-

tiënten aanvankelijk een verminderde functiona-
liteit te hebben. Werd echter gebruik gemaakt van 
een zeer zuiver preparaat (zonder enige CLL-cel 
erin) dan waren de NK-cellen van de patiënten 
wel volledig functioneel, dat wil zeggen in staat 
‘vreemde’ cellen te doden. Dit suggereert een 
remmende werking van de CLL-cellen op de NK- 
cellen. Een verdere ondersteuning hiervoor is het 
feit dat het toevoegen van CLL-cellen aan NK-cellen 
van gezonde personen resulteerde in een vermin-
derde cytotoxische werking van deze NK-cellen 
(in vitro). Het onderzoek richt zich nu op het ont-
rafelen van de details van dit effect van CLL-cellen 
op NK-cellen: verloopt het via cytokines of via cel-
cel contact?

TAKE HOME MESSAGES

• NK-cellen van CLL-patiënten verschillen fenotypisch amper van 
 NK-cellen van gezonde controles.
• Gezuiverde NK-cellen van CLL-patiënten zijn functioneel intact.
• CLL-cellen remmen de cytotoxische werking van NK-cellen.
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drs. Armando van Bruggen    
(AMC, Amsterdam) 

Verstoord T-celmetabolisme 
bij patiënten met chronische 
lymfatische leukemie

Een kenmerk van chronische lymfatische leuke-
mie (CLL) is, behalve dat deze vorm van leuke-
mie veel minder goed reageert op behandelingen 
die succesvol zijn bij AML zoals kinase-, Bcl-2- of 
PD-1-remmers, een verminderde functionaliteit 
van de T-cellen. Dit uit zich onder andere in een 
verminderde proliferatie, verminderde cytotoxici-
teit en toegenomen expressie van moleculaire 
markers die wijzen op uitputting van de T-cel. Dit 
laatste zette Van Bruggen en collega’s aan om na 
te gaan in hoeverre deze verminderde T-celfuncti-
onaliteit veroorzaakt wordt door een verstoring 
van het energie-metabolisme in de T-cellen bij 
patiënten met CLL. Eerder hebben zij al aange-
toond dat er inderdaad sprake is van een vermin-
derde opname van glucose door T-cellen van 
CLL-patiënten. Met name geactiveerde T-cellen 
zijn sterk afhankelijk van de opname van vol-
doende glucose doordat zij bij activering over-
schakelen van oxidatieve fosforylering (aerobe 
verbranding van glucose) naar glycolyse (anaero-
be verbranding). Dat laatste levert veel minder 
energie op per glucosemolecuul. 
In vitro experimenten laten nu zien dat de opna-
me van glucose bij activering lager is in zowel 
CD8- als CD4-T-cellen van CLL-patiënten in ver-
gelijking me de opname van glucose in geacti-
veerde T-cellen van gezonde controle personen. 
Indien de experimenten echter worden uitgevoerd 

met T-celmonsters waaruit alle CLL-cellen zijn 
verwijderd, is de opname van glucose van T-cellen 
van CLL-patiënten wel vergelijkbaar met die door 
T-cellen van gezonde controle personen. Dit sug-
gereert een invloed van de CLL-cellen op de capa-
citeit van geactiveerde T-cellen om glucose op te 
nemen. Het feit dat het toevoegen van CLL-cellen 
aan de zuivere T-cellen de opnamecapaciteit weer 
vermindert, ondersteunt dit idee. Het remmen- 
de effect werd waargenomen in zowel T-cellen 

van CLL-patiënten als in T-cellen van gezonde 
controle personen. Hierbij konden van Bruggen en 
collega’s bovendien aantonen dat de remmende 
werking van de CLL-cellen op de glucoseopname 
door geactiveerde T-cellen niet verloopt via cel-cel 
contact maar via ‘oplosbare factoren’. Het verdere 
onderzoek richt zich op het ophelderen van de 
aard van deze oplosbare factoren en de mogelijk-
heden om de verminderde glucoseopname door 
geactiveerde T-cellen onder invloed van CLL-cellen 
tegen te gaan. 

TAKE HOME MESSAGES

• Geactiveerde T-cellen van CLL-patiënten hebben een verminderde glucose 
 opnamecapaciteit.
• De verminderde glucose opnamecapaciteit wordt veroorzaakt door CLL-cellen.

Verminderde glucose 
opnamecapaciteit in 
geactiveerde T-cellen 
van CLL-patiënten
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dr. Pino Poddighe  
(VU medisch centrum, Amsterdam)   

SNP-array beter dan FISH-techniek 
voor detectie chromosoomafwijkingen

Multipel myeloom (MM) is een heterogene maligne 
aandoening, waarbij specifieke chromosomale af-
wijkingen een voorspellende waarde hebben voor 
het verloop van de ziekte en de respons op be- 
handeling. Belangrijke prognostische chromosoom- 
afwijkingen zijn (1) veranderingen in kopie-aan-
tal (‘copy number aberrations’, CNAs), onder an-
dere verlies van de chromosoomregio’s 1p32, 
13q14 en 17p13.1 (het p53-gen), of gain van chro-
mosoomregio 1q21; en (2) translocaties, zoals 
t(4;14)(p16;q32) en t(14;16)(q32;q23). De meest 
gebruikte techniek om deze chromosomale afwij-
kingen op te sporen en te identificeren is momen-
teel de FISH-techniek (‘fluorescence in situ hybridi-
zation’). Hierbij wordt het DNA van de plasma- 
cellen aangekleurd met fluorescerend gemaakte 
stukjes DNA die complementair zijn aan het DNA 
van de te bestuderen genoomregio’s (ook wel 
FISH-probes genoemd). Deze FISH-techniek kent 
2 nadelen: de techniek is erg bewerkelijk en levert 
bovendien alleen informatie over de aanwezigheid 
van chromosomale afwijkingen in de regio’s van 
het genoom die worden onderzocht in de test. 
Sinds enige tijd is het mogelijk CNAs op te sporen 
en te identificeren via zogeheten ‘SNP-based geno-
mic microarray’, ook wel SNP-array genoemd. Deze 
techniek maakt het mogelijk het hele genoom te 
scannen op de aanwezigheid van verlies of gain van 
chromosoomgebieden. SNP-arrays kunnen boven-
dien zogeheten ‘copy neutral loss of heterozygosity’ 
(CNLOH) aantonen, plaatsen in het DNA waar zich 
2 identieke allelen (beide van moederskant of beide 
van vaderskant) bevinden. Pino Poddighe en colle-
ga’s vergeleken in hun studie de FISH-techniek 
met die van de SNP-array techniek voor het op-
sporen van prognostisch relevante CNAs: 1p, 1q, 
13q, 17p en hyperdiploïdie. Hiervoor verdeelden zij 
van 37 MM-patiënten de verrijkte plasmacelmon-
sters in tweeën: één deel werd gebruikt voor het 

opsporen van chromosomale afwijkingen met be-
hulp van de FISH-techniek en één deel werd ge-
bruikt voor het opsporen van chromosomale af-
wijkingen met behulp van de SNP-array techniek.
De studie toonde aan dat alle CNAs, die met de 
FISH-techniek gevonden werden, ook met de SNP- 
array werden opgespoord (Tabel 1). De SNP-array 
vond bovendien in totaal 20 extra chromosomale 
afwijkingen bij de 37 patiënten, waarbij naast addi-
tionele CNAs in de prognostische relevante chro-
mosoomregio’s 1p, 1q, 13q, 17p, ook 3 patiënten 
een CNLOH hadden van 13q of 17p. Poddighe en 
collega’s concluderen op basis van deze resultaten 
dat de SNP-based genomic microarray benadering 
een goed alternatief is voor de FISH-techniek om bij 
MM-patiënten de prognostische chromosomale af-
wijkingen op te sporen. 

TAKE HOME MESSAGES

• SNP-based genomic microarray detecteert alle CNAs die met 
 FISH worden gevonden.
• De sensitiviteit van deze SNP-array benadering is minstens 
 gelijk aan die van FISH.
• SNP-array spoort meer CNAs op dan de FISH.

MULTIPEL MYELOOM

Tabel 1. Gedetecteerde CNAs met de FISH-techniek en SNP-array 

additioneel met SNP-array

CNA gedetecteerd 
met FISH en
SNP-array

Hogere 
detectielimiet van 

SNP-array

FISH-probe 
buiten de 

targetregio
CNLOH

Verdubbelde 
hoeveelheid 

DNA

verlies 1p 5 3 4

gain 1q 19

verlies 13q 14 1 2 4

verlies 17p 4 2 1 3

HD 17 1 2



DHC SPECIAL APRIL2017

20

Interview met 
drs. Timon Bloedjes

Cellen in het beenmerg maken voortdurend tal 
van groeifactoren die de groei en proliferatie van 
maligne plasmacellen bij patiënten met multipel 
myeloom (MM) stimuleren. Deze groeifactoren 
oefenen hun effect op de plasmacellen uit via  
activering van de zogeheten PI3K/AKT-signaal-
transductieroute in de plasmacellen. Dat maakt 
deze signaaltransductieroute een potentieel doel-
wit voor behandeling van MM. Inmiddels vinden de 
eerste klinische studies plaats met AKT-remmers 
bij MM-patiënten. Bloedjes en collega’s onder-
zochten de moleculaire details van de PI3K/AKT- 

signaaltransductieroute, met name de betrokken-
heid van FOXO hierbij. FOXO staat voor Forkhead 
box protein O, een groep transcriptiefactoren down- 
stream in de PI3K/AKT-signaaltransductieroute. 
In MM-plasmacellen neemt de activiteit van FOXO 
toe zodra de activiteit van de PI3K/AKT-signaal-
transductieroute afneemt. Een toename van de 
activiteit van FOXO is in het algemeen gerelateerd 
aan tumorsuppressie, inhibitie van de celdeling, 
DNA-reparatie en apoptose. 
Door gebruik te maken van MM-cellijnen waarin 
de expressie van FOXO onmogelijk is gemaakt 
(FOXO-knockout) hebben Bloedjes en collega’s 
kunnen aantonen dat de aanwezigheid van FOXO 
in de MM-cellen vereist is om AKT-remmers effec-
tief te kunnen laten zijn. Zonder FOXO treedt er 
geen apoptose van MM-cellen op bij een behan-
deling met AKT-remmers, met FOXO wel. Verder 
onderzoek maakte bovendien duidelijk dat de  
antitumorwerking van de AKT-remmers verloopt 
via het stilleggen van de glycolyse in de cellen en 
dat ook dit stilleggen van de glycolyse alleen ver-
loopt bij aanwezigheid van FOXO. Op grond hier-
van concluderen de onderzoekers dat het verho-
gen en/of stabiliseren van de hoeveelheid FOXO 
in MM-plasmacellen mogelijk een aantrekkelijke 
nieuwe vorm van therapie zou kunnen zijn. Mede 
omdat de huidige AKT-remmers vrij veel bijwer-
kingen hebben. Eventueel zou een dergelijke thera-
pie gecombineerd kunnen worden met middelen 
die de glycolyse remmen. 

drs. Timon Bloedjes 
(AMC, Amsterdam)

DHC
special

Zonder FOXO geen effect van 
AKT-remmers bij multipel myeloom

TAKE HOME MESSAGES

• AKT-remmers induceren celdood via het stilleggen van de glycolyse. 
• AKT-remmers zijn alleen effectief in de aanwezigheid van FOXO.
• Verhogen/stabiliseren van FOXO is mogelijk een nieuwe vorm 
 van therapie bij MM.
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drs. Lisa Holthof 
(VU medisch centrum, Amsterdam)  

Versterken van antilichaam-
afhankelijke NK-celgemedieerde 
cytotoxiciteit bij multipel myeloom

Daratumumab is een antilichaam dat bindt aan 
CD38, een oppervlakte antigeen dat in hoge mate 
tot expressie komt op plasmacellen van patiënten 
met multipel myeloom (MM). Binding van dara-
tumumab aan CD38 zet onder andere NK-celge-
medieerde cytotoxiciteit in gang. Bekend is echter 
dat er in vivo in het beenmerg diverse mechanismen 
kunnen optreden die de effectiviteit van deze anti-
lichaam-afhankelijke NK-celgemedieerde cytotoxi- 
citeit kunnen verminderen. Holthof en collega’s 
onderzochten wat de rol hierbij is van de stroma-
cellen in het beenmerg en op welke manier de 
antilichaam-afhankelijke NK-celgemedieerde cyto- 
toxiciteit is te versterken. 
Gebruik makend van een in vitro assay met MM- 
plasmacellen, beenmerg stromacellen en NK-cellen 
toonden zij aan dat de aanwezigheid van stroma-
cellen de door daratumumab geïnduceerde anti- 
lichaam-afhankelijke NK-celgemedieerde cytotoxi-
citeit vermindert. Dit remmende effect trad zowel 
op bij gekweekte MM-cellijnen als bij primaire 
MM-cellen. Een verklaring voor deze bescherming 
die de stromacellen de MM-cellen bieden tegen de 
behandeling met daratumumab, is de verhoogde 
expressie van het eiwit survivin op de MM-cellen 
die optreedt in aanwezigheid van de stromacellen. 
Holthof en collega’s konden aantonen dat het toe-
voegen van het molecuul YM155, dat de expressie 
van survivin tegengaat, de werking van daratumu-
mab synergistische versterkt. Dit was zowel het 
geval in vitro bij gekweekte MM-cellijnen als in 
vivo in een muizenmodel (Figuur 1). Vergelijkbare 
resultaten konden worden bereikt met een nieuw 
ontwikkelde stof, eveneens een molecuul dat de 
expressie van survivin vermindert. Op basis van 
deze resultaten concluderen Holthof en collega’s 
dat de bescherming die stromacellen de MM-cel-

len bieden tegen antilichaam-afhankelijke NK-cel-
gemedieerde cytotoxiciteit doorbroken kan worden 
met behulp van moleculen die de expressie van 
survivin verminderen. 

Figuur 1. Tumorgroei bij RAG2-/- gc-/- muizen

TAKE HOME MESSAGES

• Stromacellen in het beenmerg 
 beschermen MM-plasmacellen 
 tegen antilichaam-afhankelijke 
 NK-celgemedieerde celdood.
• Verminderen van de expressie 
 van survivin op stromacellen 
 versterkt de werking van 
 daratumumab.
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Een meta-analyse van enkele Europese studies naar de behandeling 
van patiënten met multipel myeloom (MM) heeft aangetoond dat de 
overleving van patiënten die ouder zijn dan 75 jaar minder goed is 
dan de overleving van patiënten jonger dan 75 jaar. Gegevens uit 
een Franse real-world database maken duidelijk dat een hogere leef-
tijd geen invloed heeft op de duur van de progressievrije overleving. 
Dat doet vermoeden dat de verminderde totale overleving bij ouderen 
vooral het gevolg is van (niet-hematologische) toxiciteit tijdens de 
eerstelijnsbehandeling en vroegtijdig stoppen met behandeling. De al 
genoemde meta-analyse van Europese studies bevestigt inderdaad 
een verband tussen het optreden van non-hematologische toxiciteit 
en/of vroegtijdig stoppen met de behandeling en een verminderde 
overleving. 
Dit onderstreept het belang van het zodanig aanpassen van de be-
handeling bij oudere patiënten dat toxiciteit zoveel mogelijk wordt 
vermeden. Daarnaast is het nodig voorafgaand aan de behandeling in 
te kunnen schatten in hoeverre de (oudere) patiënt de behandeling 
aankan. Deze beide onderwerpen werden onderzocht in de HOVON 
123-studie. De studie onderzocht bij nieuw gediagnosticeerde MM- 
patiënten ouder dan 75 jaar de haalbaarheid en effectiviteit van een 
behandeling met aangepaste doses melfalan, prednison en bortezomib. 
Daarnaast onderzocht de studie onder andere de voorspellende 
waarde van de ‘IMWG frailty’-score en 2 functionele geriatrische 
parameters (loopsnelheid en handknijpkracht). Tevens wordt een 
exploratieve analyse gedaan naar de rol van nieuwe biomarkers voor 
de biologische leeftijd. 
Zweegman presenteerde de eerste, voorlopige resultaten van de stu-
die (127 evalueerbare patiënten waarvan 31 ‘unfit’ en 96 ‘frail’ op 
basis van de ‘IMWG frailty’-score). Zowel de mediane progressie-
vrije overleving als de mediane totale overleving was niet significant 
verschillend tussen beide patiëntengroepen (mPFS 17 maanden versus 
16 maanden [p = 0,09], mOS 89 maanden versus 72 maanden  
[p = 0.25] voor respectievelijk de ‘unfit’ en ‘frail’ patiënten). Na 9 
behandelcycli was van de groep ‘unfit’ patiënten 29% gestopt met 
de behandeling vanwege toxiciteit, tegenover 47% van de ‘frail’ pa-
tiënten. Zes cycli waren wel haalbaar; 34% van de ‘frail’ patiënten 
moesten de behandeling staken versus 29% van de ‘unfit’ patiënten. 

De belangrijkste reden voor het stoppen met de behandeling was 
niet-hematologische toxiciteit.
De meting van functionele geriatrische parameters toonde een sig-
nificant lagere loopsnelheid en handknijpkracht bij de ‘frail’ patiënten. 
De aantallen patiënten zijn nog te gering om een uitspraak te doen 
over de voorspellende waarde van deze parameters ten aanzien van 
de uitkomst van de behandeling. Wel valt op dat loopsnelheid en 
handknijpkracht soms niet altijd overeenkomen met de verwachting 
op basis van de ‘IMWG frailty’-score. Zo hebben bijvoorbeeld 61% 
van de mannen en 50% van de vrouwen met een ‘IMWG score’ ‘frail’ 
een normale handknijpkracht en hebben 13% van de mannen en 11% 
van de vrouwen met een lage handknijpkracht de score ‘unfit’. 
Op basis van deze (voorlopige) resultaten van de HOVON 123-studie 
concludeerden Zweegman en collega’s dat 6 cycli met het aangepaste 
behandelschema door een meerderheid van de MM-patiënten ouder 
dan 75 jaar goed wordt verdragen. Het lijkt er verder op dat de onder-
zochte functionele geriatrische parameters een goede aanvulling 
kunnen zijn op de ‘IMWG frailty’-score om een betrouwbare voor-
spelling te doen over de mate waarin een oudere patiënt de behan-
deling zal kunnen verdragen.

prof. dr. Sonja Zweegman 
(VU medisch centrum, Amsterdam)

Aangepaste behandeling bij 
oudere multipel myeloompatiënten: 
HOVON 123-studie

TAKE HOME MESSAGES

• In 29% van de ‘unfit’ patiënten versus 47% van de 
 ‘frail’ patiënten moet voortijdig (voor 9 cycli MPV) de 
 therapie wegens toxiciteit worden gestaakt.
• Zes cycli dose-adjusted MPV is ook in het meren-
 deel van de ‘frail’ patiënten mogelijk; 34% moest 
 voortijdig de therapie staken.
• Hopelijk zijn functionele geriatrische parameters 
 (handknijpkracht en loopsnelheid) van toegevoegde 
 waarde op de ‘IMWG frailty’-score om te voorspellen 
 hoe goed een oudere ‘unfit’ of ‘frail’ patiënt de 
 behandeling zal verdragen.



DR. MARK-DAVID LEVIN

Educational multipel 
myeloom

Tijdens de educational multipel myeloom was er 
een interactieve discussie over de nieuwe richtlijn 
multipel myeloom die nog niet definitief is. 
In het video-interview gaat dr. Mark-David Levin 
(Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht) in op
de belangrijkste punten die besproken zijn. 
Zo komt de inzet van 2 versus 3 middelen bij 
respectievelijk rustige recidieven en agressieve 
recidieven aan bod, wordt de ‘revised ISS-score’ 
besproken en wordt er ingegaan op factoren 
die een rol spelen voor therapiekeuze. Het streven 
is MRD (‘minimal residual disease’)-negativiteit, 
waarbij de balans tussen effectiviteit en toxiciteit 
van belang is. Daarnaast geeft Levin ook zijn 
toekomstvisie op de behandeling van 
multipel myeloom.

DHC SPECIAL2017 23
MULTIPEL MYELOOM

BEKIJK HIER HET 
VIDEO-INTERVIEW 
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dr. Elly Lugtenburg   
(Erasmus MC, Rotterdam)  

Ontwikkelingen in de 
eerstelijnsbehandeling van 
diffuus grootcellig B-cellymfoom

Eerstelijnsbehandeling 
lymfoom anno 2016

Een behandeling met rituximab-CHOP geldt mo-
menteel als de standaard eerstelijnsbehandeling 
voor patiënten met diffuus grootcellig B-cellym-
foom (DLBCL). Lugtenburg liet zien waarom: onge-
veer 60% van de patiënten geneest hiermee. Zo’n 
40% van de patiënten is echter primair refractair 
of krijgt een recidief. De vraag is daarom hoe  
de eerstelijnsbehandeling verder te verbeteren is. 
Lugtenburg loopt de verschillende mogelijkheden 
langs. De eerste optie zou kunnen zijn rituximab 
te vervangen door een ander middel of in een  
hogere dosis toe te voegen aan CHOP. Dat laatste 
levert geen verbetering op is gebleken uit de  
HOVON 84-studie. Ook het vervangen van rituxi-
mab door hetzij obinutuzumab hetzij ofatunumab 
is niet succesvol toonden respectievelijk de GOYA- 
en HOVON 98-studie aan. 
Voor verdere verbetering van de behandeling is 
het belangrijk te bedenken dat DLBCL een zeer 

heterogene ziekte is, stelt Lugtenburg. Op basis van 
het genexpressieprofiel is onderscheid te maken 
tussen het GCB-subtype en het ABC-subtype 
DLBCL. De pathogenese van beide typen verschilt 
waarbij de prognose voor het laatste type het 
slechtste is. Bij dit type is de behoefte aan nieuwe 
behandelingen dan ook het grootst. Lugtenburg 
geeft een overzicht van de nieuwe behandelingen 
die bij het ABC-subtype inmiddels zijn getest. In 
de Britse REMoDL-B-studie leverde het toevoegen 
van bortezomib aan R-CHOP geen voordeel op 
wat betreft het behalen progressievrije overleving 
en het behaalde percentage complete responsen. 
De Phoenix-studie voegt ibrutinib toe aan R-CHOP; 
de uitkomsten zijn nog niet bekend. Een aantal 
fase II studies toonde aan dat het toevoegen van 
lenalidomide aan R-CHOP de overleving van pa-
tiënten met ABC-subtype gelijk trekt aan die van 
patiënten met GCB-subtype. De - nog lopende - 

LYMFOOM

De sessie eerstelijnsbehandeling lymfoom vormde de afsluiting van het 11de Dutch Hematology 
Congress (DHC). Achtereenvolgens bespraken dr. Elly Lugtenburg (Erasmus MC, Rotterdam) en 
dr. Josée Zijlstra (VU medisch centrum, Amsterdam) de ontwikkelingen en uitdagingen op het 
gebied van de eerstelijnsbehandeling bij respectievelijk diffuus grootcellig B-cellymfoom en 
hodgkinlymfoom. Gynaecoloog prof. dr. Nils Lambalk (VU medisch centrum, Amsterdam) sloot 
de sessie af met een voordracht over het behoud van fertiliteit bij kanker.



DHC SPECIAL2017

DHC SPECIAL APRIL2017

25

ROBUST-studie onderzoekt dit nu verder in een 
fase III opzet. Het toevoegen van een extra medicijn 
aan R-CHOP wordt ook getest in studies voor beide 
subtypen DLBCL. De fase I/II Cavalli-studie onder-
zoekt het toevoegen van venetoclax; de resultaten 
hiervan zijn waarschijnlijk eind dit jaar bekend. 
Ook de aanwezigheid van MYC-translocatie en 
MYC-eiwitexpressie is een ongunstige prognosti-
sche factor. Bij 10-15% van de DLBCL-patiënten 
(voornamelijk GCB-subtype) is er sprake van een 
MYC-translocatie (‘single hit’, ‘double hit’ of ‘triple 
hit’) en bij 30% van de DLBCL-patiënten (voor-
namelijk ABC-subtype) is sprake van een hoge 
MYC-eiwitexpressie (‘double expressor’ DLBCL). 
Diverse studies met een meer intensieve behande-
ling dan R-CHOP hebben tot nu toe nog geen 
verbetering opgeleverd in de overleving van MYC 
positieve DLBCL-patiënten. De HOVON 130-stu-

die (inclusie nog mogelijk) test nu het effect van 
het toevoegen van lenalidomide aan R-CHOP bij 
patiënten met MYC-positief DLBCL. De nieuwe 
kennis over de genetische en moleculaire ver-
schillen in DLBCL heeft inmiddels geleid tot een 
revisie van de WHO-classificatie voor DLBCL. 
Zo wordt het nu zinvol geacht te kijken naar de 
aanwezigheid van MYC-translocaties en onder-
scheid te maken tussen GCB- en ABC-/non-GCB-
typen met het oog op de prognose.
Een derde mogelijkheid tot verbetering van de 
therapie kan gezocht worden in de consolidatie 

na R-CHOP. Een Europese studie liet geen ver- 
betering in overleving zien van een onderhouds-
behandeling met rituximab gedurende 2 jaar ten 
opzichte van geen onderhoudsbehandeling. Ook 
de HOVON 84-studie onderzoekt dit momen-
teel. De REMARC-studie onderzocht het effect 
van een onderhoudsbehandeling met lenalidomide 
gedurende 2 jaar ten opzichte van placebo (in zo-
wel patiënten met DLBCL als folliculair lymfoom 
(FL3b en tFL)). Hierbij leidde de onderhouds- 
behandeling tot een significant langere progres-
sievrije overleving maar niet tot een langere totale 
overleving. De winst in progressievrije overleving 
trad bovendien alleen op bij de FL-patiënten. Bij 
HOVON is momenteel een studie in voorbereiding 
die consolidatie met de PD-L1-remmer atezoli- 
zumab gaat onderzoeken.

