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Non – Hodgkin – Lymfoom 
 
Introductie 
 
Non – Hodgkin – Lymfomen  zijn kwaadaardige woekeringen van rijpere lymfocytaire 
cellen, dit wil zeggen , cellen die de vroege beenmergfase van de lymfocytopoëse 
reeds hebben doorlopen. 
Deze aandoening wordt veroorzaakt door verworven chromosomale afwijkingen. 
 
 
Non – Hodgkin – Lymfoom ( NHL ) 
 
Woord vooraf 
 
 
 
De tekst is bedoeld om op een bevattelijke wijze toelichting te geven over Non-Hodgkin- 
lymfomen. ( NHL) 
Met de gegevens, die in september 2001 door L.Chirillo, werden samengebracht, trachten wij 
ook een weerspiegeling te geven van de kennis tot op dat ogenblik. 
 
De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor de leek, zonder speciale medische 
opleiding, die toch iets meer wenst te weten over de aard, de gevolgen, het ontstaan, de 
behandeling en het verwachte verloop van de ziekte. Ons streven naar eenvoud van de tekst 
mocht uiteraard geen afbreuk doen aan de juistheid van de inhoud ervan.  
 
Aansprakelijkheid wordt evenwel niet aanvaard. 
 
Met dank aan Dokter D.Vanstraelen, hemato-oncoloog, Limburgs Oncologisch Centrum 
Hasselt, en aan Dokter I.Nagels van de Belgische Federatie tegen Kanker voor hun 
welwillende medewerking. 
 
 
 
 
 
1. Bepaling 
 
 
 Non-Hodgkin-lymfoom is een maligne aandoening van rijpere  lymfocyten.  
 
Acute lymfatische leukemieën zijn woekeringen van onrijpe lymfocytaire cellen uit het 
beenmerg. 
 Non-Hodgkin-lymfomen (NHL) zijn woekeringen van rijpere lymfocytaire cellen, dwz cellen 
die de vroege beenmergfase van de lymfocytopoëse reeds hebben doorlopen. Vroeger 
werden deze maligniteiten (meer correct) lymfosarcomen genoemd. Het zijn monoklonale 
expansies van B-cellen (B-NHL) of T-cellen (T-NHL).  
Behalve in het geval van het met Epstein-Barr-virus geassocieerde Burkitt-lymfoom, het 
zeldzame humane herpesvirus 8 (HHV8) geassocieerde ‘primary effusion lymphoma’ en het 
HTLV-l-T-cellymfoom, is de oorzaak van NHL onduidelijk.  
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Deze tumoren worden, evenals andere hematologische en niet hematologische 
maligniteiten, veroorzaakt door verworven chromosomale afwijkingen. 
  
NB: zeer zelden is het NHL het gevolg van een woekering van histiocyten 
(weefselmacrofagen): maligne histiocytose.  
 
Hieronder ziet u foto’s van preparaten afkomstig van twee verschillende patiënten met een 
grootcellig B-cel-non-Hodgkin-lymfoom. Grote polymorfe blastaire cellen vormen het 
leeuwendeel van de celpopulatie. In het beeld rechtsboven is een mitose te zien. De kernen 
van de blasten bevatten vaak multipele nucleoli, een kenmerk voor centroblasten: 
centroblastair NHL.   
 
Links het deppreparaat van een normale ‘reactieve’ lymfklier. Er zijn vooral kleine en grote 
lymfocyten te zien, en ook enkele grote blastaire cellen afkomstig uit kiemcentra: 
centroblasten. Rechtsboven een uitstrijkpreparaat van een lymfklierpunctaat, linksonder een 
cytospinpreparaat van lymfkliercellen. 
 
Overigens worden in de nieuwe WHO-classificatie (zie later) het centroblastaire en het 
immunoblastaire NHL samengevoegd in de groep van de grootcellige B-cel-NHL.  
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2. Bloed en bloedproductie 
 
 
2.1. Samenstelling van het bloed 
 
Ons bloed is samengesteld uit plasma en uit cellen die in dit plasma rondzweven. 
 
2.1.1. Het  plasma bestaat  hoofdzakelijk uit water waarin verschillende chemische 
stoffen zijn opgelost. 
 
Deze chemische stoffen zijn:  
 
- eiwitten (synoniem: proteïnen): o.a. albumine is een eiwit 
 
- hormonen: dit zijn chemische stoffen die via de bloedstroom bepaalde organen tot 
werkzaamheid aanzetten. (vb hormoon van de schildklier). 
 
- mineralen: dit is een verzamelnaam voor natuurlijke anorganische stoffen, in 
engere zin zouten (vb ijzer). 
 
- vitaminen: dit zijn organische stoffen die in kleine hoeveelheden aanwezig moeten 
zijn voor een normale stofwisseling van het organisme (vb foliumzuur). 
 
- antilichamen (synoniem: antistoffen): dit zijn chemische stoffen die worden 
gevormd als reactie op het binnendringen van antigenen (eiwitten die zich bevinden 
op micro-organismen)waarmee ze zich verbinden om de schadelijke gevolgen van dit 
binnendringen te bestrijden (vb antilichamen tegen het polio virus). 
 
 
 
 
 
2.1.2. De bloedcellen  zijn:  - de rode bloedcellen (ook erytrocyten genoemd) 
 

- de bloedplaatjes ( trombocyten) 
 
- de witte bloedcellen ( leukocyten) die opgedeeld 
worden in monocyten, eosinofielen, basofielen,   
neutrofielen  en lymfocyten 
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-De rode bloedcellen maken de helft uit van het volume van het bloed. Zij bevatten 
het proteïne dat zuurstof bindt uit de ingeademde lucht in de longen en in de weefsels 
weer afgeeft. 
 
-De bloedplaatjes zijn kleine cellen (tien maal kleiner dan de rode bloedcellen) die 
tot doel hebben om bloedingen te stoppen bij een wonde. Zij klonteren aan mekaar 
zodat de wonde wordt afgesloten. 
 
-De witte bloedcellen of leukocyten zijn fagocyten ( of eetcellen) omdat zij bacteriën 
en schimmels kunnen verzwelgen. De witte bloedcellen kunnen de bloedbaan 
verlaten en doordringen binnen de weefsels om alzo een infectie te bestrijden. De 
witte bloedcellen worden opgedeeld in monocyten, eosinofielen, basofielen,  
neutrofielen  en lymfocyten) 
 
 

 
 
-Monocyten zijn grote eenkernige vreetcellen die het vermogen hebben vreemde 
materie (vb bacteriën) in zich op te nemen en onschadelijk te maken. 
 
-Eosinofielen en basofielen zijn  witte bloedcellen die reageren op allergische 
reacties. 
 
-Neutrofielen hebben voornamelijk als functie de vernietiging van in het organisme 
binnengedrongen bacteriën, virusdeeltjes en andere schadelijke elementen. 
 
