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Introductie 
GFI1B is een transcriptiefactor die belangrijk is voor de erytropoïese en de 
ontwikkeling van megakaryocyten. Mutaties en varianten binnen dit gen zijn gezien 
bij personen met stollings- en trombocytenfunctiestoornissen. GFI1B bevat een N-
terminaal SNAG repressordomein en zes C-terminale zinkvingerdomeinen waarvan 
de zinkvingerdomeinen 3-5 verantwoordelijk zijn voor DNA-binding. Er zijn twee 
isovormen beschreven voor GFI1B, een grote isovorm (P37) en een kleinere isovorm 
(P32) die de zinkvingers 1 en 2 mist. Wij hebben het effect bestudeerd op proliferatie 
in een megakaryoblastische cellijn van de truncerende mutant Q287*, van twee 
functionele varianten in zinkvinger en de korte vorm P32 van GFI1B. 
 
Methoden 
Er werd een proliferatieassay opgezet met gebruik van de megakaryoblastische 
cellijn MEG01, getransduceerd met retrovirale constructen met verschillende GFI1B-
varianten en GFP als marker. Phoenix amfotrofe cellen werden eerst getransfecteerd 
met calciumfosfaat om retrovirus te produceren en MEG01-cellen werden retroviraal 
getransduceerd op met retronectine gecoate platen. Na de transductie werden de 
GFP-positieve cellen gestorteerd, en de celgroei werd gemonitord gedurende 26 
dagen door het GFP-percentage te analyseren door de tijd heen. De GFP-
percentages werden genormaliseerd tot dag 5.   
 
Resultaten 
Voorheen werd een autosomaal dominante mutatie (Q287*) in GFI1B exon 6 
waargenomen die resulteerde in een getrunceerd eiwit dat de zinkvingers 5 en 6 
mist. Kenmerkend bij aangedane personen zijn de grijze bloedplaatjes die het 
resultaat zijn van verminderde α-granule-inhoud, macrotrombocytopenie en 
verhoogde megakaryocytexpansie in het beenmerg. Transductie van deze mutatie 
naar MEG01-cellen resulteerde in een verhoogde proliferatiegraad in vergelijking met 
de lege vector, en correspondeerde met de verhoogde hoeveelheid megakaryocyten 
die gevonden werd in het beenmerg van aangedane personen. De proliferatieassay 
toonde aan dat wildtype GFI1B-getransduceerde cellen een verlaagde 
proliferatiegraad hebben vergeleken met de lege vector.  
De varianten H181Y en R184P, die gelokaliseerd zijn in zinkvinger 1 en worden 
waargenomen bij personen met bloedingsdiathese, en de korte isovorm van GFI1B, 
P32, toonden een verhoogde proliferatie in vergelijking met wildtype GFI1B (P37). 
Een combinative van de varianten in zinkvinger 1 met Q287* leidde tot een 
verhoogde proliferatie, echter bij een lagere snelheid dan Q287* alleen. Op dezelfde 
manier werd een verhoogde proliferatiegraad waargenomen voor de Q287*-variant in 
de context van de korte isovorm van GFI1B (P32) die de zinkvingers 1 en 2 mist. 
 
Conclusie 
Onze resultaten tonen aan dat de zinkvingers 1 en 2 een sleutelrol spelen in de 
activiteit van GFI1BH. De afwezigheid van zinkvingers 1 en 2, alsook de twee 



