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Inleiding

4 03/06/2021

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

6 03/06/2021

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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7 03/06/2021

Richtlijnen voor het registreren van 
enkele specifieke hematologische 
maligniteiten

8 03/06/2021

Aspecifieke codes

Codes in het grijs = niet specifiek, dus zo veel mogelijk te vermijden.
Indien geldige reden (weigeren van bijkomende onderzoeken, 
overlijden,...): verantwoord in commentaar!

Voorbeelden van aspecifieke codes:
• 9590/3 Malignant lymphoma, NOS
• 9591/3 Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS
• 9800/3 Leukemia, NOS
• 9801/3 Acute leukemia, NOS
• 9820/3 Lymphoid leukemia, NOS
• 9835/3 Acute lymphoblastic leukemia / lymphoma, NOS
• 9860/3 Myeloid leukemia, NOS
• 9863/3 Chronic myeloid leukemia, NOS
• ... 

Te vermijden codes!!!
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9 03/06/2021

Aspecifieke codes

Voorbeelden van aspecifieke codes:
• 9590/3 Malignant lymphoma, NOS
• 9591/3 Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS
• 9800/3 Leukemia, NOS
• 9801/3 Acute leukemia, NOS
• 9820/3 Lymphoid leukemia, NOS
• 9835/3 Acute lymphoblastic leukemia / lymphoma, NOS
• 9860/3 Myeloid leukemia, NOS
• 9863/3 Chronic myeloid leukemia, NOS
• ... 

Indien lymfoom of lymfoïde 
leukemie, probeer het volgende te 
onderscheiden:
- De cellijn 

(B/T/NK/ongedifferentieerd) 
gebruik de graad

- Precursor (acute leukemie of 
lymfoblastisch lymfoom) vs 
Matuur (FL, LLC, DLBCL…)

Indien myeloïde maligniteit, 
probeer het volgende te 
onderscheiden:
- Precursor (acute myeloïde 
leukemie) vs Chronisch (MDS, MPN, 
MDS/MPN)
- Zoek het resultaat op van het 
BCR-ABL1 / t(9;22) onderzoek

10 03/06/2021

Aspecifieke codes 

9801/3 : maak een onderscheid tussen acute leukemie, NOS 
(te vermijden, want niet specifiek) en acute ongedifferentieerde 
leukemie (specifiek = noch B noch T/NK noch myeloïd  zeer 
uitgebreide flowcytometrie, zonder duidelijke specificatie)

Indien je deze code gebruikt, gelieve deze te verantwoorden in 
commentaar! 

Reserveer de code 9801/3 zo veel mogelijk voor acute 
ongedifferentieerde leukemie en niet voor acute leukemie, NOS!
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11 03/06/2021

Aspecifieke codes: voorbeeld

 Onderzoek acute leukemie.
Beenmerg : Ongedifferentieerde AL
Karyotype:
48,X,-Y,+4,+del(6)(q21q25),-11,+2mar [7] / 46,XY [3]

 BESLUIT:
Hyperdiploïd en complex leukemisch karyotype (= 4 chromosomale
afwijkingen), met een 6q deletie geassocieerd met een trisomie 4 en een 
monosomie 11. Dit profiel is weinig specifiek en laat helaas niet toe een 
onderscheid te maken tussen een ALL en een AML. Het vormt niettemin een 
ongunstige prognostische parameter.
Ter herinnering, de FISH-analyse die werd uitgevoerd op het gelijktijdige
bloedstaal sloot het bestaan van een BCR/ABL1- fusiegen uit, evenals de 
mogelijkheid van een KMT2A (MLL) - genherschikking.

Ongedifferentieerde AL: 9801/3

12 03/06/2021

Myelodysplastisch syndroom (MDS)

 Vermijd de code voor myelodysplastisch syndroom, NOS (9989/3). 
Indien geen specificatie mogelijk, verantwoord in commentaar.

