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Inleiding 
•  Definitie 

 = daling van totale volume rode bloedcellen (RBC) in de circulatie 
o  Hemoglobine: man < 13.5 g/dL, vrouw < 12 g/dL 
o  Hematocriet: man < 41%, vrouw < 36% 

•  Indices (met normaalwaarde) 
o  Mean corpuscular volume (MCV): 88 fL 
o  Mean corpuscular hemoglobine (MCH): 30 pg/RBC 
o  Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC): 34 g/dL 
o  Red cell distribution width (RDW): 13 % 
o  Reticulocyten (cellen/mcL): 20 000 – 100 000 

•  Levensduur RBC: 110 – 120 dagen 
•  Specifieke groeifactor: erythropoietine EPO 
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Klinisch algoritme 

Compleet blood 
count, evt. 

Perifeer 
bloeduitstrijkje 

MCV 

Microcytair Ijzerstatus 

Ferriprivie (etiologie?), 
Thalassemia, 

Sideroblastische anemie, 
Chronsiche ziekte 

Macrocytair 

Foliumzuur of 
Vitamine B12 

deficiëntie 
(etiologie?) 

Myelodysplasie 

Reticulocytose 
(etiologie?) 

Andere: 
Hypothyroidie, 
lever, medicatie 

Normocytair: cfr 
infra  (zie ook 

chronische 
ziekte) 

Reticulocyten 

Reticulopenie 

Falen beenmerg; 
Ineffciënte 
productie 

Chronische 
inflammatie, nier/

leveraandoeningen Normale werking 
beenmerg 

Hemolyse 
paramaters  

Verdere differentiatie: 
Coombs test, 

fragmentocyten, specifieke 
testen  

Bloeding 

•  Productie 
•  Afbraak 
•  Verlies 
+ Secundaire anemie 



Indeling 
•  Pathofysiologie 

o  Productie 
•  Verminderde 

productie 
•  Inefficiënte 

erythropoëse 

o  Afbraak 
o  Verlies 
o  Secundaire 

anemie 
 

•  Morfologie 
o  Macrocytair 
o  Microcytair 
o  Normocytair 

•  Aangeboren – 
Verworven 

•  Secundaire 
anemie 



7 

•  “Thalassa” 
o  Afrika / Zuid-Oost Azië (alfa thalassemie)  
o  Mediterranaans (beta thalassemie) 

 
•  Incidentie =  4.4 per 10,000 levende geboortes 

•  Aandoening van de globineketens (alfa/beta) 
  > accumulatie ketens 
   >  hemolyse 
       minder erythropoïese 

 
  > extramedullaire hematopoïese 
   > splenomegalie, skeletafwijkingen 

1. Thalassemie 
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•  Hb = Heemring en 4 globineketens 
o  HbF = 2 alpha + 2 gamma ketens (alpha2 gamma2) 
o  HbA = 2 alpha + 2 beta ketens (alpha2 beta2) 
o  HbA2 = 2 alpha + 2 delta ketens (alpha2 delta2) 

 
 

Pathofysiologie 
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Pathofysiologie 
•  Alfa thalassemie 

o  Minder / afwezige synthese alfa ketens > excess beta 
ketens 

o  Synthese alpha ketens: 2 genen op elk chromosoom 
16  
•  1 gen deletie   > alpha thalassemie silent carrier 

                > normale biochemie 
•  2 gen deleties > alpha thalassemia trait (minor)  

               > microcytose zonder anemie 
•  3 gen deleties > hemoglobin H (HbH) met 4 betaketens  

                > microcytaire anemie, hemolyse en SM  
•  4 gen deleties > Bart's hemoglobin met 4 gammaketens    

               > fatale hydrops fetalis. 
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Pathofysiologie 
•  Beta thalassemie 

o  Minder / afwezige synthese beta ketens > excess alfa 
ketens 

o  Synthese betaketens: 1 gen op elk chromosoom 11 
o  Meer dan 200 puntmutaties beschreven, zelden 

deleties 
•  1 gen defect       > beta thalassemie trait (minor)  
        > milde microcytaire anemie  
•  2 genen defect   > beta thalassemia major (Cooley anemie)  

