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I N H O u D S T A F E L



Chronische lymfatische leukemie (CLL) is een 
ziekte die de meeste mensen niet goed kennen.

Zowel voor de patiënt als voor zijn omgeving is 
het een zware klap als de diagnose wordt gesteld. 
Iedereen vindt het immers beangstigend als het 
woord 'leukemie' valt. Bovendien is het moeilijk te 
begrijpen hoe een dergelijke ziekte als 'chronisch' 
kan worden bestempeld.

CLL is een vorm van kanker die het bloed- en het 
lymfestelsel aantast. In westerse landen is het de 
frequentste vorm van leukemie bij volwassenen. 
Elk jaar komen er in België gemiddeld zestig 
nieuwe patiënten bij. 

Hoewel de ziekte gewoonlijk bij mensen van 
gemiddeld 70 jaar wordt vastgesteld, krijgen 
ook dertigers ermee te maken. De spontane evo-
lutie van CLL is soms pijnloos (waarvoor enkel 

Inleiding

i n l e i d i n g i n l e i d i n g

medische controle nodig is, zonder behandeling 
met geneesmiddelen), maar soms ook agressief 
(waarvoor chemotherapie moet worden toege-
diend, met een intensiteit die bij elke patiënt 
individueel wordt aangepast).

Dankzij wetenschappelijk onderzoek zijn we de 
laatste jaren meer te weten gekomen over de ziek-
temechanismen en is de behandeling aanzienlijk 
verbeterd.

Deze gids streeft ernaar om de ontwikkeling van de 
ziekte, de symptomen en de behandelingen uit te 
leggen in eenvoudige en begrijpelijke termen.

De gids bevat basisinformatie als aanvulling op de 
uitleg die u al gekregen hebt, en die u kan helpen 
bij het overleg dat u absoluut moet hebben met 
uw behandelingsteam. 
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Beenmerg  
> Ruggenmerg

Het beenmerg wordt vaak ten onrechte verward met 
het ruggenmerg. Het ruggenmerg behoort tot het 
centrale zenuw stelsel. Het is een zenuwbundel die 
door het midden van de wervelkolom loopt en het 
fungeert als verlenging van de hersenen. Er is geen 
enkel verband met leukemie.

> Beenmerg

Het beenmerg, dat ook bloedvormend merg wordt 
genoemd, is een opmerkelijk orgaan dat de witte en 
rode bloedcellen, en de bloedplaatjes aanmaakt.

[ In de beenderen ]
In de kindertijd zit het beenmerg centraal in de 
meeste botten van het skelet.
Op volwassen leeftijd wordt het schaarser en 
beperkt het zich tot het axiale skelet:  
■ schedel
■ borstkas
■ wervelkolom
■ bekken
■ uiteinden van de lange beenderen, zoals het 

dijbeen (femur) of het bovenarmbeen (humerus)

Het bloedvormende merg is een vloeibare en dikke 
stof waarin de cellen van het bloedstelsel ontstaan. 
In het begin worden die cellen terecht 'stamcellen' 
genoemd. Daarna rijpen ze tot volledig functionele, 
volwassen cellen die in de bloedstroom kunnen 
worden afgegeven.

Structuur van een bot
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Endost  
(inwendig beenvlees)

Periost 
(uitwendig beenvlees)

Gewrichtskraakbeen

Mergholte

Beenmerg

Groeischijf

Trabeculair bot
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Vanaf  
het beenmerg

Lymfoïde 
stamcel 

B-lymfocyten

Lymfocyten

Witte 
bloedcellenGranulocyten

Neutrofiele

Monocyten Macrofagen

Bloedplaatjes 
(trombocyten)

Rode bloedcellen 

Plasmocyten 
(antistoffen)

Totipotente 
stamcel

Myeloïde 
stamcel

Mastocyten

Basofiele

Eosinofiele

CD8-T-lymfocyten 
(cytotoxische CTL en 
suppressorcellen)

CD4-T-lymfocyten 
(helpercellen)

■ rode bloedcellen: die transporteren zuurstof van 
de longen naar de andere organen; 

■ bloedplaatjes die helpen bij de bloedstolling; 
■ witte bloedcellen: er bestaan verschillende 

subcategorieën die betrokken zijn bij het afweer-
systeem van het lichaam.

[ Lymfoïde cellijn ]
Als de cellen naar de lymfoïde cellijn georiënteerd 
worden, worden ze gespecialiseerde witte bloedcel-
len, ook wel 'lymfocyten' genoemd.

Het woord 'merg' – in het Latijn 'medulla' – 
beschrijft algemeen genomen de zachte en vette 
stof binnenin de botten. We onderscheiden het 
'rode' merg, dat bestaat uit cellen met bloed-
vormende en immunologische functies (witte 
bloedcellen, bloedplaatjes enz.) en het 'gele' 
merg, dat uit vetcellen bestaat.

Bloedcellen

Bloedcellen 
> Stamcellen

Het bloedvormende merg bevat de zogenaamde 
'stamcellen'. Die zijn wat we noemen 'multipotent'. 
Ze kunnen zich na een complex rijpingsproces 
namelijk ontwikkelen tot elk van de drie soorten 
bloedcellen: witte bloedcellen, rode bloedcellen of 
bloedplaatjes.
Bij de ontwikkeling van een stamcel gebeurt er eerst 
een afsplitsing naar de myeloïde of naar de lymfoïde 
cellijn. 

[ Myeloïde cellijn ]
Als de stamcellen naar de myeloïde cellijn georiën-
teerd worden, worden ze uiteindelijk:
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Myeloblast

Promyelocyt

Granulocyten Reticulocyt

Lymfoblast

Pro-erytroblast 

Erythroblast

Erytrocyt

Megakaryoblast

Megacaryocyt

Trombocyten

Lymfocyt

Lymfocyt 
B-cellen

Lymfocyt 
T-cellen

Eosinofiele

Basofiele

Neutrofiele

Monoblast

Macrofaag

Monocyt

LEukOPOëSE ERyTROPOëSE TROMBOPOëSE

> Bloed

De witte bloedcellen die afkomstig zijn uit de mye-
loïde cellijn, de lymfocyten, de rode bloedcellen en 
de bloedplaatjes mengen zich onder elkaar in het 
plasma (het vloeibare deel van het bloed) in zeer 
specifieke verhoudingen. Zo vormen ze de bloed-
stroom. De samenstelling van het bloed met witte 
bloedcellen van elke categorie wordt de bloed
formule genoemd.

Lymfocyten en lymfestelsel
> T- en B-lymfocyten

Lymfocyten zijn witte bloedcellen die sterk gespe
cialiseerd zijn in de immuunafweer. Ze worden 
onderverdeeld in verschillende samenwerkende 
subgroepen waarvan de twee belangrijkste worden 
beschreven door de letters T en B.

Hematopoëse Lymfestelsel

Lymfeklieren

keelamandelen

Thymus

Beenmerg

Milt
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> Indringers leren opsporen

Tijdens hun rijping ondergaan de lymfocyten een 
immuuntraining. Ze worden geprogrammeerd om 
aanvallen van buitenaf (microben, abnormale of 
vreemde cellen) op te sporen en erop te reageren. 
Dat leerproces vindt plaats in specifieke delen van 
het lichaam, namelijk de organen van het lymfestel-
sel: de milt, de thymus en de lymfeklieren.  

> Lymfeklieren

De lymfeklieren fungeren als wachtposten waarin 
de lymfocyten gelegerd zijn en de mogelijke aanval-
lers in de gaten houden en onderscheppen.
Als het lichaam bedreigd wordt door een indringer, 
zullen de voorbestemde lymfocyten zich actief 
delen en die aanvallen, via direct contact of door 
middel van de antistoffen die ze afscheiden. 

Daarbij kunnen de organen van het lymfestelsel, 
zoals de lymfeklieren, groter worden en zichtbaar of 
voelbaar worden. Ze kunnen dan pijnlijk zijn.