TAKE HOME MESSAGES

• R-CHOP is nog steeds de standaard eerstelijnsbehandeling bij DLBCL.
• MYC-typering is belangrijk voor de prognose en (mogelijk) therapiekeuze.
• Het is zinvol onderscheid te maken tussen GCB- en ABC-/non-GCB 
 typen met het oog op de prognose.

De behoefte aan 
nieuwe behandelingen 
is het grootst voor 
het ABC-subtype 
van DLBCL

Interview met 
dr. Elly Lugtenburg  
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dr. Josée Zijlstra   
(VU medisch centrum, Amsterdam)  

Nieuwe ontwikkelingen bij 
de eerstelijnsbehandeling 
van hodgkinlymfoom

In de afgelopen decennia is het resultaat van de 
behandeling van hodgkinlymfoom flink verbeterd, 
illustreert Zijlstra met een overduidelijk plaatje. 
Waar de overlevingscurves 50 jaar geleden nog stijl 
naar beneden liepen, is tegenwoordig dankzij be-
handelregimes als ABVD, BEACOPP en BEACOPP- 

escalated ruim 90% van de patiënten 10 jaar na 
de diagnose nog in leven. Bij verdere ontwikke-
lingen is het belangrijk de balans tussen extra 
overleving en extra bijwerkingen goed in de gaten 
te houden, benadrukt Zijlstra.
Een eerste vraag ten aanzien van mogelijke verdere 
verbetering van de eerstelijnsbehandeling bij vroege 
stadia van hodgkinlymfoom is die naar de toege-
voegde waarde van PET-gestuurde behandeling. 
Is het zinvol de behandeling aan te passen op basis 

van de respons zoals gemeten met een interim 
PET-scan? De EORTC H10-studie onderzocht dit 
bij zowel ‘favourable’ als ‘unfavourable’ patiënten. 
Hierbij werd de behandeling in de experimentele 
armen bij een negatieve (‘schone’) PET gedeësca-
leerd ten opzichte van de standaardbehandeling 
(weglaten van radiotherapie) en bij een positieve 
PET geëscaleerd (BEACOPPescalated plus radio-
therapie in plaats van ABVD plus RT). Het weg- 
laten van de radiotherapie bij een negatieve PET 
leidt (na 1 jaar) weliswaar tot een iets lagere pro-
gressievrije overleving (PFS) (94% versus 100%), 
maar niet tot een verschil in totale overleving (OS). 
De iets betere progressievrije overleving van de 

De balans tussen 
extra overleving en 
bijwerkingen dient 
goed in de gaten te 
worden gehouden

Interview met 
dr. Josée Zijlstra 
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standaardbehandeling moet worden afgewogen 
tegen de late gevolgen van radiotherapie, benadrukt 
Zijlstra. Bij PET-positieve patiënten verbetert de 
5-jaars progressievrije overleving van 77% bij 
doorgaan met ABVD naar 91% bij escaleren naar 
BEACOPP plus radiotherapie. De totale overleving 
na 5 jaar steeg van 89% naar 96%. Onbekend is nog 
wat de bijwerkingen op de lange termijn zijn van 
het escaleren van de therapie. Een vergelijkbaar 
effect ten aanzien van het weglaten van radiothe-
rapie bij een negatieve PET werd gevonden in de 
Engelse RAPID-studie. 

Een belangrijke vraag bij de eerstelijnsbehandeling 
van patiënten met meer gevorderde stadia van 
hodgkinlymfoom is welk regime te prefereren is: 
ABVD of BEACOPPescalated. De EORTC20012- 
studie heeft dit onderzocht maar de opzet van die 
studie - gestart in 2002 en gepubliceerd in 2016 - 
is eigenlijk al achterhaald, stelt Zijlstra. De studie 
vergeleek 8 kuren ABVD met 4 kuren BEACOPP- 
escalated plus 4 kuren BEACOPPbasis, terwijl in-
middels 6 kuren BEACOPPescalated de standaard-
behandeling is. Er werd daarbij geen PET-CT ge-
bruikt voor bepaling van respons. Bovendien had 
de studie niet progressievrije overleving als eind-
punt, hetgeen toch gebruikelijk is in fase III studies.

Ook bij de patiënten met gevorderd hodgkinlym-
foom is nagegaan in hoeverre het aanpassen van de 
behandeling op basis van een interim PET zinvol 
is. In de RATHL-studie werden patiënten met 
een negatieve PET na 2 kuren ABVD gerandomi-
seerd naar 4 kuren ABVD of 4 kuren AVD. Alle 
patiënten met een positieve PET werden geësca-
leerd naar 4 of 6 kuren BEACOPP. Het weglaten 
van bleomycine na een negatieve PET bleek niet 
van invloed op de progressievrije en totale over- 
leving na 3 jaar. Het escaleren van de therapie bij 
een positieve PET resulteerde in een betere pro-
gressievrije en totale overleving ten opzichte van 
historische data bij continueren van ABVD, maar 
tot een minder gunstige uitkomst ten opzichte 
van historische data bij BEACOPPescalated vanaf 
het begin van de behandeling. 
Om de toxiciteit van de BEACOPPescalated the-
rapie te verminderen is het BrEACADD-schema 
ontwikkeld: bleomycine, procarbazine en pred-
nison eruit en brentuximab vedotin, dacarbazine 
en dexamethason erin. Op basis van gunstige 

resultaten in een fase II studie, loopt nu de fase 
III HD21-studie met 6 kuren BEACOPPescalated 
versus 6 kuren BrEACADD waaraan in Nederland 
10 centra gaan meedoen. Een andere studie die 
een minder toxisch eerstelijnsregime gaat onder-
zoeken is de fase II COBRA-studie. In deze studie 
starten alle patiënten met één kuur brentuximab 
vedotin AVD (BrAVD) waarna een PET-scan plaats-
vindt. Patiënten met een negatieve PET krijgen 
nog 5 kuren BrAVD en patiënten met een positieve 
PET escaleren naar 6 kuren BrECADD. 

Niet in eerstelijn, maar wel van belang voor patiën-
ten met een recidief na een autologe stamceltrans-
plantatie en brentuximab vedotin is dat de check-
point inhibitor nivolumab nu geregistreerd is 
voor deze categorie patiënten, sluit Zijlstra haar 
voordracht af. In de Checkmate205 (fase II) en 
Checkmate039 (fase I) zijn algehele respons- 
percentages gemeld van 66%, en progressievrije 
overleving van 57% na 12 maanden bij een me- 
diane duur tot respons van 2 maanden. Vanwege 
de beperkte aantallen patiënten en de potentieel 
ernstige bijwerkingen zal deze behandeling voor-
alsnog zijn voorbehouden aan de ziekenhuizen 
van het A en B echelon. 

TAKE HOME MESSAGES

• Bij vroeg stadium hodgkinlymfoom kan overwogen worden 
 om radiotherapie weg te laten bij een negatieve PET na 
 2 kuren ABVD (EORTC H10), met geringe afname in PFS.
• Bij een positieve PET verbetert escaleren naar BEACOPP-
 escalated plus radiotherapie de overleving. 
• Bij gevorderd stadium hodgkinlymfoom kan bleomycine 
 weggelaten worden bij een negatieve PET na 2 kuren ABVD.
• Bij een positieve PET verbetert escaleren naar BEACOPP-
 escalated de PFS en OS.
• Upfront BEACOPPescalated leidt tot een betere PFS dan 
 escaleren na 2 kuren ABVD.
• BrEACADD is minder toxisch dan BEACOPPescalated, een 
 vergelijkende studie naar de effectiviteit is recent gestart. 
• Nivolumab is geregistreerd voor behandeling van patiënten 
 met een recidief HL na een autologe stamceltransplantatie 
 en behandeling met brentuximab vedotin.
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prof. dr. Nils Lambalk  
(VU medisch centrum, Amsterdam)   

Behoud van fertiliteit bij 
behandeling van kanker

Lambalk begint zijn betoog met te verwijzen naar 
de vorig jaar verschenen richtlijn Fertiliteitsbehoud 
bij vrouwen met kanker (www.oncoline.nl). Bij schade 
als gevolg van een behandeling wegens kanker 
die leidt tot aantasting van de fertiliteit gaat het 
niet uitsluitend om de geslachtsorganen. Ook het 
brein is een belangrijke speler. Oncologische be-
handelingen, met name radiotherapie, kunnen 
soms leiden tot een verstoring van de productie 
van LH en FSH met alle gevolgen van dien voor de 
fertiliteit. Gelukkig is dit relatief gemakkelijk op 
te lossen via een endocriene behandeling. Schade 
aan de eindorganen betreft schade aan de ovaria, 
de uterus (met name bij vrouwen die prepuberaal 
zijn behandeld) en aan de testis. De meest aandacht 
bij het onderzoek naar het behoud van fertiliteit 
bij een oncologische behandeling gaat uit naar 
het behoud/herstel van de fertiliteit bij vrouwen. 

Er valt op 3 niveaus iets te doen aan het beperken 
of zelfs voorkómen van fertiliteitsschade als gevolg 
van een oncologische behandeling. Ten eerste kan 
gezocht worden naar minder schadelijke behande-
lingen, bijvoorbeeld minder gebruik van alkyle-
rende middelen. De tweede mogelijkheid is het 
toepassen van preventie. Een hot item daarbij is 
(nog steeds) het stilleggen van de ovariële functie 
met behulp van GnHR-agonisten, merkt Lambalk 
op. De effectiviteit daarvan is bij patiënten met lym-
foom niet aangetoond. Bij patiënten met mamma-
carcinoom zijn wel enige aanwijzingen van een 
beschermend effect. Overigens is er ook geen be-
wijs dat het onderdrukken van de gonaden-as door 
gebruik van de anticonceptiepil hierbij effectief is. 
Een bewezen effectieve preventieve methode bij 
bestraling (<40Gy) van het kleine bekken is het 

verplaatsen van de ovaria buiten het bestralings-
gebied.
De meeste vooruitgang bij het behoud van fertili-
teit is de afgelopen decennia geboekt door middel 
van het invriezen (cryopreservatie) van embryo’s, 
eicellen, eierstokweefsel, zaadcellen en stamcellen 
uit de testis. Het invriezen van zaadcellen van 
vruchtbare mannen is daarbij het gemakkelijkste. 
Bij vrouwen is de meest gevorderde en meest succes-
volle techniek de cryopreservatie van embryo’s. Dit 
gebeurt na een spoed IVF. Deze procedure kost 
enige tijd (2 - 6 weken) waarbij het gunstig is als 
de vrouw in kwestie de pil gebruikt. Dan is precies 

bekend in welk deel van de cyclus de vrouw zich 
bevindt en kan de hormonale stimulatie meteen 
beginnen, legt Lambalk uit. Bij sommige vormen 
van kanker, bijvoorbeeld mammacarcinoom, moet 
het inzetten van hormonale stimulering ten behoeve 
van de IVF wel worden afgezet tegen de mogelijke 
invloed daarvan op de groei van de tumor. Het 
succes van IVF met ingevroren embryo’s is in-
middels aanzienlijk (tot 30% per embryo). 
Invriezen van (onbevruchte) eicellen is lastiger, 
maar inmiddels niet meer experimenteel. Voor een 
kans van 50% op een succesvolle zwangerschap 
zijn minimaal 20 goede eicellen nodig. Er is nog 

De meeste vooruitgang bij 
het behoud van fertiliteit is 
geboekt door middel van 
cryopreservatie
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geen goed zicht op de risico’s van het invriezen van 
eicellen voor het ontstaan van afwijkingen bij de 
kinderen die hiermee worden verwekt. Invriezen 
van eierstokweefsel is een optie als het invriezen 
van embryo’s of eicellen niet (meer) mogelijk is. 
Dit houdt in het verwijderen van de eierstok en 
invriezen van reepjes cortex. Later kunnen deze 
reepjes terug geplaatst worden op de achtergebleven 
eierstok. Daar kan de rijping van eicellen vervol-
gens weer op gang komen waardoor de fertiliteit is 
hersteld. Wereldwijd danken inmiddels meer dan 
90 kinderen hun bestaan aan deze techniek (1 in 
Nederland). Wereldwijd is er inmiddels één kind 
geboren uit eierstokweefsel dat op prepuberale 
leeftijd is verwijderd en ingevroren. De risico’s en 
effecten op het nageslacht van deze techniek zijn 
nog onbekend. Lambalk benadrukt dat het bij 
het kiezen voor deze procedure belangrijk is na te 
gaan hoe sterk de oncologische behandeling de 
fertiliteit zal aantasten. Immers, bij het verwijde-
ren van een eierstok voor cryopreservatie neemt 
de voorraad eicellen in ieder geval met de helft af. 
Afhankelijk van het type kanker bestaat er boven-
dien een zeker risico op het herimplanteren van 
kankercellen via het ingevroren eierstokweefsel, 
waarschuwt Lambalk. 

Bij oncologische behandelingen die schade veroor-
zaken aan de uterus, ten slotte, is draagmoeder-
schap een optie. Nog zeer experimenteel, en boven-
dien zeer invasief, is de baarmoedertransplantatie. 
Is geen van de besproken preventieve of preser- 
vatieve technieken een mogelijkheid dan is wach-
ten op spontaan herstel soms niet vergeefs, meldt 
Lambalk. Voor sommige vrouwen kan een eiceldo-

natie een kans op een zwangerschap zijn. Belang-
rijk ten aanzien van het behoud van fertiliteit bij 
oncologische behandelingen is vooral een goede 
en intensieve communicatie tussen de verschil-
lende betrokken medische disciplines en een 
goede communicatie tussen arts en patiënt, sluit 
Lambalk af. 

TAKE HOME MESSAGES

• Veel oncologische behandelingen leiden tot aantasting van de fertiliteit.
• Het is belangrijk hierover al voor de start van de behandeling met de 
 patiënt over te praten.
• Cryopreservatie is een belangrijke methode voor behoud/herstel van 
 de fertiliteit.
• Cryopreservatie van zaadcellen is het gemakkelijkst.
• Cryopreservatie en terugplaatsing van embryo’s is succesvol.
• Cryopreservatie en latere bevruchting van eicellen is niet meer experimenteel.
• Cryopreservatie van eierstokweefsel is nog experimenteel.

Interview met 
prof. dr. Nils Lambalk 

DHC
special
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LYMFOOM ABSTRACTS SESSIE 1

dr. Wendy Stevens   
(Radboudumc, Nijmegen)    

Prognostische markers 
eerstelijnsbehandeling 
folliculair lymfoom

Aan de hand van de FLIPI (‘Folicular Lymphoma 
International Prognostic Index’) is het mogelijk 
patiënten met folliculair lymfoom (FL) in te delen 
in risicoklassen. De FLIPI schiet echter tekort om 
op voorhand de patiënten te identificeren die 
slecht zullen responderen op de standaardbehan-
deling met R-CHOP. Het Lunenburg Lymphoma 
Biomarker Consortium zoekt daarom naar aan-
vullende prognostische factoren. Hiervoor richtte 
het consortium zich op de validering van reeds 
eerder gepubliceerde potentiële tumorgerelateer-
de genetische biomarkers en immuunhistochemi-
sche biomarkers van de niet-maligne cellen. 

In dit end-of-spectrum onderzoek zijn 122 pa- 
tiënten met FL afkomstig uit diverse studies geïn-
cludeerd. De patiënten moesten behandeld zijn 
met R-CHOP, en waren of vroege falers, gedefi- 
nieerd als progressie of lymfoomgerelateerd over-

lijden binnen 2 jaar na start van de behandeling 
(n=49) of lange responders, gedefinieerd als res-
pons langer dan 5 jaar na start behandeling 
(n=73). Met behulp van ‘next generation sequen-
cing’ werd in het tumormateriaal van de patiënten 
gezocht naar genetische afwijkingen (mutaties en 
numerieke chromosomale afwijkingen) en met 
behulp van een computer-geassisteerde immuun-
histochemische analyse werd de aanwezigheid 
van T-cellen en macrofagen in het tumorbiopt  
gekwantificeerd. De genetische en histologische 
markers zijn vervolgens gerelateerd aan de klinische 
uitkomsten (vroeg falen versus lange respons). 

Uit de analyse van de immuunhistochemische 
biomarkers bleek dat het percentage CD8+ T-cel-
len en/of het percentage CD163+ macrofagen 
statistisch significant verschillend was tussen de 
vroege falers en lange responders na eerstelijns-
behandeling met R-CHOP. De verschillen zijn 
echter te gering om toegepast te kunnen worden 
in de dagelijkse praktijk.

Wildtype EZH2 en/of aanwezigheid van een ex-
tra chromosoom 18 komen significant vaker voor 
in het cohort van de vroege falers. Deze markers 
zouden in de toekomst, na verder onderzoek, ge-
bruikt kunnen worden bij klinische beslissingen, 
stellen Stevens et al. De prognostisch waarden 
van enkele eerder gerapporteerd biomarkers (PD1, 
CD4, FOXP3) kon in deze studie niet worden be-
vestigd en meer waarschijnlijk worden uitgesloten. 

TAKE HOME MESSAGES

• De aanwezigheid van wildtype EZH2 en/of extra kopieën van 
 chromosoom 18 in het tumorbiopt voorspellen vroeg falen 
 op R-CHOP.
• Verschillen in niet-maligne lymfocyten en macrofagenpopulatie 
 zijn onvoldoende om in de dagelijkse praktijk te gebruiken als 
 prognostisch markers voor FL-patiënten behandeld met 
 R-CHOP.
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Marvyn Koning, BSc    
(LUMC, Leiden)   

Autonoom, antigeen-onafhankelijk 
B-celreceptorsignaal als drijvende 
kracht in non-GCB diffuus 
grootcellig B-cellymfoom

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) is te 
verdelen in 2 subtypes: het GCB-subtype en het 
ABC-subtype DLBCL waarbij de prognose voor 
het laatste type het slechtste is. Bij ongeveer 10% 
van de ABC DLBCL-tumoren kan de hoge agressi-
viteit van de ziekte verklaard worden door de aan-
wezigheid van een activerende mutatie in CARD11. 
CARD11 codeert voor een belangrijke component 
van de signaaltransductieroute die door de B-cel-
receptor wordt geactiveerd. Als gevolg van de 
mutatie in CARD11 ontstaat hyperactivering in de 
maligne cellen. In deze studie onderzochten Koning 
en collega’s het mechanisme dat in de overige 90% 
van de ABC DLBCL-tumoren - de tumoren zonder 
CARD11-mutatie - verantwoordelijk is voor het 
agressieve gedrag van de maligne cellen. 
Enkele jaren geleden toonden de onderzoekers aan 
dat er bij chronische lymfatische leukemie sprake 
kan zijn van zogeheten antigeen-onafhankelijke, 
autonome activering en proliferatie van de maligne 
cellen. Hierbij vindt activering van de B-cellen 
plaats door dat de B-celreceptoren op de celmem-
braan elkaar als zelf-antigenen herkennen. In deze 

studie laten de onderzoekers zien dat dit ook het 
geval is bij non-GCB DLBCL-tumoren die geen 
CARD11-mutatie dragen. De autonome activering 
werd daarnaast ook waargenomen bij primair 
centraal zenuwstelsel DLBCL (PCNSL) en bij  
primair mediastinaal LBCL (PM LBCL). Deze  
tumortypen blijken bovendien allen gevoelig voor 
de Bruton’s tyrosine kinase (BTK)-remmer aca- 
labrutinib. In DLBCL leg-subtype werd geen auto-
nome activering waargenomen. 

TAKE HOME MESSAGES

• ABC-subtype DLBCL-patiënten hebben een slechte prognose.
• Bij circa 10% kan dit verklaard worden door de aanwezigheid van een 
 CARD11-mutatie.
• Bij CARD11 wildtype ABC-subtype DLBCL is sprake van antigeen-
 onafhankelijke autonome activering.
• Autonome activering is ook aanwezig in PCNSL en PM LBCL.
• Deze tumortypen zijn gevoelig voor acalabrutinib.
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dr. Menno Hovingh    
(UMCG, Groningen)    

18FDG-PET niet geschikt om 
MYC-status bij patiënten met diffuus 
grootcellig B-cellymfoom te bepalen

Bij 10% van de patiënten met diffuus grootcellig 
B-cellymfoom (DLBCL) vertonen de tumorcellen 
een verhoogde expressie van MYC. Deze MYC- 
positieve tumoren hebben een slechtere prognose 
vergeleken met MYC-negatieve tumoren. Dat maakt 
het belangrijk de MYC-status van de patiënt te 
kennen. De gebruikelijke methode om de MYC- 
status te bepalen is ‘fluorescence in situ hybridi-
sation’ (FISH), een laboratoriumtechniek. 

Overexpressie van MYC leidt tot extra aanmaak 
van glucosetransporteiwitten in het celmembraan 
en tot extra aanmaak van diverse enzymen die 
betrokken zijn bij het glucosemetabolisme. Dat 
suggereert dat de aanwezigheid van MYC-over- 
expressie leidt tot een versterkte glucoseopname 
en -metabolisme dat met behulp van 18FDG-PET 
gemeten kan worden. 18FDG-PET zou daarmee 
een manier kunnen zijn om in vivo de MYC-status 
van patiënten met DLBCL te bepalen. 

Voortbordurend op positieve resultaten bij mamma-
carcinoom, onderzochten Hovingh en collega’s de 
geschiktheid van 18FDG-PET om de MYC-status 
te bepalen bij 28 DLBCL-patiënten. Op basis van 
FISH bepalingen waren 14 van hen MYC-positief 
en 14 MYC-negatief. Als positieve controle werd de 
MYC-status ook met 18FDG-PET bij 5 patiënten 
met Burkitt lymfoom (altijd MYC-positief) be-
paald. Op basis van de 18FDG-PET-scans werd 
voor iedere patiënt de maximale glucose-opname-
snelheid (SUVmax), de totale glycolyse-activiteit in 
de tumorlaesies (TLG) en het totale metabool  
actieve tumorvolume (MATV) bepaald. 

Anders dan verwacht, zagen Hovingh en collega’s 
geen verschillen in de gemiddelde waarden voor 
SUVmax, TLG en MATV tussen MYC-positieve en 
MYC-negatieve DLBCL-patiënten (Figuur 1). Wel 
werden er per patiënt verschillen gemeten tussen 
de diverse laesies in de patiënt (intra-individuele 
heterogeniteit). Op grond van deze resultaten con-
cludeerden de onderzoekers dat 18FDG-PET geen 
geschikte methode is om de MYC-status van 
DLBCL-patiënten te bepalen. 

TAKE HOME MESSAGES

• MYC-overexpressie bij DLBCL gaat gepaard met een slechte 
 prognose.
• MYC-overexpressie leidt tot een toename van glucose-opname 
 en -metabolisme.
• 18FDG-PET brengt glucose-opname en -metabolisme in beeld.
• SUVmax, TLG en MATV gemeten op basis van 18FDG-PET 
 verschillen niet significant tussen MYC-positieve en MYC-
 negatieve patiënten.
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dr. Kees van Bergen  
(LUMC, Leiden)  

Lymfoomcellen presenteren 
B-celreceptor neo-epitopen in 
HLA-klasse I

Bij het activeren van cellulaire immuniteit (T-cel 
cytotoxiciteit) speelt de presentatie van neo-anti-
genen (lichaamsvreemde of gemuteerde lichaams- 
eigen peptiden) die aanwezig zijn in een lichaams-
vreemde of afwijkende lichaamseigen cel een cru-
ciale rol. Neo-antigenen worden daarbij aan de 
T-cel gepresenteerd door ze te binden aan HLA- 
klasse I eiwitten op het celoppervlak. De theorie 
luidt dat in geval van B-cellymfomen, cellulaire 
immuniteit tegen de lymfoomcellen geactiveerd 
kan worden door presentatie van neo-epitopen af-
komstig van de B-celreceptor. Deze neo-epitopen 

ontstaan door de mutaties en herschikkingen die 
voortdurend optreden in de V-, D- en J-genen van 
de B-celreceptor. Indirecte aanwijzingen dat dit 
zo is, komen uit studies waarin bij patiënten met 
folliculair lymfoom vaccinatie op basis van B-cel-
receptoren van maligne cellen leidde tot specifieke 
T-cel herkenning van gemuteerde regio’s in de 
B-celreceptor. 

Van Bergen en collega’s onderzochten of het moge-
lijk is de neo-epitopen afkomstig van B-celrecep-
toren te identificeren in lymfoomcellen. Dit zou 
enerzijds de theorie over de rol van de B-celrecep-

tor neo-epitopen bij het tot stand komen van 
T-celcytotoxiciteit tegen B-cellymfomen onder-
bouwen en anderzijds een aanzet kunnen zijn tot 
het gebruik van dergelijk neo-epitopen om – op 
individuele basis – de T-celtoxiciteit bij patiënten 
met een B-cellymfoom te versterken. Van 9 lym-
foomcellijnen isoleerden zij in totaal ruim 50.000 
HLA-klasse I gebonden peptiden. Karakteriseren 
van deze peptiden met behulp van tandem mass- 
aspectometrie wees uit dat 26 van deze peptiden 
potentiële neo-epitopen afkomstig van de B-cel-
receptor konden zijn. Na een nadere validering 
met behulp van synthetische peptiden kon van 
22 peptiden - afkomstig uit 6 van de 9 cellijnen - 
worden vastgesteld dat dit inderdaad neo-epitopen 
zijn van de B-celreceptor in de betreffende lym- 
fomen. Deze resultaten bevestigen volgens van 
Bergen en collega’s dat lymfoomcellen via HLA- 
klasse I moleculen neo-epitopen afkomstig van 
de B-celreceptor presenteren. Deze neo-epitopen 
kunnen mogelijk klinisch worden ingezet om een 
cytotoxische respons tegen de lymfoomcellen in 
gang te zetten en/of te versterken.

