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Chapter 9 Summary, general discussion & future perspectives

wat is een MYC-breuk/translocatie? 
Een chromosomale translocatie (verhuizing) ontstaat als er in het DNA (het erfe-
lijke materiaal) in twee genen breuken ontstaan en vervolgens (delen van) deze 
twee genen onderling van positie wisselen. Als voorbeeld: het MYC-gen ligt op 
chromosoom nr. 8. Het IGH-gen op chromosoom nr. 14 (zie figuur 2).  Het IGH-gen 
zorgt er normaal gesproken voor, dat genen die belangrijk zijn voor onze afweer 
wanneer nodig hard worden aangezet: een soort van gaspedaal. Het MYC-gen is 
belangrijk voor vele processen in onze cellen, maar er is maar een beperkte hoev-
eelheid van nodig: te veel is schadelijk en daarom wordt dit ook strikt gereguleerd 
(er is een rem). De normale chromosomen 8 en 14 staan links in de figuur (figuur 
2, ‘N’). Bij een MYC-translocatie verhuist een deel van het MYC gen van chromo-
soom 8 naar chromosoom 14 en verhuist een deel van het IGH-gen van chromo-
soom 14 naar chromosoom 8. Gevolg hiervan is dat het MYC-gen (waarvan we niet 
te veel product nodig hebben) onder het IGH-gaspedaal komt te zitten en MYC- 
product ongeremd wordt geproduceerd (zie Figuur 3). Dit kan bijdragen aan het 
ontstaan van een lymfoom (Burkitt lymfoom) of het agressiever worden van een 
reeds bestaand lymfoom (‘dubbel-hit lymfoom’). Zie tabel 1. 

wat zijn Burkitt- en ‘dubbel-hit’ lymfomen? 
Het Burkitt lymfoom werd voor het eerst beschreven door de Engelse chirurg 
Denis Burkitt. Hij beschreef bij voornamelijk kinderen in Equatoriaal Afrika een 
grote tumor ter plaatse van de kaak welke hij destijds omschreef als ‘sarcoom’ 
(kwaadaardige bot- en wekedelen tumor): tegenwoordig zouden we deze tumor 
een endemische variant van het Burkitt lymfoom noemen. Het Burkitt lymfoom 
kent 3 verschillende varianten: (1) de al genoemde endemische variant welke ge-
associeerd is met een infectie met het Ebstein-Barr virus, (2) de immuunsuppres-
sieve geassocieerde variant die met name voorkomt bij patiënten met immuun

neDeRlAnDse sAMenVAttinG 

Dit proefschrift gaat over lymfeklierkanker (‘lymfomen’).  Het gaat speciaal over 
lymfeklierkanker die ontstaat uit de B-afweer cellen (B-lymfocyten) van ons 
lichaam, vandaar de naam B-cel lymfomen. B-lymfocyten spelen dagelijks een 
belangrijke rol bij het bestrijden van infecties in ons lichaam. B-lymfocyten heb-
ben hun oorsprong in het beenmerg maar het contact met vreemde antigenen en 
hun finetuning vindt plaats in de lymfeklieren. 

In allerlei processen die in de lymfeklier plaatsvinden worden veel B-cellen ge-
produceerd (wat een tijdelijke lymfeklierzwelling kan geven, figuur 1) en uit deze 
vele B-cellen uiteindelijk worden uiteindelijk alléén de B-cellen met het best pas-
sende immuunantwoord op het vreemde antigeen geselecteerd. De B-cellen die 
niet voldoen, sterven normaal gesproken af door middel van geprogrammeerde 
celdood (apoptose). 

