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Het non-hodgkinlymfoom

Fazil Baboe, Elly Lugtenburg

Klinische presentatie
NHL treedt meestal aan het licht als een pijnloze lymfeklier-

zwelling, veelal (70%) in de hals. De ziekte heeft de neiging om 

zich vroeg te verspreiden via het bloed en kan daarom op veel 

verschillende plaatsen voorkomen, dit in tegenstelling tot 

het hodgkinlymfoom. Behalve in lymfeklieren kan NHL ook 

optreden in extranodale lokalisaties zoals maag, darm, huid, 

bot of hersenen. De klinische presentatie is daarom zeer ge-

varieerd. Soms wordt de ziekte bij toeval ontdekt bij iemand 

zonder klachten. Algemene klachten kunnen bestaan uit on-

verklaarde persisterende koorts, heftig nachtzweten en on-

verklaard gewichtverlies: de zogenoemde B-symptomen.

Diagnostiek en stadiëring
Hoeksteen van de diagnostiek is het lymfeklierbiopt waarop 

klassiek histologisch onderzoek wordt verricht. Maar men 

beschikt tegenwoordig ook over aanvullende technieken, zo-

als immunofenotypering, cytogenetisch en moleculair on-

derzoek, die richting kunnen geven aan de therapeutische 

strategie en van belang kunnen zijn voor de prognose. Na de 

diagnose volgt stadiëringsonderzoek (lichamelijk onderzoek, 

beenmergbiopsie, CT- of PET-CT-scans van hals, thorax en ab-

domen) om de uitbreiding in het lichaam vast te stellen. Als 

daar aanleiding toe is, worden ook het centraal zenuwstelsel 

(CT-hersenscan en liquoronderzoek) en de testes onderzocht. 

Nadat het stadium is bepaald [tabel 1], kan tot behandeling 

worden overgegaan.

Epidemiologie en pathogenese
Het non-hodgkinlymfoom (NHL) is een verzamelnaam voor 

ongeveer vijftig verschillende klinisch-pathologische enti-

teiten die zijn omschreven in de WHO-classificatie van 2008.1 

NHL is een zeldzame ziekte, met in westerse landen een in-

cidentie van 10-15 per 100.000 in de algemene bevolking. De 

huisarts zal elke 3 jaar gemiddeld één nieuwe patiënt tegen-

komen. De incidentie neemt toe met de leeftijd: 60% van de 

patiënten is ten tijde van de diagnose ouder dan 60 jaar. In 90% 

van de gevallen ontstaat NHL in een ontspoorde B-lymfocyt, 

slechts 10% ontstaat in een T-cel. In dit hoofdstuk bespreken 

wij de twee vaakst voorkomende subtypes: het folliculair non-

hodgkinlymfoom, dat tamelijk indolent is en 20-30% van alle 

NHL uitmaakt, en het diffuus grootcellig B-cellymfoom, dat 

agressief is en 40% van alle NHL uitmaakt.

