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Hematologische maligniteiten: een
frequent voorkomende kanker
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Classificatie morfologie gebaseerd op:
 3 verschillende cellijnen
 Myeloïd
 Lymfoïd (B vs T/NK)
 Histiocytair/dendritisch

 Differentiatie/maturatie
 Precursor/immatuur
 Matuur (chronisch)
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Normaal bloed (weefsel): mature cellen
 Rode bloedcellen  O2 transport van de long naar de weefsels
(erythrocyten)

 Bloedplaatjes

 Primaire hemostase

(thrombocyten)

 Witte bloedcellen

 Immuunafweer
(leucocyten)
 Polynucleairen - Neutrofielen


Polynucleairen - Eosinofielen

• Polynucleairen - Basofielen

• Monocyten


(weefsel: mestcellen of mastocyten)

(weefsel: macrofagen,
? histiocyten/dendritische cellen)

Lymphocyten Immuunafweer
Humorale immuniteit = productie antilichamen
• B-cellen
Cellulaire immuniteit
6
• T-cellen
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• Natural Killer (NK)-cellen niet specifieke cellulaire immuniteit
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Beenmerg: voornaamste plaats van de
normale hematopoëse
 Normale hematopoëse: geheel van fysiologische mechanismen die de
continue en gereguleerde productie van de verschillende bloedcellen
verzekeren
 Het beenmerg is de enige plek in het lichaam waar na de geboorte een
continue productie van normale bloedcellen plaatsvindt
 productie

en loslaten van bloedcellen in de circulatie

 differentiatie

van bloedcellen dankzij netwerk van stromacellen en
vascularisatie

 Zeer belangrijke productie van ~1013 bloedcellen / dag
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Myelopoëse

Beenmerg

8

Bloed
(Weefsels)
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Lymfopoëse & immunopoëse
Secundaire lymfoïde organen

Thymus
T -precursorcel

lymfeklieren, milt, amandelen
Lymfoïde weefsels geassocieerd met de slijmvliezen (MALT)

primaire lymfoïde organen

(Peyerse platen (intestinaal), long, …)

Immunocompetente T-cellen

Beenmerg

Immuunrespons
gemedieerd door
T-cellen
(cytotoxisch)

naieve T-cellen

Gemeenschappelijke
lymfoïde progenitorcellen

Antigen
Hematopoietische
stamcellen

Immuunrespons
gemedieerd door
B-cellen
(humoraal)

naieve B-cellen

Gemeenschappelijke
lymfoïde progenitorcellen

Immunocompetente B-cellen
B-precursorcel

9
Productie
van27/05/2021
een gevarieerd aantal
antigeenreceptoren B-CR / T-CR

Specifieke en verworven
immuunrespons
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Lymfopoëse & immunopoëse B

Mantelzone: naïeve B-lymfocyten, die
geactiveerd worden door het antigen
Germinale centrum: affiniteitsmaturatie
= selectie gepaste B-lymfocyt
Marginale zone: opslagplaats rijpe Blymfocyten die antistoffen produceren
(plasmacellen)

Germinal
Centre

Light zone (centrocytes)
Dark zone (centroblasts)

Mantle zone (naive B-cells) (pre-GC)
Marginal zone (memory B-cells) (post-GC)
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Enkele registratieregels specifiek voor
hematologische maligniteiten
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De diagnose is multidisciplinair
 De diagnostiek berust:
 Niet enkel op de morfologie (cytologie / histologie)
maar ook
 Op de immunofenotypering (FCM, IHC)
 Op genetische abnormaliteiten (cytogenetisch, moleculair)
 En natuurlijk ook de klinische symptomen
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Morfologie – Myeloïde cellijn – Chronisch
 Myeloproliferatieve neoplasmen
 Normale hematopoëse, maar overmatige productie mature
bloedcellen: kwantitatief abnormaal (hyperplasie)
 Classificatie gebaseerd op de cellijn
bv. PV < rode bloedcellen (9950/3)
ET < bloedplaatjes (9962/3)
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Morfologie – Myeloïde cellijn – Chronisch
 Mastcelneoplasmen
 Maak goed onderscheid tussen /1 en /3!!!
Mastocytoom
(9740/1)
Indolent systemische
mastocytose (9741/1)

Vs.

