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nEDErLanDsE saMEnVaTTinG

Dit proefschrift gaat over verschillende typen maligne lymfomen. Een maligne lymfoom 

is een maligniteit van de lymfocyten en wordt ook wel lymfeklierkanker genoemd. Lymfo-

cyten zijn cellen die een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem van het menselijk 

lichaam vormen en met name in de lymfeklieren voorkomen. Per jaar wordt in Nederland 

bij ongeveer 3000 nieuwe patiënten de diagnose maligne lymfoom gesteld. Maligne lymfo-

men worden van oudsher in twee groepen ingedeeld: het Hodgkin lymfoom (HL, als eerste 

beschreven door Thomas Hodgkin in 1832) en het non-Hodgkin lymfoom (NHL). Het NHL 

komt in Nederland ongeveer vier maal vaker voor dan het HL. Terwijl het HL relatief homo-

geen is, beslaat het NHL ongeveer 60 verschillende entiteiten, ieder met een eigen klinische 

presentatie, morfologie, biologie, behandeling en prognose. Dit proefschrift gaat over twee 

typen NHL en het onderscheid ertussen: het Burkitt lymfoom (BL) en het diffuus grootcellig 

B-cel lymfoom (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL). 

Het Burkitt lymfoom heeft karakteristieke eigenschappen
Het BL is de meest agressieve vorm van NHL die we kennen met een verdubbelingstijd 

van het aantal cellen van tussen de 24 en 48 uur. In Nederland komt het BL ongeveer 50 

keer per jaar voor. De meerderheid van de gevallen treedt bij kinderen op (80%) en dan met 

name bij jongens (drie tot vier keer zoveel als bij meisjes). In kinderen is het BL het meest 

voorkomende type NHL, waarmee het NHL in Nederland na leukemieën en hersentumoren 

de derde vorm van kanker bij kinderen is. In volwassenen is het BL daarentegen een vrij 

zeldzame vorm van NHL (ongeveer 1-2%).

Het BL ontstaat uit de antilichaam-producerende cellen van het immuunsysteem, de 

B-cellen. Tijdens de rijping van deze B-cellen en de hierbij gepaard gaande selectie van an-

tilichamen (immunoglobulines), vinden in een zeer hoog tempo genetische herschikkingen 

plaats. Fouten bij dit proces leiden onder andere tot translocaties van DNA (zie afbeelding 

1). De t(8;14) translocatie waarbij het MYC gen (liggend op het uiteinde van de lange arm 

van chromosoom 8), naast het immunoglobuline gen (liggend op het uiteinde van de lange 

arm van chromosoom 14) komt te liggen is karakteristiek voor het BL. Waar in normale B-

cellen een zeer hoge expressie van het immunoglobuline gen zou plaats vinden, vindt in de 

BL cel als gevolg van de translocatie een zeer hoge expressie van het MYC gen plaats. Hoge 

expressie van het MYC gen heeft diverse oncogene (kankervormende) eigenschappen, zo-

als toename van celdeling en groei, het onsterfelijk worden van de cel en afname van de 

genetische stabiliteit. Het leidt echter ook tot gereguleerde celdood (iets wat tumorgroei 

tegen zou moeten gaan). Dit effect wordt weer gecompenseerd door fouten in andere 

genen, zoals bijvoorbeeld inactiverende mutaties in het P53 gen (een belangrijk apoptose 

gen, betrokken bij diverse soorten kanker).
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Onder het microscoop heeft het BL een karakteristieke verschijning (morfologie): een 

homogene groei van middelgrote cellen met ronde celkernen en een donkerpaarse aan-

kleuring van het cytoplasma. Op hoge vergroting worden veel delingsfiguren (teken van 

snelle celgroei) en sterrenhemelmacrofagen (die de celresten van apoptotische cellen ver-

teren) gezien. Naast deze klassieke verschijning bestaat er ook een morfologische variant: 

het atypische BL (aBL), welke iets meer onregelmatigheid van de celkernen laat zien. Beide 

brengen een karakteristieke combinatie aan eiwitten tot expressie: o.a. B-cel markers (bijv. 