TAKE HOME MESSAGES

• Primaire maligne B-cellen presenteren gemuteerde peptiden 
 afkomstig van de B-celreceptor.
• Deze peptiden zijn potentiële neo-antigenen voor CD8 
 T-cellen.
• Deze neo-antigenen kunnen de cytotoxische respons tegen 
 B-cellymfomen in gang zetten of versterken.

Lymfoomcellen 
presenteren via HLA-
klasse I moleculen 
neo-epitopen afkomstig 
van de B-celreceptor

LYMFOOM ABSTRACTS SESSIE 2
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drs. Miranda Meeuwen   
(LUMC, Leiden)  

T-celreceptoren met 
hoge affiniteit voor 
maligne B-cellen

Immuuntherapie tegen B-celmaligniteiten berust 
op de herkenning van op het celoppervlak van de 
maligne cellen geëxposeerde eiwitten door mono-
clonale antilichamen/of chimere antigeenrecep- 
toren (CAR). Het succes van een dergelijke aanpak 
is vaak tijdelijk doordat de geëxposeerde eiwitten 
(door mutaties en klonale selectie) niet langer op 
het oppervlak van de maligne cellen aanwezig 
zijn. Een alternatieve en/of aanvullende aanpak 
zou daarom kunnen zijn een immuunrespons op 
te wekken tegen een lichaamseigen-antigeen dat 
langdurig aanwezig is op de B-cellen. 

Meeuwen en collega’s hebben de eerste stappen 
gezet op dit gebied. Hun doel is T-celreceptoren 
te identificeren die een hoge affiniteit hebben voor 

lichaamseigen antigenen op maligne B-cellen. Hier-
voor karakteriseerden zij epitopen die door ma-
ligne B-cellen werden geëxposeerd in HLA-klasse 
I moleculen. Dit leverde 2 peptiden op die af-
komstig zijn van het gen BANK1 (‘B-Cell Scaffold 
Protein With Ankyrin Repeats 1’), een gen dat 
alleen tot expressie komt in B-cellen. De 2 pep- 
tiden werden gepresenteerd door respectievelijk 
HLA-A*02:01 en HLA-B*07:02. 

Uit 11 gezonde personen (negatief voor HLA-A*02:01 
en HLA-B*07:02) isoleerden zij vervolgens 8 T-cel- 
klonen met een hoge affiniteit voor deze 2 pepti-
den. Deze T-celklonen bleken in staat primaire 
lymfomen (mantelcellymfomen (MCL) en acute 
lymfatische leukemie (ALL)) te herkennen. Ver-
der onderzoek moet uitwijzen in hoeverre deze 
T-celklonen specifiek genoeg zijn om maligne 
B-cellen te onderscheiden van gezonde cellen. In-
dien dit laatste het geval is kan transfer van deze 
BANK1-specifieke T-celreceptor in T-cellen van de 
patiënt leiden tot een doelgerichte T-celrespons. 

TAKE HOME MESSAGES

• Het is mogelijk T-cellen met  
 een hoge affiniteit voor lichaams- 
 eigen peptiden te isoleren.
• T-cellen gericht tegen peptiden  
 van BANK1 herkennen primaire  
 lymfomen (MCL, ALL).
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drs. Matias Mendeville   
(VU medisch centrum, Amsterdam)  

HHV8-negatief effusie-gebaseerd 
lymfoom is een aparte 
pathologische entiteit

Een minderheid van de lymfomen presenteert zich 
in lichaamsholten (pericard, peritoneum, pleurale 
holte). Meestal betreft het dan secundaire presen-
taties van systemische of weefsel gelokaliseerde 
lymfomen, doorgaans diffuus grootcellig B-cellym-
fomen (DLBCL). In een minderheid van de gevallen 
zijn de lymfomen in de lichaamsholten primaire 
lymfomen. De meeste bekende vorm daarvan is 
het primair effusie lymfoom (PEL). PEL is een B- 
cellymfoom welke voorkomt bij mensen die hiv- 
positief zijn en een gecomprimeerde immuniteit 
en een besmetting met humaan herpes virus 8 
(HHV8) hebben. De prognose bij PEL is slecht; 
de mediane overleving bedraagt minder dan 6 
maanden. Recent is een ook een type effusie lym-
foom beschreven bij HHV8-negatieve patiënten; het 
HHV8-negatief effusie-gebaseerd lymfoom (HHV8- 
negatief EBL). Deze patiënten zijn hiv-negatief en 
niet-immuungecompromitteerd. De patiënten heb-
ben een onderliggende aandoening die de oorzaak 
is van de effusie, bijvoorbeeld chronisch hartfalen, 
en de prognose van de aandoening is veel gunstiger 
dan die bij PEL en DLBCL. De patiënten overlijden 
doorgaans als gevolg van de onderliggende comorbi-
diteit en niet als gevolg van de maligne aandoening. 
Vanwege de immuunfenotypische en morfologische 
overeenkomsten met DLBCL en het gebrek aan 
gestandaardiseerde diagnostische criteria voor 
HHV8-negatief EBL wordt HHV8-negatief EBL 
vaak gediagnosticeerd als DLBCL wat leidt tot over-
behandeling. Mendeville en collega’s analyseerden 
retrospectief 50 patiënten met een lichaamsholte 
lymfoom om inzicht te krijgen in de incidentie van 
HHV8-negatief EBL alsmede onderzoek te doen 
naar mogelijke genetische parameters die de aan-
doening ten behoeve van de diagnostiek kunnen 

onderscheiden van de andere lichaamsholte lym-
fomen. De 50 patiënten waren destijds (2000 - 
2015) allen gediagnosticeerd als patiënten met 
DLBCL. Van de 50 patiënten bleek er bij 11 sprake 
van een primair lymfoom in de lichaamsholte; van 
deze 11 waren er 8 HHV8-negatief. Van 2 patiën-
ten kon niet genoeg DNA-materiaal verzameld 
worden voor genetische analyses. 
De verwachting van Mendeville en collega’s was 
dat het indolente karakter van HHV8-negatief EBL 
genetisch weerspiegeld zou worden in een geringe 
mate van genoominstabiliteit (variatie in kopie- 
aantallen van chromosomen). Dat bleek niet het 
geval; de genetische instabiliteit bleek hoger dan 
bijvoorbeeld bij (indolent) folliculair lymfoom en 
vergelijkbaar met DLBCL. De plaatsen in het ge-
noom waar afwijkingen in kopie-aantallen plaats-
vonden kwam grotendeels overeen bij HHV8- 
negatief EBL, DLBCL en folliculair lymfoom: extra 
kopieën van chromosoom 1q, 2p, 3, 7, 8, 12 en 
18, verlies van chromosoom 6q en 15. Specifieke 
afwijking voor HHV8-negatief EBL waren extra 
kopieën van chromosoom13q en 16 en deleties in 
chromosoom 3p en 19p. Verdere validering van 
deze genetische karakteristieken is nog gewenst. 

TAKE HOME MESSAGES

• Sommige patiënten met een lichaamsholte lymfoom krijgen ten 
 onrechte de diagnose DLBCL.
• HHV8-negatief EBL is een primair lymfoom met een gunstige 
 prognose.
• Het indolente gedrag van HHV8-negatief EBL is niet te verklaren 
 uit een geringe mate van genetische instabiliteit.
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drs. Mathilde de Jong    
(UMCG, Groningen)   

WEE1 als potentieel 
doelwit in DLBCL

De huidige standaardbehandeling bij diffuus 
grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), R-CHOP, werkt 
goed, maar mondt bij ongeveer 40% van de pa- 

tiënten na verloop van tijd toch uit in terugkeer 
van de ziekte. Dit heeft geleidt tot een zoektocht 
naar aanvullende doelwitten voor behandeling. 
Een analyse van het genexpressiepatroon in lym-
foomcellen van 1.800 patiënten met DLBCL heeft 
het eiwit WEE1 opgeleverd als potentieel doelwit. 
WEE1 is betrokken bij het regelen van de cel- 
cyclus en komt in verhoogde mate tot expressie in 
zowel gekweekte DLBCL-cellijnen als in maligne 
cellen van patiënten met DLBCL. Daarbij is de 
expressie meer uitgesproken in GCB-DLBCL dan 
in ABC-DLBCL. 

De Jong en collega’s onderzochten (in vitro) de  
effectiviteit van de WEE1-remmer MK1775. 
MK1775 is in staat de expressie van WEE1 te ver-
minderen en de expressie van yH2AX, een marker 
voor DNA-schade, te laten toenemen. Daarbij is 
de gevoeligheid van de DLBCL-cellijnen afhanke-
lijk van de fase van de celcyclus. Toevoegen van 
MK1775 aan rituximab leidt tot een toename van 
celdood, evenals toevoegen van MK1775 aan cy-
clofosfamide. Dit suggereert volgens De Jong en 
collega’s dat MK1775 mogelijk een waardevolle 
aanvulling kan zijn op de huidige R-CHOP-thera-
pie bij DLBCL. 

TAKE HOME MESSAGES

• WEE1 komt in verhoogde mate tot expressie in DLBCL.
• WEE1 is betrokken bij het regelen van de celcyclus.
• Remmen van de activiteit van WEE1 met MK1775 vergroot DNA-schade. 
• Toevoegen van MK1775 aan rituximab leidt (in vitro) tot een toename van 
 celdood.
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dr. Avinash Dinmohamed    
(IKNL, Utrecht)   

Betere overleving bij primair 
centraal-zenuwstelsellymfoom

Het primair centraal-zenuwstelsellymfoom (PCNSL) 
is een zeldzame vorm van lymfoom waarbij er 
sprake is van een extranodaal non-hodgkinlym-
foom (DLBCL) in het centraal zenuwstelsel. Enkele 
recente prospectieve studies suggereren dat de 
overleving van patiënten met PCNSL de afgelopen 
decennia is verbeterd. Gegevens op basis van ‘real- 
world’ registraties om dit te bevestigen, zijn schaars 
(en bijna uitsluitend afkomstig uit de VS).

Om inzicht te krijgen in de Nederlandse situatie 
ten aanzien van PCNSL analyseerden Dinmohamed 
en collega’s de Nederlandse gegevens uit de lande-
lijk dekkende Nederlandse Kankerregistratie van 
1.673 (volwassen) patiënten bij wie tussen 1989 
en 2015 de diagnose PCNSL werd vastgesteld. 
Hierbij keken zij naar de incidentie, primaire be-
handeling en relatieve overleving en de verande-

ringen daarin in de tijd (1989-1995, 1996-2002, 
2003-2008, 2009-2015).
De leeftijdsspecifieke incidentie van PCNSL is 
tussen 1989 en 2015 geleidelijk gestegen voor men-
sen ouder dan 60 jaar, blijkt uit de analyse: van 
0,92 per 100.000 naar 1,75 per 100.000. Dit is 
mogelijk het gevolg van verbeterde diagnose in 
deze leeftijdsgroep. De incidentie onder mensen 
jonger dan 60 jaar is nagenoeg stabiel in de tijd 
(0,22 – 0,25 per 100.000). De behandeling is in 
de loop der tijd voor sommige leeftijdsgroepen 
significant veranderd (Figuur 1). Bij patiënten jonger 
dan 60 jaar is er een consequente toename van 
chemo-radiotherapie: van 27% in de periode 
1989-1995 naar 61% in de periode 2009-2015. 
Bij de patiënten ouder dan 60 jaar is sprake van 
een toename van chemotherapie alleen en een af-
name van radiotherapie. 

Figuur 1. Eerstelijnsbehandeling  

bij patiënten met primair  
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De relatieve overleving nam de afgelopen decennia 
vooral toe voor de patiënten jonger dan 70 jaar. 
De relatieve 5-jaarsoverleving steeg in de leeftijds-
groep jonger dan 60 jaar van 22% naar 55% en 
voor de leeftijdsgroep 60 tot 70 jaar van 15% naar 
35%. Deze verbetering is mogelijk het gevolg  
van het meer toepassen van chemoradiotherapie, 

opperen Dinmohamed en collega’s. Voor de pa- 
tiënten ouder dan 70 jaar bleef de relatieve 5-jaars- 
overleving nagenoeg gelijk: 2% versus 7%.

Vooral voor deze patiënten is er behoefte aan 
nieuwe vormen van behandeling die kunnen bij-
dragen aan een betere overleving.

TAKE HOME MESSAGES

• De incidentie van PCNSL neemt toe onder mensen ouder dan 60 jaar.
• Bij PCNSL-patiënten jonger dan 60 jaar neemt behandeling met 
 chemoradiotherapie toe.
• Bij PCNSL-patiënten ouder dan 60 jaar neemt chemotherapie toe en 
 radiotherapie af.
• De relatieve overleving neemt toe onder patiënten jonger dan 70 jaar.

Interview met 
dr. Avinash Dinmohamed 

DHC
special



DHC SPECIAL2017

DHC SPECIAL APRIL2017

39

dr. Simone Oerlemans  
(IKNL, Utrecht) 

Kwaliteit van leven-metingen 
belangrijk voor lymfoompatiënten

Patiënten die (met succes) worden behandeld  
wegens een lymfoom kunnen als gevolg van de 
behandeling (en de ziekte zelf) zowel lichamelijke 
als geestelijke klachten ontwikkelen, zoals ver-
moeidheid, angst, en een verminderd cognitief 
functioneren. Uit eerdere studies is gebleken dat 
patiënten graag meer informatie willen ontvangen 
over deze klachten. De mate en de ernst van deze 
klachten voor de kwaliteit van leven van de pa- 
tiënt zijn in kaart te brengen met behulp van  
PROMs, ‘patient reported outcome measurements’. 
Oerlemans en collega’s onderzochten in hoeverre 
lymfoompatiënten behoefte hebben om hun eigen 
uitkomsten in te zien en hun eigen uitkomsten te 
willen vergelijken met lotgenoten en/of de gezonde 
populatie. 
 
Om hier inzicht in te krijgen nodigden zij 64 deel-
nemers aan de ‘Patient Reported Outcomes Follo-
wing Initial treatment and Longterm Evaluation of 
Survivorship’ (PROFILES)-studie uit regelmatig 
vragenlijsten in te vullen ten aanzien van kwaliteit 
van leven (EORTC QLQ-C30/CLL16), vermoeid-
heid, angst, depressie (HADS) en neuropathie. De 
uitkomsten hiervan werden (via een computer-
programma) afgezet tegen de gemiddelde uitkom-
sten van lotgenoten (n = 1.550) en de uitkomsten 
bij een controlegroep van gezonde personen (n = 
1.859) gematcht op leeftijd en geslacht. Van de 45 
patiënten die meededen aan het onderzoek gaf 
80% aan graag hun eigen scores te willen inzien. 
Van hen wilde 94% daarbij graag een vergelijking 
zien met de gemiddelde score van lotgenoten en 
64% ook een vergelijking met de gemiddelde score 
van gezonde personen. Bijna alle deelnemers (97%) 
gaven aan deze vorm van informatie als nuttig en 
geruststellend te ervaren. Sommige patiënten gaven 
aan dat deze informatie hen goede aanknopings-
punten bood om met hun behandelaar in gesprek 

te gaan over de mogelijkheden om hun kwaliteit 
van leven te verbeteren of klachten te verminderen. 
De nog lopende LIVE-studie zal duidelijk moeten 
maken of, en zo ja in hoeverre, deze manier van 
informeren van de patiënten over hun kwaliteit van 
leven van invloed is op de mate van zelfmanage-
ment en welbevinden van de patiënt. 

Interview met 
dr. Simone Oerlemans 

TAKE HOME MESSAGES

• Lymfoompatiënten hebben behoefte aan informatie over hun 
 lichamelijke en/of geestelijke klachten.
• Patiënten zijn positief over het krijgen van een terugkoppeling 
 van hun ‘patient reported outcome measurements’ (PROMs).
• Patiënten willen graag hun eigen uitkomsten vergelijken met 
 die van lotgenoten en gezonde personen.

DHC
special
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HODGKINLYMFOOM ABSTRACTS

prof. dr. Marie José Kersten   
(AMC, Amsterdam)  

De Transplant BRaVE-studie: 
fase I resultaten

Ondanks de verbeterde behandelmogelijkheden 
vertoont ongeveer één op de drie patiënten met 
hodgkinlymfoom na enige tijd een recidief of is 
van begin af aan ongevoelig voor de behandeling 
(primair refractair). Deze patiënten komen in aan-
merking voor salvagechemotherapie gevolgd door 
een autologe stamceltransplantatie. Bij ongeveer 
de helft van de patiënten leidt deze behandeling 
alsnog tot genezing. De kans op genezing of op 
een langdurige ziektevrije periode na de autologe 
stamceltransplantatie is onder andere afhankelijk 
van het al dan niet bereiken van een FDG-negatieve, 
metabole complete remissie na de salvagechemo-
therapie. De Transplant BRaVE-studie onderzoekt 
in hoeverre het toevoegen van brentuximab vedotin 
aan de salvagechemotherapie (DHAP) de kans ver-
groot dat de patiënten een FDG-negatieve, meta-
bole complete remissie bereiken voorafgaand aan 
de autologe stamceltransplantatie.

In het fase I deel van de Transplant BRaVE-studie 
zijn bij in totaal 12 patiënten 3 verschillende dose-
ringen salvagechemotherapie getest. Alle patiënten 
zijn behandeld met dezelfde dosis brentuximab 
vedotin (1.8 mg/kg). Dit werd bij 6 patiënten ge-

combineerd met de volledige dosis DHAP (40 mg 
dexamethason, 100 mg/m2 cisplatinum en 2 gr/m2 

cytarabine = dosis niveau 3), en bij 6 patiënten 
met een aangepaste dosis DHAP (bij 3 patiënten 
met 75% cisplatinum plus 100% cytarabine [dosis 
niveau 2] en bij 3 patiënten met 75% cisplatinum 
plus 75% cytarabine [dosis niveau 1]). Van de 12 
patiënten hadden er 10 een eerste recidief en waren 
er 2 primair refractair. De eerstelijnstherapie be-
stond uit ABVD (n = 9) en BEACOPPesc (n = 3).

Bij 7 van de 12 patiënten traden bijwerkingen 
(graad 3 of 4) op: neutropenie (n = 3), trombocyto- 
penie (n = 1), trombo-embolie (n = 1), verhoogd 
transaminase (n = 1) en hypokaliëmie (n = 1). Alle 
patiënten bereikten een metabole, complete re-
missie en waren na een mediane follow-up van 15 
maanden nog steeds in complete remissie. Op 
grond van deze gegevens concludeerden Kersten en 
collega’s dat salvagechemotherapie met brentuxi-
mab vedotin plus DHAP (volledige dosis) goed 
wordt verdragen en effectief is. Deze dosis wordt 
momenteel onderzocht in het fase II deel van de 
Transplant BRaVE-studie (n = 50).

TAKE HOME MESSAGES

• Salvagetherapie (DHAP gevolgd door BEAM en autologe stamceltransplantatie) 
 leidt bij circa 50% van de patiënten met hodgkinlymfoom tot genezing.
• Toevoegen van brentuximab vedotin aan de DHAP-salvagetherapie werd 
 goed verdragen. 
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relapsed and refractory multiple myeloma, whose prior therapy included a proteasome inhibitor and an
immunomodulatory agent and who have demonstrated disease progression on the last therapy.1
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 Darzalex represents a novel targeted mechanism of action.2 It is the first fully human, monoclonal 
antibody therapy targeting CD38 on the surface of multiple myeloma cells.1,2

  Darzalex shows remarkable efficacy in the registered indication of heavily pretreated patients, 
with a median of 5 prior lines of therapy and 87% of them being refractory to a PI and an IMiD.1,2

 Darzalex is a generally well tolerated treatment option with a manageable safety profile.1,2
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dr. Margaretha Roemer     
(VU medisch centrum, Amsterdam)   

9p24.1 kopie-aantal bepaalt 
gevoeligheid voor immuuntherapie

Bij klassiek hodgkinlymfoom zijn de voor de ziekte 
kenmerkende Hodgkin/Reed-Sternberg-cellen door- 
gaans omringd door heel veel (niet-maligne) afweer-
cellen. Desondanks blijft een sterke en effectieve 
immuunrespons tegen de tumorcellen uit. Een be-
kend mechanisme waarmee tumorcellen de im-
muunrespons kunnen onderdrukken is de active-
ring van de PD-1 (‘programmed cell death protein 

1’) signaaltransductieroute in de T-lymfocyten. Dit 
voorkomt activering en proliferatie van de T-cellen. 
Om de PD-1 signaaltransductieroute te kunnen 
activeren, moeten de tumorcellen op hun opper-
vlakte onder andere het eiwit PD-L1 of PD-L2 
(‘programmed death-ligand’) tot expressie brengen. 
Het gen dat codeert voor PD-L1/2 bevindt zich 
op chromosoomlocus 9p24.1. Roemer en collega’s 
brachten in kaart in hoeverre bij hodgkinlymfoom 
genetische afwijkingen in dit chromosoomlocus 
(als gevolg van translocatie, amplificatie, copy gain, 
polysomie of disomie) een rol spelen bij het uit-
blijven van een effectieve immuunrespons tegen 
de tumorcellen.
Een genetische analyse van tumorweefsel van 108 
patiënten met klassiek hodgkinlymfoom toonde 
aan dat er bij op één na alle patiënten sprake was 
van extra kopieën van 9p24.1, voornamelijk als 
gevolg van amplificatie en copy gain. De verhoogde 
aanwezigheid van 9p24.1 is geassocieerd met een 
verhoogde expressie van PD-L1 en PD-L2 in de 
tumorcellen. Daarbij blijkt het type genetische 
afwijking voorspellend te zijn voor de klinische uit-
komst bij standaardbehandeling van de patiënten. 
Patiënten met de hoogste 9p24.1 verandering (am-
plificatie), hadden een slechtere progressievrije 
overleving. Anderzijds is de aanwezigheid van extra 
kopieën van 9p24.1 een positief voorspellende 
factor voor de uitkomst van een immuuntherapeuti-
sche behandeling met PD-1 remmers (CheckMate 
205-studie). De mate van respons op de behande-
ling met de PD-1 remmer is in deze studie positief 
geassocieerd met de mate van amplificatie van 
het 9p24 locus en de hoeveelheid PD-L1 op de 
tumorcellen (H-score) (Figuur 1). Datzelfde geldt 
ook voor de mediane progressievrije overleving. Dat 
betekent dat bij behandeling met PD-1-remmers, 
extra kopieën van 9p24.1 en hoge expressie van 
PD-L1 van een nadelige voorspellende biomarker 
veranderd zijn in een klinisch voordeel.

TAKE HOME MESSAGES

• Tumorcellen bij hodgkinlymfoom hebben bijna altijd extra 
 kopieën van chromosoomlocus 9p24.1.
• 9p24.1 codeert voor PD-L1 en PD-L2, de liganden van PD-1.
• De overexpressie van PD-L1/2 onderdrukt de immuunrespons 
 tegen de tumorcellen. 
• Extra kopieën van chromosoomlocus 9p24.1 en de bijbehorende 
 overexpressie van PD-L1/2 maakt de tumorcellen gevoelig voor 
 behandeling met een PD-1 remmer.
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drs. Esther Drees    
(VU medisch centrum, Amsterdam)  

Plasma vesicle 
microRNA als biomarker 
bij hodgkinlymfoom

De relatief goede resultaten die tegenwoordig bij 
de behandeling van hodgkinlymfoom kunnen 
worden geboekt, maken dat er meer vraag komt 
naar maatwerk in de behandeling. Er zou bij pa- 
tiënten met een goede, snelle respons mogelijk 
voor een minder lange en of zware behandeling 
gekozen kunnen worden dan bij patiënten met een 
partiële, langzame respons en daarmee kunnen 
negatieve korte en lange termijn gevolgen beperkt 
worden. Maatwerk in de behandeling vergt een 
frequente, liefst niet-invasieve monitoring van de 
(metabole) respons tijdens de behandeling. De 
enige niet-invasieve vorm van responsmonitoring 
bij hodgkinlymfoom is momenteel tumorbeeld-
vorming met behulp van FDG-PET. Deze techniek 
is in de praktijk vanwege onder andere de stralings-
belasting en de kosten echter niet frequent toe te 
passen.

Van Eijndhoven en collega’s onderzochten daarom 
de waarde van plasma vesicle microRNA-analyse 
als biomarker bij hodgkinlymfoom. Deze tech-
niek berust op het feit dat tumorcellen blaasjes 
afscheiden in het bloed waarin zich celspecifieke 
microRNA’s bevinden. MicroRNA’s zijn kleine 
nucleotiden (22 baseparen) die o.a. door binding 

aan RNA en DNA productie van specifieke ei- 
witten reguleren. MicroRNA’s kunnen de prolife-
ratie en functies in tumorcellen beïnvloeden. Voor 
diverse tumortypen zijn specifieke microRNA- 
profielen waargenomen. Zo wordt hodgkinlymfoom 
gekenmerkt door afwijkingen in (minstens) 5 typen 
microRNA’s: miR127-3p, miR155-5p, miR21-5p, 
miR24-3p en let7a-5p.
 
Van Eijndhoven en collega’s toonden aan dat de 
verhoogde microRNA-waarden ook aanwezig zijn 
in de plasma vesicles van patiënten met hodgkin-
lymfoom. Behandeling van de patiënten leidt tot 
een snelle daling van de hoeveelheid van deze 
microRNA’s zoals gemeten in de plasma vesicles. 
Latere toename van de hoeveelheid van deze  
microRNA’s in de plasma vesicles is nauw gere- 
lateerd aan het ontstaan van een (FDG-PET geva-
lideerd) recidief. Op basis van deze gegevens con-
cludeerde deze onderzoeksgroep dat een analyse 
van plasma vesicle microRNA’s mogelijk een goede 
optie is om bij patiënten met hodgkinlymfoom de 
respons op behandeling op een weinig invasieve 
manier nauwgezet te volgen. Dit werk is recent 
gepubliceerd (van Eijndhoven et al, JCI Insight, 
2016). 