       > symptomen vanaf 6 maanden 
•  Mindere synthese - beta thalassemia intermedia 
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•  Beta thalassemie 

Pathofysiologie 
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Pathofysiologie 
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•  Microcytaire hypochrome anemie (MCV < 75 fl) 
•  RDW : verhoogd in ijzerdeficiëntie (90%), minder 

frequent (50%) in thalassemie 
•  Ijzerstatus 
•  Hemolyseparameters 
•  Hb elektroforese  
•  Perifeer bloeduitstrijkje: target cells 

Diagnose 
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Diagnose 

Major Intermedia Minor 
Transfusie +++ (Hb 7 g/dl) +/- (Hb 7-10) - (Hb >10) 

Icterus +++ + - 
Splenomegalie +++ ++ + 

Skeletafwijkingen ++ + - 
Laag MCV-MCH +++ ++ + 
Reticulocytose ++ + nl 
Target cellen 35% + +/- 



15 

•   Alfa thalassemia 
o  Silent carrier / trait 

•  klachtenvrij 

o   intermedia (HbH)   
•   ernstige hemolytische anemie 

o   major (Bart’s Hb) 
•   foetale hydrops fetalis in utero  

 

Kliniek 
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Kliniek 
•  Beta thalassemia 
(intermedia) / major 
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Enkel bij intermedia en major 
•  Transfusie (Target Hb > 11 g/dl) 
•  Cave ijzerstapeling > chelatie 
•  Foliumzuur en antioxidanten  
•  Splenectomie 
•  Hydroxurea (Hb F) 
•  Allogene stamceltransplantatie 
 

Therapie 
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•  Veelvuldige transfusies 
  > ijzeropstapeling hart, lever, endocriene stelsel (DM, hypogonadisme)  

•  Splenomegalie 

•  Thromboembolische events (veneus en arterieel) 
•  Osteopenie en osteoporose 

Complicaties 
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•  Definitie 
•  Primair defect in membraanproteïnen vd erytrocyt 
o  Autosomaal dominant (ankyrin, β-spectrin, or band 3 genen) > 

autosomaal recessief (α-spectrin, protein 4.2 genen) > de novo mutaties 
o  Verlies van membraan oppervlakte >intracellulair volume  
o  Osmotische fragiliteit  
o  Destructie in milt - chronische hemolyse 

•  Prevalentie 
o  1:2500 in USA 
o  vergelijkbaar in verschillende ethnische groepen. 
o  meest voorkomende erfelijke anemie Noord-Europese afkomst 

2. Sferocytose 



20 



21 

•  Kliniek: 
o  Bleek / geelzucht 
o  Splenomegalie 
o  Galstenen (bilirubinaat) 
o  Familiaal voorkomen 

•  Biochemie: 
o  anemie met reticulocytose 

•  MCV normaal of licht verlaagd   
•  MCHC verhoogd (≥34.5g/dL)  
•  RDW verhoogd  (>14) 

o  positieve hemolyseparameters 
o  sferocyten op perifeer bloeduitstrijkje  
o  EMA / osmotische fragiliteit analyse 

Kliniek en biochemie 
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•  EMA (eosin-5-maleimide) 
•  Osmotische fragiliteitstest 

Diagnose 
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•  Hemolytische crisis 
o  Geelzucht, splenomegalie, gedaald HCT, reticulocytose 
o  Geassocieerd met virale infectie 

•  Aplastische crisis 
o  Parvovirus B19 infectie 
o  Selectieve supressie van erytropoïetische progenitor cellen  in 

beenmerg 
o  Daling van Hb, reticulopenie  
o  “epidemies” binnen families met HS en parvovirus infectie op zelfde 

tijdstip 
•  Megaloblastische crisis 

o  Toegenomen anemie (macrocytair)  
o  door foliumzuurtekort (bv tijdens zwangerschap, snelle groei of 

recuperatiefase van aplastische crisis) 