 MDS secundair aan een behandeling: gelieve de code 9920/3 
te gebruiken (9987/3 (therapy related MDS) bestaat niet meer in 
de WHO Blue Book (2017), maar wel nog in ICD-O-3.2)

 Onderscheid mogelijk tussen ‘multilineage’ en ‘single lineage’, 
met of zonder ringsideroblasten vanaf ICD-O-3.2
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13 03/06/2021

MDS met geïsoleerde (5q)deletie (9986/3)

9986/3: 5q deletie geïsoleerd of geassocieerd aan 1 andere chromosomale 
afwijking met uitzondering van monosomie 7 (-7) of del(7q)

Voorbeelden van de meest voorkomende afwijkingen die aanvaard worden voor 
de code 9986/3:
- trisomie 8
- 20q deletie of del(20q)
- verlies van y-chromosoom

14 03/06/2021

Myelodysplastisch syndroom: voorbeeld

Karyotype : 44,XY,del(5)(q12),add(6)(p12),-
7,add(7)(p14),-18[5] 46,XY[15].
Hypodiploïd zeer complex karyotype, inclusief 5q 
deletie en monosomie 7, typisch voor een MDS

9986/3 mag niet gebruikt worden!
5q deletie geassocieerd met een 
monosomie 7
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15 03/06/2021

Chronisch myeloïde leukemie

 Vermijd de code NOS (9863/3)

 De diagnose wordt gesteld op basis van de combinatie van 
een morfologisch cytologische + genetische (essentieel +++) 
analyse

Karyotype
t(9;22)(q34;q11)

FISH
fusiegen

BCR-ABL1

RT-PCR
fusietranscript 

BCR-ABL1

16 03/06/2021

CML

BCR-ABL1 en/of 
t(9;22)(q34;q11) positief
= 9875/3

BCR-ABL1 en/of t(9;22)(q34;q11) negatief
= codeer niet systematisch 9876/3 
(atypische CML (aCML), BCR-ABL1
negatief):

• Dit kan reactief zijn, dus niet maligne of 
een ander gemengd MDS/MPN - syndroom

• aCML heeft een zeer slechte prognose

Chronisch myeloïde leukemie
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17 03/06/2021

 Indien geen resultaat van BCR-ABL1 en/of t(9;22)(q34;q11): 
andere reactieve of maligne chronische myeloïde
hemopathieën kunnen niet worden uitgesloten.

 Chronisch myeloïde leukemie, BCR-ABL1 positief, kan 
transformeren naar een acute vorm (indien 20% blasten)

 Meestal AML (2/3), soms ALL (1/3)

 Er bestaat een code (aanwezig vanaf ICD-O-3.2) voor een de 
novo acute myeloïde leukemie, BCR-ABL1 positief (9912/3), 
zonder voorafgaande chronische fase van CML

Chronisch myeloïde leukemie

18 03/06/2021

Vrouw van 68 jaar, overleden 11 maanden na de volgende diagnose:

Cytologie beenmerg: myeloproliferatief neoplasme dat echter niet 
100% typerend is voor chronisch myeloïde leukemie. We kunnen een 
dergelijke diagnose echter niet uitsluiten. Het is daarom raadzaam
deze te bekijken samen met andere uitgevoerde onderzoeken, zoals
cytogenetica en moleculaire biologie. 

Eindconclusie van de arts: leucocytose (50.000/µl) BCR-ABL1 mutatie
negatief. Diagnose van een chronisch myeloïde leukemie, atypisch of 
BCR-ABL1 negatief.

9876/3 CML Phi neg
Moeilijke diagnose, maar bevestigd door de arts: 
atypische CML
Slechte prognose

Chronisch myeloïde leukemie: voorbeeld
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19 03/06/2021

Lymfoblastische leukemie/lymfoom

 Vermijd de code NOS (9811/3). Indien geen specificatie 
mogelijk, verantwoord in commentaar.

 Het onderscheid tussen leukemie en lymfoom gebeurt op 
basis van de topografie

20 03/06/2021

Monoclonale B Lymfocytose 
vs CLL of mature lymfoïde neoplasmen

Het registreren van borderline 
lymfocytosen /1 wordt uitdrukkelijk 
gevraagd!