Tijdens deze processen in de lymfeklier kan ook onbedoelde nevenschade ont-
staan, ‘collateral damage’ : voorbeelden hiervan zijn DNA breuken (ook wel trans-
locaties genoemd) en mutaties. In dit proefschrift staat een van deze DNA breu-
ken, de MYC-breuk/translocatie centraal. 

figuur 1 | lymfeklierzwelling en ontstaan van een lymfoom. Figuur overgenomen met 
toestemming van Prof. W. Klapper, Instituut voor pathologie, sektie hematopathologie 
Christian Albrechts Universiteit, Kiel

figuur 2 | De normale chromosomen 8 en 14 (‘N’) staan links, de chromosomen die 
hebben deelgenomen aan de translocatie zijn gemarkeerd met een  .
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lymfoom behandeld worden het iets beter lijken te doen vergeleken met stan-
daard gedoseerde immuno-chemotherapie, is dit verschil niet eenduidig. Daar-
bij komt dat patiënten met een ‘dubbel-hit’ lymfoom over het algemeen oudere 
mensen met veel co-morbiditeit  zijn, waardoor ze de hoog-gedoseerde che-
motherapie vaak niet kunnen verdragen. Voor deze groep patiënten moet dus 
gezocht worden naar nieuwe behandel mogelijkheden waarbij te denken valt aan 
o.a. toevoegingen aan de bestaande standaard gedoseerde chemotherapie (b.v. 
lenalidomide) of nieuwe middelen als specifieke BCL2- en MYC remmers.  

tabel 1 | Belangrijkste eigenschappen Burkitt en ‘dubbel-hit’ lymfoom
Burkitt-lymfoom ‘dubbel-hit’ lymfoom

leeftijd meestal kinderen (jongens), 
soms volwassenen 

Bijna uitsluitend volwassenen

MYC-translocatie Ja (altijd) Ja (altijd)
MYC-translocatie partner altijd een  

immunoglobuline-gen
In 60% immunoglobu-
line-gen, in 40% andere 
genen 

Tijdstip MYC-translocatie vroege gebeurtenis bij  
ontstaan tumor

vindt later plaats, soms niet 
bij diagnose maar pas bij 
een recidief

Andere  
chromosoomafwijkingen

Weinig (m.u.v. recidief) veel

BCL6-breuk/translocatie Per definitie NIET Alle BCL6/MYC ‘dubbel-hit’ 
lymfomen

BCL2-breuk/translocatie Per definitie NIET Alle BCL2/MYC ‘dubbel-hit’ 
lymfomen

BCL2-eiwit expressie <20% van de gevallen, zwak 
en partieel

>80% van de gevallen, sterk

Prognose Gunstig indien correct 
behandeld (tot 100% 
overleving). Bij een zeer zelden 
voorkomend recidief zeer slecht 

Altijd zeer slecht

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht, of en welke chromosoom veranderingen 
plaatsvinden bij patiënten met een Burkitt lymfoom bij diagnose en als de ziekte 
terug komt na behandeling (een recidief). Dit is van belang, omdat patienten 
met een Burkitt lymfoom over het algemeen een zeer goede prognose hebben 
(tot wel 100% overleving) met slechts zelden een een recidief (in zo‘n 10-15% 
van de gevallen). Echter, wanneer patienten een recidief hebben is de prognose 
ineens zeer slecht met een overlevingskansen van slechts 10 tot 30%. Uit ons 

suppressie (b.v. HIV-infectie of medicamenteus) en tenslotte (3) de in de westerse 
wereld meest voorkomende vorm: de sporadische variant. Het Burkitt lymfoom 
komt met name bij kinderen voor, en dan met name bij jongens (het komt bij het 
mannelijk geslacht tot zo’n 10 keer vaker voor dan bij het vrouwelijke geslacht). Bij 
volwassenen daarentegen is de man-vrouw verhouding ongeveer gelijk. 