Complicaties 
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•  Foliumzuursupplementatie 
•  Splenectomie (+/- CCE)  

o  vaccinatie meningococ, H. influenza en pneumococ 

Therapie 



•  Autosomaal reccesief  
•  1:700 bij Afrikaanse afkomst 
•  Puntmutatie (GAG → GTG) in 

exon 1 van het β-globine gen 
•  HbS  
•  Trait (HbAS) vs homozgyoot 

(HbSS) 
•  Chronische ziekte met acute 

crisissen door neerslaan van 
Hb S in  
o   zuur milieu   
o   lage pO2  
o  hoge temperatuur 

•  Hemolyse 

25 

3. Sikkelcelanemie 
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•  Vaso-occlusieve pijncrisis 
o  Botpijn  
o  Acuut abdomen  
o  Dactylitis/ ulcera thv benen 
o  CVA / epilepsie 
o  Avasculaire necrose 
o  Priapisme 

•  Aplastische crisis 
o  Parvovirus B19 
o  Zelflimiterend 

•  Sequestratie crisis 
o  Wanneer nog geen ‘autosplenectomie’ 
o  Geassocieerd met virale of bacteriële infectie 
o  Bleekheid, tachycardie, tachypnee, abdominale pijn en opzetting, shock door hypovolemie 

en Hb daling 
o  Urgente correctie van hypovolemie 
o  risico op recidief 50%  
o  Electieve splenectomie (cave postsplenectomie infecties)  

•  Acute chest syndroom 
o  Thoracale pijn, dyspnee, tachypnee, koorts tgv pneumonie / in situ sickling / idiopatisch 

Kliniek 
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•  Chronische hemolyse 
•  Perifeer bloeduitstrijkje 
•  Sikkeltest 
•  Hb-elektroferese 

Diagnose 
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•  Preventief! 
•  Infecties behandelen 
•  hydrateren 
•  vermijden van desaturatie en grote hoogtes 
•  Vaccinatie tegen omkapselde bacteriën 

•  Therapeutisch 
o  O2 
o  IV hydratatie (NaHCO3) 
o  Pijnstilling 
o  Foliumzuur 

•  Bloed-/wisseltransfusies 
•  Hydroxyurea 
•  Allogene stamceltransplantatie 

 

Therapie 
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•  Medische voorgeschiedenis: CLL sinds 2013 
•   Opname nav Richter transformatie naar DLBCL   
•   Therapie met R-CHOP gestart 
•  Twee dagen na start: ontwikkeling van dyspnee, hypoxie, hoofdpijn 

en algemene malaise 
•  Klinisch: milde icterus, donkere urine, SpO2 90%, bloeddruk 100/65 

mmHg 
•  Biochemie: Hb 6 g/dl,  BP 40x 10^9/L 
•  DAT negatief. Perifeer bloeduitstrijkje:  excess fragmentocyten 
•   Arterieel bloedgas: MetHb 5.3% 

 

Casus V 46j 
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•  X-gebonden enzymafwijking 
•  Oxidatieve stress door  

o  Infectie 
o  Medicatie (antimalaria, methyleenblauw, aspirine) 
o  Bonen 
  > acute intravasculaire hemolyse 
  > methemoglobinemie 

•  Resistentie tegen malaria 

4. Glucose-6-fosfaatdehydrogenase 
deficiëntie 
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Pathofysiologie 
Pentose fosfaat pathway 
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•  Dyspnee, hypoxie, algemene zwakte, hoofdpijn 
•  Hemoglobinurie, icterus 

Kliniek 
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•  Oorzakelijk agens? -> STOP 
•  O2 toediening 
•  IV vocht en transfusie 

Therapie 
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Casus V 68j 
•  Presentatie: 

o  Doorverwijzing huisarts: AAT, vermagering, graag internistisch 
nazicht. 