B-CLL

B-CLL is een ziekte van de B-lymfocyten. Soms is 
er sprake van 'B-CLL' om het onderscheid te maken 
met CLL van de T-cellen, die veel zeldzamer is, en 
andere kenmerken en een andere behandeling 
heeft.

LeukemIe

Het woord 'leukemie' komt van de Griekse 
woorden 'leukos' (wit) en 'haima' (bloed). Het is 
dus een algemene benaming die van toepassing 
is op ziekten die gekenmerkt worden door een 
woekering van witte bloedcellen in het bloed.

In de 19de eeuw beschreef dat woord slechts één 
vorm van de ziekte, acute leukemie, die gevaarlijk 
en snel dodelijk is.

Vandaag worden vier grote types onderscheiden 
naargelang hun evolutiesnelheid en de cellijn 
waaruit de kankercellen ontstaan:

■  Lymfoblastische en myeloblastische acute 
leukemie: dat is een groep ziekten die de 
ontwikkeling van de bloedcellen in heel vroege 
stadia aantasten en gekenmerkt worden door 
de opstapeling van heel onrijpe cellen, de 
zogenaamde blasten. Ze kunnen op elke leeftijd 

b e g r i j p e n b e g r i j p e n
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optreden. Patiënten met dergelijke ziekten 
hebben een lange opname en intensieve 
chemotherapie nodig. Acute leukemie beant-
woordt aan het beeld dat de meeste mensen van 
leukemie hebben. De behandeling is meestal 
dringend. 

■  Chronische myeloïde en lymfatische leuke-
mie: dat is een groep ziekten gekenmerkt door 
de woekering van bloedkankercellen die rijper 
zijn, maar toch abnormaal werken.

De ziekte evolueert over maanden tot jaren. Ze 
kan voorkomen bij kinderen, maar wordt vaker 
vastgesteld bij volwassenen. De behandeling van 
dat soort leukemie is doorgaans minder dringend. 
Soms wordt ze pas gestart na een observatiefase.

Van normale werking tot ziekte

b e g r i j p e n b e g r i j p e n
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Normale celdeling
> Chromosomen, genen en DNA

We zijn biologische machines. We beschikken over 
een 'gebruiksaanwijzing' om te werken.
Dat programma is opgeslagen in 23 enorme 
boeken, die we de chromosomen noemen.
Elk van die chromosomen bestaat in twee exempla
ren: het ene wordt overgeërfd van de vader en het 
andere van de moeder. Die gebruiksaanwijzing van 
het lichaam staat beschreven in het DNA waaruit de 
chromosomen bestaan.
Elk hoofdstuk komt overeen met een gen, en die 
kostbare bibliotheek zit in de celkernen.

> Celdeling

Als een cel haar delingsproces (mitose) start, moet 
ze haar programma volledig kopiëren om het in de 
kern van de dochtercel te brengen, die ze zo vol-
ledig naar haar beeld vormt. Bovendien hebben de 
cellen een beperkte levensduur, hun dood is voor-
geprogrammeerd. Die geprogrammeerde celdood 
wordt 'apoptose' genoemd.
Celdeling en geprogrammeerde celdood zijn 
erg complexe processen die niet altijd foutloos 
verlopen.

Mutaties en klonen  
> mutaties

De genetische code telt enkele tienduizenden 
hoofdstukken (genen). Het is dus niet verwonder-
lijk dat er fouten optreden bij het kopiëren voor de 
celdeling. Die fouten worden 'mutaties' genoemd.
Het aantal mutaties kan toenemen bij mensen 
die worden blootgesteld aan kankerverwekkende 
stoffen, zoals roken of nucleaire straling. Die muta-
ties kunnen ook spontaan optreden.

Mutaties

DNA Base

Normaal eiwit

Abnormaal eiwit

Aminozuur

Mutatie - vervanging van een 
base door een andere, of verlies 
van een of meerdere basen © 

Cy
ri

l E
lo

ph
e

b e g r i j p e n b e g r i j p e n



22 23

> Herstelsysteem

Levende wezens zijn voorzien van toezicht en her
stelsystemen voor 'genetische fouten'. Helaas zijn 
die niet onfeilbaar.

> Gevolg van mutaties

Mutaties kunnen verschillende gevolgen hebben:
■ De werking van de cel is ernstig verstoord en de 

cel wordt verwijderd.
■ De cel begint anders te werken: hij gaat zich 

bijvoorbeeld sneller delen of zet de geprogram-
meerde celdood niet in gang, zoals voorzien.

Daardoor gaan de abnormale cellen zich ondanks 
de geldende wetten in het menselijke lichaam 
opstapelen en een massa vormen, die 'tumor' 
wordt genoemd. Het geheel van de identieke cellen 
die afkomstig zijn van eenzelfde moedercel, wordt 
een kloon genoemd.

Ontwikkeling en uitbreiding  
 van de ziekte
> Opstapeling van lymfocyten

CLL wordt gekenmerkt door de geleidelijke opstape
ling van een kloon (geheel van identieke cellen) van 
lymfocyten. Dat fenomeen vloeit voort uit een complex 
proces van genetische mutaties. Een van de belang-
rijke effecten is dat de gemuteerde lymfocyten niet 
meer in staat zijn om hun geprogrammeerde celdood 
in gang te zetten (resistentie tegen de apoptose). Bij 
sommige patiënten delen (en vermenigvuldigen) die 
abnormale lymfocyten zich abnormaal snel.

> Buitengewone levensduur

Leukemiecellen kunnen dus buitengewoon lang 
leven. En hoewel ze op volwassen lymfocyten lijken, 
kunnen ze geen rol spelen bij de immuunafweer van 
het lichaam.

GeNeTISCHe ANALySe
Het ziekteverloop kan gedeeltelijk worden voorspeld 
via de analyse van de genetische veranderingen die 
aan de basis liggen van de ontwikkeling van de ziekte. 
Sommige chromosoomafwijkingen veroorzaken name-
lijk ziekten die sneller evolueren.

b e g r i j p e n b e g r i j p e n
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> eerste symptomen

Als de cellen zich opstapelen, brengen ze de goede 
werking van het beenmerg in het gedrang. Ze ver-
oorzaken een zwelling van de organen van het 
lymfestelsel zoals de lymfeklieren of de milt, waar-
door de eerste symptomen kunnen verschijnen.

[ Als dit een chromosomale ziekte is, lopen mijn 
nakomelingen dan een risico? ]

 Chromosomen van vader en moeder
Het genetische kapitaal van elke mens wordt 
gevormd door samenvoeging van een exem-
plaar van de chromosomen van de moeder en 
van de vader, respectievelijk uit de eicellen en 
zaadcellen.

 Erfelijkheid van mutaties 
Mutaties die genetische ziekten veroorzaken, 
zoals mucoviscidose, kunnen aanwezig zijn in 
het materiaal dat vanaf de bevruchting wordt 
overgedragen. Dat zijn de zogenaamde kiemmu-
taties. Ze worden dus in elke cel van het lichaam 
van de patiënt teruggevonden.

 Verworven mutaties
CLL ontstaat door veranderingen in de genetische 
code van bepaalde lymfocyten (leukemiecellen). 
Die worden verworven in de loop van het leven 
en worden niet overgeërfd. Ze zijn dus strikt 
beperkt tot de cellen waarin ze voorkomen. Ze 
zijn niet aanwezig in de ei- of zaadcellen, en 
kunnen dus niet worden overgedragen op de 
nakomelingen. In tegenstelling tot de kiemmu-
taties worden ze somatische mutaties genoemd.  

 Iets hoger risico
In uitgebreide studies bij patiënten met CLL 
werd niettemin aangetoond dat de kinderen van 
patiënten een iets hoger risico hadden om ooit 
de ziekte te krijgen dan de algemene bevolking.
Er werd nooit een 'CLL-gen' geïdentificeerd, 
maar onderzoekers vermoeden dat er familiale 
varianten van het DNA bestaan, waardoor in dui-
delijk afgelijnde omstandigheden gemakkelijker 
mutaties ontstaan die tot CLL leiden.

b e g r i j p e n b e g r i j p e n
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Symptomen

s y m p t o m e n
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Het klinische beeld van CLL wisselt sterk, gaande 
van een toevallige ontdekking door een rou-
tinebloedafname, tot belangrijke lichamelijke 
signalen die ertoe aanzetten om een arts te raad-
plegen. De ziekte kan erg traag evolueren.  