TAKE HOME MESSAGES

• Er is behoefte aan maatwerk in de behandeling van hodgkinlymfoom.
• Plasma vesicle gebonden microRNA’s vormen mogelijk een goede 
 biomarker om de respons op behandeling bij hodgkinlymfoom te volgen.
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drs. Wouter Plattel      
(UMCG, Groningen)   

TARC als predictieve biomarker 
voor het hodgkinlymfoom

Vroegtijdige responsbepaling met behulp van FDG-
PET-scan na enkele kuren chemotherapie is mo-
menteel de belangrijkste maat om de uitkomst 
van de behandeling bij hodgkinlymfoom te voor-
spellen. De zogenaamde ‘interim FDG-PET’ is ech-

ter geen perfecte voorspeller voor de uiteindelijke 
respons of progressievrije overleving. Daarnaast 
roept de komst van checkpointremmers vragen 
op over de juiste interpretatie hiervan. 
Plattel en collega’s onderzochten daarom in hoe-
verre het meten in plasma van TARC (‘Thymus and 
Activation Regulated Chemokine’), een specifieke 
biomarker voor klassiek hodgkinlymfoom, een al-
ternatief kan zijn voor FGD-PET. Eerdere studies 
hebben aangetoond dat de TARC-concentratie in 
het plasma al na één behandelcyclus goed correleert 
met de uiteindelijke respons.

In deze studie vergeleken Plattel en collega’s de 
FDG-PET-score halverwege de behandeling met 
de TARC-meting wat betreft hun voorspellende 
waarde voor de duur van de progressievrije over-
leving. Hiervoor analyseerden ze FDG-PET-ge- 
gevens (Deauville score) en TARC-waarden van 112 
hodgkinlymfoompatiënten (n=66, ‘early stage’- 
patiënten, n= 46 ‘advanced stage’-patiënten). De 
studie toonde allereerst aan dat de hoeveelheid 
TARC in het plasma zowel correleert met het sta-
dium van de ziekte als met het tumorvolume. Bij 
alle patiënten met een (metabole) complete respons 
daalt de hoeveelheid TARC in het plasma al na de 
eerste behandelcyclus tot normale waarden. Bij 
patiënten met een partiële respons of ziekteprogres-
sie treedt geen daling op van de hoeveelheid TARC 
in het plasma. De TARC-metingen correleren met de 
FDG-PET-scores en hebben zelfs een betere posi-
tief voorspellende waarde voor de progressievrije 
overleving (HR 9,9 versus 4,2 voor respectievelijk 
TARC en FDG-PET) (Figuur 1). Plattel en collega’s 
stelden op basis van deze uitkomsten dat TARC- 
meting een goede vervanger kan zijn voor interim 
FDG-PET als biomarker bij het hodgkinlymfoom.

TAKE HOME MESSAGES

• Vroegtijdige responsevaluatie is een goede manier om de 
 uiteindelijke uitkomst van de behandeling bij hodgkinlymfoom 
 te voorspellen.
• Interim FDG-PET is hiervoor de meeste gebruikte, maar geen 
 perfecte voorspeller voor de uiteindelijke uitkomst.
• De hoeveelheid TARC in serum of plasma correleert met het
 tumorvolume van het hodgkinlymfoom.
• De hoeveelheid TARC halverwege de behandeling is een even 
 goede, zo niet betere, voorspeller voor de uitkomst van de 
 behandeling bij hodgkinlymfoom als interim FDG-PET.
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Figuur 1. Voorspellende waarde 

van FDG-PET (A) en TARC (B) 

voor progressievrije overleving bij 

hodgkinlymfoompatiënten.
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dr. Rianne Veenstra    
(UMCG, Groningen)

De functionele betekenis 
van een SNP in TCF-3 
bij hodgkinlymfoom

Recente ‘genome-wide association’ studies (GWAS) 
bij hodgkinlymfoom hebben diverse genetische 
varianten opgeleverd die (mogelijk) een rol spelen 
bij de individuele gevoeligheid voor het ontwikke-
len van hodgkinlymfoom. Eén van de gevonden 
varianten is een SNP (rs1860661) in intron 2 van 
het TCF-3-gen. De aanwezigheid van deze SNP is 
geassocieerd met een verminderde vatbaarheid 
voor het ontwikkelen van hodgkinlymfoom. TCF-3 
is een transcriptiefactor die betrokken is bij de 
rijping van normale T- en B-cellen. De expressie 
van TCF-3 kan worden onderdrukt door enkele 
eiwitten (ID2, ABF-1, NOTCH1) waarvan de ex-
pressie bij hodgkinlymfoom sterk is toegenomen. 
Een verminderde expressie en/of activiteit van 
TDF-3 is geassocieerd met verlies van B-celfeno-
type, hetgeen kenmerkend is voor tumorcellen bij 
klassiek hodgkinlymfoom. 
In deze studie toonden Veenstra en collega’s aan 
dat homozygotie voor de SNP in het TCF-3 gen 
geassocieerd is met een verhoogde expressie van 
TCF-3. Het verminderen van de expressie van 
TCF-3 leidde in 2 B-cellijnen afkomstig van hodg- 
kinlymfoompatiënten tot een lichte onderdrukking 
van de celgroei en in 1 B-cellijn tot een lichte toe-
name van de celgroei. Het remmen van TCF-3 
leidde in T-cellen afkomstig van gezonde controles 
tot een verminderde celgroei, maar had in T-cellen 
van patiënten geen invloed op de celgroei. Het uit-
schakelen van TCF-3 veroorzaakte een verandering 
in het expressieniveau voor tal van genen. Verder 
onderzoek moet uitwijzen of, en zo ja in hoeverre, 
deze genen betrokken zijn bij het ontstaan van 
hodgkinlymfoom.

TAKE HOME MESSAGES

• Een SNP in TCF-3 is geassocieerd met een verminderde kans 
 op het ontwikkelen van hodgkinlymfoom.
• Homozygotie voor deze SNP gaat gepaard met een 
 verhoogde expressie van TCF-3.
• Een verminderde expressie van TCF-3 is geassocieerd met 
 verlies van B-celfenotype en bevordert daardoor mogelijk de 
 overleving van tumorcellen bij hodgkinlymfoom.
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Swammerdamprijs 2017

CD38 komt in hoge mate tot expressie op multipel 
myeloom (MM)-cellen, en speelt een belangrijke rol 
bij de hechting van tumorcellen aan hun micro- 
omgeving en is tevens betrokken bij signaaltrans-
ductieprocessen in MM-cellen. Hierdoor is CD38 

een interessant therapeutisch doelwit. Daratumu-
mab is een humaan antilichaam tegen CD38 dat 
een sterk complement geïnduceerde cytotoxiciteit 
opwekt. Van de Donk en collega’s hebben de af-
gelopen jaren onderzoek gedaan naar het precieze 
werkingsmechanisme van daratumumab, naar de 
klinische effecten ervan en naar het optimale ge-
bruik in de klinische praktijk van daratumumab.

Het onderzoek naar het mechanisme wees uit dat 
de binding van daratumumab aan CD38 op MM- 
cellen leidt tot activering en rekrutering van tumor-
celdodende macrofagen en NK-cellen èn comple-
ment geïnduceerde celdood initieert. Behandeling 
met daratumumab veroorzaakt in vivo echter al  
na één infusie een zeer sterke afname van CD38- 
expressie op de tumorcellen, zowel in responders 
als in niet-responders. Dat wijst erop dat daratu-
mumab aanvullende effecten heeft die maken dat 
sommige patiënten toch jarenlang in remissie 
kunnen blijven. Aanvullend onderzoek wees uit 
dat CD38 ook tot expressie komt op diverse typen 
immuuncellen, waaronder regulatoire T- en regu-

latoire B-cellen. Deze immuunsupressorcellen blij-
ken zeer gevoelig voor daratumumab; al na één 
infusie zijn deze cellen amper nog aanwezig in de 
patiënt. Deze afname van immuunsupressorcellen 
geeft ruimte voor een klonale expansie van CD4- 
positieve en CD8-positieve cellen waardoor im-
muniteit tegen de tumorcellen toeneemt.

Klinische studies toonden vervolgens aan dat cir-
ca 1/3 van de patiënten een positieve respons 
vertoont op de behandeling met daratumumab. 
Daarbij blijkt een hoge CD38-expressie gepaard 
te gaan met een hogere kans op een respons op 
de behandeling. De CD38-expressie is echter niet 
absoluut voorspellend voor al of niet respons op 
daratumumab-monotherapie.
Vervolgens is - eerst in het lab en in diermodellen - 
gezocht naar combinatietherapieën met daratumu-
mab. Zoals de combinatie van lenalidomide met 
daratumumab. In een muizenmodel voor MM werd 
sterke synergie waargenomen tussen daratumumab 
en lenalidomide. Dit is vervolgens bevestigd in 

Sinds 2007 reikt de Nederlandse Vereniging voor Hematologie eenmaal per 2 jaar tijdens 
het Dutch Hematology Congress, de Swammerdamprijs uit aan een talentvolle hematoloog 
jonger dan 45 jaar. Dit jaar viel de eer te beurt aan dr. Niels van de Donk (VU medisch centrum, 
Amsterdam) voor zijn onderzoek naar de rol van CD38 bij multipel myeloom. Hieronder een 
samenvatting van de presentie die hij over zijn bekroonde onderzoek hield.

Een hoge CD38 expressie 
gaat gepaard met een hogere 
kans op een respons op 
daratumumab-behandeling
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klinische studies, waaronder recent in de fase III 
Pollux-studie. Toevoegen van daratumumab aan 
de (standaardbehandeling) met lenalidomide-dexa-
methason leidde bij patiënten met recidiverend/
refractair (RR)MM tot een hoger objectief respons- 
percentage (94% versus 77%) en een betere pro-
gressievrije overleving na 18 maanden (77% ver-
sus 50%; HR 0,36) dan de behandeling met lena-
lidomide-dexamethason alleen (zie Figuur 1). Ook 
bereikten meer patiënten minimale residuele ziekte 
(‘minimal residual disease’, MRD)-negativiteit bij 
toevoegen van daratumumab aan lenalidomide- 
dexamethason. 

Een andere interessante combinatie is die van da-
ratumumab met ATRA (‘all-trans retinoic acid’). 
Onder invloed van ATRA neemt de expressie van 
CD38 op MM-cellen toe, bleek uit in vitro onder-
zoek. Tevens werd in een muizenmodel voor MM 
een forse versterking gezien van het effect van dara-
tumumab door gelijktijdige behandeling met ATRA 
(dat zelf weinig antitumoractiviteit vertoonde). Dit 
gold ook voor tumoren in het stadium van pro-
gressie. Op basis hiervan is nu een klinische fase I/
II studie gestart naar het effect van de combinatie 
ATRA plus daratumumab bij patiënten die refractair 
zijn voor of recidiveren na daratumumab-mono-
therapie. Een andere fase I/II-studie die in de loop 
van dit jaar zal starten onderzoekt de combinatie 
van daratumumab met de PD-1 remmer nivolumab 
bij patiënten met RRMM. De rationale hiervoor is 
de constatering dat onder invloed van daratumu-

mab de hoeveelheid T-cellen toeneemt en dat op 
T-cellen  en  MM-cellen sprake is van overexpressie 
van respectievelijk PD1 en PD-L1. Een tweede arm 
in deze studie test het effect van daratumumab 
plus nivolumab plus lenalidomide (plus dexame-
thason). 

Het onderzoek naar het optimaal gebruik van  
daratumumab in de dagelijkse praktijk richt zich 
onder andere op het verminderen van de kans op 
infusiereacties en op het tegengaan van de ver- 
storende werking die daratumumab heeft op diverse 
assays zoals bloedtransfusietesten en het meten 
van de mate van respons op de behandeling. 

Figuur 1. Effect van het toe-

voegen van daratumumab aan 

lenalidomide-dexamethason 

(DRd) versus lenalidomide-

dexamethason (Rd) alleen op 

de progressievrije overleving 

(‘progression-free survival’, PFS) 

bij RRMM-patiënten.
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TAKE HOME MESSAGES

• CD38 komt sterk tot expressie op MM-cellen en vormt 
 daardoor een potentieel therapeutisch doelwit.
• Het monoclonaal antilichaam daratumumab bindt specifiek 
 aan CD38.
• Daratumumab initieert activering van macrofagen en NK-cellen, 
 en induceert complement-gemedieerde cytotoxiciteit.
• Daratumumab vermindert de hoeveelheid immuunsuppressor-
 cellen (Tregs en Bregs).
• Lenalidomide versterkt het effect van daratumumab bij MM.
• ATRA versterkt het effect van daratumumab bij MM.
• Mogelijk is er synergie tussen daratumumab en nivolumab 
 bij MM.
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LAPTOP SESSIES

Laptop sessies
Tijdens het ‘Dutch Hematology Congress’ waren er 
2 interactieve laptop sessies waar met de auteurs 
kon worden gesproken over hun data. 

Stamceldonatie 60+
Video-interview met dr. Tanja 

Netelenbos (LUMC, Leiden) over 
uitkomsten van een survey bij oudere 

potentiële stamceldonoren.

In deze retrospectieve studie zijn 184 oudere 
potentiële stamceldonoren opgenomen, van wie 
er uiteindelijk 20% zijn afgekeurd voor donatie. 

In het interview gaat Netelenbos in op de 
redenen voor afkeuring, op de resultaten 

van de donatie en geeft zij aanbeve-
lingen voor de klinische praktijk.
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Nieuws van CMyLife
Video-interview met prof. dr. Nicole Blijlevens 
en dr. Karin Braspenning (beiden werkzaam in 

het Radboudumc, Nijmegen) over CMyLife 
(www.cmylife.nl), een online platform 

voor mensen met CML, hun naasten 
en zorgverleners.

Braspenning gaat in op 
hoe de effecten van het CMyLi-

fe-platform gemeten gaan worden. De 
pre-test is afgenomen bij patiënten die nog 

geen gebruik hebben gemaakt van CMyLife. 
Uit de pre-test kwamen nieuwe  aandachts-

punten naarvoren die CMyLife in de toekomst 
kan gaan oppakken. De resultaten van de 
pre-test zullen worden vergeleken met de 
resultaten van patiënten die 6 maanden 

gebruik maken van CMyLife. In het 
interview worden de resultaten van 

de pre-test per vragenlijst 
toegelicht.

Blijlevens: ‘sinds 
de introductie in april 2016 

werd het CMyLife-platform door 
meer dan 500 patiënten gebruikt. De 

eerste insteek van het platform is om patiënten 
met CML goed te informeren en hen meer regie 

over hun ziekte te geven.’ Blijlevens stelt verder in dit 
vraaggesprek dat de ‘stip aan de horizon’ uiteindelijk 
is om alle gegevens te integreren om zo tot een juiste 
besluitvorming per patiënt te komen. De doelen voor 

2017 zijn dat iedere CML-patiënt in 2017 gebruik 
maakt van CMyLife, alle zorgverleners ook be-
trokken zijn bij CMyLife en dat er input wordt 

gegenereerd die uiteindelijk tot toe-
komstige aanpassingen in de 

richtlijnen gaan zorgen. 
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Het onderzoek van de afgelopen 10 jaar bij acute 
myeloïde leukemie (AML) heeft diverse genetische 
en moleculaire markers opgeleverd die op 3 manie-
ren te gebruiken zijn in de kliniek, stelt Jansen. 
Prognostische markers zeggen iets over de ernst 
van het beloop van de ziekte en kunnen dienen 
als leidraad voor het kiezen van de meest passende 
therapie; bijvoorbeeld de intensiteit van chemo-
therapie en het wel of geen stamceltransplantatie 
uitvoeren. Predictieve markers zeggen iets over de 
reactie van de patiënt op een bepaalde therapie 
en sturen daardoor mede de therapiekeuze, zoals 
het gebruik van imatinib bij BCR-ABL positieve 
AML-patiënten. Moleculaire markers zijn tenslotte 
te gebruiken om het effect van de therapie in 
kaart te brengen, zoals een minimale residuele 
ziekte (‘minimal residual disease’, MRD) meting. 
Deze metingen zijn te gebruiken om de therapie nog 
meer af te stemmen op de individuele patiënt.
Inmiddels zijn er meer dan 100 verschillende ge-
nen bekend die bij patiënten met AML een mutatie 
kunnen dragen, waarvan er slechts enkele in een 
aanzienlijk percentage van de patiënten voorkomt. 
Op grond van de functionaliteit van het eiwit 
waarvoor ze coderen, zijn de gemuteerde genen 
in te delen in een beperkt aantal klassen. Ze zijn 
bijvoorbeeld betrokken bij de aanmaak van groei-
factorreceptoren, de aanmaak van schakels van 
intracellulaire signaaltransductieroutes, de aan-
maak van transcriptiefactoren, bij epigenetische 
veranderingen in de cel of bij apoptose. Inzicht  
in het precieze genetische profiel van de patiënt 
kan daardoor iets zeggen over op welk niveau het 
misgaat en op welk niveau ingrijpen het meest 
gewenst is. 
Eén enkele mutatie is echter zelden voldoende 

om een cel te laten ontsporen tot een maligne cel. 
Zo leverde een genetische analyse van 12 AML- 
patiënten 171 mutaties op in 156 genen, een ge-
middelde van 13 mutaties per patiënt. Gemiddeld 
3 van die 13 mutaties vormen de drijvende kracht 
achter de groei van de afwijkende celkloon, de 
overige 10 zijn passenger-mutaties; zij liften mee 
met de drijvende mutaties. Daarbij treden vaak 
vaste combinaties van mutaties op, bijvoorbeeld 
in IDH1/2 en NPM1, en ook mutaties die nooit 
samen voorkomen, zoals in IDH1/2 en TET2. Dat 
laatste is te verklaren door het feit dat beide genen 
betrokken zijn bij eenzelfde intracellulair proces, 
namelijk demethylering van DNA (teniet doen van 
een epigenetische verandering van het DNA). Is 
er al een mutatie aanwezig in 1 van deze 2 genen, 
dan levert een mutatie in het andere gen geen  
extra overlevingsvoordeel op voor de cel en zal 
deze cel geen klonale expansie ondergaan. Dit 
wederzijds uitsluiten van elkaar van mutaties heeft 
consequenties voor de therapie. Het is bijvoorbeeld 
niet zinvol IDH1/2 te blokkeren bij een TET2- 
gemuteerde patiënt, aangezien de betreffende sig-
naaltransductieroute als gevolg van de TET2- 
mutatie toch al stilligt. Het feit dat de meeste 
AML-cellen meer dan één mutatie bevatten, be- 
tekent ook dat niet alle patiënten met eenzelfde 
mutatie dezelfde respons zullen vertonen op een 
bepaalde therapie. De bijkomende mutaties kunnen 
namelijk van invloed zijn op de respons op die 
therapie. Dit maakt het kiezen van de optimale 
therapie complex.
Onder druk van therapie kunnen er nieuwe, ge-
muteerde celklonen de kans krijgen uit te groeien. 
Dit maakt dat er zich onder invloed van de be-
handeling en door onderlinge competitie van cel-

ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE 

Toekomst behandeling 
acute myeloïde leukemie
In de sessie over de toekomst van de behandeling van acute myeloïde leukemie bespraken achter-
eenvolgens prof. dr. Joop Jansen (Radboudumc, Nijmegen) en dr. Mojca Jongen-Lavrencic (Erasmus 
MC, Rotterdam) de recente moleculaire en genetische inzichten ten aanzien van acute myeloïde 
leukemie en hoe deze vertaald (kunnen) worden naar praktische toepassingen in de kliniek.

Interview met 
prof. dr. Gerwin Huls 
(UMCG, Groningen)
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Productinformatie bij advertentie elders in dit blad 

Verkorte productinformatie Darzalex (daratumumab) voor gebruik in Nederland

▼  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheids informatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren 

in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. 

Darzalex 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie. Samenstelling Daratumumab is een humaan monoklonaal IgG1κ‑antilichaam tegen 

CD38‑antigeen. Elke injectieflacon van 5 ml bevat 100 mg daratumumab (20 mg daratumumab per ml). Elke injectieflacon van 20 ml bevat 400 mg 

daratumumab (20 mg daratumumab per ml). Indicaties Darzalex als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met 

gerecidiveerd en refractair multipel myeloom, bij wie de voorgaande behandeling bestond uit een proteasoomremmer en een immunomodulerend middel 

en die bij de laatste behandeling ziekteprogressie hebben vertoond. Dosering en toediening Darzalex is bestemd voor intraveneus gebruik. Het wordt 

toegediend als intraveneuze infusie na verdunning met natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie. Voor instructies over verdunning van het 

geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie SmPC. De aanbevolen dosis is Darzalex 16 mg/kg lichaamsgewicht toegediend als intraveneuze infusie 

volgens het volgende behandelschema: week 1 tot en met 8: wekelijks; week 9 tot en met 24: tweewekelijks; vanaf week 25 tot aan ziekteprogressie: 

vierwekelijks. De infusie met Darzalex dient intraveneus te worden toegediend met de gepaste initiële infusiesnelheid, zoals getoond in de SmPC. 

Stapsgewijze verhoging van de infusiesnelheid (zie SmPC), kan enkel overwogen worden indien de voorgaande infusie met daratumumab goed 

werd verdragen. Darzalex moet worden toegediend door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, in een omgeving waar reanimatie faciliteiten 

voorhanden zijn. Vóór en na de infusie moet medicatie worden toegediend om het risico op infusiegerelateerde reacties (IRR’s) met daratumumab te 

beperken zie hiervoor de SmPC. Aanpak van infusie gerelateerde reacties In het geval van IRR’s ‑ ongeacht de graad/ernst ‑ de Darzalex‑infusie 

onmiddellijk onderbreken en de symptomen behandelen. Voor de behandeling van IRR’s kan het daarnaast nodig zijn de infusiesnelheid te verlagen of 

de behandeling met Darzalex stop te zetten zie hiervoor de SmPC. Contra‑indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in 

de SmPC vermelde hulpstoffen. Waarschuwingen Infusiegerelateerde reacties (IRR’s) werden gemeld bij ongeveer de helft van alle patiënten die met 

Darzalex werden behandeld. Monitor deze patiënten tijdens de gehele infusie en in de periode na de infusie. De meerderheid (95%) van de IRR’s trad op 

bij de eerste infusie. Vijf procent van alle patiënten kreeg bij meer dan één infusie een IRR. Daratumumab bindt aan CD38 dat in geringe mate tot expressie 

komt op rode bloedcellen (RBC’s), wat aanleiding kan geven tot een positieve indirecte Coombstest. Een positieve indirecte Coombstest ten gevolge van 

daratumumab kan tot 6 maanden na de laatste infusie met daratumumab voorkomen. Er dient rekening mee te worden gehouden dat aan RBC’s gebonden 

daratumumab de detectie van antilichamen tegen minor‑antigenen in het serum van de patiënt kan maskeren. De bepaling van de bloedgroep (ABO) 

en resusfactor van een patiënt wordt niet beïnvloed. Patiënten dienen getypeerd en gescreend te worden alvorens de behandeling met daratumumab 

te starten in overeenstemming met de lokale praktijken. Rode‑bloedcelgenotypering wordt niet beïnvloed door daratumumab en kan op ieder moment 

uitgevoerd worden. Indien een bloedtransfusie is gepland, dient het bloedtransfusiecentrum van deze interferentie met de indirecte antiglobulinetest op de 

hoogte te worden gesteld (zie SmPC). Wanneer een noodtransfusie nodig is, kunnen ABO/RhD‑compatibele RBC’s zonder kruisproef worden gegeven 

volgens de voorschriften van de lokale bloedbank. Daratumumab is een humaan monoklonaal IgG‑kappa antilichaam dat gedetecteerd kan worden via 

zowel de serumproteïne‑elektroforese (SPE)‑ als immunofixatie (IFE)‑tests die gebruikt worden voor de klinische monitoring van endogeen M‑proteïne 

(zie SmPC). Deze interferentie kan bij sommige patiënten met IgG‑kappa myeloomproteïne invloed hebben op de bepaling van de complete respons en 

van de ziekteprogressie. Interacties Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd. Het is niet waarschijnlijk dat renale uitscheiding en metabolisering 

door leverenzymen van intact daratumumab belangrijke eliminatieroutes zouden vormen. Er wordt bijgevolg niet verwacht dat variaties in de enzymen die 

geneesmiddelen metaboliseren de eliminatie van daratumumab beïnvloeden. Door de hoge affiniteit voor een unieke epitoop op CD38 wordt niet verwacht 

dat daratumumab geneesmiddelmetaboliserende enzymen zal veranderen. Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Vrouwen die zwanger 

kunnen worden, moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens en gedurende 3 maanden na het stoppen van de behandeling met daratumumab. Er zijn 

geen gegevens beschikbaar uit onderzoek bij dieren of bij mensen om het risico van gebruik van daratumumab tijdens de zwangerschap te beoordelen. 