o  Vermoeid progressieve dyspnee d’effort. Vermagering met -10 kg 
over 6 maanden tijd.  
 Verdere systeemanamnese: reeds langere tijd  
 dyspepsie en bloating, zachtere stoelgang. 

o  Klinisch onderzoek: 110/60 mmHg, 93 bpm. Bleke conjunctiva. 
Epigastrisch drukgevoelig. 

o  Medische voorgeschiedenis: Fibromyalgie, IBS, Diabetes mellitus 
type 2 

o  Medicatie: Metformine 850 mg 2x/dag, Asaflow 80 mg 1x/dag, 
Amlor 5 mg 1x/dag, Simvastatine 40 mg 1x/dag, Ibuprofen 600 mg 
tot 3 x per dag sinds enkele dagen gezien lage rugpijn 

•  Biochemie: microcytaire hypochrome anemie met Hb 9.5 g/dL, nl WBC 
aantal, trombocytose, creat 1.5 mg/dL (baseline creatinine 1 mg/dL) 



1. Ferriprivie 

•  Epidemilogie:  
    12% wereldwijd  
•  Metabolisme: 

  
Behoefte: 
Man 1 mg/dag 
Vrouw 3 mg/dag 

 
 
•  Ijzerstatus 
 

duodenum, jejenum 



•  Oorzaken 

•  Presentatie: koilionychia, glossitis, angulaire cheilitis, Plummer-
Vinson syndroom 

•  Biochemie: Hypochrome microcytaire anemie, trombocytose, geen 
reticulocytose 

•  Behandeling 
o  Transfusie 
o  Ijzersubstitutie 

•  Oraal: voldoende hoog (200 mg/dag), voldoende lang (3-6 maanden) 
•  Parenteraal 

•  Indicaties: intolerantie, malabsorptie, dialyse-patiënten 

 

Increased demand 
for Iron 

Increased 
iron loss 

Decreased iron intake or absorption 

-Rapid growth in 
infancy or 
adolescence 
-Pregnancy 
-Erythropoietin 
therapy 

-Blood loss 
-Menses 

-Inadequate diet 
-Malabsorption from disease (Coeliac 
disease) 
-Malabsorption from surgery 
(gastrectomy, bariatric surgery) 
- Acute or chronic inflammation (hepcidin) 



BCG guidelines 2011 

+ IgA 



2. Megaloblastische anemie 
= afwijkende morfologie van de RBC door defect in DNA 
synthese è intramedullaire hemolyse 
A. Vitamine B12 deficiëntie 
•  Epidemiologie: Prevalentie 1.4% (2016, Nederland, 3324 patiënten) 

•  Metabolisme: 
Behoefte: 1-3 mcg/dag 
Opgeslagen in lever,  
reserve voor 3-4 jaar 



•  Oorzaken 

 
 
•  Presentatie: CAVE voor gecombineerde strengziekte met vaak eerst 

verlies van vibratie-zin en gewrichtpositie, en uiteindelijk ataxie 

•  Biochemie: macrocytaire hyperchrome anemie, geen reticulocytose, 
tekens van hemolyse 

•  Behandeling 
o  Oorzakelijk 
o  Substitutie (IM) 

Nutritional Malabsorption Gastric causes Intestinal causes 
-Vegans -Pernicious anemia: 

autoimmune disease, 
achlorhydria and lack of 
gastric intrinsic factor 
secretion, Parietal cell 
antibodies and Intrinsic factor 
antibodies 

-Total or partial 
gastrectomy 
-Congenital 
abcence of 
intrinsic factor 

-Intestinal stagnant loop 
syndrome: jejunal 
diverticulosis, ileocolic fistula, 
anatomic blind loop, etc. 
-Ileal resection or Crohn’s 
diseae 
-Parasites: Gardia, Taenia, 
enz.  
-Transcobalamin II deficiency 
-Imerslund 