Symptomen door aantasting  
 van het beenmerg
> eerste fase zonder opmerkelijke gevolgen

De woekering van leukemiecellen in het beenmerg 
zal in eerste instantie onopgemerkt voorbijgaan, 
zonder de ontwikkeling van de andere bloedcellen 
– de witte en rode bloedcellen, en de bloedplaat-
jes – aan te tasten.

> Aantasting van de productie van de andere 
cellen

De hoeveelheid lymfocyten in het beenmerg 
stijgt geleidelijk en de lymfocyten worden de 
overheersende categorie witte bloedcellen. Dat 
wordt een 'omkering van de formule' genoemd.
Die zieke lymfocyten verhogen het absolute aantal 
witte bloedcellen in het beenmerg, terwijl ze zich 
vermenigvuldigen. 

Ze zullen ook de productie hinderen van de normale 
witte bloedcellen en de andere soorten bloedcellen, 
de rode bloedcellen en de bloedplaatjes.

> Gevolgen

Die overwoekering van het beenmerg zal verschil-
lende gevolgen hebben:
■ De daling van het aantal goede witte bloedcel-

len, 'neutropenie' genoemd, stelt patiënten 
bloot aan een verhoogd risico op infecties.

■ De daling van de hemoglobineconcentratie, 
anemie genoemd, veroorzaakt een intense ver-
moeidheid en ademnood.

■ Een te lage bloedplaatjesconcentratie, trom-
bopenie genoemd, verhoogt het risico op 
bloedingen.

Symptomen door aantasting  
 van het lymfestelsel
> Vergroting van de lymfeklieren

Bij de meeste patiënten met CLL is het volume van 
de lymfeklieren toegenomen. 

s y m p t o m e ns y m p t o m e n
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Die volumetoename van de klieren kan algemeen 
zijn of zich beperken tot enkele plaatselijke lymfe-
klieren. De aangetaste lymfeklieren zijn niet altijd 
voelbaar, bijvoorbeeld als ze zich in de borstkas 
of de buik bevinden. Toch kan hun aanwezigheid 
onrechtstreeks duidelijk worden, omdat ze aan-
grenzende organen kunnen samendrukken.

> Vergrote milt

De milt is het volgende orgaan dat wordt overwoe-
kerd (25 tot 55% van de patiënten). Een grotere milt 
(splenomegalie) kan worden gevoeld onder de rand 
van de ribben aan de linkerkant van de borstkas. 
Patiënten voelen een grotere milt niet altijd. Pijn in 
de linkerflank of snel een verzadigd gevoel hebben, 
kunnen de enige symptomen zijn.

> Vergrote lever

De lever is aangetast (hepatomegalie) bij 15 tot 25% 
van de patiënten.  

Algemene symptomen
> Niet-typische symptomen

Bij sommige patiënten komt de ziekte tot uiting via 
symptomen als:

 intense vermoeidheid
 koorts zonder duidelijke tekens van een infectie
 veel zweten (transpiratie) 
 snel verlies (binnen zes maanden of sneller) van 
meer dan 10% van hun lichaamsgewicht 

ALLe ORGANeN kuNNeN  
wORDeN AANGeTAST

Nagenoeg alle organen waarin zich lymfocyten 
bevinden, kunnen worden geïnfiltreerd door 
CLL: de huid, het spijsverteringskanaal enz. 
Verspreiding in de hersenen en hersenvliezen 
(omhulsels van de hersenen) is uitzonderlijk.

s y m p t o m e ns y m p t o m e n
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[ De ene lymfeklier is de andere niet ]
 Observatieposten

De lymfeklieren liggen verspreid langs de lym-
fevaten die door het hele menselijke lichaam 
lopen. Ze vormen de observatieposten van het 
immuunstelsel en dienen ook als kazernes voor 
de lymfocyten.

  Voorbijgaande zwelling van de lymfeklieren
Als het lichaam aangevallen wordt door een 
infectie of een ontsteking, wordt het immuun-
systeem gestimuleerd. We kunnen dan in de 
onmiddellijke omgeving van het letsel een voor-
bijgaande zwelling van de lymfeklieren zien. Dat 
wordt 'reactieve adenopathieën' genoemd.  

 Adenopathieën door kanker
Als bij kankerpatiënten de tumorcellen aan de 
tumor ontsnappen en gebruikmaken van de 
lymfevaten, worden ze gedeeltelijk tegenge-
houden door de lymfeklieren. Ze kunnen zich er 
inplanten en zich ontwikkelen waardoor ze ook 
adenopathieën veroorzaken, die in dat geval 
'tumorale adenopathieën' worden genoemd.

LeukemIe eN LymfOmeN

De symptomen van overwoekering van de lymfa-
tische organen en de algemene symptomen zijn 
niet specifiek voor CLL, ze kunnen ook optreden 
bij lymfomen. Dat zijn andere vormen van kanker 
die ontstaan door woekering van abnormale 
lymfocyten.

CLL komt soms alleen tot uiting in de vorm van een 
lymfoom dat de lymfeklieren en de milt binnen-
dringt, zonder dat er leukemiecellen opspoorbaar 
zijn in het bloed. Die ziekte die beperkt blijft tot 
de aantasting van de lymfatische organen, wordt 
lymfocytisch lymfoom genoemd.

> Symptomen door de productie van abnormale 
antistoffen

Normale lymfocyten maken antistoffen aan. Bij 
sommige patiënten met CLL kan die productie van 
antistoffen:
■ niet volstaan: dat maakt de patiënten gevoeliger 

voor infecties;
■ afwijken: de rode bloedcellen en bloedplaatjes 

worden verkeerdelijk aangevallen, zodat ze 
vroegtijdig worden vernietigd.
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Gezwollen klieren kunnen dus het gevolg zijn 
van een infectie, maar kunnen ook worden 
gezien bij een tumor.

 Mononucleose, lupus…
Bij bepaalde virale infecties (zoals mononucle-
osis infectiosa) of ontstekingsziekten (zoals 
lupus erythematodus disseminatus) zien we 
mogelijk een ernstige aantasting van de alge-
mene toestand, veralgemeende adenopathieën 
en soms splenomegalie (vergrote milt) die doet 
vrezen voor kanker.
Adenopathieën zijn dus in geen enkel geval 
specifiek voor een specifieke ziekte.

 

Diagnose
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Signalen die op CLL wijzen
> ultraperformante bloedonderzoeken

De huidige laboratoriumtechnieken zijn zo nauw-
keurig dat met een bloedafname soms toevallig 
heel kleine hoeveelheden leukemiecellen worden 
opgespoord bij een patiënt zonder symptomen en 
met een strikt normaal aantal en een normale 
verdeling van de witte bloedcellen. Die ontdekking 
op een routinebloedafname roept onvermijdelijk 
vragen op. De patiënt wordt dan uitgenodigd op 
een gespecialiseerde consultatie.

> Toename van het aantal lymfocyten

Doorgaans wordt de diagnose CLL evenwel gesteld 
bij een patiënt die een aanhoudende stijging van 
het aantal lymfocyten in het bloed vertoont (hoger 
of gelijk aan 5.000/µl bloed).

> Begeleidende symptomen

Als tegelijkerheid symptomen aanwezig zijn zoals 
een aantasting van de algemene toestand, de aan-
wezigheid van adenopathieën of bepaalde typische 
biologische afwijkingen van auto-immuunvernieti-
ging van de rode bloedcellen of bloedplaatjes, pleit 
dat ook voor die diagnose.

Bloedafname
> Bevestiging

Als het bloedonderzoek abnormaal is, wordt altijd 
een tweede bloedanalyse uitgevoerd. Daarmee kan 
worden bevestigd dat het aantal lymfocyten in het 
bloed abnormaal hoog blijft. 