Het is niet bekend of daratumumab bij de mens of bij dieren in de melk wordt uitgescheiden. Er zijn geen gegevens beschikbaar om te bepalen wat de 

mogelijke effecten zijn van daratumumab op de vruchtbaarheid bij de man of de vrouw. Rijvaardigheid Darzalex heeft geen of een verwaarloosbare 

invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Vermoeidheid is echter gemeld bij patiënten die daratumumab gebruiken en 

dit dient in overweging te worden genomen bij het rijden of het bedienen van machines. Bijwerkingen zie SmPC. De bijwerkingen die het vaakst werden 

gemeld waren IRR’s (48%). Infusiegerelateerde reacties omvatten onder meer: neusverstopping, hoesten, koude rillingen, allergische rhinitis, keelirritatie, 

dyspneu, nausea (alle ≥ 5%), bronchospasme (2,6%), hypertensie (1,3%) en hypoxie (1,3%). De mediane tijd tot het optreden van een reactie was 1,5 uur 

(bereik: 0,02 tot 9,3 uur). De mediane infusieduur bij de eerste, tweede en daaropvolgende infusies was respectievelijk 7,0; 4,6 en 3,4 uur. Andere frequent 

gemelde bijwerkingen (≥ 20%) waren vermoeidheid (39%), pyrexie (21%), hoesten (21%), nausea (27%), rugpijn (23%), bovenste luchtweginfectie (20%), 

anemie (27%), neutropenie (22%) en trombocytopenie (20%). Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 

melden via www.lareb.nl. Verpakking Type 1‑glazen injectieflacon met elastomeersluiting en aluminium afsluiting met een flip‑offdop met daarin 100 mg 

daratumumab. Verpakking met 1 injectieflacon. Uitgebreide productinformatie beschikbaar op www.janssen.com/nederland Datum mei 2016.
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klonen tijdens het ziekteproces bij iedere patiënt 
een unieke klonale evolutie voltrekt waarbij cel-
klonen kunnen verdwijnen en andere – meer of 
minder agressieve- celklonen de overhand kunnen 
krijgen. Door regelmatig tijdens het ziekteproces 
het genetisch profiel van de maligne cellen van de 
patiënt nauwkeurig in kaart te brengen is het in 
principe mogelijk op ieder moment die therapie 
te kiezen die het meest geschikt is om de dan 
aanwezige maligne celklonen te bestrijden, sluit 
Jansen zijn voordacht af. 
Jongen-Lavrencic gaat vervolgens in op de vraag 
wanneer de door Jansen beschreven nieuwe in-
zichten leiden tot een andere behandeling. Zij 
splitst deze vraag op in 3 deelvragen. De eerste 
luidt: wat is er al bereikt op het gebied van de 
behandeling van AML? Ze laat zien dat de ziekte 
inmiddels bij zo’n 85% van de patiënten met de 
huidige behandelingen in een complete remissie 
komt en bij 40% daadwerkelijk genezen is. Daar-
mee is het succes van de behandeling de afgelopen 
3 decennia flink verbeterd. Dat succes geldt echter 
niet voor de patiënten ouder dan 60 jaar; bij hen 
is de afgelopen 30 jaar geen noemenswaardige 
winst geboekt in overleving. Het behaalde succes 
is te danken aan de betere risicoschatting van de 
patiënt op basis van genetische kenmerken en 
daar de therapie op aan te passen en die therapie 
vervolgens te monitoren en zo nodig bij te stellen, 
stelt Jongen-Lavrencic. De hoeksteen van de the-
rapie is nog steeds intensieve chemotherapie aan-
gevuld met stamceltransplantatie. 
De tweede vraag die Jongen-Lavrencic stelt is: 
wat hebben we geleerd van de genetische studies? 
Haar antwoord is: complexiteit. De genetica heeft 
geleerd dat er een enorme complexiteit en hetero-
geniteit bestaat tussen zowel individuele AML- 
patiënten, maar ook binnen 1 patiënt. De gene- 
tische defecten en epigenetische veranderingen 
kunnen zich op allerlei niveaus bevinden, de ene 
AML-cel in een patiënt is de andere AML-cel niet 
in dezelfde patiënt waarbij de genetische defecten en 
epigenetische veranderingen ook nog veranderen 
in de tijd. De processen waarbij de gemuteerde en/
of epigenetisch veranderde genen zijn betrokken 
vormen het aangrijpingspunt voor tal van nieuwe 
medicijnen die bij AML worden getest. Jongen- 
Lavrencic loopt ze langs. 
De hypomethylerende middelen decitabine en aza-
citidine zijn inmiddels op de markt voor patiënten 

die niet in aanmerking komen voor een stamcel-
transplantatie. In de totale patiëntengroep ver- 
beteren ze de overleving slechts licht, maar voor 
decitabine is recent aangetoond dat patiënten met 
een p53-mutatie wel allemaal in een complete re-
missie komen na een behandeling met dit middel. 
Het uitvoeren van dergelijke subanalyses op basis 
van het (epi)genetische profiel van patiënten zal 
in de toekomt een grote vlucht nemen, verwacht 
Jongen-Lavrencic. Andere middelen die ingrijpen 
op het epigenetisch profiel van de AML-cellen zijn 
de IDH1- en IDH2-remmers. In de eerste klinische 
(fase I en II) studies induceren dergelijke middelen 
bij 15-17% van de patiënten een complete remissie, 
die echter niet lang aanhoud (mediaan 7 maanden). 
Middelen die aangrijpen op de FLT3-receptorkina-
se, zoals midostaurine en gilteritinib, induceren 
bij 45-55% van de patiënten een complete remissie 
en overlevingswinst in combinatie met intensieve 
chemotherapie bij patiënten met een FLT3-ITD 
mutatie. Selinexor, een remmer van de nucleaire 
transporter XPO1, induceert bij ongeveer 55% van 
de patiënten een complete remissie. Het anti-CD33- 
antilichaam-conjugaat vadastuximab talirine be-
haalt 58-73% complete remissie. Het wordt nu ge-
test in combinatie met hypomethylerende midde-
len. De resultaten van checkpointinhibitors als 
pembrolizumab, nivolumab en ipilimumab zijn 
vooralsnog teleurstellend, sluit Jongen-Lavrencic 
haar opsomming van nieuwe middelen bij AML af.

TAKE HOME MESSAGES

• Genetische en moleculaire markers zijn te gebruiken voor 
 prognose, predictie en monitoring. 
• Een AML-cel heeft gemiddeld 13 mutaties waarvan 3 drijvende  
 mutaties en 10 passengers.
• Sommige mutaties komen vaak tegelijk voor, andere mutaties 
 sluiten elkaar uit.
• Tijdens het ziekteproces vindt een voortdurende klonale 
 evolutie plaats.
• Vooral bij oudere AML-patiënten is het succes van de 
 behandeling nog mager.
• Het genetisch profiel levert inzicht in de gevoeligheid voor 
 therapie.
• De genetische kennis heeft aanzet gegeven tot nieuwe medi-
 cijnen waarvan sommige veelbelovend zijn in de eerste 
 klinische studies.
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KEYNOTE LECTURE 

De metabole poort-
wachters in B-celtumoren

Dat de energievoorziening de achilleshiel kan zijn 
van maligne cellen is een voor de hand liggende 
gedachte. Toch vormde dit theoretische concept 
niet het startpunt van de wetenschappelijke route 
die Müschen en zijn collega’s de afgelopen jaren 
hebben afgelegd, bleek uit zijn voordracht. Die 
route startte namelijk bij een analyse van genex-
pressieprofielen van zo’n 14.000 patiënten met 
36 verschillende soorten kanker. Deze analyse 
liet voor tientallen genen zien in welke mate hun 
expressie is gerelateerd aan de klinische uitkomst 

van de patiënten. Het levert per tumorsoort setjes 
op van ‘evil genes’ - genen die een slechte over- 
leving voorspellen - en ‘friendly genes’- genen die 
een gunstig effect hebben op de overleving. Voor 
patiënten met een pre-B-cel acute lymfoblastaire 
leukemie zijn onder andere PTEN, SHIP1 en 
DUSP6 ‘evil genes’. Dat zette Müschen en collega’s 
er toe aan zich nader te richten op de B-celrecep-
torsignalering. Immers, de producten van deze 3 
genen zijn allen betrokken bij het regelen van de 
sterkte van de intracellulaire signaalroute die ge-
koppeld is aan de B-celreceptor. Activering van 
de B-celreceptor (door binding van een ligand) 

leidt onder andere tot de fosforylering van respec-
tievelijk SYK, PI3K en ERK, de eerste schakels in 
de B-celreceptorsignaaltransductieroute. PTEN, 
SHIP1 en DUSP6 zijn enzymen die de fosforylering 
van SYK, PI3K en ERK weer teniet kunnen doen 
en zo de activering van de signaaltransductieroute 
kunnen remmen. 

De normale immunologische selectie van pre- 
B-cellen vereist activering van de B-celreceptor-
signaaltransductieroute. Zonder signaal - dat wil 
zeggen zonder stimulering van een antigeen- 
specifieke receptor op de B-cel - zal de B-cel niet 
kunnen prolifereren en overleeft de betreffende 
B-cel niet. Treedt er echter een te sterke activering 
op van de B-celreceptorsignaaltransductieroute, 
bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een auto- 
reactieve B-celreceptor, dan treedt de auto-immuun 
controle (AIC) in werking en zal de betreffende 
B-cel ook niet overleven. Ook in maligne B-cellen 
- waarin de activering van de B-celreceptor als ge-
volg van een mutatie vaak versterkt is - moet er 
een balans zijn tussen activering en remming van 
de B-celreceptorsignaaltransductieroute wil de 
cel kunnen overleven. Die balans valt in principe 
op 2 manieren te verstoren, liet Müschen zien. Je 
kunt ten eerste de activering van de signaaltrans-
ductieroute via de B-celreceptor tegengaan met 
middelen die de kinase-activiteit van de receptor 
blokkeren. SYK, PI3K en ERK worden dan niet 
gefosforyleerd, de signaaltransductieroute valt  
stil en er is te weinig signaal voor proliferatie en 
deling van de maligne cellen. Dit is de manier 

In de internationale politiek is het een beproefd drukmiddel: knijp de energie- 
voorziening van je vijand af en je krijgt snel je zin. In zijn keynote lecture liet  
prof. dr. Markus Müschen (University of California, San Francisco) zien dat  
(pre-)maligne B-cellen profiteren van een verstoorde energievoorziening in  
de cel, maar dat dit ook hun potentiële achilleshiel kan zijn. 

De ‘poortwachters’ 
van de energievoorziening 
in pre-B-cellen zijn 
PAX5 en IKZF1

prof. dr. Markus Müschen



DHC SPECIAL2017

DHC SPECIAL APRIL2017

53
waarop een medicijn als imatinib werkt. Een 
tweede manier om de balans te verstoren is door 
de activiteit van de ‘remmers’ van de signaal-
transductieroute, de fosfatasen PTEN, SHIP1 en 
DUSP6, te blokkeren. In dat geval ontstaat er  
hyperactivering van de signaaltransductieroute 
en wordt de B-cel een prooi voor de auto-immuun 
controle. Dierproeven met (experimentele) remmers 
van respectievelijk SHIP1, PTEN en DUSP6 tonen 
aan dat deze aanpak werkt, liet Müschen zien. De 
behandeling verlengt de overleving van muizen 
met xenografts van humane maligne B-cellen. 

Nader onderzoek naar het precieze moleculaire 
mechanisme achter de hyperactivering in de pre-
B-cellen, zette Müschen en collega’s uiteindelijk 
op het spoor van de energievoorziening van de 
cel. Hyperactivering blijkt namelijk uitputting 
van de ATP-voorraad in de pre-B-cellen te veroor-
zaken en zo tot een ‘energiecrisis’ in de cel te leiden. 
Belangrijke schakels in de energievoorziening van 
de B-cellen blijken de transcriptiefactoren PAX5 en 
IKZF1. Dit zijn, in de woorden van Müschen, de 
‘poortwachters’ van de energievoorziening in de 
pre-B-cellen. PAX5 en IKZF1 zorgen ervoor dat de 
opnamecapaciteit voor glucose in de cellen be-
perkt blijft zodat de cellen gevoelig blijven voor 
auto-immuuncontrole en er geen maligne transfor-
matie kan plaatsvinden. Een ondersteuning hier-
voor zijn de studies van Müschen en collega’s waar-
in zij in pre-B-cellen de genen voor PAX5 en/of 
IKZF1 hebben vervangen door gemuteerde versies. 
Omstandigheden die leiden tot hyperactivering 
van de B-celreceptorsignaaltransductieroute leiden 

dan wel tot een sterke toename van glucose- 
opname, glycolyse-activiteit en de hoeveelheid 
ATP in de cellen en overleving van de cellen. 
Deze waarneming past bij het gegeven dat bij meer 
dan 80% van de patiënten met pre-B-cel acute 
lymfoblastaire leukemie sprake is van een laesie 
in een van deze 2 genen. Als gevolg van het weg-
vallen de poortwachters ontstaat er in de cellen 
met deze laesies geen energiecrisis en is maligne 
transformatie wel mogelijk. 

De poortwachterfunctie van PAX5 berust op het 
feit dat PAX5 de aanmaakt stimuleert van onder 
andere NR3C1, TXNIP en CNR2. NR3C1 is een 
glucocorticoïdreceptor die de insuline-afhankelijke 
opname van glucose tegengaat; TXNIP is een gluco-
se feedback sensor die de opname van glucose 
remt en CNR2 is een perifere cannabinoïderecep-
tor die de opname van glucose via de GLUT1 
transporter tegengaat. De poortwachterfunctie van 
PAX5 kan worden omzeild door glucosemetabo-
lieten die op eigen kracht het celmembraan kunnen 
passeren zoals pyruvaat, oxalaat en succinaat, laat 
Müschen zien. Deze glucosemetabolieten komen 
voor in sommige voedingsmiddelen en in 
energiedrankjes en kunnen helpen 
pre-B-cellen te transformeren tot 
maligne B-cellen.

TAKE HOME MESSAGES

• Transformatie en overleving van (pre)-B-cellen vereist balans in de activering 
 en remming van de B-celreceptorsignaaltransductieroute.
• Te weinig activering van de signaaltransductieroute leidt tot celdood 
 (negatieve B-cel selectie). 
• Hyperactivering van de signaaltransductieroute leidt via auto-immuun 
 controle tot celdood.
• Remmers van PTEN, SHIP1 en DUSP6 induceren hyperactivering van B-cellen.
• Hyperactivering werkt via een energietekort in de cel.
• PAX5 en IKZF1 zijn de poortwachters van de energieopname en daarmee 
 cruciaal bij hyperactivering. 
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Implicaties nieuwe richtlijn 
antitrombotisch beleid

Het initiatief tot de nieuwe richtlijn is genomen 
door de Nederlandse Internisten Vereniging, en 
ontwikkeld en geschreven door een brede multi-
disciplinaire werkgroep. Een belangrijke aanleiding 
voor het reviseren van de bestaande richtlijn was 
de introductie van de directe orale antistollings-
middelen (DOACs) in Nederland.
Aan de hand van de casus van een 56-jarige patiënt 
die zich met verdenking van een (idiopathische) 
longembolie presenteerde, wijst Huisman erop dat 
in de nieuwe richtlijn de voorkeur wordt gegeven 
aan een behandeling met een DOAC boven be-
handeling met een vitamine K antagonist (VKA). 
De ratio daarvoor is dat uit de beschikbare litera-
tuur blijkt dat beide behandelingen even effectief 
zijn in het voorkomen van een recidief VTE, maar 
dat behandeling met een DOAC leidt tot minder 

ernstige bloedingen, intracraniële bloedingen en 
fatale bloedingen, en waarschijnlijk ook tot minder 
niet ernstige maar wel klinisch relevante bloe- 
dingen. Daarbij lijkt er geen verschil tussen de 
diverse DOACs, ofschoon er geen rechtstreeks 
onderling vergelijkende studies zijn uitgevoerd. 
Belangrijk is wel dat bij de keuze voor dabigatran 
of edoxaban de patiënt met een acute VTE eerst  
5 dagen dient te worden behandeld met therapeu-
tisch ‘low molecular weight heparin’ (LMWH). 
Apixaban en rivaroxaban kunnen wel meteen 
worden gestart in een hogere aanvangsdosis. Daar-
naast  zijn er verschillen tussen de middelen voor 
wat betreft dosering, interacties en aanpassing bij 
nierfunctiestoornis. Dit is een potentiële bron van 
fouten en vergissingen, waardoor het belangrijk is 
in ieder ziekenhuis goede protocollaire afspraken 
te maken. Voor patiënten met contra-indicaties 
voor een DOAC, zoals ernstige nierfunctiestoor-
nis, zwangerschap, borstvoeding, en combinaties 
met bepaalde medicamenten, blijft behandeling 
met een VKA een goed alternatief. 

Ten aanzien van de duur van de behandeling bij 
een eerste, idiopathische VTE is er verschil ten 
opzichte van de vorige richtlijn. Hierbij dient het 
recidiefrisico - gemiddeld 30% in de 5 jaar na het 
stoppen van antistolling - te worden afgewogen 
tegen het verhoogde risico op een ernstige bloe-
ding tijdens antistolling. Het advies in de nieuwe 
richtlijn is om hierover, in samenspraak met de 
patiënt, op individueel niveau en op basis van de 
patiëntkarakteristieken en -voorkeuren een af- 

Recent is de nieuwe richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ 
gepubliceerd (www.richtlijnendatabase.nl/richtlijn/anti-
trombotisch_beleid). Tijdens het Dutch Hematology Congress 
bespraken prof. dr. Menno Huisman (LUMC, Leiden) en prof. 
dr. Karina Meijer (UMCG, Groningen) enkele implicaties van 
deze richtlijn voor de onderwerpen preventie en behandeling 
van veneuze trombo-embolie (VTE).

In de nieuwe richtlijn 
wordt een voorkeur 
gegeven aan een 
behandeling met 
een DOAC

HEMOSTASE
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weging te maken na 3 maanden antistollings- 
behandeling. Daarbij geldt dat deze balans voor 
DOACs eerder gunstig uitvallen voor doorbehan-
delen dan voor VKA vanwege het lagere bloedings-
risico bij gebruik van een DOAC. Daarbij lijkt het 
mogelijk (en veilig) voor apixaban om na 6 maan-
den behandeling de dosis DOAC te halveren. 
Overigens blijken de bestaande bloedingsscores 
voor patiënten op antistolling een lage mate van 
accuratesse te hebben. De recent ontwikkelde VTE- 
BLEED (Klok et al, Eur Respir J. 2016;48:1369-
1376) presteert op dit gebied beter. 

Meijer bespreekt aan de hand van enkele casussen 
het richtlijnbeleid ten aanzien van overbrugging 
van antistolling in de aanloop naar invasieve in-
grepen. Hierbij is het belangrijk te weten dat voor 
steeds meer ingrepen het niet nodig is om de anti- 
stolling te onderbreken (pacemakerimplantaties, 
extractie van niet meer dan 3 kiezen tegelijkertijd 
en de meeste diagnostische endoscopieën van het 
maagdarmkanaal). Bij een ingreep met laag bloe-
dingsrisico geldt dat wanneer het bijbehorende 
tromboserisico laag is, de antistolling tijdelijk kan 
worden gestaakt. Het tijdstip van staken is afhan-
kelijk van de wijze van antistolling. De richtlijn be-
vat tabellen met risicoschattingen voor bloedingen 
en trombo-embolierisico’s. Bij een laag trombo- 
embolierisico wordt niet overbrugd, bij een hoog 
trombo-embolierisico wel. De grootste verandering 
is daarbij de afkapwaarde van de CHA2DS2-VASc- 
score bij atriumfibrilleren (AF). Overbrugging wordt 
nu alleen nog geadviseerd voor geïsoleerd AF (dus 
zonder kleplijden) als de CHA2DS2-VASc-score  
8 of 9 is, óf als er in de afgelopen 6 maanden een 
TIA, CVA of systemische embolie is opgetreden. 
Soms kan uitstel van de ingreep een oplossing 
zijn. Het beleid ten aanzien van de overbrugging 
verandert echter pas 6 maanden na de start van 
de antistolling. Het is belangrijk te beseffen dat 
de halfwaardetijden van DOACs en LMWH het-
zelfde zijn. Dat betekent dat het niet nodig en 
evenmin rationeel is om het stoppen van een 
DOAC te overbruggen met LMWH. Bij de DOACs 
is het van belang om op basis van bloedingsrisico 
van de ingreep, het gebruikte geneesmiddel en de 
nierfunctie het juiste interval tussen de laatste 
DOAC-gift en ingreep te bepalen en ook het juiste 
interval tussen ingreep en hervatten van de DOAC. 
De richtlijn geeft hiervoor heldere tabellen.

Ten aanzien van het couperen van de werking van 
een DOAC valt op te merken dat andexanet, het 
specifiek antidotum tegen de factor Xa-remmers, 
tot nu toe alleen in studieverband is te gebruiken. 
Aangezien de effecten van recombinant VIIa onder 
klinische omstandigheden tot nu toe teleurstellend 
zijn, adviseert de richtlijn bij een ernstig of levens-
bedreigende bloeding onder Xa-remmers protrom-
bine complex concentraat (25-50 E/kg) te geven. 
Wel reeds beschikbaar is idarucizumab, een spe-
cifiek antidotum tegen dabigatran. Goede zieken-
huisprotocollen ten aanzien van antistolling zijn 
noodzakelijk om verwarring rondom couperen te 
voorkomen. 

TAKE HOME MESSAGES

De belangrijkste veranderingen in de nieuwe richtlijn 
‘Antitrombotisch beleid’ zijn:
• Voorkeur voor directe orale anticoagulantia (DOAC’s) boven 
 vitamine-K-antagonisten (VKA) voor de behandeling van 
 veneuze trombo-embolie (VTE).
• Overwegen van langdurige antistolling voor patiënten met een 
 eerste idiopathische VTE.
• Minder vaak perioperatieve overbrugging van VKA.
• Een goed ziekenhuisantistollingsprotocol voorkomt fouten, 
 vergroot de veiligheid en maakt het werken voor iedereen 
 gemakkelijker.

Interview met 
prof. dr. Menno Huisman
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Innovatie in stolling

Hemofilie A en hemofilie B 
zijn het gevolg van een 

verminderde aanmaak 
van respectievelijk stol-

lingsfactor VIII (FVIII) en stollingsfactor IX (FIX). 
Dit leidt tot spontane bloedingen in onder andere 
spieren en gewrichten en ernstige bloedingen na 
trauma, chirurgie en andere invasieve ingrepen. 
De ernst van de bloedingen is daarbij afhankelijk 
van de mate van gebrek aan stollingsfactor. De 
behandeling van hemofilie bestaat momenteel uit 
het stoppen van bloedingen door het toedienen 
van stollingsfactorconcentraat en het verminderen 
van de kans op bloedingen door regelmatig toe-
dienen van stollingsfactorconcentraat (profylaxe). 
Ofschoon deze aanpak leidt tot een sterke afname 
van spontane bloedingen, gewrichtsschade en 
ziekenhuisopnames en tot een vrijwel normale 
levensverwachting en goede kwaliteit van leven 
van de patiënt, kleven er nog nadelen aan de be-
handeling. De profylactische behandeling is levens-
lang nodig. De behandeling kan leiden het op-
wekken van antilichamen tegen de toegediende 
stollingsfactor en heeft in het verleden geleid tot 
virale infecties.

Gentherapie is in potentie een genezende behan-
deling bij hemofilie. Hierbij wordt het gen voor de 
ontbrekende stollingsfactor ingebouwd in een 

‘kreupel’ virus (de ‘vector’). Na een eenmalige in-
traveneuze toediening nestelt dit virus zich in de 
lever en wordt de stollingsfactor geproduceerd. 
Afhankelijk van de sterkte van de expressie van 
FIX zal de profylactische behandeling met stol-
lingsfactorconcentraat niet meer nodig zijn. Een 
behandeling bij trauma of ingreep zal wel nodig 
blijven. Ofschoon gentherapie als potentieel ge-
nezende behandeling bij hemofilie al zo’n 20 jaar 
geleden is erkend, is pas in 2011 de eerste studie 
beschreven die een langdurige, veilige expressie 
van factor IX beschrijft in patiënten (NEJM 2014; 
371: 1994-2004). De behandeling leidde tot een 
significante afname van het aantal bloedingen en 
jaarlijks gebruik van FIX-concentraat bij de pa- 
tiënten. Inmiddels lopen er diverse studies met 
gentherapie voor patiënten met hemofilie B. Onder 
andere de vanuit Nederland geïnitieerde en door 
Leebeek et al. opgezette UniQure-studie. Deze 
maakt gebruik van het adeno-associated virus 5 
(AAV5) als vector. Dit virus heeft goede resultaten 
laten zien bij andere vormen van gentherapie en 
komt van nature weinig voor. Dat laatste maakt 
dat patiënten geen antistoffen hebben tegen dit 
virus, wat de kans op succes vergroot. 

De eerste resultaten van de studie, uitgevoerd bij 
10 patiënten met ernstige of matig-ernstige hemo-
filie B, zijn veelbelovend. De behandeling resul-

In deze sessie bespraken prof. dr. Frank Leebeek, prof. dr. Jeroen Eikenboom en dr. Rob Fijnheer 
de meest recente inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van (de behandeling van) bloedstolling.

prof. dr. Frank Leebeek   
(Erasmus MC, Rotterdam)

Gentherapie 
bij hemofilie
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teerde in de meeste patiënten tot een stabiele ex-
pressie van FIX waardoor bijna alle patiënten 
geen profylactische behandeling meer nodig had-
den. De patiënten ontwikkelden geen antilichamen 
tegen FIX. In sommige patiënten traden tijdelijk 
milde leverfunctiestoornissen op die met pred-
nison werden behandeld. Tijdens de ASH 2016 
zijn ook de resultaten gepresenteerd van een ver-
gelijkbare studie die gebruik maakt van een vector 
met de Padua-variant van het FIX-gen. Deze variant 
leidt tot de aanmaak van een FIX met een hoge 
specifieke activiteit. Of dat klinisch gezien beter is 
dan de expressie die bereikt wordt in de UniQure- 
studie is nog niet duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk 
is ook bij de hoge expressie door de Padua-variant 
toedienen van FIX-concentraat nodig bij trauma 
en ingrepen, verwacht Leebeek. Inmiddels zijn er 

ook voor het eerst positieve resultaten gepresen-
teerd met gentherapie bij patiënten met hemofilie 
A, al is de expressie van FVIII daarbij nog variabel 
en instabiel in de tijd.