-Lymfocyten, witte bloedcellen met ongelobde kern, zijn mede door hun speciale 
wijze van circuleren door het lichaam de grondslag van het immunologische 
afweersysteem.  Ze  bevinden zich in de lymfeklieren en in  de lymfevaten, maar 
sommigen dringen door tot in het bloed. De drie voornaamste soorten lymfocyten zijn: 
T-cellen, B- cellen, en natural killer cellen. 
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. 
-B-cellen, uit de lymfoïde stamcel van het beenmerg afkomstig, verder ontwikkeld in 
het zogenaamde bursa equivalent systeem en gestimuleerd door een antigeen, rijpen 
tot Plasmacellen (synoniem: plasmocyten).  
 
- T – cellen ( via de thymus - de zwezerik - aangemaakt) 
 

  
Opmerking: In verband met het bloed heeft men het ook vaak over serum.  
Hieronder verstaat men het vloeibare van gestold bloed, dus bloedplasma zonder 
stollingseiwitten. 
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2.2. De functie van het beenmerg 
 
 
  
Microscopisch zicht van normaal beenmerg 
 

 
 
Het beenmerg is een sponzig weefsel dat zich in de kern van beenderen bevindt en 
waarin de bloedcellen tot ontwikkeling komen. Bij de geboorte hebben alle beenderen 
actief beenmerg.  Na de puberteit is het beenmerg uit de beenderen van handen, 
voeten, armen en benen echter niet meer actief. 
 
De ruggenwervels, heupen, schouderbeenderen, ribben, borstbeen en 
schedelbeenderen bevatten dan nog het actieve beenmerg dat de bloedcellen 
produceert. Dit proces wordt hematopoëse (bloedcelproductie) genoemd. 
 
Een kleine groep cellen, de stamcellen, zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van 
alle soorten bloedcellen in het beenmerg. Dit proces heet deling en differentiatie (zie 
onderstaand tabel).Wanneer de bloedcellen volgroeid zijn verlaten zij het beenmerg 
en komen in de bloedstroom terecht. 
Gezonde mensen hebben voldoende stamcellen om voortdurend de productie van 
bloedcellen op peil de houden. 
 
Een klein aantal van deze stamcellen komen ook in de bloedstroom terecht maar 
kunnen niet geteld of geïdentificeerd worden met een gewone bloedtest. Hun 
aanwezigheid in het bloed is echter van groot belang. Zij kunnen door toepassing van 
speciale technieken (aferese-toestel) uit het bloed gehaald worden om later voor een 
transplantatie te dienen. 
 
Deze stamcelcirculatie, tussen beenmerg en bloed, gebeurt ook bij de foetus. 
 
Tegenwoordig wordt vlak na de geboorte de navelstreng (waarin een gedeelte bloed 
met stamcellen aanwezig is) soms bewaard en naar de navelstrengbank gebracht. 
De hieruit verkregen stamcellen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook dienen 
voor een transplantatie. 
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In het kort: door rijping van de stamcellen worden in het beenmerg bloedcellen 
aangemaakt.  Wanneer de bloedcellen volgroeid en dus functioneel zijn, verlaten zij 
het beenmerg en komen, samen met een zeer klein aantal stamcellen, in de 
bloedbaan terecht. 
 
 
 

Ontstaan van bloedcellen en lymfocyten

Rode bloedcellen             Basofielen
Neutrofielen                      Monocyten
Eosinofielen                      Plaatjes

Differentiatie & uitrijpen
in 6 types van bloedcellen

Multipotentiële
hemapoëtische cellen

T-Lymfocyten
B-Lymfocyten

Natural Killer Cellen

Differentiatie & uitrijpen
in 3 types lymfocyten

Multipotentiële
lymfocyten

Stamcellen

 
 
 
 
 
 
 
Verklaring bij de tabel: 
Stamcellen zijn ongedifferentieerde cellen waaruit zich specifieke cellen ontwikkelen. 
Maar er is één soort stamcel( moedercel ), die zich, in een eerste fase, nog tot 
verschillende soorten bloedcellen kan ontwikkelen: m.a.w. het zijn multipotentiële 
voorlopercellen.  Er is een groep van die multipotentiële cellen die zich “specialiseert” 
om lymfocyten aan te maken (de multipotentiële lymfocyten).  De andere bloedcellen, 
alsook de bloedplaatjes ontwikkelen zich uit een andere groep, de multipotentiële 
hemapoëtische (bloedcelaanmakende) cellen. 
Het is door rijping en differentiatie van hun voorlopercellen dat uiteindelijk, zowel de 
eigenlijke bloedcellen (6 soorten)als de lymfocyten (3 soorten), ontstaan. 
  
Let wel: alle in de tabel genoemde bloedcellen, op de rode bloedcellen en de 
bloedplaatjes na, horen tot de groep van de leukocyten (witte bloedcellen), dus ook 
de lymfocyten die zich (zie 2.1.2.) hoofdzakelijk in de lymfeklieren en in de lymfevaten 
bevinden.  
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              2.3. Het lymfesysteem 
 
Het lymfesysteem bestaat uit een netwerk van fijne buisjes 
 ( vaten), net zoals bloedvaatjes, die doorheen heel ons 
lichaam verspreid zijn. 
De lymfevaten vervoeren, door middel van de lymfe ( een 
kleurloze op plasma lijkende vloeistof), de lymfocyten. 
Doorheen het netwerk van dit systeem vinden we kleine 
groepjes, op een boon lijkende orgaantjes die lymfeknopen of 
lymfeklieren worden genoemd. 
De milt, een orgaan dat  lymfocyten aanmaakt en oude 
bloedcellen uit de bloedbaan filtert, de thymus, een klein 
orgaan onder het borstbeen, en de amandelen ( tonsillen), 
organen in de keel maken ook deel uit van het lymfesysteem. 
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3. Ontstaan van NHL 
 
Non-Hodgkin-maligne-lymfomen zijn het gevolg van een kwaadaardige ontwikkeling van 
lymfecellen, waarvan de oorzaak niet bekend is. 
De ziekte veroorzaakt lymfomen, gezwellen die meestal in de lymfeklieren ontstaan. Bij ruim 
een derde van de patiënten echter begint de ziekte elders in het lichaam, bijvoorbeeld in het 
lymfeweefsel van de maag, longen of de schildklier. Dit orgaan kan zwellen of beschadigd 
geraken, en klachten geven die lijken op een maagzweer of darmgezwel. 
De ziekte kan zich verspreiden via het bloed en de lymfebanen. Zo komen de gewoekerde 
cellen bij andere lymfeklieren. Deze ziekte wordt daarom vaak op meer plaatsen in het 
lichaam aangetroffen. 
Door de abnormale cellentoename kunnen de lymfocyten niet goed meer functioneren , 
waardoor het lichaam een deel van zijn afweer tegen virussen en bacteriën verliest.Het risico 
op infecties verhoogd. 
Hoe de ziekte ontstaat is niet duidelijk. 
 