varianten in zinkvinger 1, leidde tot een verhoogde proliferatie van de 
megakaryoblastische cellijn MEG01. De Q287*-truncerende mutatie veroorzaakte 
een verhoogde proliferatiespiegel door het verstoren van zinkvingers 5 en 6. Deze 
mutatie verwijdert de histidineresiduen die nodig zijn voor een goede 
zinkvingerstabiliteit en vouwing van het DNA-bindingsdomein. Combinaties van P32, 
H181Y en R184P met Q287* in MEG01-cellen leidden ook tot verhoogde proliferatie, 
maar op een lager niveau dan Q287* alleen.  
Deze bevindingen suggereren dat de zinkvingers 1 en 2 wellicht andere 
transcriptiecofactoren rekruteren, die belangrijk zijn voor de repressieve functie van 
FGI1B. 
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Introductie 
De laatste twee decennia heeft de vooruitgang die geboekt is in het 
patiëntmanagement van patiënten met lymfoom of chronische lymfatische leukemie 
de overlevingsuitkomsten dramatisch veranderd. Het aantal nieuwe middelen voor 
deze patiënten neemt toe en kwaliteit van leven (‘Quality of Life’, QoL) wordt een 
primair eindpunt. Helaas ontbreken enquêtes om ziektespecifieke QoL te beoordelen 
bij patiënten met hodginlymfoom (HL), hooggradig non-hodgkinlymfoom (HG-NHL), 
laaggradig non-hodgkinlymfoom (LG-NHL) en chronische lymfatische leukemie 
(CLL).  
Deze studie beschrijft de gecombineerde ontwikkeling van vier ziektespecifieke QoL-
vragenlijsten voor patiënten met HL, HG-NHL, LG-NHL en CLL als aanvulling op de 
EORTC QLQ C30-vragenlijst. 
 
Methoden 
De ontwikkeling van de vragenlijsten werd uitgevoerd volgens de richtlijnen van de 
EORTC Kwaliteit van Leven Groep. Fase 1 omvatte de generatie van QoL-
gerelateerde kwesties die relevant zijn voor patiënten. Fase 2 behelsde 
operationalisatie en beoordeling van itemrelevantie. In fase 3 werden items 
onderworpen aan een pretest in een multicultureel sample dat alle vier de 
maligniteiten vertegenwoordigde, om kwesties als begrijpelijkheid en opdringerigheid 
te beoordelen. De gegevens werden per maligniteit geanalyseerd.  
 



Resultaten 
Vijfenzeventig QoL-kwesties werden geïdentificeerd door middel van focusgroepen 
en systematische literatuursearches. Semigestructureerde interviews met 80 
gezondheidszorgprofessionals en 245 patiënten (75 HL, 66 HG-NHL, 41 LG-NHL en 
63 CLL) leidden tot een voorlopige module met 39 items representatief voor items die 
relevant waren voor ofwel alle, ofwel minstens een van de vier maligniteiten. In fase 3 
werd dit verder getest bij 67 HL-, 117 HG-NHL-, 67 LG-NHL- en 86 CLL-patiënten in 
verschillende fasen van ziekte en behandeling, en uit vijf verschillende Europese 
landen. Resultaten die gegenereerd werden door de interviews, klinische ervaring en 
statistische analyses leidden tot een enquête met 27 items voor HL (EORTC QLQ-
HL27), 29 items voor HG-NHL (EORTC QLQ-NHL-HG29), 20 items voor LG-NHL 
(EORTC QLQ-NHL-LG20) en 17 items voor CLL (EORTC QLQ-CLL17). The items 
werden geconceptualiseerd in verschillende multi-itemreeksen: last van symptomen, 
fysieke conditie/vermoeidheid, zorgen/angsten, gezondheid en functioneren, 
emotionele impact (niet in de CLL-module), neuropathie (alleen in de HG-NHL-
module). 
 