ANDeRe CeLLeN

Artsen schenken bij de bloedanalyse ook aandacht 
aan:

■  Het aantal rode bloedcellen en bloedplaatjes. Een 
daling wijst erop dat de ziekte verder evolueert.

■  De tekens van auto-immuunvernietiging door 
abnormale antistoffen van rode bloedcellen  
en/of bloedplaatjes.

■  De LDH-concentraties zijn enzymen die de zieke 
lymfocyten vrijgeven in het bloed.

■  De bloedconcentratie van bèta 2-microglobu-
line die informatie geeft over de omvang van de 
tumormassa.

■  Het aantal circulerende antistoffen om een even-
tueel tekort te identificeren.
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> Immunofenotypering

Er wordt ook een immunofenotypering uitgevoerd, 
dat is een speciale bloedanalyse. Doel is de kenmer
ken van de lymfocyten te bepalen om te bevestigen 
dat het om leukemie gaat.

Lymfeklierbiopsieën
> Niet altijd nodig

Een lymfeklierbiopsie (van een adenopathie) is niet 
absoluut noodzakelijk om de diagnose CLL te stellen 
voor zover er analyseerbare leukemiecellen in het 
bloed aanwezig zijn.

> In geval van twijfel

Er kan een chirurgische biopsie van een abnormale lym-
feklier worden uitgevoerd als er abnormale cellen in het 
bloed aanwezig zijn of als na de analyse van die cellen 
niet kan worden bevestigd dat het om leukemie gaat.

> microscopisch onderzoek

De afgenomen lymfeklierbiopsie wordt onderzocht 
onder de microscoop. Met speciale kleurstoffen kan 
de structuur van de klier worden geïdentificeerd en 
onderzocht, kunnen eventuele abnormale cellen 
worden aangetoond en kan worden bepaald tot welk 
soort lymfoom ze behoren.

Beenmergpunctie
> Zelden nodig

Een beenmergpunctie is niet noodzakelijk om de 
diagnose CLL te stellen, want de zieke cellen zijn 
meestal te bereiken via een bloedafname of een 
lymfeklierbiopsie.
Vroeger keken artsen naar de morfologie van de 
beenmerginfiltratie door de abnormale lymfocyten 
en trokken daar conclusies uit over het risico op een 
ongunstige evolutie van de ziekte.
Deze methodes zijn in onbruik geraakt, want er 
bestaan nu veel betere manieren om de prognose 
te bepalen.

BeeNmeRGpuNCTIe
Bloedvormend beenmerg kan onder plaatselijke 
verdoving worden opgezogen in het borstbeen 
of in de botten van het bekken met behulp van 
een speciale naald. Als het beenmerg wordt 
afgenomen in de botten van het bekken, kan de 
hematoloog eventueel gelijktijdig een klein cilin-
dervormig stukje bot, een 'botbiopsie', afnemen 
om extra informatie over de beenmergsamenstel-
ling te verkrijgen.
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Genetische analyses
De ontwikkeling van CLL gaat gepaard met gene
tische afwijkingen in de kern van de lymfocyten. Het 
onderzoek van die genetische afwijkingen is een 
grote hulp om de prognose van de ziekte en de 
behandelingsstrategie te bepalen.

Medische beeldvorming
Een lichamelijk onderzoek door een arts volstaat 
dikwijls niet om aantasting van de organen van het 
lymfestelsel op te sporen.
Een CTscan van de nek, borstkas en buik kan de 
adenopathieën zichtbaar maken en nauwkeurig 
meten, ook de adenopathieën die niet voelbaar zijn.
Ook het volume van de milt en lever kunnen worden 
bepaald.

Vaststelling van het stadium  
 en de prognose
> evolutiesnelheid kan sterk verschillen 

CLL werd lang gezien als een pijnloze ziekte die 
soms jarenlang evolueert zonder dat de patiënt 
eraan overlijdt.
Dankzij een betere observatie van de patiënten 
kon worden vastgesteld dat die bewering niet altijd 
klopt. De evolutiesnelheid van de ziekte kan sterk 
verschillen van geval tot geval.

GeNeTISCHe AfwIjkINGeN  
kuNNeN wORDeN OpGeSpOORD  
meT De VOLGeNDe TeCHNIekeN:

>  Cytogenetica: specifieke analyses waarmee 
een fijne analyse van de veranderingen in de 
chromosomen mogelijk is.

>  moleculaire biologie: analyses die specifieke 
mutaties van duidelijk bepaalde genen onder-
zoeken. Die kunnen samen met of zonder letsels 
van de chromosomen voorkomen.
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> Scorebepaling

Onderzoekers hebben dus geprobeerd om scores 
op te stellen waarmee de prognose van de ziekte 
kan worden ingeschat, zodat de intensiteit van de 
behandeling daaraan kan worden aangepast.
Er bestaan twee types: de Binet- en de 
RAI-classificatie.
Die twee scores die vandaag nog worden gebruikt, 
geven artsen een vrij nauwkeurig beeld van het 
evolutiestadium van de ziekte.

RAI-CLASSIfICATIe

De RAI-classificatie is gebaseerd op het concept dat 
CLL gekenmerkt wordt door een geleidelijke toename 
van de tumorbelasting (hoeveelheid kankercellen 
in het lichaam en het aantal aangetaste lymfatische 
organen). Hoe meer organen er worden aangetast, hoe 
meer symptomen er zijn.

BINeT-CLASSIfICATIe

De Binet-classificatie baseert zich op de mate van 
aantasting van de lymfeorganen die in geografische 
gebieden gegroepeerd zijn, maar ook op de invloed 
van de tumorbelasting op de werking van het normale 
beenmerg (optreden van anemie en/of trombopenie).

Risico Stadium Beschrijving

Laag 0 Geïsoleerde lymfocytose in het 
bloed en het beenmerg

Matig I Lymfocytose en adenopathieën

II Lymfocytose en vergrote 
milt of lever met of zonder 
adenopathieën

Hoog III Lymfocytose met anemie 
(afname van het aantal rode 
bloedcellen) met of zonder ade-
nopathie, vergrote milt of lever

IV Lymfocytose met trombopenie 
(afname van het aantal  
bloedplaatjes) en/of anemie  
en/of inname van de lever,  
milt, lymfeklieren 

Stadium Beschrijving

A Twee of minder dan twee lymfegebieden 
aangetast

B Drie of meer dan drie lymfegebieden 
aangetast

C Anemie en/of trombopenie 
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Andere prognostische markers
> er bestaan andere prognostische markers:

■ Verdubbelingstijd: dat is de tijd waarop het abso-
lute aantal lymfocyten in het bloed verdubbelt. 
Over het algemeen spreken we van een snelle 
evolutie als de verdubbelingstijd minder dan een 
jaar is.

■ Aanwezigheid van specifieke genetische 
afwijkingen.

■ Bèta 2microglobulineconcentratie waarmee de 
tumormassa kan worden geschat.

■ Mutatie van de zware ketens van immunoglobu
lines: complexe moleculair-biologische analyse 
die informatie geeft over de mate van rijping van 
de tumorcellen.

■ ZAP70 en CD38: dat zijn twee immunofenotypi-
sche kenmerken van de tumorcellen.

Het onderzoek is in constante evolutie. Mogelijk 
worden nieuwe prognostische parameters ontdekt 
die doeltreffender zijn dan de oude. 

[ Immunofenotypering ]
 Essentiële analyse

Immunofenotypering is een essentiële analyse 
om de diagnose van CLL te stellen. Het is ook 
erg nuttig bij de evaluatie van tal van hemato-
logische ziekten.
Elke cel wordt omgeven door een membraan. 
Dat scheidt de inhoud van de cel van de externe 
omgeving.