 
 
4. Voorkomen ( epidemiologie) 
 
Jaarlijks worden er in België ongeveer 2.000 nieuwe gevallen van NHL ontdekt, vooral bij 
mannen boven de 45 jaar. 
 
 
 
 
5. Oorzaken van NHL 
 
Zoals boven reeds vermeld zijn de oorzaken van de kwaadaardige ontwikkelingen van de 
lymfecellen niet bekend. 
Erfelijke factoren spelen mogelijk een rol. 
 
 
  
 
 
6. Gevolgen van de aandoening  
 
De ziekte kan op toevallige wijze worden ontdekt tijdens een systematisch onderzoek, of bij 
een verandering in de algehele toestand (moeheid, verlies van eetlust, vermagering, koorts, 
zweten ), maar uit zich vaak in aan de plaats van het lymfoom gerelateerde verschijnselen. 
 
 
  6.1. Lichamelijke klachten en afwijkingen 
 

?? Gezwollen klieren zijn een veel voorkomend symptoom. Verschillende 
oppervlakkige lymfknopen worden groter van omvang, en zijn des te verdachter als 
ze asymmetrisch, stevig aanvoelend, pijnloos en niet ontstoken zijn. Soms zijn ze 
gevoelig. Dit is de meest voorkomende uiting van de ziekte. 

?? Symptomen aan het spijsverteringsstelsel , deze zijn het gevolg van een 
lymfoom in het spijsverteringskanaal, of aantasting van aan het 
spijsverteringskanaal gerelateerde lymfklieren. Er kunnen dan buikpijnen worden 
waargenomen , met misselijkheid en braken, miltvergroting en leververgroting. 
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?? Ademhalingssymptomen zijn het gevolg van lymfeknopen tussen de longen die in 
omvang zijn gegroeid en op een röntgenfoto van de borstkas zichtbaar zijn. De 
verschijnselen zijn hoofdzakelijk ademnood in liggende positie. 

?? Daarnaast kunnen botpijnen worden waargenomen en aantastingen van de huid, 
gedeelten van KNO ( amandelen of keelholte ) en de schildklier. Verder kan het 
lymfoom ontdekt worden in het stadium van overwoekering van het beenmerg. De 
diagnose wordt bevestigd door weefselonderzoek van lymfklieren of van het 
aangetast orgaan. 

 
 
 
  6.2. Psychische klachten en problemen 
 
 

De lichamelijke problemen die met NHL gepaard gaan, alsook met de behandeling 
ervan, kunnen ook hun weerslag hebben op de psyche van de patiënt.  Zo kan het 
verlies aan energie leiden tot het frustrerend gevoel van “wel willen maar niet 
kunnen”.    Buitenstaanders begrijpen dit niet altijd en het is ook moeilijk uit te leggen 
omdat de patiënt zelf niet goed weet wat er juist aan de hand is en daardoor soms 
twijfelt aan zichzelf. 
Sommige lichamelijke afwijkingen kunnen ook leiden tot afhankelijkheid van derden.  
Bovendien ondermijnt pijn het lichaam wat eveneens tot vermoeidheid kan leiden, 
maar ook tot gebrek aan eetlust, slaapstoornissen en zo oorzaak kan worden van een 
depressie.  
De psychische gevolgen hebben ook te maken met gevoelens van angst en 
onzekerheid.  Die zullen in meer of mindere mate de gedachten van de patiënt 
beïnvloeden en soms zelfs beheersen. 
Heden en toekomst staan immers onder druk tengevolge van de onzekerheid en 
angst voor wat komen gaat: pijn, invaliditeit, lijden, afhankelijkheid?   
De confrontatie met NHL veroorzaakt vanwege het verlies van zekerheden ook een 
rouwproces: de zekerheid van de gezondheid, van een lang leven, van een lichaam 
waarop men kan rekenen, is plots weg. Dit proces gaat dikwijls gepaard met 
gevoelens van ongeloof, boosheid en machteloosheid. 
Rouwen is een soort “herkauwen” van de gevoelens die met de ziekte te maken 
hebben, tot ze verwerkt zijn. Hoe sterk het leven van de zieke door deze gevoelens 
wordt beheerst en hoe die ermee omgaat, wordt deels bepaald door zijn karakter – 
optimistisch of pessimistisch – en met zijn manier van overleven. 
 
Daarom is het belangrijk dat de patiënt niet aarzelt om over deze problemen met zijn 
arts te praten, zodat die eventueel kan doorverwijzen naar een psychotherapeut, 
psycholoog, zelfhulpgroep of patiëntenvereniging. 
 
De relatie tussen de patiënt met NHL en zijn naaste omgeving  - partner, kind, 
familielid of vriend -  is eveneens van het grootste belang.  Die moet zo harmonieus 
mogelijk verlopen.  De basis hiervoor is wederzijds overleg. Communicatie is daarbij 
het sleutelwoord. 
 
De patiënt kan  terecht bij Wildgroei. Onze organisatie kan U mogelijk zonder 
opdringerig te zijn van dienst zijn. U ontmoet er lotgenoten, mensen die genezen zijn, 
mensen die vechten om te overleven. 
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7. Diagnosestelling, stagering en prognose  
 
7.1. Diagnose 
 
 

 

   

De definitieve diagnose non-Hodgkin-lymfoom is slechts te stellen d.m.v. cytologisch en 
histologisch onderzoek. Alleen als de diagnose zeker is kan men gaan behandelen. 
 
Het morfologische onderzoek wordt heden ten dage steeds gecombineerd met 
immunofenotypering, d.w.z. immunologische typering van cellen (in suspensie) uit punctie 
en/of weefselmateriaal verkregen en histochemische analyse van het weefsel. Ook wordt 
cytogenetisch onderzoek en DNA-analyse steeds meer als onontbeerlijk beschouwd. 
  
  
 
Ook kan men met DNA-analyse gemakkelijk de monoclonaliteit van het ziekteproces 
aantonen. Immers, de kanker gaat uit van één cel, met een uniek reearrangement van 
immunoglobuline-lichte- en zware-keten-genen en/of T-celreceptor-keten-genen. Dit is niet 
een definitief bewijs voor het bestaan van een kanker, maar wel een sterke ondersteuning 
van de diagnose (‘een kanker is monoklonaal, maar monoclonaliteit hoeft niet persé kanker 
te zijn’).  
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DNA-onderzoek is ook van belang om te onderzoeken of na behandeling alle maligne cellen 
zijn verdwenen. Immers alle kwaadaardige cellen bezitten de afwijking in tegenstelling tot de 
normale cellen. Voor veel specifieke translocaties bestaan probes, waarmee het mogelijk is 
op DNA niveau zeer gevoelig te meten of er nog abnormale cellen zijn. Zo kan één 
afwijkende cel tussen 10.000 tot 100.000 normale cellen worden opgespoord. Onder de 
microscoop is dit onmogelijk. Zo´n zeer kleine hoeveelheid tumorcellen noemt men ‘minimal 
residual disease’ (MRD). Dit kan overigens ook door specifieke probes te maken voor het 
unieke immunoglobuline- of T-celreceptor-genrearrangement van de maligne cel.  