Conclusie 
Deze studie levert 4 modules op voor gebruik bij klinische studies en observationeel 
onderzoek in conjunctie met de EORTC QLQ-C30-vragenlijst voor beoordeling van 
QoL bij patiënten met HL, HG-NHL, LG-NHL en CLL. Fase 4 van de ontwikkeling van 
de vragenlijst zal starten in de herfst van 2016 en omvat internationaal testen van de 
vier vragenlijsten, te weten EORTC QLQ-HL27, QLQ-NHL-HG29, QLQ-NHL-LG20 
en QLQ-CLL17. 
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Introductie 
Het nieuwe anti-CD20-antilichaam obinutuzumab zou klinisch voordeel kunnen 
opleveren bij rituximab-refractaire patiënten, dankzij versterkte antilichaam-
afhankelijke cellulaire cytotoxiciteit en directe celdoding. Voor klinische effectiviteit is 
adequate tumoropname vereist. Moleculaire beeldvorming met 89Zirconium (89Zr)-
gelabelde obinutuzumab maakt in-vivo-visualisatie en kwantificatie van biodistributie 
en tumoropname mogelijk. Het doel is om de opzet te presenteren van deze fase II-
studie van obinutuzumab-monotherapie bij rituximab-refractair folliculair lymfoom, 
inclusief de rol van immuno-PET. Ook zullen de voorlopige resultaten getoond 
worden voor de eerste personen die aan deze studie meedoen.  
 
Methoden 
Geïncludeerd worden patiënten met een door biopsie bewezen, rituximab-refractair 
folliculair lymfoom, gedefinieerd als een terugval tijdens of ziekteprogressie na 
stoppen van een rituximab-bevattende behandeling. Behandeling in studieverband 



bestaat uit vier wekelijkse infusies van 1.000 mg obinutuzumab (inductie 1), gevolgd 
door responsevaluatie met FDG-PET/CT zes tot acht weken later. Patiënten met 
klinisch voordeel, gedefinieerd als afwezigheid van ziekteprogressie, continueren met 
vier maandelijkse infusies (inductie II), gevolgd door een onderhoudsbehandeling 
van maximaal twee jaar als er geen progressie optreedt. 89Zr-obinutuzumab wordt 
toegediend na de eerste infusie obinutuzumab en PET-scans van het gehele lichaam 
worden ingepland op respectievelijk nul, drie en zes dagen na injectie. Biodistributie 
wordt beoordeeld door semi-automatische delineatie van ‘volumes of interest’ 
(VOIs)’voor long, lever, milt, nier, bloed, beenmerg en tumor. Per VOI werden 
gestandaardiseerde opnamewaarden (‘standardised uptake values’, SUV) berekend 
voor organen, piek-SUVs werden berekend voor tumoren. 
 
Resultaten 
Twee patiënten completeerden inductie I. De obinutuzumab-infusies en de immuno-
PET-scanprocedure werden goed verdragen; er traden geen bijwerkingen op. 
Tumoropname van 89Zr-obintuzumab werd gevisualiseerd bij beide patiënten. SUV (± 
SD) in bloed, lever, milt, nier, long, beenmerg en tumor waren respectievelijk 5,8 (± 
0,8), 5,6 (± 1,5), 3,5 (±0,3), 2,8 (± 0,2), 1,4 (± 0,3), 1,4 (± 0,1) en 13,5 (± 2,6) op de 
zesde dag na injectie. 
 
Conclusie 
Immuno-PET met 89Zr-gelabelde obinutuzumab staat een non-invasieve meting toe 
van antilichamen in van belang zijn organen en in de tumor. De uiteindelijke 
resultaten van deze studie maken evaluatie mogelijk van de respons op 
obinutuzumab-monotherapie in rituximab-refractair folliculair lymfoom en het 
potentieel van 89Zr-obinutuzumab als voorspellende beeldvormende biomarker. 
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Introductie 
De meeste gevallen van lymfoplasmacytair lymfoom en verschillende subtypen van 
diffuus grootcellig B-cellymfoom bevatten een MYD88 p.(L265P)-mutatie. In het Bing-
Neel-sydroom en het primaire centraal zenuwstelsel lymfoom,infiltreren 
lymfoplasmacytaire lymfoomcellen het centrale zenuwstelsel; deze kunnen worden 
gedetecteerd in cerebrospinaal vocht (CSV). Omdat tumoropbrengsten in CSV erg 
laag kunnen zijn, zijn er zeer sensitieve detectiemethoden nodig. In deze gevallen is 
digitale druppel-pcr (ddPCR) een geschikte analysestrategie. Daarom onderzochten 
wij het gebruik van ddPCR voor mutatiedetectie van MYD88 in CSV. 
 