De hemostase is een delicate balans tussen bloe-
ding en trombose, ofwel tussen anticoagulante 
en proagulante factoren. Is de balans verstoord, 
bijvoorbeeld bij hemofilie als gevolg van een te-
kort aan coagulante factoren, dan is de balans in 
principe op 2 manieren te herstellen: substitutie 
van de ontbrekende coagulante factoren òf remming 
van de anticoagulante factoren. De stollingscascade 
met zijn vele componenten en feedbackloops 
biedt - in theorie – tal van aanknopingspunten 
om de stolling te beïnvloeden, c.q. te herstellen. 
Eikenboom bespreekt 4 factoren die momenteel 
in onderzoek zijn als doelwit voor experimentele, 
stollingsbevorderende medicijnen.

Antitrombine vermindert door zijn remmende 
werking op trombine de stolling. Recent is de ‘small- 
interfering RNA’ (siRNA) fitusiran ontwikkeld, 

een klein stukje RNA dat specifiek de expressie 
van antitrombine tegengaat. Dierproeven hebben 
laten zien dat subcutaan toedienen van fitusiran 
leidt tot een sterke afname van de aanmaak van 
antitrombine en een toename van de trombine- 
generatie. Ook in hemofiliepatiënten (A en B) ge-
nereert toediening van fitusiran een langdurige 
onderdrukking van de aanmaak van antitrombine. 
Daarbij geldt: hoe sterker de onderdrukking van 
de aanmaak van antitrombine, des te groter is de 
toename van de trombinegeneratie bij de patiënten 
en des te sterker is de afname van het aantal spon-
tane bloedingen bij de patiënten. In deze fase I 
studie blijkt fitusiran goed te verdragen en ging 
niet gepaard met ernstige bijwerkingen.

‘Tissue factor pathway inhibitor’ (TFPI) fungeert 
door zijn duale werking als inhibitor van zowel 

TAKE HOME MESSAGES

• Gentherapie bij hemofilie B is mogelijk, veilig en effectief.
• Een kleine minderheid van de patiënten ontwikkelt milde 
 leverfunctiestoornissen.
• De therapie leidt tot minder bloedingen, geen noodzaak tot 
 profylaxe, minder gebruik van stollingsfactorconcentraat. 
• Er moeten nog grote (fase III) registratiestudies worden 
 uitgevoerd.

Interview met 
prof. dr. Jeroen 
Eikenboom 

DHC
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prof. dr. Jeroen Eikenboom    
(LUMC, Leiden) 

Nieuwe behandeltargets 
en -concepten in stolling
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het geactiveerde tissue factor/factor VIIa complex 
als van factor Xa, als een rem op de stolling. Rem-
ming van TFPI leidt tot toegenomen productie van 
factor Xa en compenseert voor mindere productie 
factor Xa bij hemofilie A en B. Inmiddels zijn er 
enkele middelen ontwikkeld die de activiteit van 
TFPI kunnen blokkeren. Het PEG-geconjugeerd 
oligonucleotide BAX499 is in vitro weliswaar zeer 
effectief in het remmen van de activiteit van TPFI, 
maar blijkt in vivo juist bloedingen te veroor- 
zaken. De verklaring daarvoor is dat BAX499 de 
klaring van TFPI sterk vertraagt. Het effect van de 
hogere concentratie TFPI is uiteindelijk sterker 
dan het effect van de remming door BAX499. Het 
tegen TFPI gerichte monoclonale antilichaam 
concizumab is in een fase I studie (24 patiënten 
met hemofilie A of B, 28 gezonde controles) veilig 
bevonden. Het middel vertoont een dosis-afhanke-
lijke daling van de vrije TFPI-plasmaconcentratie 
en een dosis-afhankelijk pro-coagulant effect. 

Een derde concept om de stolling te bevorderen, 
is het inzetten van imitatiefactor VIII. Hierbij ver-
vangt een bispecifiek antilichaam, dat bindt aan 
zowel factor IX als aan factor X, het bij patiënten 
met hemofilie A ontbrekende factor VIII. De bi- 
specifieke werking van het molecuul, emicizumab 
geheten, imiteert de werking van factor VIII, name-
lijk het dicht bij elkaar brengen van factor IX en 
factor X en daardoor het activeren van factor X. In 
een fase I studie leidde een wekelijkse subcutane 
toediening van emicizumab tot een zeer sterke 
afname van het aantal bloedingen bij patiënten 
met hemofilie A (zowel met als zonder remmers). 
Een fase III studie loopt momenteel.

Versterking van de stolling kan ook gebeuren door 
geactiveerd proteïne C uit te schakelen. Dit blijkt 
mogelijk met een gemuteerde vorm van alfa1- 
antitrypsine. Studies in plasma van gezonde con-
troles en van hemofilie A-patiënten laten zien dat 
dit gemuteerde alfa1-antitrypsine in staat is de 
daling op te heffen van de trombinegeneratie die 
ontstaat door toevoegen van trombomoduline (via 
geactiveerd proteïne C). Experimenten bij muizen 
met hemofilie laten zien dat het gemuteerde alfa1- 
antitrypsine bloedverlies tegen kan gaan.

TAKE HOME MESSAGES

• De balans tussen coagulantie en anti-coagulatie is – in theorie - op veel 
 manieren te beïnvloeden.
• Het siRNA fitusiran remt de aanmaak van antitrombine en bevordert zo 
 de stolling.
• Concizumab, een antilichaam tegen TFPI, heeft een dosisafhankelijk 
 pro-coagulant effect.
• Het bispecifieke antilichaam emicizumab imiteert stollingsfactor VIII
• Gemuteerd alfa1-antitrypsine remt geactiveerd proteïne C en bevordert 
 de stolling.
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dr. Rob Fijnheer   
(Meander MC, Amersfoort/UMC, Utrecht) 

Nieuwe ontwikkelingen 
bij TTP

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) 
is een acute microangiopathische hemolyse met 
diepe trombopenie die voornamelijk voorkomt bij 
vrouwen. Zonder behandeling is de ziekte letaal; 
met de huidige behandeling (plasmaferese en 
prednison) overleeft circa 90% van de patiënten. 
Wel kunnen ‘genezen’ patiënten nog jarenlang 
klachten houden van vermoeidheid en is tot wel 
20 jaar na de TTP-aanval een verhoogde kans op 
een recidief. De oorzaak van TTP is bij de meeste 
patiënten de vorming van auto-antistoffen tegen 
ADAMTS13, een enzym dat het ultra-large von 
Willebrandfactor (ul-VWF) knipt. In zeer zeldzame 
gevallen leidt een afwijking in het ADAMTS13-
gen (autosomaal recessief) tot een tekort aan het 
enzym. De aanwezigheid van grote hoeveelheden 
ul-VWF veroorzaakt uitgebreide vorming van bloed-
stolsels in organen wat kan leiden tot orgaanfalen 
(met name nierfalen). De toegenomen stolling 
veroorzaakt trombopenie, terwijl er ook op grote 
schaal hemolyse ontstaat.

De antistoffen die patiënten met TTP aanmaken 
tegen ADAMTS13 zijn voornamelijk gericht tegen 
het zogeheten spacer-domein van ADAMTS13, 
het deel van het enzym dat verantwoordelijk is 
voor het binden van ul-VWF waarna een ander 
domein van ADAMTS13 het ul-VWF molecuul 
kan knippen. Het binden van de antistoffen aan 
het spacer-domein verhindert de binding van ul-
VWF aan ADAMTS13. Interessant daarbij is dat 
bij patiënten met een doorgemaakte TTP hun 
T-cellen, die nodig zijn om B-cellen aan te zetten 
tot de productie van antilichamen, juist een pep-
tide herkent in een ander deel van ADAMTS13, 
namelijk het zogeheten CUP-domein. Dit peptide 
blijkt ook voor te komen in diverse bacteriën en 
virussen. Het is echter nog niet bekend of, en zo 

ja hoe, er een relatie is tussen infectie met één of 
meer van deze micro-organismen en het ontstaan 
van TTP. 

De meest recent aanbevelingen ten aanzien van 
de behandeling van TTP zijn opgenomen in de 
onlangs verschenen Nederlandse Richtlijn TMA. 
Deze is – onder voorzitterschap van dr. Rob Fijn-
heer - opgesteld door de Nederlandse Vereniging 
voor Hematologie samen met de Nederland Fede-
ratie voor Nefrologie en patiëntenorganisaties. De 

eerstelijnsbehandeling bestaat uit snel (binnen 8 
uur na presentatie van TTP) starten met plasma-
ferese (gedurende 3 dagen 1,5 maal plasmavolume/
dag) plus steroïden (1 mg/kg gedurende 2 weken 
en stoppen in 30 dagen). Na de eerste 3 dagen volgt 
plasmaferese met 1 maal plasmavolume/dag. Is er 
gedurende 2 dagen een complete respons (plaatjes 
>120 x 109/l en LDH <25% boven normaalwaar-
de) dan kan de plasmaferese stoppen. Zo niet, dan 
doorgaan met 5 maal plasmaferese per 7 dagen 
tot het bereiken van een complete respons. Is er 
na 21 dagen nog geen complete respons of is er 
progressieve ziekte, dan kan een tweedelijns- 
behandeling worden overwogen. Deze bestaat uit 
rituximab (nu vergoed) of splenectomie. Met name 
dat laatste leidt tot een lage kans op recidief, ook 
op de lange termijn. Een laag ADAMTS13-gehalte 
verhoogt de kans op een recidief en zwangerschap 

Potentieel toekomstige 
behandelopties bij TTP zijn 
recombinant ADAMTS13 
en caplacizumab
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is een sterke uitlokkende factor voor een recidief. 
Een recente studie heeft uitgewezen dat een be-
handeling met prednison in acute fase van TTP 
wel en een behandeling met ciclosporine niet leidt 
tot een toename van de hoeveelheid ADAMTS13.

Potentieel toekomstige behandelopties bij TTP 
zijn recombinant ADAMTS13 en caplacizumab. 
Het eerste dient als vervanging van het endogene 
ADAMTS13 en door veranderingen in het spa-
cer-domein aan te brengen kan recombinant 
ADAMTS13 ongevoelig gemaakt worden voor de 
auto-antilichamen tegen ADAMTS13. Bij patiënten 
met congenitale TTP is recombinant ADAMTS13 
inmiddels met succes getest. Caplacizumab is een 
zogeheten nanobody, het variabele deel van een 
antilichaam gericht tegen ul-VWF. Binding van 
caplacizumab aan ul-VWF voorkomt binding van 
ul-VWF aan bloedplaatjes. Een fase II studie heeft 

laten zien dat (subcutaan) toedienen van capla- 
cizumab tijdens de plasmaferese leidt tot een 
snellere normalisatie van het trombocytenaantal 
dan plasmaferese alleen. De snellere normalisatie 
werkt plasmasparend. Een fase III studie is in-
middels gestart. 

TAKE HOME MESSAGES

• Basis voor de behandeling van TTP is plasmaferese en 
 prednison, zie Richtlijn TMA.
• Rituximab en splenectomie zijn effectief als tweedelijns-
 behandeling. 
• Laag ADAMTS13-gehalte vergroot de kans op een recidief.
• Caplacizumab en/of recombinant ADAMTS13 zijn potentieel 
 effectieve en plasmasparende behandelingen. 

Interview met 
dr. Rob Fijnheer 
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De incidentie van bèta-thalassemie intermedia in 
Nederland zal als gevolg van de instroom van 
vluchtelingen uit landen als Syrië - een land waar 
deze aandoening endemisch is - naar verwachting 
de komende tijd toenemen. Reden voor hematoloog 
dr. Bart Biemond (AMC, Amsterdam) en molecu-
lair geneticus dr. ing. Kees Harteveld (LUMC, 
Leiden) uit te leggen hoe het (zeer diverse) ziekte-
beeld tot stand komt, hoe het te herkennen is en 
wat de behandelopties zijn. Thalassemieën ont-
staan als gevolg van genetische afwijkingen in de 
genen die coderen voor de alfa- en bèta-ketens van 
hemoglobine. De precieze aard van de genetische 
afwijkingen zijn daarbij bepalend voor het uit- 

eindelijke klinische beeld (waaronder de mate 
van transfusie-afhankelijkheid van de patiënt). 
Zo maakt het bijvoorbeeld verschil welke mutatie 
zich in het bèta-gen bevindt. De ene mutatie leidt 
tot een verminderde hoeveelheid HbA, de andere 
tot het totaal ontbreken van HbA, en weer een 
andere tot het ontbreken van HbA, maar tevens 
tot een verlengde duur van de aanmaak van HbF. 
Dat laatste compenseert enige tijd voor het gebrek 
aan HbA en maakt de patiënt in die tijd minder of 
niet transfusie-afhankelijk. Voor de klinische pre-
sentatie van het ziektebeeld is daarnaast de ver-
houding tussen de hoeveelheid aanwezige alfa- 
en bèta-ketens van het hemoglobine van belang. 

‘How do I treat?’
In de door de Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL) georganiseerde sessie 
‘How I treat’ stonden 2 onderwerpen centraal: het herkennen en behandelen van bèta-thalassemie 
intermedia en enkele aspecten van rode bloedceltransfusies.

Bèta-thalassemie 
intermedia 

Figuur 1. Progressie van 

complicaties in de tijd bij 

patiënten met bèta-

thalassemie intermedia.
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Hoe groter de onbalans tussen de ketens, des te 
sterker is de mate van hemolytische anemie. Dit 
maakt dat sommige dragers van bèta-thalassemie 
toch transfusie afhankelijk zijn indien zij als gevolg 
van extra kopieën van het alfa-gen een overmaat 
aan alfa-ketens aanmaken. 
Klinisch gezien vormen de in de tijd toenemende 
anemie en ijzerstapeling de basis van alle sympto-
men bij patiënten met bèta-thalassemie intermedia. 
Secundaire complicaties (die ook in de tijd in ernst 
en incidentie toenemen) zijn onder andere spleno-
megalie, trombo-embolitische complicaties, hart-
falen, galsteenlijden, pulmonale hypertensie, chro-
nische ulcera, osteoporose en endocriene stoornis- 
sen (Figuur 1). De ijzerstapeling is het gevolg van de 
hemolyse in het beenmerg: dit leidt tot een onder-
drukking van de aanmaak van hepcidine in de 
lever wat de ijzeropname in het lichaam bevordert. 
Het is goed te realiseren dat in deze situaties een 
vals verlaagd ferritine kan ontstaan waardoor ijzer-
stapeling gemaskeerd kan worden. Een MRI van 
de lever is de meest betrouwbare methode om de 
mate van ijzerstapeling bij een patiënt met bèta- 
thalassemie intermedia vast te stellen. 
De eerste stap in de behandeling van bèta-thalas-
semie intermedia is het bestrijden van de anemie. 
Een behandeling met hydroxycarbamide kan bij 

sommige patiënten leiden tot de aanmaak van  
extra HbF en zo de anemie verminderen. Als dit 
niet voldoet, is transfusietherapie nodig. De ijzer-
stapeling kan met chelatietherapie worden be-
streden. Ascal werkt preventief tegen het ontstaan 
van trombose, vooral na splenectomie. Over de zin 
van splenectomie (bij patiënten met splenomegalie) 
bestaat discussie: het vermindert de anemie (waar-
door sommige patiënten transfusie-onafhankelijk 
worden), maar vergroot de kans op pulmonale 
hypertensie en trombose. 

63

TAKE HOME MESSAGES

• De incidentie van bèta-thalassemie intermedia in Nederland stijgt 
 enerzijds door immigratie en anderzijds door het ontbreken van 
 systematische dragerschapsscreening gevolgd door genetische 
 counseling van risicoparen.
• Bèta-thalassemie intermedia is lastig te herkennen en vergt een 
 nauwkeurige genetische analyse.
• Tijdige herkenning en behandeling van bèta-thalassemie inter-
 media kunnen complicaties voorkomen.
• Anemie en ijzerstapeling zijn verantwoordelijk voor de belangrijkste 
 complicaties van bèta-thalassemie intermedia.

Interview met 
dr. Bart Biemond

UNIEKE TOEGIFT 
BIJ DIT VERSLAG

Naast spreker bij de sessie How 
I treat was Bart Biemond ook actief 
als een van de moderators van de 

sessie: ‘Supportive Care: Op weg naar 
een nationaal antibioticabeleid’. De 
redactie achterhaalde de belang-
rijkste highlights voor u, die u kunt 

bekijken in bijgaand video-
interview (scan svp QRcode).
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Een (relatief weinig voorkomende) complicatie  
bij rode bloedceltransfusies is het optreden van 
allo-immunisatie. Aan de hand van de uitkom-
sten van de in Nederland uitgevoerde R-FACT 
case-control-studie gaat prof. Jaap Jan Zwaginga 
(LUMC Leiden) in op de risicofactoren. De rela-
tief kleine kans op allo-immunisatie blijkt al uit 

het feit dat er in de R-FACT-studie van de 24.000 
geïncludeerde, getransfundeerde personen 505 een 
allo-immunisatie ontwikkelden (circa 2%). De kans 
op allo-immunisatie neemt toe met het aantal trans-
fusies met rode bloedcellen dat iemand krijgt (circa 

8% bij 40 transfusies) (Figuur 1). Het feit dat de 
cumulatieve incidentie van allo-immunisatie bij 
vrouwen jonger dan 45 jaar een stuk lager ligt dan 
bij de totale bevolking, bevestigt het nut van het 
in Nederland gehanteerde matchingsbeleid voor 
deze bevolkingsgroep. De kans op allo-immuni-
satie is daarnaast afhankelijk van de immuno- 
geniciteit van het antigen in combinatie met de 
mate waarin dit antigen voorkomt in de bevol-
king. Data van de R-FACT-studie maken duidelijk 
dat Kell sterker immunogeen is dan E, maar  
dat allo-immuniteit tegen E vaker voorkomt dan 
allo-immuniteit tegen Kell, doordat dit laatst- 
genoemde antigen veel minder frequent aanwezig 
is in de bevolking. Tenslotte bepalen klinische 
factoren van de ontvanger zelf de kans op het ont-
wikkelen van allo-immuniteit. Door in de R-FACT- 
studie iedere allo-geïmmuniseerde patiënt te  
matchen met 2 niet-geïmmuniseerde, evenveel ge-
transfundeerde personen, is ook hier meer inzicht 
in verkregen. Hemato-oncologische patiënten blij-
ken als gevolg van hun behandeling met chemo-
therapie en immuunsuppressieve therapie (cortico- 
steroïden) sterk verminderd gevoelig te zijn voor 
het ontwikkelen van allo-immunisatie. Daarnaast 
blijkt splenectomie in de voorgeschiedenis allo- 
immunisatie (bijna) geheel te voorkomen. Op basis 
van de resultaten van de R-FACT-studie valt te 
concluderen dat extended matching bij rode bloed-
celtransfusies mogelijk zinvol is bij patiënten met 
veelvuldige blootstelling (aan sterk immunogene 
antigenen) en minder/niet zinvol bij patiënten die 
behandeld worden wegens een hemato-oncolo- 
gische aandoening of een splenectomie hebben 
ondergaan. Aan de hand van een case-report be-
nadrukt prof. dr. Masja de Haas (Sanquin Amster-
dam, LUMC Leiden) het belang van een nauw-
keurige en uitgebreide genotypering - en daarop 
gebaseerde extended matching - bij patiënten met 
sikkelcelziekte.
Van alle rode bloedceltransfusies die worden uit-
gevoerd vindt ongeveer 30% plaats bij mensen 

Rode bloedcel-
transfusies

Figuur 1. Expositie en incidente 

van allo-immunisatie.

10

8

6

4

2

0
0 10 20

alle mannen en vrouwen > 45 jaar

p=0,013

30 40

21.512
2.551

aantal risicopatiënten
4.309
405

1.521
153

725
72

399
38

cumulatief aantal rode bloedceltransfusies

c
u

m
u

la
ti

e
ve

 i
n

c
id

e
n

ti
e

 (
%

)

vrouwen ≤ 45 jaar

Δ anti K,
RhEc

Het risico op allo-immunisatie 
is onder andere afhankelijk 
van het aantal transfusies, 
de immunogeniciteit van het 
antigeen en de frequentie van 
het antigeen in de bevolking
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met een hemato-oncologische aandoening. Een 
belangrijke reden voor het geven van de rode 
bloedceltransfusies bij deze patiënten is het idee 
dat dit bijdraagt aan het handhaven of verbeteren 
van de kwaliteit van leven van de patiënt en hope-
lijk leidt tot minder complicaties en een betere 
uitkomst van bijvoorbeeld de chemotherapie zelf. 
Studies die dit onderbouwen zijn er echter nog 
niet veel. Een recente studie toont aan dat het uit-
stellen van de transfusie tot een lager Hb gehalte 
(4,4 mmol/l versus 5,5 mmol/l) niet van invloed 
is op de kwaliteit van leven. Ook de kans op het 
ontstaan van bloedingen neemt niet toe als langer 
wordt gewacht met de transfusie; en ook lijkt de 
mortaliteit in dat geval niet toe te nemen. Aan de 
andere kant leidt een zogenaamd restrictief trans-
fusiebeleid wel tot minder transfusies, en daardoor 
tot een besparing van kosten. Mede als gevolg 
van een gebrek aan wetenschappelijke data kent 
het transfusiebeleid in Nederland momenteel veel 
variatie. De retrospectieve OPTIMAL-studie gaat 
aan de hand van gegevens uit de HOVON 29-, 
42-, 92- en 102-studies deze variatie in kaart 
brengen. Mogelijk kunnen uiteindelijk op grond 
van de klinische uitkomsten van dergelijke patiën-
ten in deze studies aanbevelingen gedaan worden 
voor een meer eenduidig transfusiebeleid bij pa- 

tiënten met hemato-oncologische aandoeningen. 
Eventueel kan met meer restrictief transfusiebeleid 
en door bij patiënten met een hemato-oncologi-
sche aandoening die toch veel transfusies nodig 
hebben tijdig ijzerchelatietherapie toe te passen 
ijzerstapelingstoxiciteit worden voorkomen. Dit 
lijkt logisch, maar goede studies die dit bewijzen 
worden nog verwacht. 
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TAKE HOME MESSAGES

• Het risico op allo-immunisatie bij rode bloedceltransfusies is 
 afhankelijk van het aantal transfusies, de immunogeniciteit van 
 het antigeen, de frequentie van het antigeen in de bevolking en 
 patiëntgebondenfactoren.
• Het bepalen van een gedetailleerd bloedgroepantigeenprofiel 
 van patiënten met sikkelcelanemie is van nut om bij alloanti-
 stofvorming tegen hoog-frequent voorkomende antigenen snel 
 behandeling en transfusiebeleid in te richten.
• Chemotherapie, immuunsuppressieve therapie en splenectomie 
 beschermen tegen het ontstaan van allo-immuniteit bij rode 
 bloedceltransfusies.
• Een restrictief transfusiebeleid gaat niet ten koste van de 
 kwaliteit van leven, het risico op bloedingen en/of de mortaliteit. 

Interview met 
prof. dr. Jaap Jan 
Zwaginga en prof. dr. 
Masja de Haas 
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NEDERLANDSE TOPPUBLICATIEPRIJS

Nederlandse toppublicaties

IRIDA (‘iron refractory iron deficiency anemia’) is 
een zeer zeldzame aandoening die zich kenmerkt 
door een microcytaire, hypochrome anemie die 
niet of nauwelijks respondeert op een behandeling 
met orale ijzerpreparaten. De oorzaak van IRIDA 
ligt in variaties in het gen TMPRSS6 dat codeert 
voor het eiwit matriptase-2. Matriptase-2 regelt via 
een aantal tussenstappen de aanmaak van hepci-
dine en daarmee de beschikbaarheid van ijzer voor 
de hematopoiese. De genvarianten leiden tot een 
inadequaat verhoogde productie van hepcidine ten 
opzichte van de ijzerstatus en daardoor tot een lage 
beschikbaarheid van ijzer voor de hematopoiese. 
Vanwege de zeldzaamheid van de ziekte (tot heden 
zijn er wereldwijd 94 patiënten beschreven in 65 
families) is nog veel onbekend over de relatie tussen 
genotype en fenotype bij deze aandoening en 
over de optimale behandeling ervan. Mogelijk is 
er ook sprake van onderdiagnostiek.
De studie van Donker en collega’s had tot doel 
het fenotype en de relatie tussen geno- en fenotype 
bij IRIDA nader te beschrijven aan de hand van 
21 Nederlandse patiënten (uit 20 verschillende niet- 
gerelateerde families), de effectiviteit van de behan-
deling in kaart te brengen en mogelijke diagnosti-
sche criteria voor de aandoening te beschrijven. 
Bij 14 patiënten was sprake van een bi-allelisch 

(homozygoot of compound heterozygoot) TMPRSS6 
genotype en bij 7 patiënten was sprake van een 
mono-allelisch (heterozygoot) TMPRSS6 genotype. 
De mono-allelische patiënten waren allen vrouw, 
de aandoening presenteerde zich bij hen rond het 
dertigste levensjaar in de vorm van een lichte micro-
cytaire anemie, onvoldoende reagerend op oraal 
ijzer, met een lage transferrine saturatie. Bij de bi- 
allelische patiënten - ook in meerderheid vrouw - 
presenteerde de aandoening zich al op de kinder-
leeftijd met een diepe anemie met een sterk 
verlaagde MCV, een lage tranferrine saturatie en 
een laag-normaal ferritine.  
De genetische analyse leverde 14 verschillende 
varianten op van TMPRSS6 waarvan er 5 al eerder 
zijn beschreven in de literatuur. De 9 nieuwe vari-
anten bestonden uit 2 grote deleties, 4 missense- 
mutaties, 1 nonsense-mutatie en 2 splice-defecten 
waarvan een in silico programma voorspelde dat zij 
de werking van matriptase-2 negatief beïnvloeden. 
Het fenotype van de patiënten blijkt zeer variabel 
waarbij in grote lijnen geldt dat patiënten met  
een bi-allelische genotype meer ernstige ziekte-
verschijnselen hebben dan patiënten met een  
mono-allelisch genotype. Ook grote deleties in het 
TMPRSS6-gen gaan gepaard met een meer ernstig 
fenotype. Opvallend is dat enkele mono-allelische 

Dit jaar waren 4 publicaties genomineerd voor het predicaat Nederlandse toppublicatie. 
De publicatie van Zambetti et al. werd door de jury uitgeroepen tot Nederlandse toppublicatie 
2017; gefeliciteerd!

drs. Albertine Donker   
(Radboudumc, Nijmegen)   

Fenotypische en genotypische karakteri-
sering van Nederlandse IRIDA-patiënten1

REFERENTIE:
1. Donker AE, Schaap CCN, Novotny VMJ,  

 et al. Iron refractory iron deficiency anemia:  

 a heterogeneous disease that is not al- 

 ways iron refractory. Am J Hematol. 2016;  

 91: E482-E490.