B. Foliumzuurdeficiëntie 
•  Metabolisme: opgenomen thv jejenum 

  Behoefte: 100 mcg/dag 
  Opgeslagen in lever, reserve voor 3-4 maanden 

•  Oorzaken 
o  Dieet 
o  Verhoogd verbruik: bv: zwangerschap en borstvoeding, chronische 

hemolytische anemie, hemodialyse. 
o  Intestinale malabsorptie: bv: gastric bypass, coeliakie 
o  Medicatie: bv: methotrexaat, valproaat, trimetoprim. 
o  Genetisch (zeer zeldzaam) 

•  Biochemie: macrocytaire hyperchrome anemie, geen reticulocytose, 
tekens vanhemolyse. Bepaal foliumzuur in RBC (niet beïnvloed door recent 
dieet) 

•  Behandeling 
o  Oorzakelijk 
o  Substitutie (po; steeds Vitamine B12 defciëntie nagaan!) 
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Casus	M	62j		
•  Presentatie 

o  Koorts tot 39.3°C, hemodynamisch stabiel 
o  Sinds 14 dagen hoofdpijn en algemene malaise met 

klachten keelpijn en een productieve hoest. Verdere 
systeemanamnese negatief. Reeds 12 dagen AB 
(quid?) . 

o  Klinisch onderzoek: geen bijzonderheden 

o  Medische voorgeschiedenis: fixed drug eruption op 
NSAID, recidiverende sinusitis 

o  Huidige therapie: Avelox 400 mg 1x/dag, Nasonex 2x/
dag. 

 



•  Biochemie:  
o  Hb 9.6 g/dL (Labo mee van < 24u geleden Hb van 11.3 g/dL) 
o  WBC telling 20.93 10E9/L, linksverschuiving 
o  Bloedplaatjes telling 172 10E9/L 
o         



•  RX thorax 

 
•  CT hersenen: contrastcapterende nodule craniaal uitpuilend aan de 

laterale zijde van, en breed ingepland op het tentorium cerebelli 
(meningeoom?), uitgesproken hobbelige mucosaverdichting van paranasale 
sinussen 







Hemolytische	anemie	
= verminderde	levensduur	RBC	door	verhoogde	afbraak	
•  Classificatie:	
 Intracopuscular defects Extracorpuscular factors 

Hereditay Hemoglobinopathies 
Enzymopathies 
Membrane-cytoskeletal 
defects 

Atypical hemolytic uremic syndrome 

Acquired  Paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria (PNH) 
= intravasculaire hemolyse via 
complementactivatie door deffect in 
CD59 en CD 55; triade van hemolyse, 
pancytopenie (apalstische anemie), 
veneuze trombose 

Microangiopathic/Macroangiopathic 
hemolytic anemia 
Vitamin B12 en Foliate deficiency 
Toxic agents, Termal injury 
Drugs  
Infectious 
Auto-immune 



Extravascular destruction of RBC Intravascular destruction of RBC 
Intracorporal defects 
-Enzyme deficiencies (eg G6PDH) 
-Hemoglobinopathies 
-Membrane defects 
Extracorporal factors 
-Liver disease 
-Hypersplenisme 
-Infections 
-Oxidant agents (eg nitrites) 
-Other agents (eg copper, lead, 
medication*) 
-Large granular lymphocyte leukemia 
-Autoimmune hemolytic anemia *  

-Microangiopathic hemolytic anemia 
-Macroangiopathic hemolytic anemia 
-Transfusion reactions * (ABO, Rh, IVIG) 
-Infections (clostridium sepsis, malaria; 
DIC) 
-Paroxysmal cold hemoglobinuria, cold 
agglutinin disease * 
-Snake bites 
-Exposure to compounds with high oxidant 
potential  

* Coombs + 



Diagnose 
•  Kliniek:  

o  Klachten acuut ontstaan of juist tekens van chronische hemolyse zoals 
galstenen, hepatosplenomgealie 

o  Icterus, donkere urine 
o  Medicatie, recente transfusies 
o  Familiale anamnese 