 Antigenen
De structuur van die membraan, vooral de eiwit-
ten waaruit de membraan bestaat, is eigen aan 
elk celtype.
Die kenmerken zijn de zogenaamde antigenen. 
Ze zijn geïnventariseerd voor elk celtype. In het 
geval van de witte bloedcellen worden ze aan-
geduid met een combinatie van letters en cijfers 
(CD38; CD4; ZAP 70; FMC7…).

 Antigenen en CLL
Immunofenotypering kan aantonen of bepaalde 
antigenen aanwezig zijn op het oppervlak van 
de lymfocyten en kan de diagnose al dan niet 
bevestigen.
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Score ≥ 4 is compatibel met de diagnose CLL.
Score ≤ 3 is compatibel met een B-lymfoom 
met leukemie (waarvan de cellen in het bloed 
circuleren).
Een score = 3 sluit CLL niet uit, er is dan sprake 
van een atypische CLL.

Er bestaan nuttige vergelijkbare tabellen voor 
de diagnose van acute leukemie en lymfomen.

Markers 1 punt 0 punten

CD5 + -

CD23 + -

FMC7 - +

SIg Zwakke 
intensiteit

Normaal tot 
sterk

CD22/CD79b Zwakke 
intensiteit

Normaal tot 
sterk

Behandeling

 Score van Catovsky Matutes
De score van Catovsky Matutes werd uitge-
werkt vanuit die techniek om de diagnose CLL 
te verfijnen en te onderscheiden van andere 
lymfoproliferatieve ziekten.
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Behandelen of niet behandelen?
> Behandelen is niet altijd nodig

Verrassend genoeg is een behandeling niet altijd 
nodig als de diagnose CLL word gesteld. Sommige 
patiënten zijn in heel vroege stadia van de ziekte en 
voelen geen enkel symptoom. Het is dus moeilijk 
om hen te vragen geneesmiddelen in te nemen 
waarvan de bijwerkingen ernstiger zijn dan de 
occasionele last door de ziekte en die de overleving 
niet zouden verbeteren. Over het algemeen zal een 
derde van de patiënten met CLL nooit een behande-
ling nodig hebben.

> Observatieperiode

Omdat CLL een pijnloze ziekte is die vaak traag 
evolueert, mag aan de patiënten zeker een observa-
tieperiode zonder behandeling worden voorgesteld. 
Zo kan de spontane evolutie worden beoordeeld 
van de ziekte, die lang stabiel kan blijven.

> Behandeling starten

Diverse elementen kunnen leiden tot de beslissing 
om een behandeling te starten:
■ anemie (< 10 g /dl ) en/of trombopenie  

(< 100.000/mm3);

■ invaliderende algemene symptomen, zoals 
gewichtsverlies, een uitgesproken zwaktege-
voel, pijnlijke adenopathieën of adenopathieën 
die een aangrenzend orgaan samendrukken of 
uitgesproken splenomegalie;

■ de vernietiging van abnormale antistoffen van de 
rode bloedcellen of bloedplaatjes, die resistent 
zijn tegen een behandeling met cortison;

■ een snel evoluerende ziekte met een snelle 
toename van het aantal witte bloedcellen, 
geleidelijke overwoekering van verschillende 
lymfekliergebieden;

■ herhaalde infecties doordat de doeltreffendheid 
van het immuunsysteem afneemt.

In alle gevallen wordt agressieve en symptomati-
sche CLL beschouwd als een ziekte waarvoor een 
behandeling nodig is.

> een behandelingskeuze op maat van de patiënt

Over de keuze van de behandeling moet worden 
nagedacht. We moeten rekening houden met 
aspecten die te maken hebben met de ziekte 
zelf (evolutiestadium, genetische afwijkingen, 
immunofenotypische analyse enz.), maar ook met 
de leeftijd en de algemene toestand van de patiënt.
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Een 70-jarige in perfecte lichamelijke vorm wordt 
niet op dezelfde manier bekeken als iemand die 
vijf jaar jonger is, loopproblemen, diabetes en een 
hartziekte heeft. Hematologen moeten dus meer 
rekening houden met de fysiologische leeftijd dan 
met de kalenderleeftijd.

> Belang van de levenskwaliteit

Soms moet worden gekozen tussen een zware 
behandeling, die veel bijwerkingen veroorzaakt, 
maar een langere remissie garandeert, en een 
lichtere, minder doeltreffende behandeling voor de 
ziekte, maar waarmee de levenskwaliteit behouden 
blijft.

> Lopend onderzoek

De behandeling van bloedziekten is in volle ontwik-
keling. Wat nu waar is, kan snel achterhaald zijn 
door nieuwe kennis. Bovendien krijgt u misschien 
het aanbod om deel te nemen aan die vooruitgang 
door een nieuw geneesmiddel te gebruiken tijdens 
een studie. Laat u goed informeren over de voorde-
len en gevolgen van zo'n deelname.

> Actieve rol van de patiënt in de behandeling

Uiteindelijk is het de taak van de arts-specialist en 
zijn team om te beslissen wat de beste optie is om 
voor te stellen aan zijn patiënt.
Als uw arts met u concreet over een behandeling 
praat, aarzel dan niet om hem naar de alternatieve 
opties, de bijwerkingen, de kansen op succes en 
falen te vragen. 
Een perfect geïnformeerde patiënt kan een actieve 
rol spelen in zijn behandeling.

Chemotherapie
Chemotherapie is een pijler van de behandeling 
van patiënten met gevorderde CLL of CLL die snel 
evolueert.

> Verschillende toedieningswijzen

Het woord chemotherapie wijst over het algemeen 
op een kankerbehandeling op basis van chemische 
geneesmiddelen, ongeacht hun toedieningswijze.
Die chemotherapeutica kunnen worden toege-
diend via de mond, in de aders, onder de huid of 
rechtstreeks worden ingespoten op de plaats waar 
de tumor zich bevindt.
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> Heel verschillende chemotherapeutica

Er bestaan verschillende soorten chemotherapeu-
tica. De chemotherapeutica die worden gebruikt 
voor de behandeling van eierstokkanker verschillen 
bijvoorbeeld van de chemotherapeutica die worden 
gebruikt bij CLL.
Trek dus geen overhaaste conclusies uit de erva-
ringen van een verwante die baat heeft gehad bij 
chemotherapie voor een andere tumor dan de uwe.

> Chemotherapieschema

We noemen de geneesmiddelen die gebruikt worden 
bij de behandeling, alleen of in combinatie met 
andere middelen, een 'schema' of 'chemotherapie-
schema'. Het schema wordt dikwijls aangeduid met 
de naam van de stoffen waaruit het is samengesteld 
(5FU-Cisplatine, Carbo-Taxol, Bendamustine…) of 
met een acroniem van de initialen van de gebruikte 
producten (FOLFIRI, FCR, R-CHOP…).

> Cyclus en kuur

Een cyclus chemotherapie is de tijd die nodig is voor 
de toediening van de chemotherapeutica (een kuur) 
gevolgd door de tijd die de stof nodig heeft om te 
werken en tot slot de tijd die het lichaam nodig 
heeft om te herstellen. Het duurt bijvoorbeeld 

eeN ReSeRVOIR VOOR SuBCuTANe TOeGANG 

Bij injecties via de aders kan in bepaalde gevallen 
aan de patiënt worden voorgesteld om een implan-
teerbare kamer te plaatsen. Dat toestel wordt ook 
'reservoir voor subcutane toegang' genoemd. Het is 
een klein doosje dat onder de huid wordt geplaatst 
na een eenvoudige lokale verdoving en verbonden 
wordt met een grote ader van de hals of het been. De 
verpleegkundigen kunnen het infuus direct op dat 
doosje aansluiten zonder een naald in een ader van 
de arm te moeten prikken.  
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enkele uren om de geneesmiddelen via een infuus 
toe te dienen (in bepaalde gevallen wordt het infuus 
over enkele dagen gegeven) en die kuur wordt om 
de vier weken herhaald. De vier weken vormen de 
termijn van de chemotherapiecyclus.
Een volledige behandeling omvat meerdere chemo-
therapiecycli. Uw arts bepaalt hoeveel cycli u krijgt.