CD20), kiemcentrumcelmarkers (bijv. CD10 en bcl6) en delingsmarkers (Ki-67 is positief in 

>95% van de cellen). BL cellen behoren geen bcl2 (een anti-apoptotisch eiwit) of TdT (een 

enzym dat actief is in heel vroege B-cellen) tot expressie te brengen.

Het BL behoeft vanwege zijn biologie ook een zeer karakteristieke behandeling. Er wordt 

gebruik gemaakt van verschillende middelen in een hoge dosering die worden toegediend 

volgens een intensief schema. Doordat chemotherapie met name delende cellen doodt 

en het BL een zeer grote delingssnelheid heeft, wordt gekozen voor een combinatie van 

verschillende celdodende middelen (cytostatica) die in staat is veel cellen in korte tijd aan te 

pakken. Alleen met een dergelijke aanpak is de prognose van het BL relatief gunstig. Wan-

neer het BL in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan genezing in meer dan 90% van de 

kinderen worden bereikt. In volwassenen zijn de resultaten iets minder positief, maar zeker 

nog goed te noemen.

der(8)

IGH enhancer
MYC

Chr.8 Chr.14 der(14)

IGH

a  Normal b  Classic t(8;14)

IGH enhancer

MYC

IGH

afbeelding 1. klassieke t(8;14) translocatie.
Links van de pijl zijn de normale chromosomen 8 en 14 weergegeven. De genen van interesse zijn 
aangegeven. Het immunoglobuline gen (IGH) staat onder directe controle van de IGH enhancer, 
waardoor de expressie van het gen hoog is. rechts van de pijl is de situatie na de translocatie 
weergegeven. Tijdens de translocatie heeft er uitwisseling van DNA tussen chromosoom 8 en 14 plaats 
gevonden. Als gevolg hiervan komt het MYC gen, in plaats van het IGH gen, onder invloed van de IGH 
enhancer te liggen. Aangezien de IGH enhancer in B-cellen continu is geactiveerd, neemt de expressie 
van MYC hierdoor enorm toe.
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Het diffuus grootcellig B-cel lymfoom is een zeer heterogene entiteit 
In tegenstelling tot het BL, komt het DLBCL veel vaker bij volwassenen voor, waar het 

bijna 40% van alle nieuwe gevallen van NHL betreft (ongeveer 800 nieuwe DLBCL patiën-

ten per jaar in Nederland). In kinderen is het de tweede vorm van NHL, maar omdat NHL 

in volwassenen veel vaker voorkomt dan in kinderen, zien we het DLBCL met name bij 

volwassen patiënten. 

Het DLBCL ontstaat eveneens uit B-cellen, maar het moment in de uitrijping van de B-cel 

waarop het lymfoom ontstaat is anders dan bij het BL. Het DLBCL heeft een heel scala aan 

mogelijk biologische oorzaken (onder andere translocaties van MYC, BCL2 of BCL6, maar 

ook mutaties in of amplificatie van bepaalde oncogenen), waardoor het een zeer hetero-

gene entiteit is.

Qua morfologie kan het DLBCL variëren van slechts een aantal zeer grote cellen in een 

achtergrond van reactieve cellen (lijkend op HL), tot een diffuse groei van grote, atypische 

cellen (typische verschijning voor DLBCL), tot relatief vrij kleine cellen die op een homogene 

manier groeien (daarmee lijkend op BL).

De behandeling is voor alle gevallen van DLBCL vrijwel gelijk en bestaat eveneens uit 

verschillende cytostatica. Welke middelen worden gebruikt is afhankelijk van het klinische 

risicoprofiel (bekend als International Prognostic Index, de IPI) van de individuele patiënt. 

Het meest gebruikte schema (R-CHOP) bestaat uit meerdere middelen, maar is minder in-

tensief en heeft minder bijwerkingen dan het schema voor BL. Ongeveer driekwart van de 

patiënten reageert goed op de behandeling, en ongeveer de helft geneest.

De afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar het onderscheiden van subgroepen 

binnen deze zeer heterogene groep van lymfomen. Een van de belangrijkste ontdekkingen 

was het onderscheid tussen het zogenaamde germinal-center B-cell of GCB type (kiemcen-

trumcel type, uitgaande van relatief jonge B-cellen; te vergelijken met het stadium waarin 

BL cellen zich bevinden) en het activated B-cell of ABC type (geactiveerde type, uitgaande 

van geactiveerde en daarmee meestal iets rijpere B-cellen), waarbij het eerste type bij een 

gelijke behandeling een gunstigere prognose heeft dan het tweede type.