Het Burkitt lymfoom is een agressieve tumor met een zeer korte verdubbelingstijd 
van 24 tot 48 uur. Naast de MYC-translocatie (welke altijd met een immunoglob-
uline-gen is) zijn er weinig of geen andere chromosomale afwijkingen (lage chro-
mosomale complexiteit). Additionele BCL2 en/of BCL6 breuken komen per defin-
itie niet voor. Hoewel het een agressieve tumor is, kan met hoog-gedoseerde 
chemotherapie die in korte tijd meerdere keren gegeven wordt een goede tot 
zeer goede overleving bereikt worden. 

Het  ‘dubbel-hit’ lymfoom betreft vrijwel uitsluitend oudere patiënten (60-70 jaar). 
Een ‘dubbel-hit’ lymfoom kan zowel de novo ontstaan als ook bij patiënten met 
een ander laaggradig (bijvoorbeeld folliculair) lymfoom in de voorgeschiedenis.  
Per definitie hebben dubbel-hit lymfomen een MYC breuk met een BCL2 en/of 
BCL6 breuk (een MYC breuk is dus ook hier altijd aanwezig). De translocatie 
partner kan een immunoglobuline gen zijn (≈60% van de gevallen), maar ook een 
niet-immunoglobuline gen (non-IG, ≈40%). Naast de MYC-breuk zijn nog vele 
andere chromosoom afwijkingen aanwezig (complex karyotype).

In tegenstelling tot het Burkitt lymfoom is de prognose slecht tot zeer slecht. 
Hoewel patiënten die met hoog-gedoseerde chemotherapie zoals bij het Burkitt 

figuur 3 | lymfoom zonder MYC-breuk/tanslocatie en weinig MYC eiwit (bruine aankleur-
ing) (links) vergeleken met lymfoom met MYC-breuk en veel MYC eiwit.
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of BCL6 breuken, hebben we ook nieuwe maar minder vaak voorkomende com-
binaties ontdekt, waaronder die van MYC met CCND1, MYC met BCL3 en MYC 
met PAX5 genen. In hoofdstuk 7 hebben we de moleculaire eigenschappen van 
‘dubbel-hit’ lymfomen onderzocht en de verschillende groepen van ‘dubbel-hit’ 
combinaties (MYC met BCL2, MYC met BCL6  en MYC met zowel BCL2 als 
BCL6) onderling met elkaar vergeleken. Bovendien bleek dat het aantal chromo-
soomafwijkingen tussen lymfomen met een MYC-breuk zonder BCL2 en/of BCL6 
breuk die op basis van genexpressie niet voldeden aan de criteria van een Burkitt 
lymfoom (lymfoom met  een ‘MYC alleen NIET-Burkitt’ signatuur) en dubbel-hit 
lymfomen bleek niet te verschillen. Ook hadden de patiënten een even slechte 
prognose.  Daarmee lieten we zien dat het uitermate belangrijk is om de groep 
van ‘MYC-alleen NIET- Burkitt’ lymfomen niet te verwarren met een Burkitt lym-
foom. In hoofdstuk 8 hebben we gekeken naar ‘dubbel-hit’ lymfomen die waren 
ontstaan uit een eerder gediagnostiseerd folliculair lymfoom (dat is een zoge-
heten laaggradig of niet-agressief lymfoom waarbij vaak in eerste instantie een 
afwachtend beleid wordt gevoerd). Uit dit onderzoek bleek dat in het merendeel 
van de gevallen de MYC-breuk pas aanwezig was in het agressievere getransfor-
meerde lymfoom en nog niet in het laaggradige folliculaire lymfoom. Ook hebben 
we laten zien dat lymfomen met een immunoglobuline gen als MYC-translocatie 
partner meer MYC-eiwit hebben dan lymfomen met een niet-immunoglubuline 
gen als MYC-translocatie partner (en uiteraard ook  dan lymfomen zonder MYC-
breuk). 