  
Een zeer recente ontwikkeling is de DNA-chip (DNA-microarray). Hiermee kunnen in het 
kankercel- of -weefselmateriaal zeer snel, geautomatiseerd, vele genen (zelfs alle menselijke 
genen) worden geanalyseerd en op hun activiteit worden getest. Men voorspelt hiermee een 
revolutie in de kankerdiagnostiek, en ook in de kanker therapie. Immers remmers kunnen 
worden gemaakt tegen actieve oncogenethische genen, en via de chipanalyse, geselecteerd 
worden toegediend.  
 
 
Voorbeelden 
 
 

 
 
 
 
 

Een voorbeeld van een zeer agressief en een agressief B-cellymfomen: Burkitt’s en diffuus 
grootcellig B-cellymfoom. Beelden afkomstig van Daphne de Jong, patholoog, van het 
NKI/AvL te Amsterdam.  
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Linksboven een HE-kleuring en linksonder een CD10-immunokleuring van coupes van de 
klier van een patiënt met een Burkitt’s lymfoom (BL). Karakteristiek is de diffuse woekering 
van B-lymfoblastaire cellen, met daarin karakteristieke ‘sterrenhemelcellen’. Dit zijn normale 
macrofagen. De cellen zijn positief voor de merker CD10, die ook vaak positief is bij ALL van 
het vroege B-celtype (common ALL-antigeen = CALLA). Deze tumor wordt veroorzaakt door 
een specifieke translocatie van het myc-oncogen en het immunoglobuline zware keten-gen 
(t(8;14)), of soms één van de lichte ketengenen (t(2;8) of t(8;22)). Epstein-Barr-virus speelt 
bij de pathogenese van deze tumor een grote rol.  
Rechtsboven een HE(hematoxyline/eosine)-kleuring en rechtsonder een CD20-
immunokleuring van coupes van de klier van een patiënt met een diffuus grootcellig B-
cellymfoom. Er is sterke polymorfie en atypie. De positieve CD20-immunokleuring toont de 
B-cel-origine van de tumor aan. Dit is een heterogene groep van aandoeningen, waarvan 
nog geen specifieke chromosoomafwijkingen bekend zijn. 
 
 
 
 
 
7.2.Stagering van Non-Hodgkin  
 
 

 

   

Na het stellen van de diagnose is ook bij NHL de volgende stap het stadiëringsonderzoek. 
De stagering verloopt in principe zoals bij de ziekte van Hodgkin, met speciale aandacht voor 
enkele specifieke aanvullende onderzoeken.  
 
Bij lymfomen in het hoofd-halsgebied dient uitvoerig KNO-onderzoek te worden verricht, en 
ook gastroduodenoscopie. Lymfomen in de maag gaan frequent gepaard gaan met 
lokalisaties in de ring van Waldeyer. Ook bij maagdarmklachten is endoscopisch onderzoek, 
inclusief biopten, geïndiceerd om NHL-lokalisaties aan te tonen of uit te sluiten. 
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Bij neurologische symptomen wordt onderzoek naar eventuele NHL-lokalisaties in het 
zenuwstelsel verricht (CT-scan van de hersenen, liquoronderzoek en zo nodig myelografie of 
MRI). Men dient erop bedacht te zijn dat NHL zich op velerlei anatomische locaties kan 
manifesteren: orbita, conjunctiva, schildklier, mamma, huid, nier, urineblaas, testikels, cervix 
uteri, bot, enz.  
Beenmerg en bloed moeten zowel morfologisch als immunologisch worden onderzocht.  

Lymfangiografie, soms verricht bij de ziekte van Hodgkin, wordt bij NHL nimmer 
verricht. Dit komt o.a. omdat een nauwkeurig onderscheid tussen stadium II en III bij 
(agressieve) NHL veel minder therapeutische consequenties heeft dan bij de ziekte 
van Hodgkin. 

 
De Pet-scan en de galliumscan spelen niet alleen een rol bij de diagnostiek, maar ook bij 
de follow-up tijdens behandeling.  
 
 
Stadium indeling ( Ann Arbor ) 
 
I       lokalisatie in 1 lymfeklierstation 
 
IE    begrensde lokalisatie in 1 extralymfatisch orgaan 
 
II      lokalisatie in 2 of meer lymfeklierstations aan dezelfde zijde van het          
diafragma 
 
IIE    lokalisatie van 1 of meer lymfeklierstations aan dezelfde zijde van het diafragma 
met begrensde lokalisatie in 1 extralymfatisch orgaan 
 
III     lokalisatie in lymfeklierstations aan beide zijden van het diafragma 
 
IIIE   is III met begrensde lokalisatie in 1 extralymfatisch orgaan  
 
IIIS   is III, met lokalisatie in de milt 
 
IV    diffuse lokalisaties in 1 of meer extralymfatische organen met/zonder  
       lymfeklierlokalisaties (te beschouwen als gegeneraliseerde uitzaaiing) 
 
  N.B.: lymfatische organen zijn: lymfeklier, milt, thymus, ring van Waldeijer, 
Peijerse plaques  
 Stadia worden onderverdeeld in: 
 
-    stadium A:  
        geen  klachten 
 
-     stadium B: 
      niet verklaarde vermagering (meer dan 10% binnen 6 maanden) en/of niet 
verklaarde koorts (hoger dan 38°C rectaal, langer dan 1 week bestaand) en/of 
nachtzweten. 
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Evenals bij de ziekte van Hodgkin wordt gebruik gemaakt van de Ann-Arbor-stadiumindeling. 
 
 Bij slechts 25% van de patiënten wordt stadium I vastgesteld; de meeste patiënten 
presenteren zich met meer lokalisaties.  
 
 
Minder dan 10% van de patiënten met een indolent NHL blijken bij diagnose stadium I/II te 
hebben; beenmerglokalisaties worden bij ~70% gevonden. Deze bevindingen weerspiegelen 
het feit dat bij veel indolente NHL de lymfoomcellen het vermogen tot recirculatie hebben 
behouden. 
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Beeldvormende onderzoeken 
 

 

   

Er staan verschillende beeldvormingtechnieken ter beschikking voor de diagnose, stagering 
en follow-up van NHL. Het meest toegepast worden de scintigrafie met radioactief gallium-67 
(67Ga) en de computed Röntgen tomografie (CT). Ook wordt vaak echografie verricht.  
 