Het onderscheid tussen BL en een subgroep van DLBCL is niet altijd 
eenvoudig

Terwijl het BL een relatief homogene entiteit is, is het DLBCL zoals gezegd zeer he-

terogeen. Binnen het brede spectrum van het DLBCL bestaat een subgroep met meer-

dere karakteristieken van het BL (bijvoorbeeld typische morfologische kenmerken en/of 

tot expressie brengen van een of meerdere typische eiwitten en/of het hebben van een 

MYC translocatie). Deze groep van lymfomen, die in het verleden diverse namen heeft 

gehad zoals Burkitt-like lymphoma of non-Burkitt’s lymphoma, vormt het probleem dat in 

dit proefschrift wordt besproken. Het onderscheid tussen BL en deze subgroep van DLBCL 

met meerdere BL-kenmerken is op individueel niveau met de huidige technieken (morfolo-
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gie en eiwitkleuringen) lastig te maken, terwijl dit belangrijke consequenties heeft voor de 

keuze van behandeling en dus de prognose. Enerzijds behoeven patiënten met een BL een 

intensievere chemotherapiekuur dan DLBCL patiënten. Anderzijds leidt het blootstellen van 

DLBCL patiënten aan de BL behandeling tot ongewilde bijwerkingen of, zeker bij oudere 

patiënten die de zware chemotherapie in het algemeen slechter verdragen, zelfs tot de 

dood. In dit proefschrift hebben wij het BL met een aantal huidige en nieuwe technieken 

gedefinieerd en zo geprobeerd het onderscheid tussen het BL en het DLBCL te verbeteren.

In hoofdstuk 2 beschrijven we de epidemiologie en de klinische presentatie van het 

Burkitt lymfoom in Nederland. We vinden een bi-modale leeftijdsverdeling met een piek 

rond de leeftijd van 10 en een stijgende incidentie na de leeftijd van 60, welke met name 

waarneembaar is bij mannelijke patiënten. Het BL blijkt verder bij mannen ongeveer twee 

keer vaker voor te komen dan bij vrouwen. Bij kinderen is dit verschil nog sterker: onder 

de 15 jaar is meer dan 80 procent van de patiënten van het mannelijke geslacht. Bij het 

vergelijken van de klinische presentatie tussen kinderen en volwassen wordt een aantal 

opvallende verschillen gevonden. Dit tezamen suggereert dat er sprake zou kunnen zijn van 

een verschillende ziekte bij kinderen versus volwassenen.

In hoofdstuk 3 hebben we geprobeerd het onderscheid tussen het BL en een groep 

DLBCL met meerdere BL-kenmerken te maken met gebruik van de technieken die op dit 

moment in de dagelijkse praktijk worden gebruikt. Twee benaderingen worden vergeleken: 

benadering A, welke bestaat uit een diagnose gesteld door een patholoog op basis van 

morfologie en eiwitexpressie en benadering B, welke bepaald wordt door een combinatie 

van eiwitkleuringen en translocatie-analyses (FISH). De benaderingen komen in 20% van 

de gevallen niet overeen in hun diagnose. Omdat er geen gouden standaard beschikbaar is 

en de beschikbare klinische data te heterogeen zijn, is onduidelijk welke benadering superi-

eur is en gevolgd zou moeten worden. De groep waarbij de benaderingen het oneens zijn, 

wordt daarom beschouwd als een tussengroep, de “grijze-zone” gevallen.

Omdat met de huidige technieken er dus geen scherp onderscheid te maken is tussen 

BL en DLBCL hebben we in hoofdstuk 4 een nieuwe techniek toegepast: de genexpressie 

micro-array. Een micro-array analyse is een techniek waarbij gelijktijdig duizenden verschil-

lende metingen van genexpressie gedaan kunnen worden in een experiment. Op basis van 

al deze metingen is een genexpressie profiel voor het BL geconstrueerd. Dit profiel bestaat 

uit vier verschillende clusters, op basis waarvan een classificatie-algoritme is gemaakt. Dit 

algoritme is in staat om in alle klassieke gevallen van DLBCL en in vrijwel alle gevallen van 

BL de correcte diagnose (in overeenstemming met het oordeel van de patholoog) te stellen. 