DHC SPECIAL2017

DHC SPECIAL APRIL2017

67
patiënten een directe naaste hadden met hetzelf-
de genotype, maar zonder ziekteverschijnselen. 
Mogelijk spelen hierin de als gezond aanmerkte 
TMPRSS6-allelen een rol en de verschillen daar-
tussen bij de IRIDA-patiënten en hun niet aange-
dane familieleden met hetzelfde heterozygote 
TMPRSS6-defect. Een andere mogelijkheid is dat 
er toch TMPRSS6-varianten worden gemist bij de 
als heterozygoot gediagnosticeerde patiënten, bij-
voorbeeld in de promotorregio van het gen of in 
de intronen.
Aan de hand van de ratio tussen de transferrit- 
insaturatie (TSAS) en hepcidineconcentratie - 
TSA/hepcidine - lijkt het mogelijk onderscheid te 
maken tussen bi-allelische en mono-allelische 
patiënten, en tussen mono-allelische patiënten en 
asymptotische mono-allelische en wildtype familie-
leden. Ten aanzien van de behandeling concludeer-
den Donker et al dat orale ijzertherapie bij geen 
van de bi-allelische patiënten leidde tot hogere Hb- 
waardes en bij 2 van de 7 mono-allelische patiënten 
tot een lichte toename van de Hb-waarde leidde, 
waarbij het MCV en de TSAT laag bleven. Bij deze 
patiënten wat parenteraal ijzer niet nodig, bij alle 
andere patiënten wel. Daarbij is er discussie over 
de dosis en de duur van de behandeling: een hoge 
dosis ijzer geven met lange intervallen of herhaalde-

lijk een lage dosis. Verder onderzoek zal zich rich-
ten op het ophelderen van de functionele effecten 
van de diverse genvarianten, op het ophelderen 
van de modulerende (omgevings- en genetische) 
parameters, op het fenotype en op mogelijke ver-
beteringen in de behandeling.

TAKE HOME MESSAGES

• De diagnose IRIDA dient overwogen te worden bij iedere patiënt 
 met een onbegrepen microcytaire anemie met een lage TSAT 
 die niet/onvoldoende respondeert op oraal ijzer, met name bij 
 een presentatie op jonge leeftijd en bij een positieve familie- 
 anamnese voor een ijzergebreksanemie.
•  IRIDA is een genotypisch en genotypisch sterk heterogene aan- 
 doening die, in tegenstelling tot wat het acroniem suggereert,  
 niet altijd ijzerrefractair is. 
•  Het relatief hoge aantal vrouwen in de studie, de discrepantie in 
 fenotype tussen indexpatiënten en hun familieleden met hetzelfde  
 genotypen suggereren een complex samenspel tussen genetische  
 en omgevingsfactoren in de pathogenese van IRIDA.
•  Mono-allelische IRIDA-patiënten hebben een milder fenotype  
 dan bi-allelische IRIDA -patiënten.
•   In de afwezigheid van inflammatie lijkt de TSAT/hepcidine-ratio  
 een bruikbare en belovende tool voor de diagnose IRIDA.

Mede door de komst van de DOACs is thuisbe-
handeling van patiënten met een diep veneuze 
trombose inmiddels gemeengoed. Bij het overgrote 
deel van de patiënten blijkt dit veilig. De vraag is 
of thuisbehandeling ook veilig is voor patiënten 
met een longembolie. Enkele jaren geleden hebben 
de onderzoekers van het LUMC in de Hestia-studie 
aangetoond dat een veilige thuisbehandeling moge-
lijk is voor geselecteerde patiënten. De patiënten-

selectie gebeurde hierbij aan de hand van de zoge-
heten Hestia-criteria, een set eenvoudig te bepalen 
klinische criteria. Een studie uitgevoerd in Utrecht 
heeft aangetoond dat ook NT-proBNP, een bio-
marker voor ventrikeloverbelasting, te gebruiken 
is als criterium om patiënten te selecteren die na 
een longembolie thuis kunnen worden behandeld.
In de Vesta-studie hebben Den Exter en collega’s 
de kennis uit deze 2 studies gecombineerd. Doel 

drs. Paul den Exter    
(LUMC, Leiden)    

Thuisbehandeling van patiënten met 
longembolie; de Hestia-beslisregels1 

REFERENTIE:
1. Den Exter PL, Zondag W, Klok FA, et al. 

 Efficacy and Safety of Outpatient Treat- 

 ment Based on the Hestia Clinical Deci- 

 sion Rule with or without N-Terminal Pro- 

 Brain Natriuretic Peptide Testing in Patients 

 with Acute Pulmonary Embolism. A Ran- 

 domized Clinical Trial. Am J Respir Crit 

 Care Med. 2016 Oct 15;194(8):998-1006.
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van de Vesta-studie was het gebruik van de Hestia- 
criteria in een nieuwe cohort patiënten te valide-
ren en na te gaan in hoeverre het gebruik van NT-
proBNP de patiëntenselectie verder kan optimali-
seren. De studie werd uitgevoerd in 2 academische 
en 15 niet-academische ziekenhuizen. Na toepas-
sen van de Hestia-criteria werd bij de helft van de 
patiënten die volgens deze criteria veilig thuis be- 
handeld konden worden een tweede selectie toe-
gepast op grond van de NT-proBNP-waarden. In-
dien de waarde hiervan lager was dan 500 pg/ml 
mocht de patiënt thuis worden behandeld.
Het primaire eindpunt van de studie was een on-
gunstige uitkomst binnen 30 dagen (overlijden 

door longembolie of bloeding, noodzaak tot re-
animatie, opname op intensive care); secundaire 
eindpunten van de studie waren hernieuwde long- 
embolie, ernstige bloeding of overlijden binnen  
3 maanden. Met een inclusie (en follow-up) van 
550 patiënten kon (opnieuw) worden aangetoond 
dat het toepassen van de Hestia-criteria leidt tot 
een goede selectie van patiënten die veilig thuis 
kunnen worden behandeld: 1,1% behaalde het 
primaire eindpunt; 1,1% behaalde een secundair 
eindpunt. 
Van de patiënten die na selectie met de Hestia- 
criteria geschikt waren om thuis te worden be-
handeld, hadden slechts weinigen een verhoogde 
NT-proBNP waarde (ongeveer 10%). Van deze pa-
tiënten behaalde minder dan 1% het primaire of 
een secundair eindpunt. Den Exter en collega’s 
concludeerden op grond van deze uitkomsten dat 
de Hestia-criteria met succes zijn gevalideerd en 
dat het toevoegen van NT-proBNP waarschijnlijk 
niet leidt tot een verdere verbetering van de selec-
tie. Door het lage aantal patiënten met een ver-
hoogde NT-proBNP waarde in de Vesta-studie 
(n=34) kan dit laatste nog niet met zekerheid 
worden vastgesteld.

De heersende opvatting over het ontstaan van  
leukemie is dat er een genetische of epigenetische 
verandering in een hematopoietische stamcel plaats-
vindt waardoor deze cel gemakkelijk meer geneti-
sche afwijkingen vergaart en uiteindelijk via selec-
tie en klonale expansie de overhand krijgt en er 
leukemie ontstaat. Een nog onbeantwoorde vraag 
is of de accumulatie van genetische afwijkingen 
puur het gevolg zijn van toeval (pech) of dat de 
omgeving van de stamcellen ook een rol hierbij 
speelt. Ook is niet helemaal duidelijk wat maakt 
dat de afwijkende cel een evolutionair voordeel 

heeft op de normale cellen en ten koste van de 
normale cellen expandeert. Van sommige vroege 
mutaties is inmiddels- in muizenmodellen - aan-
getoond dat ze zeker geen voordeel opleveren ten 
opzichte van de gezonde stamcellen. Uitgaande 
van het darwinistische principe dat de omgeving 
een belangrijke drijvende kracht achter de evolutie 
is, onderzochten Zambetti en collega’s daarom de 
rol die de micro-omgeving van de hematopoieti-
sche stamcel, om precies te zijn de mesenchyma-
le cellen in het beenmerg, speelt bij het ontstaan 
van leukemie. Dit verbreedt de focus naar de mo-

drs. Noemi Zambetti     
(Erasmus MC, Rotterdam)    

De rol van mesenchymale cellen 
bij het ontstaan van leukemie1

TAKE HOME MESSAGES

• De Hestia-studie toonde aan dat de Hestia-criteria een goed  
 instrument zijn om longemboliepatiënten te selecteren die veilig  
 thuis kunnen worden behandeld.
• De Vesta-studie valideert de bruikbaarheid van de Hestia-criteria
• Toevoegen van een NT-proBNP-meting aan de Hestia-criteria  
 lijkt de selectie niet te verbeteren. 

REFERENTIE:
1. Zambetti NA, Ping Z, Chen S, et al. Me- 

 senchymal Inflammation Drives Genotoxic  

 Stress in Hematopoietic Stem Cells and 

 Predicts Disease Evolution in Human Pre- 

 leukemia. Cell Stem Cell. 2016; 19:613-627.

Download de PDF via link: 

http://www.hematologiecongres.nl/_asset/_

public/Zambetti_et_al-2016-Cell_stem_cell_

nov3-1.pdf
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gelijke oorzaken van het ontstaan van leukemie. 
Onderzoek in de groep van internist-hematoloog 
Marc Raaijmakers van de afgelopen jaren in muizen 
heeft aangetoond dat het verstoren van de werking 
van stromale mesenchymale cellen in het been-
merg - door een gen in deze cellen uit te schake-
len - leidt tot een verandering in de hematopoieti-
sche stamcellen waardoor er in deze muizen een 
fenotype ontstaat dat sterk lijkt op het humane 
myelodysplatisch syndroom (MDS). Ook ontwik-
kelen de muizen acute myeloïde leukemie (AML). 
Dit ondersteunt het concept van niche-geïnduceer-
de oncogenese, het ontstaan van leukemie als ge-
volg van een verandering in andere cellen dan de 
hematopoeitische stamcel zelf. Zambetti en collega’s 
hebben dit concept nu verder onderzocht met het 
Shwachman-Diamond syndroom (SDS) als model. 
Deze aandoening, veroorzaakt door een defect in 
het gen SBDS, kenmerkt zich onder andere door 
osteoporose en een zeer sterke predispositie voor 
MDS en AML op jonge leeftijd.
Zambetti en collega’s toonden aan dat het uit-
schakelen van het gen SBDS in de stromale mesen- 
chymale cellen in het beenmerg van muizen leidt 
tot osteoporose en kenmerken van humane MDS. 
Dat ging gepaard met een verhoogde mate van 
oxidatieve stress en een toename van DNA-schade 

in de hematopoietische stamcellen. Verder onder-
zoek naar de biochemische signaaltransductie-
routes die hierbij een rol spelen, wees p53 en de 
proïnflammatoire eiwitten S100A8 en S100A9 als 
belangrijke spelers aan. Dit werd verder bevestigd 
in muizen met overexpressie van S100A8 en 
S100A9 in de stromale beenmergcellen. Hemato-
poietische stamcellen die werden getransplan-
teerd in deze muizen ontwikkelden genotoxische 
stress, terwijl dat niet gebeurde als deze cellen 
werden getransplanteerd in muizen met een nor-
male expressie van S100A8 en S100A9. 
Dat dit fenomeen van niche-geïnduceerde geno-

toxische stress breder is dan alleen (het muizen-
model voor) SDS toonden Zambetti en collega’s 
tenslotte aan in een groep van 45 patiënten met 
laagrisico MDL. Patiënten met een verhoogde ex-
pressie van S100A8 en S100A8 in de stromale 
beenmergcellen bleken een veel hoger risico te 
lopen op het ontwikkelen van AML (en in een veel 
korte tijd) dan patiënten met een lage expressie 
van S100A8 en S100A9. De niche-gerelateerde 
parameters lijken dus mogelijk ook betekenis te 
hebben als prognostische factor. 

Figuur 1. inflammatoire signaal-

transductieroutes, met name p53, 

S100A8 en S100A9, spelen een 
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TAKE HOME MESSAGES

• Niche-geïnduceerde genotoxische stress door stromale beenmerg-
 cellen lijkt betrokken bij het ontstaan van genetische afwijkingen 
 en de klonale expansie van maligne hematopoietische stamcellen.
• Inflammatoire signaaltransductieroutes, met name p53, S100A8 
 en S100A9, spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van de 
 genotoxische stress in de hematopoietische stamcellen.
• Deze signaaltransductieroutes leveren mogelijk ‘drugable’ targets. 
• Het is belangrijk de rol van deze niche-gerelateerde processen  
 op te nemen in het denken over hematologische maligniteiten. 

Het uitschakelen van het 
gen SBDS in de stromale 
mesenchymale cellen in het 
beenmerg van muizen leidt 
tot osteoporose en ken-
merken van humane MDS
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Jaap Steenbergen Stipendium
Het NVvH bestuur doet jaarlijks het verzoek aan 
de afdelingshoofden Hematologie om personen te 
kandideren die zijn gepromoveerd en van wie het 
proefschrift zich kenmerkt door originaliteit en 
kwaliteit. Het bestuur van de NVvH selecteert 
hieruit “het proefschrift van het jaar”. De geselec-
teerde kandidaat houdt een voordracht tijdens 
het Nederlandse Hematologie Congres en ont-
vangt het Jaap Steenbergen Stipendium: een (reis)
beurs van 2.000 euro.

Videointerview met prijswinnares
In het video-interview vat Nijhof de belangrijkste 
resultaten van haar werk samen en licht ze de 
waarde voor recidiverende multipel myeloompatiën-
ten met refractaire ziekte toe. Een groot deel van 
het werk beschreven in het proefschrift gaat over 
daratumumab. Nijhof toont aan dat daratumumab- 
monotherapie werkt bij 1/3 van de refractaire / 
recidiverende patiënten met multipel myeloom en 
heeft gezocht naar factoren die van belang zijn voor 
een respons. Daarnaast heeft ze verschillende, sy-
nergistische combinaties met daratumumab onder-
zocht, die zouden kunnen leiden tot een verbetering 
van de behandeling. Naast haar translationele on-
derzoek aan daratumumab, beschrijft ze ook de 
conclusies van de fase I/II REPEAT-studie, waar de 
toevoeging van lenalidomide aan cyclophospha-
mide en prednison werd onderzocht bij lenalido-
mide-refractaire multipel myeloompatiënten.
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Interview met 
dr. Inger Nijhof 

Nieuwe behandelopties bij
R/R multipel myeloom

dr. Inger Nijhof heeft tijdens de Dutch Hematology Congress het Jaap 
Steenbergen Stipendium ontvangen voor haar proefschrift: ‘Beyond 
the horizon - New treatment strategies for relapsed/refractory multiple 
myeloma (r/r MM)’. Dit proefschrift heeft ze in november 2016 met 
succes verdedigd aan de Universiteit Utrecht. 

JAAP STEENBERGEN STIPENDIUM

dr. Inger Nijhof   
(VUmc, Amsterdam)   
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Link naar de diapresentatie: 

http://www.hematologienederland.nl/Nijhof_Steenbergen2017.pdf
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drs. Aukje Kreuger 
(CCTR, Sanquin Research Leiden en Klinische epidemiologie, 
LUMC, Leiden)

De houdbaarheid van 
bloedplaatjesconcentraat

Bloedplaatjesconcentraten mogen in Nederland 
maximaal 7 dagen worden bewaard. Dat is - in-
ternationaal gezien - lang. Aangezien het bewaren 
van bloedplaatjesconcentraten plaats vindt bij  
kamertemperatuur stijgt met de bewaartijd in 
theorie ook de kans op bacteriële contaminatie 
van het concentraat. Alle bloedplaatjesconcentraat 

batches zijn daarom voorzien van een CO2-sensor 
om bacteriële groei in het product te detecteren. 
Dit kan echter niet voorkomen dat het product op 
het moment van gebruik een nog onmeetbare 
hoeveelheid bacteriën bevat die na transfusie bij 
de ontvanger sepsis kan veroorzaken. Daarnaast 
kan bij het oplopen van de bewaartijd van het 
bloedplaatjesconcentraat activering optreden van 
de bloedplaatjes hetgeen kan leiden tot transfusie 
gerelateerde immuunmodulering (TRIM).

Om deze potentiële gevaren in de praktijk te 
kwantificeren, onderzochten Kreuger en collega’s 
retrospectief data van ruim 3000 hematologische 
patiënten die tussen 2005 en 2015 in totaal ruim 
36.000 batches bloedplaatjesconcentraat kregen 
toegediend. Hierbij traden 613 gevallen van bac-
teriemie op. Bacteriemie werd daarbij gedefinieerd 
als bacteriemie 1 dag na de transfusie vastgesteld 
op basis van een positieve bloedkweek. De onder-
zoekers vonden geen significant verband tussen de 
bewaartijd en het risico op bacteriemie (Figuur 1). 
Bij bloedplaatjes die bewaard werden in plasma 
daalde het risico op bacteriemie zelfs met het  
langer worden van de bewaartijd. Ook als ge- 
keken werd naar bacteriemie op 3 of 5 dagen na 
transfusie was er geen verband met de bewaartijd 
van het bloedplaatjesconcentraat. Op basis van 
deze resultaten concluderen Kreuger en collega’s 
dat bloedplaatjesconcentraten tot 7 dagen be-
waard kunnen worden zonder dat het risico op 
bacteriemie toeneemt.

TAKE HOME MESSAGE

Bij bloedplaatjesconcentraten leidt een bewaartijd tot 7 dagen 
niet tot een toegenomen risico op bacteriëmie na transfusie.

Figuur 1. Relatief risico op 

bacteriemie bij verschillende 

bewaartijden.
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De precieze diagnostiek en classificatie van pa- 
tiënten met de ziekte van Von Willebrand kan 
lastig zijn vanwege de grote heterogeniteit in labo-
ratoriumuitslagen en klinisch fenotype. Genotype-
ring van de patiënt kan daarom helpen bij het 
stellen van de juiste diagnose. Een aantal onder-
zoekers heeft de correlatie tussen genotype en 
fenotype bij patiënten met de ziekte van Von  
Willebrand eerder beschreven. Deze relatie is echter 
nog niet grondig onderzocht bij patiënten bij wie 
de diagnose Von Willebrand type 2M genetisch 
bevestigd is. Maas en collega’s hebben bij 40 van 
deze patiënten deze relatie verder onderzocht.
 
Ten behoeve van de fenotypering werden van alle 
patiënten laboratoriumuitslagen (VWF-antigeen, 
VWF ristocetine-cofactoractiviteit, VWF collageen-
bindingsactiviteit, Factor VIII-activiteit, VWF mul-
timeren, en bloedgroep) en klinische gegevens 
(Tosetto bloedingsscore) verzameld.

Von Willebrand type 2M blijkt een relatief mild 
klinisch fenotype te hebben. Elf verschillende 
missense-mutaties werden gevonden in het A1 
domein van exon 28 van het VWF-gen. Drie van 
deze mutaties werden gevonden bij 6 of meer  
patiënten. Bij elk van deze 3 mutaties werd een 
specifiek laboratoriumfenotype gevonden. Bloe-
dingsscores verschilden niet significant. Een aan-
tal patiënten had hoge bloedingsscores met een 
(bijna) normaal laboratorium fenotype. Bij deze 
patiënten was genotypering dus essentieel voor 
het stellen van de juiste diagnose.

dr. Dominique Maas 
(Radboudumc, Nijmegen)  

Von Willebrand type 2M: 
fenotype en genotype

TAKE HOME MESSAGES

• Von Willebrand type 2M heeft een relatief mild klinisch 
 fenotype.
• Genotypering is essentieel om de diagnose Von Willebrand 
 type 2M te kunnen stellen.



DR. KRISTOF VAN AVONDT

BEKIJK HIER HET 
VIDEO-INTERVIEW 
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Interview met 
dr. Kristof Van Avondt 

Sikkelcelanemie kenmerkt zich door frequente 
hemolyse hetgeen leidt tot een verhoogde hoe-
veelheid heem in de circulatie. Eerder onderzoek 
bij muizen heeft uitgewezen dat een verhoogde 
heemconcentratie de vorming van NETs (‘neutro- 
phil extracellular traps’, extracellulaire DNA- 
draden) induceert. Deze NETs dragen in muizen 
bij aan de pathogenese van sikkelcelanemie, onder 

ander via het uitlokken van een vaso-occlusieve 
crisis. Ook is inmiddels aangetoond dat serum 
van patiënten met sikkelcelanemie in staat is in 
vitro de vorming van NETs te induceren en dat 
NETs aanwezig zijn in het plasma van patiënten 
met sikkelcelanemie. Het feit dat behandeling 
van sikkelcelmuizen met de heem-vanger hemo- 
pexine de vorming van NETs tegengaat, doet ver-
moeden dat het vrije heem de prikkel is die de 
neutrofiele cellen aanzet tot de aanmaak van NETs.
Van Avondt en collega’s onderzochten deze hypo-
these. Zij toonden allereerst aan dat heem (ferri-
protoporfyrine IX) in vitro in staat is neutrofielen 
aan te zetten tot de vorming van NETs. Ook  
serum van sikkelcelpatiënten induceert in vitro de 
vorming van NETs. Maar terwijl de heem-vanger 
hemopexine wel in staat is de activiteit van heem 
tegen te gaan, is hemopexine niet in staat de  
vorming van NETs onder invloed van serum van 
sikkelcelpatiënten tegen te gaan. Verder onder-

zoek door Van Avondt en collega’s wees verder uit 
dat protoporfyrine (heem zonder ijzer) niet in 
staat is de vorming van NETS te induceren. Dat 
suggereert dat ijzermoleculen onmisbaar zijn voor 
de inductie van NETs. Blootstelling van neutro-
fielen aan vrij ijzer blijkt inderdaad de vorming 
van NETs te induceren. Metingen wezen ook uit 
dat het plasma van patiënten met sikkelcelanemie 
meer vrij ijzer bevat dan dat van gezonde controle 
personen. Het wegvangen van vrij ijzer uit het 
plasma met behulp van deferoxamine of apotrans-
ferine blokkeert de vorming van NETs bij meer 
dan de helft van de sikkelcelpatiënten.

dr. Kristof Van Avondt 
(Sanquin Research Center, Amsterdam)

Vrij ijzer en de vorming van 
extracellulaire DNA-draden 
bij sikkelcelanemie

TAKE HOME MESSAGES

• Heem induceert in vitro de vorming van NETs.
• Serum van sikkelcelpatiënten induceert in vitro de vorming 
 van NETs.
• Hemopexine is niet in staat de plasmageïnduceerde 
 vorming van NETS te voorkomen.
• Vrij ijzer is een belangrijke prikkel bij de vorming van NETs.

Het wegvangen van vrij ijzer 
uit het plasma met behulp van 
deferoxamine of apotransfer-
ine blokkeert de vorming van 
NETs bij meer dan de helft 
van de sikkelcelpatiënten
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drs. Joep Sins 
(AMC, Amsterdam)

Antioxidant tegen 
pijn bij sikkelcelziekte: 
de NAC-studie

Pijn als gevolg van vaso-occlusie is een belangrijk 
kenmerk van sikkelcelziekte en draagt in grote 
mate bij aan de afname van kwaliteit van leven 
van de patiënten. Tot op heden is pijn bij sikkel-
celziekte moeilijk te behandelen. Oxidatieve stress 
speelt een belangrijke rol in de pathofysiologie 

van sikkelcelziekte en vormt daardoor een poten-
tieel doel bij behandeling. Eerder (kleinschalig) 
onderzoek heeft uitgewezen dat een behandeling 
met de (zeer goedkope en goed te verdragen) anti-
oxidant N-acetylcysteïne (NAC) de mate van oxi-
datieve stress bij patiënten met sikkelcelziekte en 

Interview met 
drs. Joep Sins
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daarmee het aantal ziekenhuisopnames wegens een 
pijncrisis kan verminderen. In de internationale, 
multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, pla- 
cebo-gecontroleerde NAC-studie is het effect van 
NAC verder onderzocht.