Een vrij nieuwe methode, ondermeer zeer geschikt voor het in kaart brengen van hersen- en 
botlaesies is magnetische resonantie imaging (MRI), ook wel NMR (nuclear magnetic 
resonance) genoemd. Nieuw is ook de toepassing van scintigrafie met thallium-201. Dit 
isotoop wordt al lang toegepast in de cardiologie. Om de nauwkeurigheid van de 
isotopendiagnostiek te vergroten wordt in toenemende mate SPECT (single photon emission 
computed tomography) toegepast, een op computeranalyse gebaseerde radioi-sotopen-
methode  
In het algemeen zijn hooggradige lymfomen scintigrafisch goed zichtbaar te maken met 
gallium, laaggradige lymfomen met thallium (behalve bij intraabdominale lokalisaties door 
aspecifieke ophoping in de darmen).  
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Onderzoek van chromosomen 
 
 

 
 
 

Voorbeeld van een drietal specifieke chromosoomafwijkingen bij non-Hodgkin-lymfoom.  
 
 
 
De t(8;14)(q24;q32) ziet men bij het Burkitt-lymfoom. Hierin zijn het Myc-gen op 
chromosoom 8 (8q24) en het immunoglobuline-zware-keten-gen op chromosoom 14 (14q32) 
betrokken.  
 
De t(14;18)(q32;q21) is geassocieerd met het folliculaire lymfoom, maar wordt ook wel bij 
grootcellige-B-lymfomen gevonden. Mogelijk zijn dit dan getransformeerde folliculaire 
lymfomen. In de translocatie zijn het BCL-2-gen op chromosoom 18 (18q21) en het 
immunoglobuline-zware-keten-JH-gengebied op chromosoom 14 (14q32) betrokken. 
  
 
Een karakteristieke translocatie, hier niet afgebeeld, is ook de t(11;14)(q13;q32) bij het 
mantelcellymfoom, tussen het cycline-D1(CCND1)-gen op chromosoom 11 (11q13) en het 
immunoglobuline-zware-keten-gen op chromosoom 14 (14q32).  
 
 
Merk op dat bij het NHL veelvuldig immunoglobuline-genen in de translocatie een rol 
spelen. 
  
Bij het CD30+ grootcellige lymfoom (anaplastisch T-cellymfoom) is dit niet het geval. Hierbij 
ziet men t(2;5)(p23;q35), waarbij het nucleophosmine-(NPM)-gen op chromosoom 5 (5q35) 
met het anaplastisch lymfoomkinase(ALK)-gen op chromosoom 2(2p23) is gefuseerd.  
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      7.3. Prognose 
 
 

 
 

De resultaten van de CHOP (en vergelijkbare) polichemotherapie blijken sterk afhankelijk te 
zijn van een aantal zgn. prognostische factoren ten tijde van diagnose.  
 
 
Belangrijke onafhankelijke prognostische factoren bij NHL blijken te zijn de leeftijd, de 
conditie van de patiënt (uitgedrukt in de ‘performance’ status), de tumoromvang (het stadium, 
‘bulky disease’), de aanwezigheid van extranodale processen en het plasma-lactaat-
dehydrogenase-gehalte (plasma-LDH). Men drukt dit tegenwoordig uit in een score: de 
internationale prognostische index (IPI) score.  
 
Ter illustratie: bij patiënten onder de 65 jaar zonder ongunstige prognostische factoren wordt 
een langdurige overleving van ongeveer 80% bereikt. Wanneer er 3 à 4 ongunstige factoren 
zijn, daalt dit tot ongeveer 30%. Het zal duidelijk zijn dat in de eerste groep niet heel veel 
winst valt te verwachten van nieuwe therapieën.  
 
 
Bij de groep met een hoog risico wordt momenteel de waarde van initiële hoge dosis 
chemotherapie gevolgd door (autologe) stamceltransplantatie onderzocht.  
 
Overigens zijn bij patiënten boven de 60 jaar de behandelingsresultaten, in alle 
prognostische categorieën, in het algemeen slechter dan bij de jongere patiënten. Dit kan 
deels worden verklaard door de veelal bestaande co-morbiditeit. Belangrijker lijkt echter het 
probleem om in deze groep de dosisintensiteit van de chemotherapie te handhaven. 
Momenteel wordt onderzocht of dit verbeterd kan worden door toevoegen van 
hematopoëtische groeifactoren zoals G-CSF (Granulocyte-Colony Stimulating Factor).  
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8. Controle onderzoeken   

 
Zowel tijdens de behandeling, maar ook bij de follow-up kunnen de galliumscan en 
de Pet-scan een belangrijke rol spelen. 

 
            Uiteraard zal de behandelende geneesheer , indien nodig, deze laten uitvoeren. 
 
 
 
 

9. Overzicht behandelingsmethodes  
 
9.1. Samenvatting 

 
 

 
 

In deze tabel  is de behandeling van het NHL  samengevat.  
De behandelingskeuze wordt in eerste instantie bepaald door het type lymfoom en het stadium. 
Daarnaast speelt vooral bij agressieve NHL de aanwezigheid van ongunstige prognostische 
factoren ten tijde van de diagnose een rol bij de keuze van therapie.  
Leeftijd is hierbij een zeer belangrijke factor, omdat bij oudere mensen vaak, door langdurige 
cytopenieën, dosisaanpassingen noodzakelijk zijn. Daarom wordt nog al eens G-CSF toegediend 
om de neutropenieduur te verkorten. 
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De behandeling waarvoor men kiest is, behalve van de leeftijd en de conditie van de patiënt 
(‘performance’ status), sterk afhankelijk van de aard en de uitbreiding (stadium) van het NHL. Zo 
zal bij een lokaal ziekteproces (stadium I en een beperkt stadium II) radiotherapie met curatieve 
intentie (hoge dosis, uitgebreid veld) de therapie van eerste keuze zijn. Dit is maar bij minder dan 
10% van de patiënten met een laaggradig (‘indolent’) lymfoom en bij ongeveer 30% van de 
patiënten met een intermediair of hooggradig (‘agressief’) lymfoom mogelijk. Laaggradige 
lymfomen zijn bij diagnose veel vaker al gedissemineerd dan hooggradige lymfomen.  
Bij laaggradig lymfoom stadium I en II wordt zo bij 50-60% genezing verkregen, bij intermediair of 
hooggradig lymfoom stadium I en II bij 70-80%.  
Bij meer uitgebreide laaggradige lymfomen is de therapie afhankelijk van het klachtenpatroon van 
de patiënt. Dit soort lymfomen zijn met mono- of polychemotherapie niet (0%!) te genezen. Bij 
geen of weinig klachten zal men derhalve kiezen voor een afwachtend beleid (‘wait & see’), mede 
omdat de levensverwachting aanvankelijk nog goed is. Ernstige klachten zal men eerst trachten te 
bestrijden met een weinig toxische monochemotherapie. Bij resistentie of een snel recidief komt 
daarna polichemotherapie in aanmerking.  
Bij meer uitgebreide intermediair/hooggradige lymfomen is de levensverwachting slecht. De kans 
op een respons op monochemotherapie is gering tot afwezig. Men zal daarom voor intensieve 
polichemotherapie kiezen, ook omdat gebleken is dat er dan vrij vaak (35-45%) toch genezing 
mogelijk is. 
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9.2 Laaggradige lymfoma 
 