Bovendien worden er geen verschillen op het niveau van genexpressie gevonden tussen het 

klassieke en atypische BL, terwijl het verschil tussen BL en DLBCL gevallen met een MYC 

translocatie duidelijk aanwezig is. Ondanks deze positieve resultaten, blijft er toch nog een 

groep van “grijze-zone” gevallen over: gevallen met een evidente DLBCL morfologie en/of 

eiwitexpressiepatroon, welke op basis van genexpressie als BL worden beschouwd. Of deze 
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uitzonderlijke lymfomen als BL beschouwd moeten worden en de patiënten als zodanig 

behandeld moeten worden blijft vooralsnog onduidelijk. 

In hoofdstuk 5 passen we wederom een nieuwe techniek toe: comparative genomic 

hybridization (CGH). Met deze techniek is het mogelijk om voor alle chromosomen tegelijk 

na te gaan of er stukken DNA verloren zijn gegaan (loss) of vermeerderd zijn (gain). Ook 

onderzoeken we of een verlies of winst van specifieke chromosomale gebieden effect heeft 

op de expressie van genen in de betreffende gebieden. Wanneer we het patroon van de 

afwijkingen en de hoeveelheid afwijkingen vergelijken, zien we wederom geen verschillen 

tussen de klassieke en atypische morfologische variant van het BL. Ook blijkt er (ogen-

schijnlijk in tegenstelling tot wat we vonden in hoofdstuk 2) binnen het BL tussen kinderen 

en volwassenen geen verschil te zijn in zowel de genexpressie als de hoeveelheid of het 

patroon van de genetische afwijkingen. De in hoofdstuk 4 beschreven “grijze-zone” geval-

len blijken echter (ondanks hun identieke genexpressie profiel) significant meer, maar ook 

andere genetische afwijkingen te bevatten dan het BL. 

In hoofdstuk 6 hebben we van alle BL en alle lymfomen met een MYC translocatie die in 

de wereldliteratuur beschreven zijn de chromosomale veranderingen, die met de klassieke 

cytogenetische benadering (karyotypering) kunnen worden waargenomen, verzameld. Bij 

karyotypering worden alle losse chromosomen van een cel onder het microscoop bekeken 

en worden de structurele afwijkingen (gains, losses en translocaties) beschreven. Het BL 

blijkt opvallend weinig genetische afwijkingen te bevatten, veel minder dan andere typen 

lymfomen met een MYC translocatie. Verder worden diverse conclusies uit hoofdstuk 5 

bevestigd. Zo worden er wederom geen verschillen in hoeveelheid en patroon van geneti-

sche afwijkingen gevonden tussen kinderen en volwassenen. Wanneer we bovendien het 

genetisch profiel van het BL vergelijken met dat van een aantal “grijze-zone” groepen, 

blijken deze laatste ook nu meer en bovendien andere genetische afwijkingen te bevatten 

dan het BL. Met name lymfomen die behalve de MYC translocatie ook een translocatie van 

BCL2, BCL6 of CCND1 bevatten (de zogenaamde “double-hit” lymfomen) blijken genetisch 

duidelijk anders en complexer te zijn.

In hoofdstuk 7 ligt het focus meer op het DLBCL dan op het BL, waarbij we bekijken 

of het onderscheid tussen het GCB- en ABC-type overeind blijft in een groep van klinisch 

hoog-risico DLBCL-patiënten. Patiënten met een GCB-type DLBCL blijken inderdaad een 

betere prognose te hebben dan patiënten met een ABC-type DLBCL, terwijl expressie van 

het eiwit bcl2 een negatieve invloed heeft op de prognose.