Methoden 
In deze studie werden zestien formaline-gefixeerde in parafine ingebedde monsters 
(FGPI) (acht monsters positief voor MYD88 p.(L265P)-mutatie en acht monsters 
negatief voor deze mutatie) retrospectief geanalyseerd met behulp van ddPCR en 
vergeleken met eerdere ‘next generation sequencing’ (NGS)-resultaten middels het 
gebruik van Ion AmpliseqTM Cancer Hotspot v2 Plus panel, inclusief MYD88 exon 5. 



Ook werd de detectiegrens van het assay berekend met MilliQ-controls. Tevens 
werden er 22 willekeurige CSV-monsters geanalyseerd met ddPCR. 
 
Resultaten 
De ddPCR- en NGS-resultaten van de zestien FGPI-monsters lieten een 
concordantie van 100% zien met een significante correlatie (r=0,991; p=<0,001). In 
de 98 MilliQ-monsters werd ten hoogste 1 mutatie-positief druppeltjes per well 
gedetecteerd. Daarom werd de detectiegrens bepaald op twee mutatie-positieve 
druppeltjes. In de 22 CSV-monsters waren twee monsters positief getest voor de 
MYD88 p.(L265P)-mutatie, terwijl de DNA-concentratie in twee van deze monsters te 
laag was voor NGS. 
 
Conclusie 
 Deze studie toont aan dat de analyse van de mutatie MYD88 p.(L265P) op FGPI-
materiaal vergelijkbaar is voor ddPCR en NGS. In tegenstelling tot NGS is ddPCR 
sensitiever (<1%) en heeft minder DNA-input nodig. Ook laten we zien dat sensitieve 
ddPCR MYD88-mutatieanalyse verricht kan worden op CSV-monsters de nu toe niet 
geanalyseerd konden worden.  
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Introductie 
Omdat allogene stamceltransplantie steeds vaker toegepast wordt bij oudere 
patiënten tot 75 jaar, neemt het aandeel oudere verwante stamceldonoren ook toe. 
Veiligheidsaspecten in G-CSF-geïnduceerde stamcelmobilisatie en -donatie door 
aferese zijn voornamelijk onderzocht bij jonge, gezonde vrijwilligers. Het doel van dit 
multicenteronderzoek was om de het aantal 60+ stamceldonoren in Nederland, de 
keuring op hun medische geschiktheid en de uitkomst van stamceldonatie te 
onderzoeken, inclusief donatiegerelateerde compliaties en celinplanting bij de 
ontvanger. 
 
Methoden 
Geïncludeerd in het onderzoek zijn alle gerelateerde potentiële donoren van 60 jaar 
of ouder uit vier Nederlandse transplantatiecentra (Erasmus MC Kankercentrum, 
LUMC, Radboudumc en VUmc), die tussen januari 2010 en juli 2015 werden 
beoordeeld. Data werden retrospectief verzameld uit donordossiers en bevatten 
informatie over de medische beoordeling, redenen voor uitstel, mobilisatie- en 
donatiegerelateerde complicaties en donor follow-up. Ook werden data over 
stamceloogst (aantal CD34-cellen) en corresponderende celinplantingsdata van 
ontvangers verzameld en vergeleken met de data van jongere donoren.  
 