Conclusie  Hoewel Burkitt- en ‘dubbel-hit’ lymfomen de MYC-translocatie met 
elkaar gemeen hebben, vertonen ze duidelijke genetische en klinische verschil-
len. Daarom is het van groot diagnostisch en klinisch belang hierin onderscheid 
te maken. 

onderzoek bleek dat patiënten bij diagnose een ‘simpel’ karyotype hadden, dus 
naast de MYC-breuk/translocatie met maar weinig chromosoom veranderingen 
vergeleken met gezonde/normale cellen. Bij de chromosoom analyse in het re-
cidief bleken er vaak veel meer chromosoom veranderingen bijgekomen te zijn 
ten opzichte van de diagnose. Daarnaast bleken bij verschillende patiënten vaak 
ook dezelfde extra afwijkingen aanwezig. Deze toename aan veranderingen op 
zichzelf of het specifieke patroon aan veranderingen dragen waarschijnlijk bij aan 
de zeer slechte prognose bij een recidief. 

Zoals beschreven (zie ‘wat is een Burkitt lymfoom?’) hebben Burkitt lymfomen 
in het algemeen weinig tot geen BCL2 eiwit en vaak wordt in de diagnostiek 
de aanwezigheid van veel BCL2 eiwit als argument gebruikt een lymfoom geen 
Burkitt lymfoom te noemen. Bij het diffuus-grootcellige B-cel lymfoom is een com-
binatie van veel MYC en BCL2 eiwit een aanwijzing voor een slechtere prognose. 
Daarom hebben we in hoofdstuk 4 onderzocht of lymfomen die op het eerste 
gezicht een Burkitt lymfoom lijken maar zich niet ’aan de spelregels houden‘ en 
wel BCL2 eiwit hebben (variërend van zwak tot sterk) toch een ‘echt’ Burkitt lym-
foom zijn of dat ze terecht niet tot deze groep behoren. Daarnaast wilden we 
weten of ook bij kinderen de bij volwassenen ongunstige combinatie van MYC en 
BCL2 eiwit een aanwijzing is voor een slechtere prognose/uitkomst. Met behulp 
van gen-expressie profielen (een biologische voetafdruk) bleken Burkitt lymfo-
men met BCL2 eiwit ‘gewoon’ een Burkitt-lymfoom profiel te hebben. Daarnaast 
was BCL2 eiwit bij Burkitt lymfoom geen voorspeller voor een slechtere prognose 
of het later optreden van een (zie hierboven) recidief.  In het Burkitt lymfoom 
komen naast de obligate translocatie ook mutaties voor (veranderingen in de 
bouwstenen van het DNA). De bekendste betreffen de TCF3 en ID3 genen. In 
hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar (nog daarvoor nog niet onderzochte) mu-
taties  in het PCBP1-gen. Deze mutaties hebben bij Burkitt lymfomen waarschijn-
lijk tot gevolg dat er een defect PCBP1 eiwit wordt gevormd dat bepaalde delen 
van het eiwit mist. Deze mutaties vonden we in ongeveer 10% van de patiënten 
met een Burkitt lymfoom maar niet in andere lymfomen met een MYC-breuk. 

In hoofdstukken 6 t/m 8 staan de ‘dubbel-hit’ lymfoom centraal. In hoofdstuk 
6 hebben we een databank geraadpleegd waarin alle karyotypes (chromo-
soomanalyses) gepubliceerd in de wereldliteratuur zijn opgenomen. Vervolgens 
hebben we bij alle lymfomen met een MYC-breuk gekeken welke andere ‘ex-
tra‘ chromosoomafwijkingen er nog waren. Hoewel de ‘klassieke’ definitie van 
een ‘dubbel-hit’ lymfoom zich beperkt tot de combinatie van MYC en BCL2 en/
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betekenis is geweest. Ook dank voor je begeleiding tijdens mijn semi-arts stage 
op de hematologie. 

Beste Drs. Marcel Nijland, beste Drs. Roel van Pel. Veel dank voor de (ook zeker 
leuke!) samenwerking in het MYC in FL project.