Laaggradige lymfomen zijn gevoelig voor chemotherapie en bestraling (‘radio- & chemosensitief’) 
en hebben aanvankelijk geen slechte prognose. Het natuurlijk beloop bij de hogere stadia is 
Bij patiënten met stadium III/IV laaggradig NHL bestaat er dus een opvallende 
behandelingsparadox: hoewel de mediale overleving redelijk te noemen is (~6 jaar) heeft tot nu 
toe nog geen enkele behandelingsmodaliteit geleid tot curatie. Het ziektebeloop wordt Het is teleurstellend dat de laatste 30 jaar geen verbetering is verkregen wat betreft de overleving 
van deze vorm van NHL, ondanks het gebruik van soms agressieve polichemotherapie. Derhalve 
Momenteel bestaat er geen gouden standaard voor de eerstelijns chemotherapie bij deze 
patiënten. Men heeft de keuze uit mono-chemotherapie (bijv. leukeran = chloorambucil) of 
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overleving verlengt, en mogelijk ook de overleving. Dit voordeel moet worden afgezet tegen de 
bijwerkingen, die nogal eens een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven  
Bij jonge patiënten (< 65 jaar) wordt in studieverband onderzocht wat de waarde is van eerstelijns 
behandeling met hoge dosis chemo(radio)therapie, gevolgd door (autologe) 
stamceltransplantatie.  
Voor patiënten met een recidief indolent NHL lijkt immunotherapie met chimère muis-mens 
monoklonale antistoffen gericht tegen het pan-B cel antigeen CD20 veelbelovend: bij 50% van de 
patiënten werd een (partiële) remissie verkregen. Interessant is dat dit zelfs gold voor patiënten 
die in het voortraject al behandeld waren met hoge chemo(radio) therapie en autologe 
stamceltransplantatie. De bijwerkingen van deze therapie waren buitengewoon mild.  
Ook kan een lage dosis RT (2 x 2 Gray) als palliatieve therapie zeer zinvol zijn. 
Momenteel wordt onderzocht of dit verbeterd kan worden door toevoegen van hematopoëtische 
groeifactoren zoals G_CSF ( Granulocyte- Colony Stimulating Factor ) 
 
  
 
 
9.3 Agressief lymfoma 
 

 
 

Voor behandeling van stadium III-IV agressieve lymfomen is het inmiddels klassieke CHOP 
schema (cyclofosfamide, doxorubicine = hydroxydaunorubicine, vincristine = oncovin, prednison 
(nog steeds) de gouden standaard. Dit schema resulteert in 60 tot 70% complete remissies en 
een ziektevrije overleving van 35 tot 45%. Uiteraard zijn deze resultaten sterk voor verbetering 
vatbaar.  
De zeer agressieve lymfoblastaire lymfomen en het Burkitt-lymfoom worden veelal behandeld als 
acute lymfatische leukemie, inclusief profylactische behandeling van het centrale zenuwstelsel. 
Vooral voor het Burkitt-lymfoom lijkt een hoge dosis methotrexaat van grote betekenis. 
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9.4. Ondersteunende behandelingen 
 

 
 

Patiënten met een recidief van het agressieve NHL hebben met tweedelijns chemotherapie 
een buitengewoon slechte prognose. Resultaten met hoge dosis chemotherapie en 
(autologe) stamceltransplantatie zijn aanzienlijk beter: ongeveer 50% ziektevrije overleving.  
De waarde van (toevoeging van) chimere CD20-antistoffen bij behandeling van agressieve 
lymfomen is momenteel onderwerp van onderzoek. Het zijn moleculair biologisch 
gehumaniseerde muizen-anti-CD20, opgebouwd uit een muizen-Fab-fragment (antigeen-
bindend-fragment) en een menselijke Fc-staart  
Bron figuur: Philip et al. Autologous bone marrow transplantation as compared with salvage 
chemotherapy in relapses of chemotherapy-sensitive non-Hodgkin’s lymphoma. N Engl J 
Med 1995;333:1540-5  
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Overzicht standaardbehandelingen 
 
 
 

 laaggradig remissie-inductie st. I-II  
 

 laaggradig remisssie-inductie st. III-IV  
 
 intermediair of hooggradig remissie-inductie st. I.  
 

 intermediair of hooggradig remissie-inductie st. II-IV <65 jaar high risk (HOVON 40) 
 

 Lymfoblastair-Burkitt NHL st.II-IV <65 jaar. high risk (HOVON 27) 
 

 intermediair of hooggradig remissie-inductie st. II-IV <65 jaar intermediate risk 
(HOVON 26) 
 intermediair of hooggradig remissie-inductie st. II-IV <65 jaar low risk  
 

 intermediair of hooggradig st.II-IV remissie-inductie >65 jaar  
 

 intermediair of hooggradig recidief <65 jaar  
 

 intermediair of hooggradig recidief na BMT/PBSC 
  

 intermediair of hooggradig recidief >65 jaar  
 

 centraal zenuwstelsel st.I  
 

 maag low grade remissie-inductie st.I  
 
 maag intermediate/high grade remissie-inductie st.I  
 

 maag remissie-inductie st.II-IV  
 

 mantelcel  
 

 folliculair-recidief  
 
 anti-CD20 bij recidief folliculair NHL (HOVON 39) 
 

 m. waldenström  
 

 splenic lymphoma with villous lymphocytes  
 

 Orale idarubicine bij NHL 
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laaggradig remissie-inductie st. I-II 

Involved field en aangrenzende regio's: radiotherapie: 30 Gy in fracties van 2 Gy.  

Stadium II alleen bij twee aaneengesloten regio's, anders behandelen als stadium III en 
hoger. 

 
 
laaggradig remisssie-inductie st.III-IV 

CVP chemotherapie 

DOSERINGEN: 

CVP 

prednison 40 mg/m2  Po dag 1-5 
Cyclofosfamide 750 mg/m2  Iv dag 1 

Vincristine 1.4 mg/m2 (max 2) Iv dag 1 

totaal 8 kuren elke 3 weken  

 

intermediair of hooggradig remissie-inductie st.I. 
 