 
 



Resultaten 
Honderdzesentachtig potentiële donoren werden geïncludeerd (mediane leeftijd 65,2, 
spreiding 60-77,2 jaar) van wie 20,4% ongeschikt bleek na medische beoordeling (in 
vier centra, oplopend van 14,3-25%), vergeleken met 9,2% van 359 donoren <60 jaar 
(gedurende dezelfde periode in drie centra). De meest voorkomende redenen voor 
uitstel of oudere donoren waren monoklonale gammopathie van onbekende 
significantie en maligniteiten, inclusief zes hematologische maligniteiten die ontdekt 
werden bij de beoordeling (3,2%). Opmerkelijk wast dat sommige abnormaliteiten die 
volgens internationale richtlijnen voor niet-verwante donoren reden zouden zijn 
geweest voor uitstel, zoals ischemische cardiovasculaire ziekte en maligniteiten, 
hierbij niet leidden tot uitstel. Van de medisch goedgekeurde donoren ging 89,2% 
door naar de donatie. De mediane tijd tot donor-goedkeuring was 15 dagen 
(spreiding 0-97). De doeloogst werd bereikt bij 79% van de oudere donoren. De 
stamceloogst was echter significant kleiner dan bij de jongere donoren (mediaan 
totaal respectievelijk CD34 424,0 en 510,3 x 106, p=0,001. Bij twee donoren trad een 
infectie op die hospitalisatie noodzakelijk maakte. Er waren geen andere ernstige 
mobilisatie- en donatiegerelateerd complicaties bij ouderen donoren. Alle ontvangers 
bij wie transplantatie plaatsvond met stamcellen van oudere donoren, bereikten 
neutrofielen-celinplanting (neutrofielen >0,5 x 109/l, mediaan achttien dagen) en 
95,2% bereikte trombocyten-celinplanting (trombocyten >20 x 109/l, mediaan twaalf 
dagen). 
 
Conclusie 
Stamceldonatie van verwante donoren van 60 jaar of ouder is uitvoerbaar, en 
resulteert in voldoende aantallen stamcellen en celinplanting. Bij dit cohort werden 
twee serieuze bijwerkingen gemeld, mogelijk gerelateerd aan de transplantatie. Data 
over langetermijnfollow-up ontbreken echter. Aangezien de comorbiditeit toeneemt 
en 20% van de 60+ donoren ongeschikt bleek te zijn bij medische keuring wordt 
geadviseerd tijdig te screenen en vroeg te gaan zoeken naar niet-verwante donoren 
om uitstel van transplantie wegens gebrek aan donoren te voorkomen.  
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Introductie 
Patiënten met een hoog risico op hematologische maligniteiten worden behandeld 
met allogene stamceltransplantatie (alloSCT). T-cellen in het donorweefsel zijn 
verantwoordelijk voor het gewenste graft-versus-leukemie (GvL)-effect maar ook voor 
de schadelijke graft-versus-hostziekte (GvHZ). Daarom zouden T-cellen die specifiek 
gericht zijn tegen maligne cellen, en daardoor GvL veroorzaken zonder GvHZ, van 
grote therapeutische waarde kunnen zijn.  
‘Minor’ histocompatibiliteitsantigenen (mHLA), die alleen tot expressie komen in 
hematopoïetisch weefsel, inclusief hematologische maligniteiten, hebben bewezen 
veelbelovende doelen te zijn voor immuuntherapie na alloSCT. Ons doel was nieuwe 



hematopoïetische beperkte HLA’s te identificeren voor immuuntherapeutisch beleid 
na alloScT. 
 