Agressieve systemische
mastocytose (9741/3)
Mastcelleukemie (9742/3)
Mastcelsarcoom (9740/3)

Uitdrukkelijk gevraagd te
registreren!
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Morfologie – Myeloïde cellijn – Chronisch
 Myelodysplastisch syndroom
 Abnormale hematopoëse, waardoor een te kort aan mature
bloedcellen: kwalitatief abnormaal (dysplasie)
 Classificatie gebaseerd op
(1) aantal dysplastische cellijnen
(2) cytopenie
(3) aan– of afwezigheid ringsideroblasten
(4) % blastcellen
bv. MDS-RS-SLD: 9982/3 vs. MDS-RS-MLD: 9993/3
 MDS/MPN
 Combinatie van beiden
 Bv. Chronisch myelomonocytaire leukemie (9945/3)
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Morfologie – Myeloïde cellijn – Acuut
(precursor)
 Acute Myeloïde leukemie
 Abnormale precursorcellen met blockage maturatie  te kort
aan bloedcellen
 Classificatie gebaseerd op:
• de aan- of afwezigheid van genetische abnormaliteiten
(chromosomaal of moleculair)
bv. AML with inv/t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2, MECOM
(9869/3)
bv. AML with mutated NPM1 (9877/3)
• cytotoxische behandeling in voorgeschiedenis
bv. Therapy-related myeloid neoplasm (9920/3)
• morfologie (myelodysplasie, maturatie en origine)
bv. AML with minimal differentiation (FAB M0) (9872/3)
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Morfologie – Lymfoïde cellijn – Mature
lymfoïde cellen
 Hodgkin lymfoom
 Gekenmerkt door aanwezigheid van
Reed-Sternberg cellen

 Onderscheid wordt gemaakt tussen het klassieke Hodgkin
lymfoom (verschillende code afhankelijk van het type) en het
niet-klassieke type (Nodulair lymfocyt predominant Hodgkin
lymfoom (9659/3))
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Morfologie – Lymfoïde cellijn – Mature
lymfoïde cellen
 Non-Hodgkin lymfoom = matuur lymfoïd neoplasme
 B-cel: classificatie gebaseerd op maturatie stadium en
lokalisatie, bv. splenisch marginale zone lymfoom (9689/3)
 T/NK-cel: gebaseerd op lokalisatie, bv. hepatosplenisch Tcellymfoom (9716/3)
 Plasmacelneoplasmen
 Classificatie gebaseerd op 1 of meerdere lokalisaties
 Plasmacel myeloom (9732/3) = systemisch
vs
plasmocytoom (9731/3, indien extramedullair 9734/3)
= gelokaliseerd
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Morfologie – Lymfoïde cellijn – Precursor
lymfoïde cellen
 Acute lymfoblastische leukemie/lymfoblastisch lymfoom
 Classificatie gebaseerd op
(1) origine (B/T/NK/ongedifferentieerd)
(2) cytogenetische abnormaliteiten (bv. BCR-ABL1,…)
 Bv. B-cell PLN with t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1 (9812/3)

Er bestaat ook een vorm van acute leukemie ‘with
ambiguous lineage’ (voornamelijk gemengd fenotype)
Bv. Mixed phenotype acute leukaemia B/myeloid, NOS
(9808/3)
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Morfologie – Histiocytaire en dendritische
cellijn
 Precursor: blastisch plasmacytoid dendritisch cel neoplasme:
9727/3
 Matuur:

Uitdrukkelijk gevraagd
te registreren!
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Eénzelfde ziekte kan 2 klinische
presentaties hebben
Gelokaliseerde vorm
Orgaan/lymfeknoop

Gegeneraliseerde/systemische
vorm
C42 (beenmerg/bloed)
1 code

Burkitt-lymfoom

9687

Burkitt-celleukemie

9687

Kleincellig lymfocytair
lymfoom (SLL)

9823

Chronische lymfatische Bcelleukemie (CLL)

9823

2 verschillende codes

Plasmocytoom

9731/9734

Myeloom

9732

Lymfoplasmacytair
lymfoom

9671

Waldenström

9761

(geen infiltratie beenmerg)

21

(monoclonale IgM piek +
infiltratie beenmerg)
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Topografie
 “Soliede HM” (Lymfomen) :
 Lymfeklieren  C77.X (kan enkel de primaire lokalisatie
zijn van lymfomen)
 Buiten de lymfeklieren  Codeer het orgaan van
oorsprong
 Indien ≠ lymfeklieren/organen samen aangetast  C77.8
 Indien beenmerg + orgaan/lymfeknoop 
orgaan/lymfeknoop
 Indien enkel beenmerg (zuiver leukemische vormen) 
C42.1
 Indien lymfeklier/orgaan niet gekend  C77.9
 Mediastinale locatie  C38
 Retroperitoneale locatie  C48.0
Biopsie soms ≠ primaire lokalisatie
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Topografie
 “Vloeibare HM” (Leukemie, MPN, MDS, MDS/MPN, Myeloom)
 Beenmerg  C42.1 bij conventie
 Uitzonderingen:
 Leukemische fase van een lymfoom  Codeer de
topografie van het lymfoom
 Plasmacelneoplasmen: plasmacel myeloom  C42.1,
plasmocytoom  codeer het orgaan van oorsprong
 Waldenström macroglobulinemie  C42.0
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Basis van diagnose
 “Soliede HM” (Lymfomen) :