 

 3x CHOP gevolgd door lokale radiotherapie  
 Indien primaire lokalisatie chirurgisch verwijderd: geen radiotherapie  
 bij ouderen eventueel alleen lokale therapie  

DOSERINGEN: 

CHOP à 3 wk 

Adriamycine 50 mg/m2  i.v.  dag 1 
Cyclofosfamide 750 mg/m2  i.v. dag 1 

Vincristine 1,4 mg/m2  i.v. dag 1 
Prednison 100 mg  p.o.  dag 1-5 

Radiotherapie: involved field 40 Gy, fracties van 2 Gy.  

N.B. Bij lokalisatie in oropharynx alleen chemotherapie aantal: CR +2 kuren.  
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intermediair of hooggradig remissie-inductie st.II-IV <65 jaar. high risk 
 

PROTOCOL HOVON 40  ( als voorbeeld ) 

INCLUSIE CRITERIA 

 Intermediaire of hoge maligniteitsgraad NHL high risk volgens HOVON criteria (zie 
RISICOFACTOREN)  
 18 tot en met 65 jaar  

EXCLUSIE CRITERIA 

 Corticosteroïden gebruik  
 orgaanfunctiestoornissen  
 CZS infiltratie  
 30% blasten in beenmerg  
 WF I,J stadium. Zie hiervoor HOVON 27. 

PROTOCOL OPZET 

 Intensieve CHOP 
 gevolgd door triple high dose therapie met stamcelsupport  

DOSERINGEN: 

3 keer intensieve CHOP 

Adriamycine 70 mg/m2  i.v.  dag 1 
Cyclofosfamide 1000 mg/m2  i.v. dag 1 

Vincristine 2 mg  i.v. dag 1 
Prednison 100 mg  p.o.  dag 1-5 
Filgrastim 300 mcg  sc dag 2-12 

gevolgd door PBSC collectie. Daarna: 

Kuur 4 

prednisolon 100 mg po  dag 1-5 
Doxorubicine 35 mg/m2  iv dag 1,2 

Cyclofosfamide 1000 mg/m2x2  iv dag 1,2 
Uromitexan 200 mg/m2 x3 iv dag 1,2 

Filgrastim 300 mcg sc  
dag 5 tot herstel 
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kuur 5 

prednisolon 100 mg po  dag 1-5 
Mitoxantrone 30 mg/m2  iv dag 1 

Etoposide 250 mg/m2x2  iv dag 1-4 
Filgrastim 300 mcg sc  dag 5 tot herstel 

 

stamceltransplantatie 

Carmustine 300 mg/m2  iv dag -6 
ARA-C 200 mg/m2  iv dag -5 t/m -2 

Etoposide 100 mg/m2x2  iv dag -5 t/m -2 
Melfalan 140 mg/m2  iv dag -1 

Stamceltransplantatie   iv dag 0 

RISICOFACTOREN: ZIE RISICOFACTOREN 

 
 
 
 
 
Lymfoblastair-Burkitt NHL st.II-IV <65 jaar. High 
  

PROTOCOL HOVON 27 ( als voorbeeld ) 

INCLUSIE CRITERIA 

 Working Formulation groep I,J.  
 15 tot en met 65 jaar  

EXCLUSIE CRITERIA 

 Corticosteroïden gebruik  
 orgaanfunctiestoornissen  
 CZS infiltratie  
 30% blasten in beenmerg  
 WF I,J stadium I  

PROTOCOL OPZET 

 Triple high dose therapie met stamcelsupport  
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DOSERINGEN: 

kuur 1 

prednisolon 100 mg po  dag 1-5 
Doxorubicine 35 mg/m2  iv dag 1,2 

Cyclofosfamide 1000 mg/m2x2  iv dag 1,2 
Uromitexan 600 mg/m2  iv dag 1,2 
Filgrastim 300 mcg sc  dag 5 tot herstel 

    
    

kuur 2 

prednisolon 100 mg po  dag 1-5 
Mitoxantrone 30 mg/m2  iv dag 1 

Etoposide 250 mg/m2x2  iv dag 1-4 
Filgrastim 300 mcg sc  dag 5 tot herstel 

stamceltransplantatie 

Carmustine 300 mg/m2  iv dag -6 
ARA-C 200 mg/m2  iv dag -5 t/m -2 

Etoposide 100 mg/m2x2  iv dag -5 t/m -2 
Melfalan 140 mg/m2  iv dag -1 

Stamceltransplantatie   iv dag 0 

RISICOFACTOREN: ZIE RISICOFACTOREN 

 
 
intermediair of hooggradig remissie-inductie st.II-IV <65 jaar. intermediate risk 

PROTOCOL HOVON 26 ( als voorbeeld ) 

INCLUSIE CRITERIA 

 Intermediaire of hoge maligniteitsgraad NHL intermediate risk volgens HOVON criteria (zie 
RISICOFACTOREN )  

EXCLUSIE CRITERIA 

 orgaanfunctiestoornissen  
 CZS infiltratie  
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PROTOCOL OPZET 

gerandomiseerde studie standaard CHOP (8 kuren) vs intensified CHOP (6 kuren) 

  

DOSERINGEN 

Arm 1: 

Standaard CHOP à 3 wk maal 8 kuren 

Arm 2: 

Intensieve CHOP a 2 wk maal 6 kuren  

Adriamycine 70 mg/m2  i.v.  dag 1 
Cyclofosfamide 1000 mg/m2  i.v. dag 1 

Vincristine 2 mg  i.v. dag 1 
Prednison 100 mg  p.o.  dag 1-5 
Filgrastim 300 mcg  sc dag 2-12 

RISICOFACTOREN: ZIE RISICOFACTOREN 

 
intermediair of hooggradig remissie-inductie st.II-IV <65 jaar. low risk 

STANDAARDBEHANDELING 

8x CHOP  

DOSERING 

CHOP à 3 wk 

 
 
intermediair of hooggradig st.II-IV remissie-inductie >65 jaar 

PROTOCOL 

optimalisatie behandeling oudere patiënten met een NHL  

OPZET 

CHOP met G-CSF tot CR gevolgd door 2 additionele kuren plus G-CSF met een maximum 
van 8 kuren  
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DOSERING 

CHOP à 3 wk gevolgd door Filgrastim dag 2-11 (300 mcg sc)  

 

 
intermediair of hooggradig recidief <65 jaar 

STANDAARDBEHANDELING 

DHAPx2 +ABMT  

 

DOSERINGEN 

DHAP q 3-4 weken 

CDDP  100 mg/m2  cont i.v. dag 1 
Ara-C  2 g/m2, 2dd  iv dag 2 

Dexamethason  40 mg  iv dag1-4 

eventueel 

  

Etoposide 90 mg/m2/dag i.v. dag 1,3,5 
Ifosfamide 1200 mg/m2/dag i.v. dag 1-5 
Mesnum 30 mg/kg/dag i.v. dag 1-5 