> Remming van bepaalde functies van de 
leukemiecellen

Kankercellen zetten net als cellen van een normaal 
organisme, specifieke mechanismen in werking om 
in leven te kunnen blijven, zich te delen en vervol-
gens te sterven.
Chemotherapie bestaat uit geneesmiddelen 
die deze essentiële celfuncties kunnen remmen. 
Kankercellen zijn daar bijzonder gevoelig voor 
omdat ze zich actiever delen dan normale cellen.
Chemotherapeutica 'lossen de zieke cellen niet op', 
ze vergiftigen ze om de woekering ervan te stoppen 
en ze voortijdig te laten afsterven.
Chemotherapeutica blijven enkele dagen na de toe-
diening van de behandeling 'voortwerken'.

BeLANGRIjkSTe BIjweRkINGeN

Hoe actiever een cel zich vermenigvuldigt, hoe 
gevoeliger ze is voor de toxische werking van 
de chemotherapeutica. Dat is het geval bij kan-
kercellen, maar ook bij bepaalde gezonde cellen 
die voortdurend groeien zoals de haarwortelcel-
len, de cellen van het spijsverteringskanaal en 
natuurlijk de beenmergcellen.

Behandelingen met chemotherapeutica kunnen 
dus leiden tot:

■  haaruitval (dat treedt doorgaans binnen drie 
weken na de start van de behandeling op). Die 
bijwerking wordt slechts met bepaalde genees-
middelen gezien; 

■  een daling van het aantal witte bloedcellen 
met een verhoogd risico op infecties (u kunt 
injecties met groeifactoren om uw immuniteit 
te stimuleren krijgen om die bijwerking te 
verminderen);

■  aften in de mond en diarree, als de concentratie 
witte bloedcellen sterk gedaald is; 
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> Belangrijkste chemotherapeutica bij de 
behandeling van CLL

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste 
stoffen die worden gebruikt bij de initiële behande-
ling van CLL.

[ Fludarabine ]
Dit geneesmiddel, dat in combinatie met andere 
stoffen wordt gebruikt, heeft een heel goede the-
rapeutische werkzaamheid. In België wordt het 
intraveneus (in de aders) toegediend, de orale vorm 

■  een daling van het aantal bloedplaatjes 
(trombopenie) met een verhoogd risico op 
bloedingen;

■  een daling van het aantal rode bloedcellen, 
anemie genoemd (u kunt injecties met ery-
tropoëtine krijgen die de aanmaak van rode 
bloedcellen stimuleren om die bijwerking te 
verminderen).

De intensiteit van de bijwerkingen kan verschil-
len naargelang het chemotherapeuticum.
uw arts zal u uitleggen wat u kunt verwachten en 
indien nodig een controleconsultatie vastleggen 
tussen twee kuren.

(via de mond) is nog niet beschikbaar. De belangrijk-
ste bijwerkingen zijn een daling van de bloedplaatjes 
en de witte bloedcellen met een verhoogd risico op 
infecties. Oudere patiënten lopen een hoger risico 
om dat soort complicaties te ontwikkelen.

[ Cyclofosfamide ]
Dit middel wordt samen met andere geneesmiddelen 
voor chemotherapie gebruikt. Het wordt intraveneus 
of oraal toegediend. De belangrijkste bijwerkingen 
zijn haaruitval, een daling van de witte bloedcellen 
en de bloedplaatjes en blaasirritatie.

[ Bendamustine ]
Dit middel wordt intraveneus toegediend. De bijwer-
kingen zijn doorgaans beperkt en situeren zich vooral 
in het bloed (daling van de rode en witte bloedcellen, 
daling van de bloedplaatjesconcentratie), maar ook 
in het spijsverteringsstelsel (misselijkheid, braken, 
transitstoornissen). Dit geneesmiddel veroorzaakt 
geen haaruitval.

[ Chlorambucil ]
Dit is de historische behandeling van CLL en was 
jarenlang een van de enige beschikbare behande-
lingsopties. Het blijft een van de vaak gebruikte 
therapeutische wapens bij bejaarden of mensen in 
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Maar de therapeutische monoklonale antistoffen 
lijken niet volledig op de natuurlijke menselijke 
antistoffen. Die kleine verschillen kunnen allergi-
sche reacties veroorzaken bij de injectie van de 
behandeling. Daarom is medische controle tijdens 
de toediening nodig.

ImmuNOCHemOTHeRApIe

Door immunotherapie klassieke chemotherapeutica 
te combineren (immunochemotherapie) werd de 
werkzaamheid van de behandelingen aanzienlijk 
verhoogd.

In de komende jaren zouden vergelijkbare, maar nog 
werkzamere en nog beter verdragen geneesmiddelen 
op de markt komen. Sommige worden al toegediend 
tijdens klinische studies.

Rituximab en alemtuzumab

Op dit moment zijn er twee geneesmiddelen op de 
markt: alemtuzumab en rituximab. Die laatste wordt 
gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen 
om hun werkzaamheid te versterken. Die combinatie 
wordt 'immunochemotherapie' genoemd.

slechte algemene toestand. De behandeling wordt 
oraal toegediend. 
Uw arts zal u informatie geven over het chemothera-
pieschema dat het meest geschikt is voor u en over 
de behandelingsduur. Het chemotherapieschema kan 
bestaan uit een of meerdere van die geneesmiddelen.

Immunotherapie 
> Gerichte behandelingen

Bij de behandeling van kanker wordt voortdurend 
gezocht naar nieuwe behandelingen die werkzamer 
zijn en minder bijwerkingen veroorzaken. De laatste 
jaren werden de zogenaamde 'gerichte' behandelin-
gen ontwikkeld. In tegenstelling tot chemotherapie, 
zijn die specifiek gericht tegen de zieke cellen zijn en 
sparen ze de gezonde cellen. De komst van immuno-
therapie betekende een keerpunt in de behandeling 
van lymfoproliferatieve hematologische ziekten.

> monoklonale antistoffen

Deze behandelingen bestaan uit allemaal iden-
tieke antistoffen ('monoklonale' antistoffen), die 
kankercellen heel nauwkeurig kunnen herkennen en 
verwijderen. Ze zijn ontwikkeld om zich op speci-
fieke eiwitten op het oppervlak van zieke cellen te 
richten, zich daarop te hechten en ze te vernietigen.
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Behandeling van terugval  
 of refractaire gevallen 
Op dit moment reageren de meeste patiënten 
met CLL aan het begin van de behandeling. De 
ziekte blijft een min of meer lange periode inactief, 
wat betekent dat de patiënt in 'remissie' is. Toch 
gebeurt het dikwijls dat de ziekte na verloop van 
tijd terugkomt: er is dan sprake van een terugval 
of 'recidief'.
Een klein percentage patiënten heeft een vorm van 
CLL die helemaal niet gevoelig is voor de initiële 
therapie. De ziekte wordt dan 'refractair' genoemd.
De artsen hebben in zulke situaties zogenaamde 
aanpassingsstrategieën ontwikkeld.
Als u zich in dat geval bevindt, krijgt u mogelijk 
dezelfde immuno- of chemotherapie als degene die 
eerder werkzaam is gebleken. Het is ook mogelijk 
dat u een andere combinatie van geneesmiddelen 
krijgt of dat u wordt voorgesteld om nieuwe behan-
delingen in ontwikkeling te testen.
In bepaalde geselecteerde gevallen is een stamcel-
transplantatie nodig.

Beenmergtransplantatie
> Voor een beperkt aantal patiënten

Een beenmergtransplantatie wordt ook 'stamcel
transplantatie' genoemd en de plaats ervan in de 
behandelingsstrategie wordt steeds duidelijker. 
De transplantatie volgt op de toediening van een 
initiële immunochemotherapie of op een immuno-
chemotherapie bij terugval.
Toch worden niet alle patiënten met CLL behandeld 
met een beenmergtransplantatie. 
Die behandeling is voorbehouden aan bepaalde 
patiënten, afhankelijk van de prognose en de ernst 
van hun ziekte enerzijds, en hun leeftijd en de alge-
mene toestand anderzijds.