 Voorkeur voor histologie van de primaire tumor “2”
 biopsie van lymfeklier/beenmerg/ander weefsel

 “Vloeibare HM” (Leukemie, MPN, MDS, MDS/MPN, Myeloom)

 Voorkeur voor cytologie/hematologie “4”
 aspiratie van beenmerg/lichaamsvochten (ascites, pleura, ...)/
bloed, inclusief immunologische en genetische analyses bv. BCRABL1, JAK2, CalR, MPL, FIP1L1-PDGFRA,...

 Uitzonderlijk geval: plasmacel myeloom

 Serum immunoglobuline (IgG, IgA, IgD, IgE) of
 Urinaire uitscheiding van een lichte keten van immunoglobulines
(Kappa of Lambda)
 Tumormerker “7”
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Differentiatiegraad
 Voor lymfomen en lymfoïde leukemie laat de differentiatiegraad toe
het celtype te identificeren
 Differentiatiegraad vaak geïntegreerd in de histologiecode
 Is zeker nuttig bij lymfoom/leukemie NOS
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Gedrag
 Borderline (/1)
 registratie uitdrukkelijk gevraagd voor bepaalde HM met /1
 ‘in situ’ (FL, MCL)
 voor bepaalde entiteiten is het gedrag reeds meermaals
gewijzigd (/1
/3)
 Differentiaal diagnose tussen /3 en /1 is niet altijd gemakkelijk
 Maligne (/3): registratie verplicht

NOOIT “in situ” (/2): lymfomen “in situ” (folliculair, mantel)  gedrag /1

26

27/05/2021

26

13

27/05/2021

Gedrag – lijst /1

Uitdrukkelijk
gevraagd
Gevraagd
Minder
belangrijk,
maar mag
zeker
geregistreerd
worden
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Non-IgM monoclonal gammopathy of undetermined significance
IgM monoclonal gammopathy of undetermined significance
Immunoglobulin deposition disease / Primary amyloidosis /
Lymphoproliferative disorder, NOS
Indolent systemic mastocytosis
Mastocytoma, NOS
Monoclonal B-cell lymphocytosis, CLL type
Primary cutaneous CD30 positive T-cell lymphoproliferative disorder/
Langerhans cell histiocytosis, NOS / monostotic / polystotic
Polymorphic post-transplant lymphoproliferative disorder, NOS
Monoclonal B-cell lymphocytosis, NOS / non-CLL-type
In situ follicular neoplasia
Angiocentric immunoproliferative lesion / Lymphomatoid
Primary cutaneous CD4 positive small/medium T-cell lymphoproliferative
EBV positive mucocutaneous ulcer
Transient abnormal myelopoiesis associated with Down syndrome
Indolent T-cell lymphoproliferative disorder of gastrointestinal tract
In situ mantle cell neoplasia
Angioimmunoblastic lymphadenopathy
T-gamma lymphoproliferative disease

9765/1
9761/1
9769/1
9970/1
9741/1
9740/1
9823/1
9718/1
9751/1
9971/1
9591/1
9695/1
9766/1
9709/1
9680/1
9898/1
9702/1
9673/1
9767/1
9768/1
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Transformaties/ evoluties van HM
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Transformaties/evoluties van HM
 Een maligne (/3) of borderline (/1) HM kan evolueren naar
verschillende HM:
 Meest voorkomend: transformatie naar een acute/agressieve
vorm
 Maar ook mogelijke evolutie naar een chronisch/ indolente vorm
 Een HM die voorkomt na een 1e HM = transformatie, indien
beiden afkomstig zijn van dezelfde cellulaire lijn
Uitzondering: CML kan transformeren naar zowel AML (2/3) als acute
lymfoblastische leukemie (1/3)

 Een herziening van de morfologie ≠ transformatie
 2e advies = definitieve diagnose
 Maar incidentiedatum = datum van de 1ste microscopische
bevestiging
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Transformaties/evoluties: praktisch
 Elke evolutie / transformatie van een hematologische
maligniteit die reeds geregistreerd werd, moet geregistreerd
worden als een nieuwe diagnose met de datum van de nieuwe
diagnostische fase als :
 de diagnostische code wijzigt ten opzichte van de initiële
diagnostische code
of
 het gedrag wijzigt (/1 vs /3), maar de diagnostische code
dezelfde blijft (zelfs indien de tijd tussen de beide diagnoses minder is
dan 3 maanden).