Methotrexaat  30 mg/m2/dag i.v. dag1,5 

BEAC 

BCNU 300 mg/m2  dag-7 
Etoposide 2x100 mg/m2  dag -6 t/m -3 

Ara-C 2x 100 mg/m2  dag -6 t/m -3 
Cyclofosfamide 35 mg/kg dag -6 t/m -3 

ABMT   dag 0  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
intermediair of hooggradig recidief na BMT/PBSC 
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CCNU 40 mg po dag 1  
ARA-C 50 mg/m2 sc  dag 1-5 

mitoxantrone 8 mg/m2 iv  dag 1 
prednison 80 mg/m2 po  dag 1-5 

 
 
 
 
 
intermediair of hooggradig recidief >65 jaar 
 
 

 individueel  
 overweeg orale Idarubicine protocol 
 q 28 dagen 

CCNU 40 mg po dag 1  
ARA-C 50 mg/m2 sc  dag 1-5 

mitoxantrone 8 mg/m2 iv  dag 1 
prednison 80 mg/m2 po  dag 1-5 

 
 
 
Dose finding studie van Orale idarubicine bij NHL 

Protocol ( voorbeeld ) 

Fase I-II achtige studie met orale idarubicine, etoposide en prednison bij oudere en 
recidieven na transplantatie. Doelstelling optimalisatie orale therapie bij ouderen. Volledig 
protocol 

Inclusie criteria 

 >60 jaar:  
 intermediate/high grade: failure na 1e of 2e lijn 
 of slechte performance status  

 <60 jaar:  
 failure na stamceltransplantatie  

 normale orgaanfuncties 
 
 
 

 individueel  
 overweeg orale Idarubicine protocol 
 anders: q 28 dagen 
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Exclusie criteria 

 CNS lokalisatie 
 zwanger 
 actieve infecties 
 ernstige co-morbiditeit 

Doseringen 

Idarubicine 8, 10, 12 of 14 mg/m2 dag 1-3 
Etoposide 100 mg/m2 dag 1-3 

Prednisone 50 mg/m2 dag 1-5  

Zie verder protocol 

 
centraal zenuwstelsel st.I 
 

STANDAARDBEHANDELING 

DOSERINGEN 

ARA-C 2dd 2 g/m2  dag 1,2,3 
Methotrexaat 3 g/m2  dag 21 
Leucovorin 30 mg dag 22  

  15 mg/ m2 q 6 uur tot mtx spiegel <1.108 
Dexamethason 4 dd 4 mg dag 1-7 

  4 dd 3 mg dag 8,9  

  4 dd 2 mg dag 10,11  

  4 dd 1 mg dag 12,13  
  2 dd 1 mg dag 14,15  

2 kuren gevolgd door radiotherapie  

maag low grade remissie-inductie st.I 

Standaardbehandeling 

Anti-HP therapie in laaggradig MALT  

BEHANDELING 

omeprazol 20 mg 2dd dag 1-10  
bismut subcitraat 120 mg 4dd  dag 4-10 

tetracycline 500 mg 4dd dag 4-10 
metronidazol 500mg 3dd dag 4-10 
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globaal: evaluatie na half jaar  

 indien CR en HP negatief: afwachten  
 indien CR/PR/NC en HP positief: 2e behandeling  
 indien PR/NC en HP negatief: afwachten tot 1 jaar 
 indien progressie: chemotherapie 

 
 
 
 
 
maag intermediate/high grade remissie-inductie st.I 

STANDAARDBEHANDELING 

 CHOP 6x à 3 wk 
 
 
 
maag remissie-inductie st.II-IV 

STANDAARDBEHANDELING-CHEMOTHERAPIE: 

laaggradig 

 CVP (8 x cyclus à 3 weken)  

Intermediair/Hooggradig 

 CHOP 8x à 3 wk 
 
 
 
mantelcel 

STANDAARDBEHANDELING 

8 kuren CHOP chemotherapie; alleen stadium I of II lokale radiotherapie.  

DOSERING 

CHOP à 3 wk 

Opmerking: bij jonge mensen high-dose therapie en allo/autoBMT overwegen.  

 
 
folliculair-recidief 

Standaardbehandeling 

CHOP en ABMT/PBSC (eventueel alloBMT; zie minitransplantatie protocol).  
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Behandeling 

Remissie-reïnductie: chemotherapie bij voorkeur CHOP (3 cycli à 3 wk)  

Evaluatie: CR/PR en beperkte BM-involvement  

 High Dose Cyclofosfamide en TBI en unpurged ABMT/PBSC  

 

DOSERINGEN: 

CHOP à 3 wk 

High Dose therapie 

Cyclofosfamide 60 mg/kg  dag -4,-3 
TBI 8-9 Gy  dag -1 

ABMT/PBSC     dag 0 
 
 
 
 
folliculair-recidief 

Protocol 

CHOP plus of min anti-CD20 (Hovon 37).  

Opzet 

Randomisatie inductie met CHOP of CHOP met anti-CD20. Gevolgd door tweede 
randomisatie: onderhoudsbehandeling met anti-CD20 of geen onderhoudsbehandeling. 

DOSERINGEN: 

CHOP à 3 wk (6 kuren) plus al dan niet: 

anti-CD20 375 mg/m2  dag 1 van iedere 
cyclus 

Indien CR of PR 2e randomisatie: anti-CD20 onderhoud of geen onderhoud 

anti-CD20 starten 8 weken na laatste CHOP 

anti-CD20 375 mg/m2  elke 3 maanden tot relapse 
of maximum 2 jaar 
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m. waldenström 

STANDAARDBEHANDELING 

CVP Kuur (à 3 wkn gedurende een jaar) 

(P.S. na 6 kuren Vincristine staken) 

 

TWEEDE LIJN: 

Chloorambucil 0,07 mg/kg 1 dd gedurende 1-2 jaar 

Opmerking: Bij recidief herhalen CVP of Chlorambucil.  

 
 
 
splenic lymphoma with villous lymphocytes 

STANDAARDBEHANDELING 

Remissie-inductie: 

miltbestraling / splenectomie  

Recidief: 

Chlorambucil 0,07 mg/kg dd 

Opmerking: Interferon heeft geen effect 

 

 
10. Veel gebruikte medicatie en hun betekenis 
 
 
11. Nazorg   
 
12. Bijlagen   
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  12.1. Gerelateerde websites 
 
 
 
http://www.diagnose-kanker.nl/soorten/leukemie.htm 
 
 
http://eyesite.ucsd.edu/~mcl/Miller2.html 
 
 
http://healt.yahoo.com/healt/diseases_and_conditions/disease_feed_data/burkitt_lymfoma 
 
 
http://www.kankerpatient.nl 
 
 
http://www.planet-media.nl 
 
 
http://www.cnh.nl/thema/ziektebeelden/032.htm 
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