 Belangrijk om het onderscheid te maken tussen 
 een monoclonale B lymfocytose (CLL type of non CLL type) 

gedrag /1 en 
 een chronisch lymfoïde leukemie of een matuur lymfoïd B 

neoplasme gedrag /3
 Lymfocytoses kunnen ten onrechte worden geregistreerd als 

chronisch lymfoïde leukemie of mature B lymfoïde neoplasmen 
NOS
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Het onderscheid tussen
 een monoclonale B lymfocytose (MBL) en 
 een chronisch lymfoïde leukemie (CLL) of een matuur lymfoïd

neoplasme berust op:

 het aantal circulerende monoclonale (of abnormale) B 
lymfocyten (< of ≥ 5x109 /L ) 
o Zekerheidsdiagnose op basis van immunofenotypering

(FCM) van de bloedcellen
o Opgelet: het gaat niet over het aantal lymfocyten of B 

lymfocyten, maar over het aantal monoclonale B 
lymfocyten

 de aanwezigheid of afwezigheid van extramedullaire
infiltratie (lymfeknopen en/of milt)

Monoclonale B Lymfocytose 
vs CLL of mature lymfoïde neoplasmen

22 03/06/2021

*Er zijn 3 categorieën MBL op basis van het immunofenotype (IPT):
• CLL-type (9823/1) meest voorkomend ~ 75%
• Atypical CLL-type (9823/1)
• Non-CLL-type (9591/1)

Aantal circulerende
monoclonale B lymfocyten
(FCM) ≥5x109 /L

Infiltratie van de 
lymfeknopen en/of de milt

9823/3(CLL) Aanwezig Afwezig of aanwezig

9823/3(SLL) Afwezig Aanwezig

9823/1(MBL CLL 
type of atypical
CLL type)*

Afwezig Afwezig

9591/1(MBL non 
CLL type)* Afwezig Afwezig

Monoclonale B Lymfocytose 
vs CLL of mature lymfoïde neoplasmen
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Wanneer registreer je een Kleincellig Lymfocytair Lymfoom (SLL/9823/3) ?Wanneer registreer je een Kleincellig Lymfocytair Lymfoom (SLL/9823/3) ?

De cellen van een SLL hebben dezelfde morfologische en 
immunofenotypische kenmerken als die van een CLL 

• Aantal circulerende monoclonale (of abnormale) B lymfocyten < 5x109/L 
• Met extramedullaire infiltratie (lymfeknoop, milt of andere) 

Kleincellig Lymfocytair Lymfoom (9823/3) (SLL)
Topografie extramedullair

• Aantal circulerende monoclonale (of abnormale) B lymfocyten ≥ 5x109/L 
• Met of zonder geassocieerde extramedullaire infiltratie (lymfeknoop, milt of 

andere) 

Chronisch Lymfoïde Leukemie (9823/3)
Topografie beenmerg C42.1

Monoclonale B Lymfocytose 
vs CLL of mature lymfoïde neoplasmen

24 03/06/2021

Wanneer registreer je een indolent lymfoom van het marginale zone type?Wanneer registreer je een indolent lymfoom van het marginale zone type?

• Indien het immunofenotype niet wijst op een CLL, maar eerder op 
een indolent lymfoom van het marginale zone type

• Geassocieerde extramedullaire infiltratie (lymfeknoop, milt of 
andere) waarvan de histologie wijst op een marginale zone lymfoom

Indien milt als lokalisatie: 9689/3 (splenisch lymfoom van 
de  marginale zone)

Indien lymfeknoop of andere extraganglionnaire lokalisatie
(MALT, BALT…lymfoom): 9699/3

Monoclonale B Lymfocytose 
vs CLL of mature lymfoïde neoplasmen
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Man van 48 jaar.
Klinische inlichtingen:
Biopsie van het bot. Thrombopenie + MBL

Conclusie:
Normocellulaire beenmergcilinder met behoud van trilineaire
hematopoëse. Aanwezigheid van multiple paratrabeculaire en niet-
paratrabeculaire lymfoïde infiltraten consistent met een laaggradig 
non-Hodgkin B-cellymfoom. Morfologische voorkeur voor een B-CLL 
(hoewel paradoxaal CD5-negatief).