Methoden 
Er werden genen geselecteerd op basis van onze interne microarrayanalyse met 
minimaal een vijfvoudig verhoogde expressie in (maligne) hematopoïetische 
celsubsets vergeleken met non-hematopoïetische celtypes. We zochten binnen deze 
genen naar ‘single nucleotide polymorphisms’ (SNP’s) met ‘minor’ allelfrequenties 
(MF’s) >5% die vertaald worden naar een aminozuurverandering in ofwel het 
normale of het alternatieve leesframe. Voor de geselecteerde SNP’s bepaalden we 
de peptidesequenties, ongeveer 10 aminozuren voor tot 10 aminozuren na de 
aminozuurvariant en verzamelden ze in een polymorfe peptidedatabase. We 
verrichtten massaspectometrie op de mHLA-ligandomen van 35 verschillende 
hematologische malignititeiten en EBV-LCL’s en matchten de data met onze 
polymorfe peptidedatabase. Binding aan mHLA werd geanalyseerd door het gebruik 
van NetMHC3.4. Bij elkaar passende peptiden werden gesynthetiseerd en gemeten 
met massaspectometrie om de sequenties te bevestigen. pMHC-tetramers werden 
gesynthetiseerd voor de geselecteerde peptiden, om specifieke T-cellen van 
gezonde donoren, die gericht zijn tegen deze mHLA’s, te isoleren.   
 
Resultaten 
Met deze strategie werden 34 peptiden geidentificeerd, die beperkt zijn tot 
verschillende HLA-typen. We isoleerden peptide-specifiek CD8+ tetrameer+ T-cellen 
van net geïdentificeerde mHLA’s, die endogeen verwerkte en gepresenteerde 
peptiden herkenden, zoals werd beoordeeld in stimulatieassays door het gebruik van 
‘tandem minigene constructs’ (TMG’s) 
 
Conclusie 
Hun affiniteit, specifiteit en dodende werking zal verder geanalyseerd worden in 
stimulatieassays inclusief primaire maligniteiten. 
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Introductie 
CMyLife is een online platform dat  opgezet is voor samenwerking van patiënten, 
familieleden, huisartsen, medisch specialisten en laboratoriumonderzoekers, met het 
doel om de zorg voor patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) te 
personaliseren.  
Een pre-/posttest werd uitgevoerd om de mogelijke toegevoegde waarde van het 
platform te bepalen. De geldende nationale richtlijn CML zal ook geïmplementeerd 
worden in het platform. Onderzoek bepaalt wat de mogelijke toegevoegde waarde is 
van het platform en wat de mogelijkheden voor verbetering van CMylife zijn. 
 



Methoden 
CML-patiënten die de polikliniek Hematologie van het Radboudumc, VUmc of Albert 
Schweitzer ziekenhuis (ASZ) bezochten tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 
werden benaderd voor deelname aan de studie. De geïncludeerde patiënten 
bezochten het platform niet, omdat dat nog niet was opgezet. De patiënten vulden 
wel een enquête in die onderwerpen aansneed als: generieke kwaliteit van leven, 
ziektespecifieke kwaliteit van leven, niveau van zelfmanagement, 
informatieverschaffing, ervaringen met de huidige zorg en eHealth vaardigheid. 
 
Resultaten 
In totaal vulden 72 patiënten de enquête in met een respons van 60%, 18% en 39% 
voor respectievelijk het Radboudumc, VUmc en ASZ. Van de respondenten was 
42,3% vrouwelijk en 30,1% was tussen de 55 en 64 jaar oud; 67,2% bezocht het 
ziekenhuis viermaal of meer voor controle van hun CML gedurende de laatste twaalf 
maanden. De patiënten hadden veel spier- en gewrichtsproblemen en rapporteerden 
ontbrekende informatie op de volgende gebieden: de effecten van de behandeling op 
het sociale, familie- en seksuele leven, verwijzing naar patiëntenorganisaties of 
andere rehabilitatie- en adviesmogelijkheden. De respondenten leken voldoende 
vaardigheden te bezitten om nuttige informatie over gezondheid op het internet te 
vinden. De vaardigheid om deze informatie te interpreteren kan echter nog verbeterd 
worden.  
 
Conclusie 
De eerste resultaten van de pretest van 72 patiënten geven inzicht in kwaliteit van 
leven en mogelijkheden voor verbetering van CMylife. Voor de uitbreiding van deze 
pretest zouden we graag in contact komen met nieuwe patiënten of medische centra. 
Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met 
marieke.nowee@radboudumc.nl. 
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