Beste dr. v/d Berg en dr. Bosga-Bouwer. Beste Eva en Anneke: dank voor jullie 
input en enthousiasme voor de cytogenetica. 

Geachte Prof. dr. v/d Berg en Dr. Kluiver, beste Anke en Joost. Veel dank voor 
jullie hulp in de eerste fase van mijn proefschrift. Dat ik uiteindelijk mijn eigen weg 
ben gegaan doet niets af aan het feit dat ik van jullie veel, met name op molecu-
lair gebied, heb geleerd. Ook will ik alle analisten van het O&O en DNA-lab (in 
het bijzonder Bea, Deborah, Lorian, Miriam, en Tineke) bedanken voor hun hulp. 

Geachte Prof. Dr. Schuringa, beste J.J.. Mijn allereerste lab ervaringen en ken-
nismaking met de wetenschap heb ik bij jou en Szabocs Fatrai opgedaan. Veel 
dank hiervoor.

Beste Ellen, Henriette, Jenny, José, Marijke en Richard: jullie veel dank voor de 
organisatorische ondersteuning rondom het promoveren!   

An dieser Stelle möchte ich mich ebenfalls ganz herzlich bei  meinen Kolle-
ginnen und Kollegen des Instituts für Humangenetik bedanken. Ohne ihre Un-
terstützung wäre vieles nicht möglich gewesen. Insbesondere möchte ich Frau 
Gabi Giesen, Frau Dorit Schuster, Frau Claudia Becher und Frau Ute Jacobsen 
danken für die Einarbeitung und Hilfe im Bereich der Sequenzierung und Frau 
Reina Zühlke-Jenisch für die viele Hilfe bei der Fluoreszenz in situ Hybridisie-
rungen. Jana Löbel und Susanne Wagner danke ich für alle organisatorische 
und praktische Unterstützung, Frau PD Dr. Susanne Bens, Frau Dr. Rabea Wag-
ner, Frau Dr. Inga Nagel, Frau Laura Theil und Frau PD Dr. Eva Murga-Penas 
für die Zusammenarbeit in den verschiedenen Projekten. Frau PD Dr. Caliebe 
und Herrn Prof. Ammerpohl danke ich für die Begleitung im Institut für Human 
Genetik. Prof. Arne Traulsen und Dr. Benedikt Bauer für die Zusammenarbeit im 
Bereich der mathematischen Modellierung. 

Allen Mitarbeitern der Arbeitsgruppen und  der Verbundprojekte ‘Molekulare Me-
chanismen in Malignen Lymphomen’ (MMML) und ICGC MMML-Seq sei eben-
falls herzlich gedankt. 

DAnKwooRD

Promoveren is voor een promovendus geen gemakkelijke opgave, maar dat een 
promovendus zelf ook geen gemakkelijke opgave kan zijn, heeft deze promo-
vendus in ieder geval wel bewezen. Beste Philip, ‘de laatste loodjes wegen het 
zwaarst’ gold voor jou ook met mij als een van je laatste promovendi, maar we 
zijn er. Ik heb veel bewondering voor je, en niet alleen omdat je je raad wist met 
mijn eigenwijsheid. De manier waarop je patiëntenzorg doet, je alomvattende 
kennis op dit gebied wilt delen en overdragen op anderen, en je bescheidenheid 
zijn voor mij een voorbeeld. 

Dear Reiner, my PhD-thesis had developed itself over the last years to a true 
‘co-production’ of Philip and you. Many thanks for ‘adopting’ me. Your (molecular)
genetic knowledge and creativity are unprecedented and  although you always 
think 10 steps ahead you always challenged me to find out the things myself ‘first’ 
(although this was not always as quick as you wanted it to be). I am more than 
happy that, although you moved to Ulm, were are still colaborating with each 
other and hope that many projects will follow.  