•  Biochemie  
o  Anemie met gestegen aantal reticulocyten; complet formule 
o  Extravasculair: gestegen LDH, ongeconjugeerd bilirubine 
o  Intravasculair: gestegen LDH, laag haptoglobine, hemoglobinurie 

•  Specifieke testen:  
o  Perifeer bloeduitstrijkje 
o  Coombs test 
o  ADAMTS13, hemoglobine-electroforese, beenmergonderzoek, osmotische 

fragiliteit, genetische testen, enz. 

URGENTIES: 
-  Acute diepe daling Hb è transfusie 
-  Vermoeden TTP è plasmaferese 
-  Fulminante intravasculaire hemolyse è hydratatie 



1.	Auto-immune	hemolytische	anemie	AIHA	
= een auto-immune aandoening waarbij antilichamen zich gaan richten 
tegen de RBC 
 
•  Warme antistoffen (1-3/100 000; 37°C; 80%): meestal IgG, 

macrofagen, reticulo-endotheliaalsysteem/extravasculair 
•  Koude antistoffen (1/1000000; 4-30°C; 20%): meestal IgM, 

complementactivatie, intravasculaire hemolyse 
•  Paroxysmale koude hemoglobinurie: Donath-Landsteiner IgG  antilichamen, 

intravasculaire hemolyse 
•  Gemengd 

Te onderscheiden van andere immuungemedieerde hemolytische anemie 
o  Allo-immune hemolytische anemie 
o  Drugs-geïnduceerde hemolytische anemie 



Diagnose 
•  Perifeer bloeduitstrijkje 
•  Directe antiblobulinetest (DAT, Directe Coombstest) 



A. Warme AIHA 
•  Oorzaken 
 

 
 
•  Diagnose 

o  Kliniek: symptomen van anemie, onderliggende aandoening 
o  Extravasculaire hemolyse 
o  Perifeer bloeduitstrijkje 

 
o  Directe coombs test: DAT met Anti-IgG +, complement (C3d) +/- 
o  (Lupus anticoagulans, zo + moglijks groter risico op VTE) 

 

Primary Secundary 
-idiopathic AIHA -Systemic lupus erythematosus 

-Chronic lymphocytic leukemia 
-Other malignancy 
-Chronic inflammatory diseases (eg IBD) 
-After allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation 



•  Voorbeeld DAT Warme AIHA 



•  Behandeling 
o   1ste lijn: Prednisolone 1mg/kg per dag 

  + Substitutie van foliumzuur 
o  Rituximab (anti-CD20 (B-lymfocyten; Mabthera)) 
o  Splenectomie 
o  Intraveneuze immunoglobulines en plasmaferese 

worden als therapie beschreven doch inconsistentie van 
effect 

o  Controle van de onderliggende aandoening 

•  Opmerking: Evans syndrome: warme AIHA + 
immuungemedieerde trombopenie 





B. Koude AIHA 
•  Oorzaken 

      

 
 
•  Diagnose 

o  Kliniek: pauci-symptomatisch tot Raynaud fenomeen/acrocyanose/
necrose van extremiteiten 

o  Intravasculaire hemolyse 
o  Perifeer bloeduitstrijkje 

 
o  Directe coombs test: DAT met anti IgG-, Complement (C3d) + 
o  Koude agglutinines (antibody titer (1/512) en thermal activity) 
o  Virale screening, Immunoglobulines, eiwitelektroforse met 

immunofixatie en vrije lichte ketens op urine, beenmergonderzoek 

Primary (CADisease) Secundary (CASyndrome) 
Primary cold agglutinin disease 
(chronic hemolysis) 

-Infections (bacterial and viral): eg Mycoplasma 
penumoniae, EBV 
-Malignancy (eg lymphoma, adenocarcinoma) 
-Systemic disease 