> Volledige verwijdering van de kankercellen

Het doel van de stamceltransplantatie is om alle 
kankercellen in het beenmerg te vernietigen.
Daarvoor wordt aan de patiënten chemotherapie 
in hoge dosissen of bestraling over het volledige 
lichaam toegediend. Die procedures zijn heel giftig 
voor de slechte cellen, maar zijn dat helaas ook voor 
de normale bloedcellen. Na die behandeling is het 
beenmerg niet meer in staat om op een normale 
manier bloedcellen te produceren.
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Daarom krijgen de patiënten na de behandeling een 
zekere hoeveelheid zogenaamde stamcellen, die in 
staat zijn om opnieuw werkend beenmerg te vormen 
en de productie van bloedcellen te doen opleven. Dat 
is de beruchte stamceltransplantatie.

wAAR kOmeN De GeTRANSpLANTeeRDe 
STAmCeLLeN VANDAAN?

Die stamcellen kunnen worden afgenomen:

■  Bij de patiënt zelf, voor de behandeling. Dat is 
een autologe transplantatie. Dat soort transplan-
tatie wordt steeds minder uitgevoerd bij CLL.

■  Bij iemand anders (in het ideale geval een 
familielid, of een vrijwillige donor uit een inter-
nationaal donorregister) die grote genetische 
gelijkenissen met de patiënt vertoont. Er is dan 
sprake van een allotransplantatie. Dat is de 
enige behandeling van CLL waarmee de patiënt 
kan genezen.

Bij dat soort transplantatie dragen de immuuncel-
len van het transplantaat bij tot de genezing van 
CLL door de leukemiecellen te doden die nog aan-
wezig zijn na de transplantatie.

Radiotherapie
Bij radiotherapie worden bepaalde lichaamsgebie-
den bestraald met ioniserende stralen.
Die stralen veroorzaken onomkeerbare letsels in het 
DNA van de cellen die zich actief vermenigvuldigen 
en verstoren zo de celwoekering. Bij de behandeling 
van CLL wordt weinig gebruikgemaakt van bestra-
ling. Radiotherapie wordt voorbehouden voor de 
behandeling van heel plaatselijke kliermassa's of 
voor beenmergtransplantaties.
De bijwerkingen hangen af van het lichaamsgebied 
waartegen de bestraling gericht is.
Over het algemeen kan irritatie van de huid of de 
slijmvliezen optreden in het bestraalde gebied.

Behandeling van de complicaties  
 van CLL
> Infecties

Infecties zijn de frequentste complicatie bij patiënten 
met CLL. De verklaring daarvoor is een daling in de 
productie van antistoffen door de ziekte of door een 
daling van de witte bloedcellen na chemotherapie. 
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Meestal treden luchtweginfecties op. Daarom wordt 
systematische vaccinatie (griep, longontsteking…) 
aanbevolen. In bepaalde gevallen worden om de 
drie of vier weken infusen met gammaglobulines 
(antistoffen) gegeven. 

> Anemie  

Het aantal rode bloedcellen daalt mogelijk door 
overwoekering van het beenmerg, de toxiciteit van 
de chemotherapeutica of de auto-immuunvernieti-
ging van de rode bloedcellen door de abnormale 
antistoffen.
De behandeling van anemie hangt af van de 
oorzaak:
■ bloedtransfusies, 
■ injecties met erythropoëtine (EPO) om de pro-

ductie van rode bloedcellen te stimuleren,
■ inname van cortison om de auto-immuunfeno-

menen te controleren.

> Trombopenie  

Het aantal bloedplaatjes in het bloed kan dalen door 
overwoekering van het beenmerg, de giftigheid van 
de chemotherapeutica of de auto-immuunvernieti-
ging van de bloedplaatjes. 

Een lage bloedplaatjesconcentratie kan bloedingen 
veroorzaken. Naargelang de oorzaak en de ernst 
van het probleem krijgt de patiënt transfusies of 
geneesmiddelen die het risico op bloedingen ver-
minderen of cortison.

Controle
Een regelmatige medische controle is nodig tijdens 
het volledige verloop van de ziekte.
Hoewel CLL een vorm van kanker is, is het ook een 
chronische ziekte waarmee patiënten moeten leren 
leven.
Patiënten met een ziekte die weinig symptomen ver-
oorzaakt, vinden soms moeilijk de nodige motivatie 
om naar een arts te gaan en medische onderzoeken 
te ondergaan. Het is niettemin belangrijk dat de 
arts regelmatig kan beoordelen of de CLL stabiel 
blijft of evolueert op basis van:
■ ondervraging
■ een lichamelijk onderzoek
■ laboratorium- of radiologiegegevens

Een ziekte die evolueert uit zich niet altijd door 
lichamelijke symptomen. Patiënten die een behan-
deling krijgen, moeten frequenter worden gevolgd.
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Patiënten in remissie krijgen periodieke controle-
bezoeken, net als patiënten die pas de diagnose 
hebben gekregen en bij wie een behandeling niet 
onmiddellijk vereist is.

In de praktijk
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Ervaringen delen
> In het ziekenhuis

Misschien wilt u uw ervaringen delen met andere 
patiënten of verwanten van patiënten. In sommige 
ziekenhuizen worden ontmoetings- en praat-
groepen georganiseerd. Informeer ernaar bij uw 
zorgverleners.
U vindt op het internet een massa informatie 
over CLL. De betrouwbaarheid van een groot deel 
daarvan is echter twijfelachtig. Dat kan u nodeloos 
ongerust maken.
Vraag uw zorgverleners naar bronnen die zij 
betrouwbaar vinden.

Patiëntenverenigingen
Er betaan patiëntenverenigingen en informatie-
groepen over CLL.

■ Stichting Tegen Kanker
De Belgische Stichting Tegen Kanker ondersteunt, 
informeert en begeleidt kankerpatiënten, en dat in 
alle stadia van hun ziekte.
Bezoek hun website www.kanker.be

■ Vereniging SILCC
De website van de vereniging SILLC 'Steun, infor-
matie voor chronische lymfatische leukemie of de 
ziekte van Waldenström' is bedoeld voor de patiën-
ten, maar ook voor hun ouders, hun familieleden of 
hun vrienden.
De doelstelling is om de patiënten en hun familie 
correct te informeren over de ziekte, de onderzoe-
ken en voorgestelde behandelingen zodat ze de 
woorden kunnen begrijpen die de zorgverleners 
gebruiken. Zo nemen patiënten actiever deel aan de 
strijd tegen hun ziekte.
www.sillc-asso.org

■ Lymphoma research Foundation
De website van de Lymphoma Research Foundation 
is gewijd aan het onderzoek naar lymfomen. U vindt 
er informatie over dat soort kanker en de laatste 
wetenschappelijke vooruitgang.
www.focusoncll.org

■ Bloedgift, bloedplaatjesgift
Laten we tot slot niet vergeten dat patiënten met 
hematologische ziekten waarschijnlijk in de loop 
van hun traject transfusies met bloedproducten 
nodig hebben. Weet dat u als verwante van een 
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vereniging samenkomsten voor lotgenoten, indivi-
duele contacten en nog veel meer.
www.cmp-vlaanderen.be

■  Patiëntenvereniging Hodgkin en 
nonHodgkinlymfomen

De patiëntenvereniging organiseert persoonlijk 
lotgenotencontact, maar heeft ook een lotgenoten-
telefoon en een forum op haar website. Daarnaast 
geeft de vereniging informatie over de ziekte, de 
behandeling en de sociale gevolgen. Dat doet het 
via voordrachten, een tijdschrift, informatieve bij-
eenkomsten, een tweejaarlijkse symposium en de 
samenwerking met externe organisaties.
www.hodgkin.be