Conclusie
Met de huidige technieken is het in een subgroep van patiënten lastig het onderscheid te 

maken tussen BL en DLBCL, waardoor een groep “grijze-zone” gevallen ontstaat waarbij de 

diagnose onduidelijk is. Technieken die genexpressie en/of genetische afwijkingen zichtbaar 

maken (waaronder de reeds lang bestaande karyotypering) kunnen deze groep reduceren, 
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maar het probleem echter niet volledig elimineren. Ook na het toepassen van deze (nieuwe) 

technieken blijft er een tussengroep bestaan die niet onder BL noch onder DLBCL geschaard 

hoort te worden, maar een aparte groep vormt. Zeker de zogenaamde “double-hit” lymfo-

men zouden tot deze groep moeten behoren.
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Na vier en een half jaar zit het er dan (bijna) op. En ondanks dat het vaak erg druk en dus 
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met name in de eerste jaren van mijn onderzoek hebben we veel samengewerkt en heb ik 
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Joost, Judith, Marije, Michiel, Mirjam B, Nils, Renata, Shangyou, Veera en Wouter) bedankt 

voor alle gezelligheid en nuttige/nutteloze discussies. Johan, bedankt voor al je hulp door 

de jaren heen als biologische hulplijn en vaste lunchpartner. Mooi dat ik je als paranymf 

nog een keer als hulplijn in mag zetten! Alle analisten van het DNA lab (Conny, Debora, 

Geert, Haukeline, Inge, Jane, Jenny, Karine, Klaas, Lorian, Mirjam M, Rikst Nynke, Rinny, 

Sicco, Sippie en Tjasso), bedankt dat jullie deze dokter hebben geholpen op zijn reis door 

de wondere wereld van de moleculaire biologie. Ik had jullie hulp hard nodig! De mensen 

van de Medische Genetica (Klaas, Pieter en Trijnie) bedankt voor de hulp bij het verrichten 

en analyseren van de arrayCGH en SNParray experimenten. Mensen van het diagnostiek lab 

(Jan, Dicky en Claudia) bedankt voor alle hulp bij de honderden kleuringen in de Nexus. 

Zonder secretariële ondersteuning is onderzoek ondoenlijk. Jenny van der Haar, Jose Kop, 

Marijke Grimbergen en Ellen Kuijpers van het secretariaat Pathologie en Sylvia Koster en 

Bianca Smit van het secretariaat Hematologie, bedankt voor de hulp bij de papieren jungle 
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die onderzoek doen soms is. Roel en Richard bedankt voor de hard- en software matige 

ondersteuning, zonder jullie waren wij AIOs overgeleverd aan de grillen van Microsoft.

I would also like to thank the members of the reading committee, professor Reiner 

Siebert, professor Anton Hagenbeek and professor Han van Krieken for the positive judg-

ment of my thesis.

De mede-auteurs, waarvan de lijst te lang is om op te noemen, bedankt voor de (inter)

nationale samenwerkingen en mooie publicaties. Een aantal mensen wil ik er toch uitlich-

ten: Nick Veeger, bedankt voor de statistische analyses voor ons epidemiologische stuk. 

Inge Appel en Carin Korbijn, bedankt voor jullie hulp vanuit het SKION. Eugenia, thank 

you for learning me how to FISH. Stefano, thanks for your help on many areas. Prof. Louis 

Staudt, thank you for offering me the opportunity to work at your NIH lab. Michael, thank 

you for the great collaborative effort on the Mittelman review. Communicating via email 

has never been so fruitful! Ronny, bedankt voor je secure analyses van de HOVON data. 

Bij de toegang tot de wondere wereld van wetenschap hebben Prof. TH The en zijn 

geesteskind de Junior Scientific Masterclass een belangrijke rol gespeeld. Het is mooi om 

te zien dat dankzij de JSM wetenschappelijk onderzoek een vaste voet aan de grond krijgt 

binnen de studie Geneeskunde.

Na dit MD/PhD traject (of eigenlijk al tijdens het einde ervan), ben ik reeds een nieuwe 

weg ingeslagen, die van de Heelkunde. Ze hebben er denk ik weinig last van gehad, toch 

wil ik ze graag bedanken voor de hartelijke ontvangst in Rotterdam: mijn collega arts-

assistenten en de bazen van het IKAZIA ziekenhuis Rotterdam.