Hierbij werden de patiënten gedurende 6 maan-
den behandeld met NAC (2 maal 600 gram/dag) 
of placebo. De patiënten hielden een pijndagboek 
bij. De eindpunten van de studie waren het aantal 
dagen met door sikkelcelziekte veroorzaakte pijn, 
het aantal dagen met een pijncrisis en het aantal 
dagen van ziekenhuisopname wegens pijn. In to-
taal werden 96 patiënten geïncludeerd. Voor een 
‘intention-to-treat’ (ITT)-analyse kwamen alleen 
patiënten in aanmerking die minimaal 110 dagen 
hun pijndagboek hadden ingevuld (40 in de 
placebo-arm en 27 in de NAC-arm). Op basis van 
de ITT-analyse kon tussen beide behandelarmen 
geen verschil gevonden worden in de eindpunten. 
Dit is volgens Sins en collega’s mogelijk te wijten 
aan een te kleine onderzoekspopulatie en een te 
geringe therapietrouw bij de deelnemers. 
Om de invloed van dit laatste na te gaan analy-
seerden Sins en collega’s de gegevens van patiënten 
die zowel minimaal 110 dagen hun pijndagboek 
hadden bijgehouden als ook minstens 80% van 
de pillen daadwerkelijk hadden gebruikt (17 in de 
placebo-arm en 10 in de NAC-arm). Deze analyse 
liet een significante afname zien van het aantal 

dagen met een pijncrisis per jaar in de NAC-arm 
ten opzichte van de placebo-arm (20,5 versus 40,1; 
ratio 0’50; CI 0,27-0,94; p=0,03) (Figuur 1). Tevens 
was er bij deze 27 patiënten een negatieve correlatie 
te zien tussen het aantal dagen met een pijncrisis 
en de NAC-plasma concentratie. De behandeling 
met NAC leidde ten opzichte van placebo tot meer 
bijwerkingen van het maagdarmkanaal (42% ver-
sus 15% van de patiënten in respectievelijk de NAC-
arm en de placebo-arm, p <0,01).
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Figuur 2. Significante afname  

van het aantal dagen met een 

pijncrisis per jaar in de NAC-arm 

ten opzichte van de placebo-arm 

bij personen die 80% of meer 

van hun studiemedicatie hadden 

ingenomen.
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• De ITT-analyse laat geen effect zien van NAC op de pijn 
 bij sikkelcelziekte.
• In patiënten met voldoende therapietrouw neemt het 
 aantal dagen met een pijncrisis af door gebruik van NAC.
• Voorlopig bloedonderzoek toont een negatieve correlatie 
 tussen de NAC-plasmaspiegel en het aantal dagen met 
 een pijncrisis. 

Door behandeling 
met NAC neemt het 
aantal dagen met 
een pijncrisis af
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drs. Leendert Porcelijn, MD 
(Sanquin Diagnostic Services, Amsterdam) 

Antilichamen tegen trombocyten 
en (non)respons op rituximab bij 
immuuntrombocytopenie

De multicenter, openlabel fase II HOVON64- 
studie vergelijkt prospectief 3 behandelschema’s 
met rituximab bij patiënten met immuuntrombo-
cytopenie (ITP) die niet (meer) reageren op een 
behandeling met corticosteroïden. Het gemiddel-
de responspercentage bij een behandeling met 
rituximab is ongeveer 50%. Porcelijn en collega’s 
onderzochten aan de hand van gegevens van 
deelnemers aan de HOVON64-studie in hoeverre 
de aanwezigheid van antilichamen tegen trom- 
bocyten een voorspellende waarde heeft voor  
de kans op een respons op de behandeling met 
rituximab.

Er werd bij 99 patiënten zowel voorafgaand aan 
de behandeling met rituximab als tijdens de be-
handeling met rituximab de hoeveelheid anti- 
lichamen tegen trombocyten (aan de hand van de 

direct platelet immunofluorescence test [PIFT]) 
gemeten. Bij 79 (80%) van de 99 patiënten waren 
antilichamen tegen trombocyten aantoonbaar. 
Het is al jaren de vraag of het niet kunnen aan- 
tonen van trombocytreactieve auto-antistoffen bij 
gemiddeld 20% van ITP-patiënten komt door een 
gebrek aan sensitiviteit van de tests of mogelijk 
door een ander onderliggend trombocyten-afbraak-
mechanisme. Porcelijn en collega’s tonen aan dat 
het niet kunnen detecteren van antilichamen tegen 
trombocyten voorafgaand aan de behandeling met 
rituximab gecorreleerd is aan de kans op afwezig-
heid van respons op de behandeling (Tabel 1). Van 
de patiënten met een complete respons had 94% 
vooraf antilichamen en van de patiënten met een 
partiële respons 86%. Bij de patiënten die een 
respons op de behandeling met rituximab ver- 
tonen, treedt een daling op van de hoeveelheid 

CLINICAL ABSTRACTS SESSIE 2

Tabel 1. De aanwezigheid van antilichamen tegen trombocyten voorafgaand aan de 

behandeling met rituximab correleert met een respons op rituximab 

Antilichamen tegen trombocyten

Ja nee

CR (n=17) 16 (94%) 1 (6%)

PR (n=22) 19 (86%) 3 (14%)

MR (n=8) 8 (100%) 0 (0%)

NR (n=52) 36 (69%) 16 (31%)

p=0,006
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antilichamen tegen trombocyten (p<0.0001). Van 
de patiënten die geen respons vertoonden had 
69% antilichamen tegen trombocyten. De nega-
tief voorspellende waarde van de afwezigheid van 
antilichamen tegen trombocyten, d.w.z. de kans 
dat er geen effect van rituximab-behandeling zal 
zijn als er voorafgaand aan de behandeling geen 
auto-antistoffen tegen trombocyten worden aan-
getoond, is 95%, berekenden Porcelijn en collega’s. 

TAKE HOME MESSAGES

• Trombocytenafbraak verloopt 
 bij sommige ITP-patiënten 
 onafhankelijk van antilichamen 
 tegen trombocyten.
• De afwezigheid van anti-
 lichamen tegen trombocyten 
 is een negatief voorspelende 
 factor voor respons bij een 
 behandeling met rituximab.
• Een succesvolle behandeling 
 met rituximab bij ITP gaat 
 gepaard met een afname van 
 de hoeveelheid antilichamen 
 tegen trombocyten. 

Interview met 
drs. Leendert Porcelijn, MD

REFERENTIE:
Porcelijn L, Huiskes E, Schipperus M, et al. For the Dutch HOVON 

64 study group. Lack of detectable platelet autoantibodies is  

correlated with non-responsiveness to rituximab treatment in ITP 

patients. Submitted to Blood.
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dr. Inge Geelen en dr. Peter Westerweel c.s. 
(Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht)

Validatie van ‘EUTOS long-term 
survival score’ (ELTS) bij chronische 
myeloïde leukemie

Met het oog op de keuze tussen een eerste- of  
tweedegeneratie tyrosinekinaseremmer (TKI) is 
het belangrijk bij patiënten in de chronische fase 
van chronische myeloïde leukemie (CML) het ri-
sico op ziekteprogressie te kunnen inschatten. 
Tot voor kort bestonden er hiervoor 3 instrumenten: 
de Sokal risicoscore, de Hasford risicoscore en, 
meer recent, de EUTOS score. De laatstgenoem-
de voorspelt weliswaar de kans op een complete 

cytologische respons 18 maanden na het inzetten 
van een behandeling, maar niet de kans op het 
overlijden als gevolg van CML. Onlangs is de  
‘EUTOS long-term survival score’ (ELTS) gepresen-
teerd die dit wel doet. Deze verdeelt CML-patiënten 
op basis van leeftijd, miltgrootte, aantal perifere 
blastcellen en aantal trombocyten in 3 categorieën: 
hoog, gemiddeld, en laag risico op CML-gerela-
teerd overlijden. 

Geelen en collega’s hebben nu de ELTS-score in 
een onafhankelijk cohort van Nederlandse CML- 
patiënten (n = 349) uit het PHAROS-register re-
trospectief gevalideerd. Van deze patiënten waren 
er 273 (78%) in de eerstelijn behandeld met ima-
tinib en 76 (22%) met een tweedegeneratie TKI. 
Op basis van hun ELTS-score, berekend aan de 
hand van de patiëntkarakteristieken op het mo-
ment van diagnose, kregen 163 patiënten (47%) 
het predicaat laagrisico, 127 patiënten (36%) het 
predicaat gemiddeldrisico en 59 patiënten (17%) 
het predicaat hoogrisico. De vijfjaars ziektegerela-
teerde sterfte voor de patiënten in de hoogrisico-
groep was, zoals verwacht, significant hoger (11%) 
dan voor de patiënten met een gemiddeldrisico 
(2%) of laagrisico (1%). Zowel de Sokal-, als de 
Hasford- en EUTOS-score waren niet in staat om 
een verschil in het risico op dood door CML te 
detecteren. Geelen en collega’s concludeerden op 
grond van deze gegevens dat de ELTS-score de 
enige risicoscore is die bruikbaar is om CML- 
patiënten te identificeren met een verhoogd risico 
op ziektegerelateerd overlijden. Een hoge ELTS- 
score kan een argument zijn om in de eerstelijn 
voor een tweedegeneratie TKI te kiezen, danwel 
een imatinib-behandelde hoogrisico patiënt strikter 
te monitoren op respons en laagdrempelig op een 
tweedegeneratie TKI over te gaan.

TAKE HOME MESSAGES

• Bij CML-patiënten speelt het risico op progressie een rol in de 
 keuze van het type tyrosinekinase remmer (TKI) in de eerstelijn. 
• De nieuwe ELTS-score is als enige risicoscore in staat patiënten 
 met een hoogrisico op ziektegerelateerde sterfte te identificeren.
• De voorspellende waarde van de ELTS-score is in een onafhankelijk, 
 Nederlands `real world’ cohort gevalideerd.

Interview met 
dr. Peter Westerweel 

(Albert Schweitzer 
Ziekenhuis, Dordrecht)
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dr. Jennifer Tjon 
(LUMC, Leiden)

ATGAM-therapie bij patiënten 
met aplastische anemie

De Nederlandse richtlijn ten aanzien van de be-
handeling van patiënten met aplastische anemie 
stelt dat de therapie van eerste keuze een allogene 
stamceltransplantatie (alloSCT) zou moeten zijn 
of intensieve immuunsuppressieve therapie be-
staand uit ATGAM (anti-thymocyten globuline 
verkregen uit paarden) en ciclosporine. Bij falen 
van de eerstelijns intensieve immuunsuppressieve 
therapie kan gekozen worden uit immuunsup-
pressieve therapie met konijnen-ATG òf uit een 
alloSCT en sinds 2016 ook een behandeling met 
eltrombopag, een trombopoietine mimeticum. Om 
meer inzicht te krijgen in de effecten van deze be-
handelingen zijn de gegevens van de Nederlandse 
aplastische anemie-patiënten sinds 2014 samen-
gebracht in een landelijk register. Tjon en collega’s 
evalueerden de behandeluitkomsten van 70 pa- 
tiënten in dit register met een mediane follow-up 
van 18 maanden. 

Van deze patiënten - met een gemiddelde leeftijd 
van 53 jaar (18-79) bij start van de eerstelijnsbe-
handeling - waren er na 18 maanden nog 61 (87%) 
in leven. Van de 59 patiënten van wie de betref-
fende gegevens voorhanden waren vertoonden  
er 36 (61%) na 6 maanden een klinische respons 
(normalisering bloedwaarden of transfusie-onaf-
hankelijkheid).  Deze patiënten hadden 12 maan-
den na de respons-evaluatie op 6 maanden 94% 
kans om nog in leven te zijn. Van de 22 patiënten 
zonder respons na 6 maanden continueerden er  
6 de ciclosporine-behandeling; 4 van hen waren 
10 maanden later transfusie-onafhankelijk en 16 
patiënten stapten na 6 maanden over op een 
tweedelijnsbehandeling: 8 kregen een alloSCT, 4 
kregen konijnen ATG, 3 kregen eltrombopag en 
één danazol. Van deze 16 hadden er 10 een hema-
tologische respons 18 maanden na start van de 
eerstelijnsbehandeling. De kans om 12 maanden 

na de respons-evaluatie nog in leven te zijn was 
voor de patiënten die na 6 maanden (nog) geen 
respons vertoonden 84%. 

Al met al zijn 61% van de patiënten na 6 maanden 
transfusie-onafhankelijk, concluderen Tjon en 
collega’s. Van de patiënten die na 6 maanden niet 
transfusie-onafhankelijk zijn, wordt ongeveer  
de helft dat in de 12 maanden erna, hetzij door 
continueren van ciclosporine, hetzij door tweede-
lijnstherapie.

TAKE HOME MESSAGES

• De overleving van patiënten met aplastische anemie in 
 Nederland is 87% na 18 maanden.
• 61% van de patiënten is 6 maanden na de start van de 
 eerstelijnstherapie transfusie-onafhankelijk.
• Ongeveer de helft van de patiënten die na 6 maanden 
 niet transfusie-onafhankelijk is, is dat wel na 18 maanden. 
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Keynote lecture door prof. dr. Claire Harrison 
Guy’s and St Thomas’ Hospital, Londen  

Stappen naar ‘personalized medicine’ 
bij de behandeling van myeloproliferatieve 
neoplasmen

Harrison begon haar voordracht met haar gehoor 
er op te wijzen dat het belangrijk is wetenschap-
pelijk onderzoek te combineren met werk in de 
kliniek. ‘Want het zijn uiteindelijk de patiënten 
waarvan we leren.’ Als kapstok voor haar voor-
dracht dienen dan ook de lotgevallen van een van 
haar patiënten: een 46-jarige man met klachten 
van vermoeidheid, een vergrote lever, verhoogde 
aantallen leukocyten en trombocyten, een normale 
hemoglobinewaarde en drager van een JAK2V617F- 
mutatie. Deze patiënt voert Harrison allereerst naar 
de nieuwe indeling van MPN die vorig jaar door de 
WHO is gepubliceerd. De indeling onderscheidt 
primair myelofibrose nu in 2 aparte entiteiten: 
prefibrotische en overte primaire myelofibrose, 
kortweg pre-PMF en PMF. Pre-PMF heeft een 
mildere klinische presentatie, als ook een grotere 
kans op (leukemievrije) overleving. Ook het gene-
tisch profiel verschilt: bij pre-PMF treden minder 
epigenetische veranderingen op.
Vervolgens besprak zij enkele nieuwe inzichten 
ten aanzien van de prognose voor patiënten met 
MPN. Risicofactoren voor het ontstaan van trom-
bose bij MPN-patiënten zijn van oudsher het aantal 
trombocyten en het hematocriet. Recent is aange-
toond dat ook een verhoogde hoeveelheid leuko-
cyten een risicofactor is voor trombose als ook een 

risicofactor voor latere transformatie naar myelo-
fibrose en/of acute myeloïde leukemie (AML). Zeer 
recent bleek ook de vorming van ‘neutrophil extra- 
cellular traps’ (NETs), door neutrofiele granulo-
cyten uitgescheiden ‘draden’ bestaand uit DNA 
en elastase, geassocieerd te zijn met trombose. In 
muizen is bovendien aangetoond dat MPN gepaard 
gaat met een verhoogde aanmaak van NETs. De 
NETs zijn daardoor mogelijk een biomarker voor 
het risico op trombose bij MPN-patiënten. En een 
potentieel behandeldoelwit, want de JAK2-remmer 
ruxolitinib remt de vorming van NETs af. 
Ten aanzien van het risico op een latere transfor-
matie naar MF of AML, verwees Harrison naar een 
recente Spaanse cohortstudie waarin de kans op 
transformatie is afgezet tegen het voorkomen van 
mutaties in het JAK2-gen. Daaruit bleek dat patiën-
ten met veel mutaties ten tijde van de diagnose of 
een in de tijd voortdurend toenemend aantal 
mutaties een veel grotere kans hebben om na 10 jaar 
getransformeerd te zijn naar MF dan patiënten 
met (aanhoudend) weinig mutaties (respectievelijk 
22% versus 1,5%). De studie liet ook zien dat bij 
de meeste patiënten in de loop van de tijd het 
aantal mutaties (in diverse genen) toenam en dat 
patiënten zonder mutaties ten tijde van diagnose 
een veel geringere kans hadden na 10 jaar AML te 
hebben dan patiënten die ten tijde van de diagnose 
wel al mutaties hadden (respectievelijk 1,8% versus 
12,4%). Moleculaire diagnostiek lijkt dus een be-
langrijke plaats te gaan innemen in de prognose 
van individuele MPN-patiënten, stelt Harrison. 
De cytoreductieve behandeling die haar patiënt 
nodig heeft, biedt Harrison de gelegenheid te wijzen 
op 2 recente fase III studies waarin de 2 meest 
gebruikte eerstelijstherapieën - interferon alfa en 

prof. dr. Claire Harrison

MYELOPROLIFERATIEVE NEOPLASMEN 

Eén van de keynote lectures tijdens het Dutch Hematology 
Congress werd verzorgd door prof. dr. Claire Harrison 
(Guy’s and St Thomas’ Hospital, Londen). Onder de titel: 
‘Further steps towards personalized medicine in MPN’ gaf 
zij een overzicht van de meest recente ontwikkelingen ten 
aanzien van de diagnostiek, prognose en behandeling van 
myeloproliferatieve neoplasmen (MPN). 
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hydroxycarbamide (HU) - voor het eerst ‘head-to-
head’ met elkaar werden vergeleken. Van de ene 
studie, MPD-RC112, zijn inmiddels de resultaten 
van een interim-analyse gepresenteerd. Hieruit 
blijkt dat na 12 maanden therapie de mate van 
hematologische respons niet significant verschilde 
tussen de 2 therapieën. Verrassend is dat de be-
handeling met HU vaak ook resulteerde in een 
histologische respons in het beenmerg. Eveneens 
verrassend is dat beide behandelingen ook (en in 
gelijke mate) een moleculaire respons (afname van 
JAK2V617F-gemuteerde cellen) induceerden. De 
behandeling met interferon leidde in deze studie 
wel tot meer (laaggradige) bijwerkingen dan de be-
handeling met HU. De vergelijkbaarheid van beide 
therapieën in hematologische uitkomsten werd be-
vestigd door de uitkomsten van de PROUD-PV- 
studie die ropeginterferon met HU vergeleek. In 
deze studie ging juist de behandeling met HU ge-
paard met de meeste bijwerkingen. 
Dan de vraag of stoppen met de interferonbehan-
deling een optie is. Harrison verwees naar Franse 
data over 149 patiënten die op een gegeven moment 
hun behandeling met interferon stopten; ongeveer 
de helft van hen vanwege toxiciteit en ruim een 
derde wegens een langdurige complete hematolo-
gische respons. Na een mediane follow-up van 42 
maanden zonder interferon hadden 109 (73%) van 
de patiënten nog steeds een complete hematolo-
gische respons, van wie 46 (42%) geen enkele be-
handeling nodig hadden. Vijf jaar na het stoppen 
met interferon was 97,5% van de patiënten nog in 
leven en 92% nog ‘event-free’. Positief voorspellend 
voor succesvol behoud van een complete hemato-
logische respons na stoppen met interferon zijn 
een snelle start van de interferonbehandeling na het 
stellen van de diagnose en weinig JAK2-mutaties 
op het moment van stoppen.
De behoefte van haar patiënt aan een tweedelijns-
behandeling wegens resistentie tegen HU en het 
ontstaan van myelofibrose, bracht Harrison ver-
volgens bij een overzicht van de studiedata ten 
aanzien van ruxolitinib. Een analyse van gepoolde 
data van de COMFORT-I- en COMFORT-II-studies, 
de registratiestudies voor ruxolitinib bij MPN, 
toonde tot 5 jaar follow-up een overlevingsvoor-
deel bij behandeling met ruxolitinib, liet Harrison 
zien (Figuur 1). Dat voordeel is zichtbaar bij zowel 
patiënten in de Intermediate-2- als hoogrisico IPSS- 
klasse. En als de patiënt na enige tijd niet meer 

reageert op ruxolitinib zijn er (binnenkort) moge-
lijk nieuwe behandelopties. Andere JAK2-remmers 
(NS-018, pancritinib), smac-mimetica (LCL161) en 
het middel sotatercept laten veelbelovende resul-
taten zien in fase I,II, en/of III studies. 
Harrisons patiënt heeft inmiddels AML ontwik-
keld. In de behandeling van MPN-patiënten die 
transformeren naar AML is de afgelopen decennia 
nog geen vooruitgang geboekt, liet Harrison zien 
aan de hand van de overlevingscurven van patiën-
tencohorten uit de afgelopen decennia. Een recente 
fase I studie suggereert dat mogelijk de combinatie 
van ruxolitinib met decitabine een zinvolle behan-
deling kan zijn voor deze patiënten. Tenslotte is er 
ook enige hoop voor MPN-patiënten die agressieve 
systemische mastocytose ontwikkelen. De drijven-
de kracht achter deze aandoening is bij bijna alle 
patiënten de aanwezigheid van een KIT-D816V-
mutatie. In een fase I studie induceert BLU-285, een 
krachtige en zeer selectieve KIT-D816V-remmer, 
een sterke daling van het aantal mestcellen in het 
beenmerg. Veelbelovend, vindt Harrison. 

Figuur 1. Ruxolitinib geeft 

een overlevingsvoordeel bij 

myelofibrosepatiënten, zo blijkt 

uit een analyse van gepoolde 

data van de COMFORT-I- 

en COMFORT-II-studies.

TAKE HOME MESSAGES

• NETs zijn mogelijk een biomarker voor het risico op trombose bij MPN.
• Het aantal mutaties (o.a. in JAK2) is prognostisch voor transformatie 
 naar MF of AML.
• Bij cytoreductieve therapie geven interferon en HU vergelijkbare 
 resultaten.
• Behoud van een complete hematologische respons na stoppen 
 met interferonbehandeling is mogelijk. 
• Tweedelijnsbehandeling met ruxolitinib levert overlevingswinst op.
• Nieuwe JAK2-remmers en andere middelen zijn in onderzoek.
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MEET THE EXPERT 

De immuun-
gecompromitteerde 
reiziger

Met meer dan 1 miljard reizigers (werk, 
vakantie) per jaar is de wereldbevolking 
reislustiger dan ooit tevoren. 
Ook mensen bij wie het immuunsysteem 
om wat voor reden dan ook minder goed 
functioneert, wagen zich in toenemende 
mate aan (verre) reizen. In de sessie 
‘De immuun-gecompromitteerde 
reiziger’ bespraken internist dr. Bram 
Goorhuis (AMC, Amsterdam) en 
arts-microbioloog dr. Bart Vlaminckx 
(St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) 
de noodzaak van goede adviezen 
aan deze reizigers.

BEKIJK HIER HET 
VIDEO-INTERVIEW 
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Om aan immuungecompromitteerde mensen een 
gedegen reisadvies te kunnen geven, is het zinvol 
om 5 zaken te overwegen, leggen Goorhuis en 
Vlaminckx uit aan de hand van een casus. De 
casus betreft een 42-jarige vrouw die een splenec-
tomie en myelo-ablatieve allogene stamceltrans-
plantatie heeft ondergaan, die wegens graft-versus- 
hostziekte in de darm dagelijks 20 mg prednison 
gebruikt en wegens refluxklachten omeprazol slikt.
De eerste overweging moet zijn: de mate van im-
muunsuppressie bij de betreffende persoon. Bij 
de genoemde casus is sprake van een gestoorde 
afweer op 4 niveaus: een gestoorde barrièrefunc-
tie van de maag, en gestoorde humorale afweer, 
een gestoorde cellulaire afweer en een gestoorde 
afweer door asplenie. 
Het tweede punt van overweging is tot welke  
infectierisico’s deze defecten leiden. Voor de ge-
noemde casus zijn dit onder andere een verhoogd 

risico op invasieve darminfecties, verhoogd risico 
op virale, bacteriële en parasitaire infecties door 
een verminderde T- en B-celfunctie, en - wegens 
het ontbreken van de filterfunctie van de milt - 
een verhoogde kans op fulminant verlopende  
infecties met gekapselde bacteriën, ernstig ver- 
lopende malaria en ernstig verlopende sepsis 
door capnocytofagen (door hondenbeet).
Dit moet worden afgezet tegen de op de reisbe-
stemming te verwachten blootstelling aan poten-

tieel infectieuze agentia en de uit deze blootstel-
lingen voorkomende infectierisico’s. De vrouw uit 
de casus wilde graag naar Gambia. Dat levert de 
volgende potentiële risico’s op: fulminant beloop 
van gele koorts, mazelen en hepatitis A; verhoogd 
risico op ernstige malaria, buiktyfus, tuberculose 
en meningokokkenziekte; risico op rabiës, dtp, 
hepatitis B, schistosomiasis en dengue, een ver-
hoogd risico op pneumokokken en Haemophilus 
influenzae; en op sepsis na een dierenbeet. 
De volgende vraag is welke vaccinaties wel/niet 
mogelijk zijn bij de immuungecompromitteerde 
reiziger. Vaccinaties op basis van levende, ver-
zwakte micro-organismen zijn bij immuungecom-
promitteerde mensen niet mogelijk doordat zij tot 
ziekte en/of ernstige bijwerkingen leiden. Ander- 
soortige vaccinaties werken meestal niet vanwege 
het ontbreken van een adequate immuunrespons. 
Het vijfde punt van overweging, ten slotte, is de 
vraag of de immuunsuppressie (en het gebruik 
van medicatie daarbij) zal interfereren met even-
tuele medicatie tegen opgelopen aandoeningen 
op de beoogde reislocatie. 
Sommige mensen die immuungecompromitteerd 
zijn wegens het gebruik van immuunsuppresieve 
medicatie (infliximab, rituximab, prednison, etc) 
willen ten behoeve van een reis (en bijbehorende 
vaccinaties) graag tijdelijk stoppen met hun medi-
catie. Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigers-
advisering hanteert een tabel met de duur van het 
‘wash out’-effect van verschillende immuunsup-
pressiva. De minimale ‘wash out’-periode in die 
tabel is 3 maanden. Nader onderzoek heeft echter 
uitgewezen dat het effect van diverse middelen  
in deze categorie (prednison, cyclosporine, evero- 
limus, etc.) al veel eerder is uitgewerkt. 
Alles overwegend, stellen Goorhuis en Vlaminckx, 
moet de vrouw in de casus ernstig worden afge- 
raden om af te reizen naar Gambia. 

Maar ook als bij een immuungecompromitteerde 
patiënt het reisadvies positief uitvalt (en alle be-
nodigde vaccinaties met succes zijn uitgevoerd) is 
dat nog geen garantie voor een probleemloze reis, 
illustreren Goorhuis en Vlaminckx met een twee-
de casus. Deze patiënt, wegens longcarcinoom 
behandeld met erlotinib, liep tijdens een verblijf 
in Brazilië via een (door erlotinib veroorzaakte) 
hoofdwond een uitgebreide infectie op met de 
schroefworm Chochliomyia hominovorax.