■ Wildgroei
Deze zelfhulpgroep wil in eerste instantie emotio-
nele steun verlenen aan mensen met leukemie of 
lymfomen, en hun familieleden. Daarnaast bevor-
dert de vzw de verspreiding van informatie, en 
verdedigt hij de belangen van de patiënten.
www.wildgroei-vzw.be 

patiënt met een simpele bloed- of bloedplaatjesgift 
een onschatbaar gebaar kunt maken naar patiënten 
die op een transfusie wachten. U kunt geen bloed 
of bloedplaatjes geven voor een specifieke patiënt, 
maar uw gift zal indirect ten goede komen aan de 
persoon die u dierbaar is. Er is vast en zeker een 
inzamelingsplaats in uw buurt: www.transfusie.be 

■ Vlaamse Liga tegen Kanker 
De Vlaamse Liga tegen Kanker biedt patiënten en 
hun omgeving een breed palet van diensten aan: 
individuele steun en opvang door vrijwilligers, 
cursussen, gespreksgroepen en infosessies over 
verschillende aspecten van kanker, schoonheids- 
en verzorgingstechnieken, groepsvakanties enz. 
De VLK verzorgt ook het magazine Leven, regionale 
inloophuizen, de kankertelefoon (078/15.01.51) en 
biedt een forum op haar website.
www.tegenkanker.be

■ CMP Vlaanderen
CMP Vlaanderen is een vereniging voor mensen met 
multipel myeloom (ziekte van Kahler), een vorm van 
beenmergkanker, en voor hun familie en vrienden. 
Op haar website biedt de vereniging concrete en 
betrouwbare informatie. Daarnaast organiseert de 
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Medipedia.be
■   www.medipedia.be/

chronischelymfatischeleukemie
Zin om meer te weten over de chronische lymfati-
sche leukemie? Surf dan naar www.medipedia.be, de 
eerste Belgische online ziekte-encyclopedie. 
U vindt er alles over chronische lymfatische leuke-
mie: de oorzaken en de behandelingen. Maar ook 
nieuws, een quiz, testen, getuigenissen, adviezen 
en links naar verschillende patiëntenverenigingen. 
Dat alles wordt gecombineerd met foto's en video's. 

Bestanddeel eenheden Mannen Vrouwen

Hemoglobine g/dl 13 tot 17 12 tot 16

Witte bloedcellen Elemen-
ten per 
mm3

4000-10 000

Neutrofiele 
granulocyten

1700-7000  
(40 tot 70%)

Basofiele 
granulocyten

10 tot 50  
(0 tot 0,05%)

Eosinofiele 
granulocyten

50 tot 700  
(1 tot 5%)

Lymfocyten 1500 tot 4000  
(20 tot 40%)

Monocyten 100 tot 1000  
(3 tot 10%)

Bloedplaatjes 150 000 tot 400 000

Normale hematologische waarden: die waarden worden ter informatie gegeven.  
Ze kunnen licht variëren van laboratorium tot laboratorium.

Normale hematologische waarden
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Verklarende woordenlijst
■	 Adenopathie of adenomegalie: abnormaal gezwol-

len lymfeklier.

■	 Anemie: daling van de hemoglobineconcentratie, 
doorgaans door een daling van de concentratie 
rode bloedcellen.

■	 Antistoffen: eiwitten in het bloed die afgeschei-
den worden door de lymfocyten en betrokken zijn 
bij de immuunafweer van het lichaam.

■	 Autoimmuun: het lichaam keert zich tegen zich-
zelf door de productie van antistoffen, die op 
een abnormale manier gericht zijn tegen de eigen 
cellen.

■	 Hepatomegalie: vergrote lever.

■	 Hypogammaglobulinemie: tekort aan antistoffen.

■	 Immunotherapie : therapie gebaseerd op de toe-
diening van antistoffen die specifiek gericht zijn 
tegen de kankercellen.

■	 Leukopenie: daling van het aantal witte 
bloedcellen.

■	 Lymfocytose: toename van het aantal van een 
soort witte bloedcellen die lymfocyten worden 
genoemd.

■	 Recidief of terugval: opnieuw optreden van symp-
tomen en/of tekens in het bloed of radiologische 
tekens die erop wijzen dat de ziekte opnieuw 
actief is geworden.

■	 Refractair: wordt gezegd van een ziekte die actief 
blijft ondanks de behandeling.

■	 Remissie: toestand van de ziekte waarin de 
symptomen, bloedanalyses en radiografieën 
geen opspoorbare activiteit meer tonen. Een 
remissie kan kort of langer duren, in tegenstelling 
tot een genezing die definitief is.

■	 Splenomegalie: vergrote milt.

■	 Stamcel: beenmergcel die in staat is om na een rij-
pingsproces te veranderen in elk soort bloedcel.

■	 Trombopenie: daling van het aantal bloedplaatjes.

i n  d e  p r a k t i j k i n  d e  p r a k t i j k



7776

Index
A
Adenomegalie 74
Adenopathie 33, 34, 36, 38, 
 41, 43, 49, 74
Anemie 29, 42, 43,  
 48, 56, 64, 74
Antistoffen 13, 16, 32, 37,  
 49, 58, 59, 63, 74
Auto-immuun 36, 37, 64, 74

B
Beenmerg 10, 11, 13,  
 15, 24, 28, 29, 39, 42, 43,  
 55, 61, 62, 63, 64, 70, 75
Bèta 2-microglobuline 37, 44
Binet-classificatie 42
Biopsie 38, 39
Bloed 9, 10, 11, 12, 13,  
 14, 15, 17, 18, 28, 29,  
 32, 36, 37, 38, 39, 43,  
 44, 45, 46, 49, 50, 55,  
 56, 57, 61, 62, 63, 64,  
 65, 69, 70, 73, 74, 75
Bloedplaatjes 10, 12, 13, 14, 
 28, 29, 32, 36, 37, 43, 49,  
 56, 57, 64, 65, 70, 73, 75

C
Chemotherapie 7, 18, 51, 53,  
 54, 57, 58, 59, 61, 63
Chromosoom 20, 23, 24, 40
Cortison 49, 64, 65
CT-scan 41

D
DNA 20, 21, 25, 63

G
Gen 20, 21, 25, 40
Genetica 40
Genezing 62, 75

H
Hepatomegalie 30, 74

I
Immunofenotypering 38, 45
Immunotherapie 58, 59, 74
Immunochemotherapie 59, 61
Implanteerbare kamer 52
Infuus 52, 54, 64

k
kloon 21, 22, 23

L
Leukopenie 74
Lever 30, 41, 43, 74
Lymfeklier 15, 16, 17, 24, 29, 
 30, 32, 33, 38, 39, 43, 49, 74
Lymfatisch 6, 28, 32, 43, 69, 72
Lymfocyt 23, 25, 28, 31,  
 32, 33, 36, 37, 38, 39, 
  40, 44, 45, 73, 74
Lymfoom 32, 38, 46, 69, 71

m 
Milt 15, 16, 24, 30,  
 32, 34, 41, 43, 75
Mutatie 21, 22, 23,  
 24, 25, 40, 44

p
Punctie 39

R
Radiotherapie 63
Rai-classificatie 42, 43
Recidief 60, 75
Refractair 60, 75
Remissie 50, 60, 66, 75
Rode bloedcel 10, 12,  
 13, 14, 28, 29, 32, 36,  
 37, 43, 49, 56, 64, 74

S
Score van catovsky matutes 46
Splenomegalie 30, 34, 49, 75 
Stamcel  11, 12, 13, 
  60, 61, 62, 75

T
Transplantatie 60, 61, 62, 63
Trombopenie 29, 42, 43, 
  48, 56, 64, 75

V
Vermoeidheid 29, 31

w
Witte bloedcel 10, 12,  
 13, 14, 15, 17, 28, 29, 36,  
 45, 49, 55, 57, 63, 73, 74

i n  d e  p r a k t i j k i n  d e  p r a k t i j k



7978

PERSOONLIjkE NOTA'SPERSOONLIjkE NOTA'S

i n  d e  p r a k t i j k i n  d e  p r a k t i j k



Gedrukt in België door Snel Grafics nv - Vottem (Herstal)