En omdat het werk binnen de muren van het ziekenhuis ook relativering behoeft zijn 

er een aantal mensen van buiten het ziekenhuis die ik wil bedanken. Clubgenoten van 

JC Spoiler, we zijn een hechte groep gebleven, ook toen ik wat langer in Groningen ben 

blijven hangen terwijl jullie allemaal de Intercity naar Adam namen. De laatste tijd heb ik, 

mede door de afstand, jullie wat verwaarloosd, maar nu kunnen jullie zien dat ik al die tijd 

nuttig heb gebruikt. De dames en heren van Huize “Een Trap Te Ver”, na een dag hard 

werken waren jullie de welkome afleiding. Ik vind het briljant dat we nog steeds elkaars 

feestmomenten delen. Hopelijk volgen er nog velen! Al mijn Vinea maatjes, bedankt voor 

de onvergetelijke weken en weekenden. Behalve dat we de meest fantastische en onver-

getelijke dingen hebben gedaan, heb ik van en met jullie een heleboel dingen geleerd die 

ik nog steeds dagelijks toe kan passen. Joep, we hebben eigenlijk niets anders dan mooie 

feestjes neergezet, daarom vind ik het super dat je me nog een keer bij wilt staan bij de 
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Tenslotte mijn familie: Pap, Mam, Jeroen en Marlijn. Ook al was het soms lastig uit 

te leggen waar ik allemaal mee bezig was, er was altijd die oprechte interesse naar mijn 

onderzoek. Dank voor al jullie steun.

Zo nu zit het er echt op! De “–s” is eraf. Het feest kan beginnen!!!
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is geboren op 10 januari 1981 in Aberdeen, Schotland. Eén jaar oud verhuisde hij naar 

Sevenoaks, waar hij een broertje Jeroen en zusje Marlijn erbij kreeg. Hij bezocht daar de 

Engelse “kindergarden”. Op vierjarige leeftijd verhuisde het hele gezin naar het Verre 

Oosten. In Brunei heeft hij tot en met groep 5 op de Nederlandse school gezeten. Terug 

in Nederland werd groep 6 gevolgd op de lagere school in Roosendaal en in Hengelo (O) 

heeft hij de laatste twee jaren op een Dalton school gezeten. Daarna ging Evert-Jan naar de 

Bataafse Kamp, waar hij tot en met klas 4 op het gymnasium heeft gezeten. Er volgde weer 

een verhuizing, dit keer naar Haren, waar hij zijn gymnasium afmaakte op het Praedinius 

Gymnasium in Groningen met in zijn vakkenpakket Nederlands, Latijn, Engels, Wiskunde B, 

Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Economie 1.

In 1999 begon Evert-Jan aan de studie Geneeskunde aan het Universitair Medisch 

Centrum Groningen. In 2000 behaalde hij de propedeuse en in 2005 het doctoraal. In 2007 

kreeg hij de artsenbul uitgereikt. Evert-Jan heeft niet alleen maar achter de boeken gezeten 

tijdens deze studiejaren. Hij werd lid van Vindicat en met zijn jaarclub Spoiler en huis HTTV 

heeft hij heel wat uurtjes doorgebracht. Veel van zijn vrije tijd was hij in Friesland te vinden, 

waar hij met veel enthousiasme de zeilkampen van Vinea heeft geleid van instructeur tot 

schipper.

In 2002 kwam Evert-Jan voor het eerst in aanraking met het doen van onderzoek. Op 

de afdeling Hematologie en Pathologie startte hij zijn onderzoek over het Burkitt lymfoom 

wat uiteindelijk leidde tot een MD/PhDtraject met als promotoren professor Philip Kluin 

en professor Hanneke Kluin-Nelemans. Het onderzoek bracht hem wederom een aantal 

maal buiten de landsgrenzen. Er werd oa een wetenschappelijke stage in Bethesda (USA) 

gevolgd en aan het einde van zijn promotietraject werd een bezoek gebracht aan Oeganda 

(Afrika) waar hij en Prof. Kluin over het onderzoek spraken.

Voor zijn oudste co-schap Heelkunde ging Evert-Jan in 2007 naar Rotterdam. Hierna 

was de keuze duidelijk, het werd definitief Heelkunde waar hij zich in wil specialiseren. Na 

een laatste jaar van onderzoek in Groningen kon hij in mei 2008 als ANIOS Heelkunde in 

het IKAZIA Ziekenhuis in Rotterdam beginnen, maar moest dan nog wel zijn proefschrift 

afschrijven. Het was een druk jaar met heel wat mailtjes en bezoekjes aan Groningen maar 

het heeft uiteindelijk geresulteerd in het boekje wat nu voor u ligt.
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