•  Behandeling 
o  Conservatief: vermijden van koude 
o  In levensbedreidende situaties: transfusie met 

verwarmde bloedcomponenten 
o  Geen bewezen nut van systemische 

corticosteroïden noch splenectomie 
o  Rituximab in monotherapie 
o  Rituximab in combinatie met fludarabine 

(purine-analoog) of bendamustine (alkylerend 
molecule) 

o  Toekomst: Eculizumab (anti-C5) 
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•  Onderproductie => APLASIE 
•  Dysproductie => MYELODYSPLASIE 
•  Overproductie/proliferatie => MYELOPROLIFERATIEVE 

AANDOENINGEN 



•  Voorgeschiedenis 
o  OCD  

•  Medicatie 
o  Fluoxetine 20 mg, 2/d 

•  Huidig probleem 
o  6 dagen koorts, orale ulcera en pleurale pijnklachten 
o  Fluoxetine sinds 6 weken 

•  Klinisch onderzoek 
o  T 39,3°C bleek, longcrepitaties links, ulcera buccaal 

•  Labo 
o  Leukocyten 0,83*10^9/L, neutrofielen 480*10^6/L, bloedplaatjes 

34*10^9/L en milde macrocytaire anemie 10,4 g/dL.  
o  Bloedculturen negatief 
o  Hepatitis B, HIV, Hep C, parvovirus B19: negatief 

Casus: man 28j 



•  Rx thorax: infiltraat links basaal 
•  Beenmergonderzoek:  

o  Hypoplasie met onderdrukking van megakaryocytaire en 
myeloïde cellijn alsook matige depressie van de erythoide cellijn 
met toename van vetsubstantie.  

•  Therapie 
o  Imipenem en cilastine (carbapenems)  
o  Stop fluoxetine, switch naar clomipramine 

•  Verder verloop 
o  Na 3 weken een sterke verbetering bloedbeeld 
o  5 dagen na terug start fluoxetine opnieuw pancytopenie 

=> Idiosyncratische reactie met aplastische anemie 



•  < 0,2-0,3/100000/jaar 
•  Pancytopenie met hypocellulair beenmerg 
•  Etiologie:  

Aplastische anemie 



•  Kliniek 
o  Bepaald door pancytopenie 
o  Meestal eerder langzaam ontstaan van symptomen 

=> latentietijd tussen oorzakelijk agens en diagnose 
vaak weken tot maanden 

•  Diagnostische criteria 
o  Beenmergcellulariteit < 25% op botbiopt met 

cytopenie in minstens twee cellijnen 
o  Ernst wordt bepaald door diepte van pancytopenie 



•  Modified Camitta criteria 
 



•  Beenmerg 
 



•  Behandeling 
o  Zelden gunstige spontane evolutie 



•  Supportief 
o  Infectiepreventie 
o  Bloedingspreventie 
o  Bloedtranfusies 
o  Groeifactoren 

•  Androgenen   
o  Bij falen andere therapieën of bij hoge leeftijd 
o  Vooral effect op rode bloedcellen 
o  In vitro effect op telomerase gen activiteit 



•  Verworven of congenitaal (Diamond-Blackfansyndroom) 
•  Uitgesproken anemie en reticulocytopenie met afwezige 

erythropoïese 
•  Etiologie 
 

Pure red cell aplasia (PRCA) 





•  Behandeling 
o  Oorzaak (vb. tumorexcisie bij thymoma) 
o  Supportief met transfusies 
o  Parvovirus: immuunglobulines 
o  Idiopathisch: meestal goed effect op 

immunosuppressiva met glucocorticoïden (of andere 
immunosuppressiva in tweede lijn) 