Zeer geachte Prof. dr. de Jong, beste Daphne. Ik vind het ontzettend leuk dat je 
in de beoordelingscomissie hebt willen plaatsnemen. Het is toch wel een beetje 
speciaal aangezien jij Philip’s eerste promovenda was: de cirkel is nu rond.

Esteemed Prof. Dr. Campo, I feel honored that you have been willing to be part 
of the assessment committee. Mol gràcies! 

Zeer geachte Prof. Dr. Huls, beste Gerwin. Hartelijk dank dat je als nieuw afde-
lingshoofd hematologie in de beoordelingscommissie hebt willen plaatsnemen. 

Beste Evert-Jan, het einde van jouw proefschrift was het begin voor het mijne. Dank 
voor het vele voorwerk dat je over Burkitt- en dubbel-hit lymfomen hebt verricht.  

Zeer geachte Rector, Prof. Dr. J.C. Kluin-Nelemans, beste Hanneke. Wat ontzet-
tend leuk dat je vandaag als Rector mijn promotie wilt voorzitten. Dat deze dag 
überhaupt mogelijk is, is grotendeels aan jouw inspanningen  (en die van vele 
anderen) voor de Junior-Scientific-Masterclass te danken. 

Geachte dr. van Imhoff. Vooral in de begin maar ook weer in de afrondingsfase 
van mijn proefschrift heb je een belangrijke rol gespeeld met je grote klinische 
kennis welke met name in ons eerste artikel over dubbel-hit lymfomen van grote 
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Lieve Pap en Mam. Dank voor jullie oprechte interesse in mij en in mijn onder-
zoek. Maar vooral ook voor jullie steun de laatste jaren en maanden. Jullie zijn 
absolute top-ouders! 

Jullie / ihr/ euer,

Sietse

Sehr geehrte Prof. Dr. Klapper und OÄ PD. Dr. Oschlies, lieber Wolfram und 
liebe Ilske. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit als As-
sistenzarzt und Wissenschaftler bei euch anzufangen. Es fühlt sich für mich wie 
ein neues Zuhause an und ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit in 
den nächsten Jahren. Sehr geehrter Prof. Dr. Röcken, auch bei Ihnen möchte ich 
mich an dieser Stelle sehr bedanken. 

I would also like to thank the Col·legi d’Arquitectes de Catalunya for their per- 
mission to use the ‘Shadow of the Wind’, an image which is very special to me, 
as cover for my Thesis. 

Beste Rozemarijn Klein Heerenbrink: veel dank voor de fraaie lay-out van het 
proefschrift!

Heerehuys ‘Jack-in-the-Box’: grote delen van mijn studietijd (zeker het leukste 
deel!) maar ook die tijd erna heb ik met jullie doorgebracht. Dank voor de vele 
Huisavonden- en weekends, oud-huisgenoten dagen en spelletjes avonden als 
‘Ranking the Roomies’. 

Beste Clubgenoten: onze clubnaam doet er niet toe, was vanaf het eerste mo-
ment niet zo’n succes. Dat zijn we als club gelukkig wel. We hebben er inmiddels 
vele mooie jaren opzitten en ik hoop jullie na het afronden van mijn boekje weer 
meer te gaan zien!

Beste Arne, wat fijn om tijdens het KTC en de co-schappen een medestudent als 
vriend te hebben met precies dezelfde instelling, humor en ideeën als ik. Ik hoop 
dat we deze traditie ook tijdens en na onze specialisaties voortzetten!

Beste Laura, lieve Lau. Supertof dat je mijn paranimf wilt zijn! Ik hecht zeer aan 
onze vriendschap.  

Beste Harry, Sybille, en Corry. Wat is het toch fijn om thuis zulke goede vrienden 
als buren te hebben. 

Beste Tjeerd. Je bent me o.a. met de studie geneeskunde en promoveren voor 
gegaan en weet me altijd van goede raad en advies te voorzien. Dank daarvoor! 
Ik hoop nog vaak langs te komen in Amsterdam. 
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