MBL en geen extramedullaire infiltratie
9823/1

Monoclonale B Lymfocytose 
vs CLL of mature lymfoïde neoplasmen: 
voorbeeld

26 03/06/2021

Myeloïd/lymfoïd neoplasmen

 Myeloïd/lymfoïd neoplasms met specifieke genetische 
wijzigingen  specifieke codes: 
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Lymfomatoïde granulomatose - gradering

 Vroeger: geen indeling in graden en 1 code (9766/1)
 Nu indeling op basis van de graad

 ICD-O-3.2:

Het registreren van granulomatoses 
graad 1 of 2 (/1) 
wordt uitdrukkelijk gevraagd!

28 03/06/2021

Histiocytoses

 Pas op voor de frequente wijzigingen in gedrag tussen de 
verschillende ICD-O versies

9751/3 in het verleden 
(ICD-O-3.1)

Nieuwe code in ICD-O-3.2

Het registreren van 
Langerhanscelhistiocytoses /1 
wordt uitdrukkelijk gevraagd!
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Histiocytoses

Gelokaliseerd vs multifocaal vs gedissemineerd?

Eén enkele lokalisatie
(monostotisch
9751/1) 
= 1 letsel
(meestal bot)

Meest voorkomende
lokalisaties: bot en 
aangrenzend zacht weefsel
(schedel, dijbeen, wervel, 
bekkenbeenderen en 
ribben) en, minder
frequent, lymfeklieren, huid
en longen.

Meerdere lokalisaties
binnen hetzelfde
systeem, meestal bot
(polyostotisch 9751/1)
= multiple botletsels

Multifocale letsels zijn 
grotendeels beperkt tot bot 
en aangrenzend zacht
weefsel.

Meer diffuus en 
multisystemisch
(gedissemineerd
9751/3)
=meerdere organen

Multisystemisch: huid, 
botten, lever, milt en 
beenmerg zijn de 
voorkeursplaatsen. De 
gonaden en nieren lijken, 
zelfs in de meest
gedissemineerde gevallen, 
gespaard te blijven.

30 03/06/2021

Histiocytoses: voorbeeld
Vrouw van 48 jaar.
Klinische inlichtingen:
Langerhans histiocytose gekend sinds 2019 met betrokkenheid van 
zowel bot als huid, behandeld met Vinblastine en Prednisolone maar 
zichtbare ongunstige evolutie op MRI en recidiverende pruritis ter 
hoogte van de oksels, hoofdhuid en vulva.
2020:
Aard van het staal: A. Biopsie huid van de borst B. Biopsie huid van de 
oksel. 
Klinische inlichtingen: Papulo-pustulaire uitslag op de borst, het 
schaambeen, de hoofdhuid en de oksels.
Conclusie: Histologische en immuunhistochemische onderzoeken
pleiten voor een Langerhanscel histiocytose. 

Multisystemische ziekte: betrokkenheid van huid en bot
9751/3 sinds 2019
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31 03/06/2021

Oefeningen

32 03/06/2021

KLINISCHE INLICHTINGEN:
Vermoeden van een lymfoom. Voorgeschiedenis van een PIP borstprothese. 
Biopsie nodule borst. Borstklier lymfeknoop? Syliconoom?

CONCLUSIE APO:
Het morfologische aspect en het immuunhistochemische profiel, pleiten voor een 
indolent CD4+ T-cellymfoom met expressie van TFH-merkers.
Gezien de complexiteit van deze casus, zal deze casus worden doorverwezen
voor advies van een expert. Een aanvullend protocol zal volgen.

AANVULLEND VERSLAG:
In overeenstemming met de voorgestelde diagnose komt het gehele plaatje
overeen met een anaplastisch grootcellig T-cellymfoom geassocieerd met 
een borstimplantaat. Een secundaire lokalisatie ter hoogte van de lymfeklieren is 
niet uitgesloten.