 Kijk systematisch na of de initiële diagnose goed
geregistreerd werd. Indien dit niet het geval is, registreer de
initiële diagnose retrospectief op datum van de initiële diagnose
(zelfs diagnoses voor 2004)
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Update nieuwe codes voor HM (ICD-O-3.2)
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ICD-O Third Edition, Second Revision
Wijzigingen en nieuwe codes uit de
WHO Blue book 2017 werden
opgenomen in ICD-O-3.2.
Van toepassing vanaf 1 januari 2020.
Beschikbaar in WBCR sinds februari
2020.
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Nieuwe tabel WHO classificatie 2017
 Hulp bij registratie/ bevat alle nieuwe codes WHO classificatie 2017
 Zelfde lijst voor maligne en borderline HM
 Zal beschikbaar gesteld worden op de website
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Topografie en commentaar
kolom
primaire
lokalisatie

kolom
commentaar

In grijs: te vermijden codes (of te
rechtvaardigen in commentaar)
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Nieuwe codes WHO classificatie 2017
Nieuwe codes ICD-O-3.2
Anaplastic NK/T large cell lymphoma, ALK-negative
Breast implant-associated anaplastic large NK/T cell lymphoma
B lymphoblastic leukemia/lymphoma, BCR-ABL1-like
Acute myeloid leukemia with with t(9;22)(q34.1;q11.2); BCRABL1
Acute myeloid leukemia with mutated NPM1
Acute myeloid leukemia with biallelic mutation of CEBPA
Acute myeloid leukemia with mutated RUNX1
Myeloid or lymphoid neoplasm with PCM1-JAK2
Myelodysplastic syndrome with ring sideroblasts and
multilineage dysplasia
Erdheim-Chester disease

9715/3
9715/3
9819/3
9912/3
9877/3
9878/3
9879/3
9968/3
9993/3
9749/3

Beschikbaar in WBCR sinds februari 2020
Mogen retrospectief gebruikt worden!
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Obsolete codes ICD-O-3.2
 B-cell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma:
9670/3
9823/3
 B lymphoblastic leukemia/lymphoma, NOS:
9728/3, 9836/3
9811/3
 Precursor T-cell lymphoblastic leukemia/lymphoma:
9729/3
9837/3
 Burkitt (cell) lymphoma/leukemia:
9826/3
9687/3

Gebruik deze obsolete codes niet meer vanaf januari 2020!
Het onderscheid tussen leukemie en lymfoom wordt gemaakt op
basis van de topografie!
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Obsolete codes ICD-O-3.2

 Refractory neutropenia:
9991/3

9980/3

 Refractory thrombocytopenia:
9992/3

9980/3

Gebruik deze obsolete codes niet meer vanaf januari 2020!
De codes 9991/3 en 9992/3 worden vervangen door 9980/3
(Myelodysplastic syndrome with single lineage dysplasia)!
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Wijziging gedrag
Oude entiteiten/3
9971/3 Polymorphic post-transplant lymphoproliferative disorder
9709/3 Primary cutaneous CD4 positive small/medium T-cell
lymphoproliferative disorder*
9718/3 Primary cutaneous CD30 positive T-cell lymphoproliferative
disorder*
9718/3 Lymphomatoid papulosis*
9725/3 Hydroa vacciniforme-like lymphoproliferative disorder
9751/3 Langerhans cell histiocytosis, NOS*
9751/3 Langerhans cell histiocytosis, monostotic*
9751/3 Langerhans cell histiocytosis, polystotic*

ICD-O-3.2
9971/1
9709/1
9718/1
9718/1
9725/1
9751/1
9751/1
9751/1

*Slechts enkele termen die vroeger /3 hadden,
veranderen naar /1
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Take home messages
De classificatie van de HM wordt gemaakt op basis van het
onderscheid tussen de verschillende cellijnen en de graad van
differentiatie/maturatie
Voor sommige HM met gedrag /1 wordt registratie
uitdrukkelijk gevraagd
Elke evolutie / transformatie van een hematologische
maligniteit die reeds geregistreerd werd, moet geregistreerd
worden als een nieuwe diagnose met de datum van de nieuwe
diagnostische fase
Gebruik de nieuwe lijst met de codes voor HM waarin de
wijzigingen en de updates uit de WHO classificatie 2017
werden opgenomen
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Vragen?
training@kankerregister.org
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