•  Heterogene groep van hematologische stoornissen met 
o  Cytopenie door falend beenmerg 
o  Hoog risico op ontwikkelend van acute myeloïde 

leukemie 
•  Meestal oudere patiënten (80% boven 40 jaar) 
•  Incidentie 4-5/100000/jaar 
•  Multistepetiologie 

o  Opeenvolgende mutagene hits nodig  
o  Op vrij hoog stamcelniveau zodat alle myeloïde, 

erythroïde, megakaryocytaire en soms zelfs lymfoide 
nakomeling aangetast zijn 

Myelodysplasie 





•  Etiologie 
o  Typische ziekte door veroudering met cumulatieve intrinsieke en 

omgevingsschade op beenmerg 
•  Kliniek 

o  Atypisch: vermoeidheid, infecties of bloedingen 
•  Diagnose 

o  Cytopenie met dysplasie en functiestoornissen 
•  Meestal anemie met bi- of pancytopenie, vaak macrocytose 
•  Bloedplaatjes: groot en weinig granules, vaak slechte functie 
•  Neutrofielen: hypogranulatie, hyposegmenterend, met een andere 

morfologische afwijkingen 
•  Circulerende myeloblasten correleren met beenmergblasten en belangrijk 

voor classificatie en diagnose 
o  Beenmergbiopsie 

•  Meestal normaal tot hypercellulair maar in 20% toch eerder hypocellulair 
o  Chromosomale afwijkingen 





WHO classificatie gebaseerd op de FAB (French-
American-Britisch) cooperative group classication 





•  Prognose 
o  Zeer heterogeen 

•  30% evolueert naar acute leukemie 
•  30% overlijdt aan beenmergfalen (bloedingen, infecties) 
•  30% overlijdt aan niet hematologische oorzaken 

o  Overleving van enkele maanden tot tientallen jaren 
o  International prognostic scoring system 





•  Behandeling 
o  Afhankelijk van ziekte alsook van soort patiënt 

•  IPSS risico: dus afhankelijk van prognose van ziekte 
•  Afhankelijk van al dan niet symptomatisch 
•  Afhankelijk van leeftijd van patiënt en algemene toestand 

o  Soorten therapie 
•  Beenmergtransplantatie 
•  Supportieve therapie met transfusies en eventueel EPO 
•  Chemotherapie 
•  Immunosuppressiva 



Therapeutic algorithm for adult patients with primary MDS and low IPSS score.  

Luca Malcovati et al. Blood 2013;122:2943-2964 

©2013 by American Society of Hematology 



Therapeutic algorithm for adult patients with primary MDS and intermediate-1 IPSS score. 

Luca Malcovati et al. Blood 2013;122:2943-2964 

©2013 by American Society of Hematology 



Therapeutic algorithm for adult patients with primary MDS and intermediate-2 or high IPSS 
score.  

Luca Malcovati et al. Blood 2013;122:2943-2964 

©2013 by American Society of Hematology 



•  Beschadiging van multipotente hematopoïetische stamcellen => 
afwijkingen in drie mergreeksen  

•  Acute myeloproliferatieve aandoeningen (vb. AML) behoren hier 
niet toe want beschadiging is in rijpere stamcel en meestal maar 1 
cellijn 

•  Indeling 
o  Chronische myeloïde leukemie 
o  Chronische neutrofiele leukemie 
o  Polycythemia vera 
o  Primaire myelofibrose 
o  Essentiële trombocytose 
o  Chronische eosinofiele leukemie 
o  Mastocytose 
o  Myeloproliferatieve neoplasie, niet geclassificeerd  

Myeloproliferatieve aandoeningen 



Philadelphiatranslocatie 

JAK-2-
tyrosinekinase 



•  Klonale myeloproliferatieve aandoening 
o  Progressieve beenmergfibrose 
o  Extramedullaire hematopoïese 
o  Leuko-erytroblastaire formule 
o  Splenomegalie 
o  Uitmondend in pancytopenie 

•  1/3 voorgeschiedenis van P.V. of E.T. 
•  Gemiddelde overleving is 5 jaar 
•  20% evolueert naar acute leukemie 
•  Geen specifieke kliniek, kan wel B-symptomen geven  

Myelofibrose 
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