Welke histologie- en topografiecode moet voor 
deze casus geregistreerd worden?

Oefening 1

Antwoord:
9715/3
Topo C50.9 Commentaar: Borstimplantaat
Nieuwe code!
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33 03/06/2021

Een 38-jarige man komt op consultatie hematologie voor een 
polynucleaire neutrofiele hyperleukocytose met myelemie ontdekt naar
aanleiding van een onderzoek voor asthenie (algemene
lichaamszwakte). 
De beenmergpunctie duidt op een myeloproliferatief syndroom van het 
type chronisch myeloïde leukemie. 
Karyotype: 46,XY,t(9;22)(q34;q11.2)[20] 
FISH-analyse bevestigt de aanwezigheid van het fusiegen BCR-ABL1in 
98% van de cellen. 

Welke histologiecode moet voor deze casus 
geregistreerd worden?

Oefening 2

Antwoord:
9875/3
Code voor BCR-ABL1+
Meer specifiek dan 9863/3 (CML, NOS). 
NIET meer gebruiken!!!

34 03/06/2021

Diagnose van een pro-B acute lymfoblastische leukemie bij een 
5-jarig kind. 
Karyotype beenmerg: 46,XX,t(9;22)(q34;q11.2)[11]/46,XX[9] 

Welke registratie is correct?

Oefening 3

A. 9811/3
B. 9836/3
C. 9812/3

Antwoord: 
C : 9812/3
9836/3 is een obsolete code!!!!
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35 03/06/2021

KLINISCHE INLICHTINGEN
Na een val heeft de patiënt een ‘aanhoudende bult’ frontaal.
CT Scan en MRI: botletsel dat wijst op een histiocytose
Gegevens chirurgie: duidelijk beperkt botletsel. Type?
MICROSCOPISCH ONDERZOEK- CONCLUSIE
Letsel waarvan het aspect suggestief is voor de diagnose van een 
Langerhanscelhistiocytose, verenigbaar met de diagnose van een 
eosinofiel granuloom. 

Welke histologiecode moet voor deze casus 
geregistreerd worden?

Oefening 4

Antwoord:
9751/1 “eosinofiel granuloom” en  
“Langerhanscelhistiocytose” zijn dezelfde 
ziekte, entiteit

36 03/06/2021

Bloedanalyse 18/10/2019: witte bloedcellen: 11.400 – neutrofilie (totaal): 
4.605 – lymfocytose (totaal): 5.483 - monocytose (totaal): 1.174.
Beeld compatibel met een CLL. Aanwezigheid van Gumprechtse
schaduwen (>30%).

Flowcytometrie toont 48.1% van de lymfocyten aan waarvan 32% 
CD19+ B lymfocyten (1.754ly B/µl) die kappa-monoclonaliteit en 
CD5-co-expressie vertonen. De Matutes-Catovsky score (4/5) is 
compatibel met een CLL: CD5+, zwakke Kappa expressie, CD23+, CD22 
zwak.
Immunofenotype vergelijkbaar met het voorgaande onderzoek. 
Biopsie lymfeklier: infiltratie door gekende CLL/SLL.

Welke histologie- en topografiecode moet    
voor deze casus geregistreerd worden? 

Oefening 5

Antwoord:
9823/3 want monoclonale B lymfocytose < 5.000 
en infiltratie lymfeklier, dus C77.9
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Gebruik de nieuwe actuele lijst voor de classificatie van 
hematologische maligniteiten

Gebruik de meest specifieke code mogelijk (niet enkel 
rekening houdend met de morfologie)

• Bv. CLL/MBL/SLL (immunofenotypering)
• Bv. CML (genetiek)

Gebruik aspecifieke codes enkel in uitzonderlijke situaties en 
voeg bij gebruik een commentaar toe ter verantwoording

Uitdrukkelijke aanbeveling om ook borderline tumoren met /1 
te registreren

Take home messages

38 03/06/2021

Vragen?
training@kankerregister.org
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