De oorzaak van NHL is niet bekend. Enkele zeldzame ty-

pen worden geassocieerd met infecties, onder andere door het 

epstein-barrvirus (EBV) dat opnieuw actief kan worden bij pa-

tiënten met afweerstoornissen, of door bacteriën zoals Helico-

bacter pylori (MALT-lymfoom van de maag) en Chlamydia psittaci 

(MALT-lymfoom van de adnexen van het oog).
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Non-hodgkinlymfoom (NHL) is een verzamelnaam voor ongeveer 
vijftig verschillende lymfomen, waarvan folliculair lymfoom (20-
30%) en diffuus grootcellig B-cellymfoom (40%) het vaakst voor-
komen. De non-hodgkinlymfomen vormen de grootste groep he-
matologische maligniteiten, maar zijn desondanks tamelijk 
zeldzaam. Bij de meeste patiënten zijn het systeemziekten die 
verscheidende lymfeklierstations en vaak ook organen aantasten. 
Systemische behandeling is daarom vrijwel altijd geïndiceerd. 
Meestal treedt een NHL aan het licht als een pijnloze lymfeklier-
zwelling, soms met zogeheten B-symptomen, algemene klachten 
zoals onverklaarde persisterende koorts, heftig nachtzweten en 
onverklaard gewichtsverlies.
Het folliculair lymfoom is vaak indolent, het diffuus grootcellig B-
cellymfoom begint als een snel progressieve lymfadenopathie en 
heeft vaak ook extranodale lokalisaties.
De behandeling van FL varieert van watchful waiting tot combi-
naties van radio-, immuno- en chemotherapie in wisselende in-
tensiteit. Allogene stamceltransplantatie biedt de enige mogelijk-
heid op genezing. De standaardbehandeling van DLBCL bestaat 
uit chemotherapie plus het monoklonale antilichaam rituximab 
(R-CHOP). Meer dan de helft van de patiënten geneest.
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 ▪ Meestal treedt een non-hodgkinlymfoom aan het licht als 

een pijnloze lymfeklierzwelling, soms met zogeheten B-sympto-
men (onverklaarde persisterende koorts, heftig nachtzweten en 
onverklaard gewichtsverlies).

 ▪ De diagnostiek bestaat uit lymfeklierbiopsie en stadiërings-
onderzoek (anamnese, lichamelijk onderzoek, beenmergbiopsie, 
CT- of PET-CT-scans van hals, thorax en abdomen).

 ▪ Folliculair lymfoom (20-30% van alle NHL) is vaak indolent, 
met lymfadenopathie en relatief weinig B-symptomen. De be-
handeling varieert van watchful waiting tot combinaties van ra-
dio-, immuno- en chemotherapie in wisselende intensiteit. Al-
logene stamceltransplantatie biedt de enige mogelijkheid op 
genezing.

 ▪ Diffuus grootcellig B-cellymfoom (40% van alle NHL) begint als 
snel progressieve lymfadenopathie, vaak ook met B-symptomen 
en extranodale lokalisaties (maag-darmstelsel, skelet, centraal 
zenuwstelsel). De standaardbehandeling bestaat uit chemothe-
rapie plus het monoklonale antilichaam rituximab (R-CHOP). 
Meer dan de helft van de patiënten geneest. Recidieven worden 
behandeld met hoge-dosischemotherapie en autologe stamcel-
transplantatie, maar slechts 25% overleeft langdurig.
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Abstract
Baboe F, Lugtenburg E. Non-Hodgkin’s lymphoma. Huisarts Wet 2013;56(9):466-71.
Non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) is a collective term for about 50 different lympho-
mas, of which follicular lymphoma (20-30%) and diffuse large B-cell lymphoma (40%) 
are the most common. Although NHL forms the largest group of haematological 
malignancies, it is relatively rare. The disease is systemic in most patients, affecting 
multiple lymph nodes and often organs. For this reason, systemic treatment is  nearly 
always indicated.
NHL often manifests as painless swelling of the lymph nodes, sometimes accompa-
nied by so-called B symptoms, general symptoms such as persistent unexplained 
fever, severe night sweats, and unexplained weight loss. Follicular lymphoma is often 
indolent, whereas diffuse large B-cell lymphoma starts as a rapidly progressive lymp-
hadenopathy and often occurs in extranodal sites. Treatment of follicular lymphoma 
ranges from watchful waiting to combinations of radiotherapy, immunotherapy, and 
chemotherapy of different intensity. Autologous stem cell transplantation offers the 
only possibility of cure. The standard treatment for diffuse large B-cell lymphoma is 
chemotherapy plus treatment with the monoclonal antibody rituximab (R-CHOP). 
Cure is achieved in more than 50% of patients.

biedt ten opzichte van wachten totdat er ook ziekteverschijn-

selen ontstaan (B-symptomen, cosmetische of mechanische 

bezwaren door vergrote lymfeklieren, bedreiging van vitale 

organen, tekortschieten van de hematopoëse door beenmerg-

infiltratie).4 Een aanzienlijk deel van de patiënten komt pas 

na een aantal jaren toe aan de eerste behandeling en ongeveer 

20% hoeft zelfs nooit behandeld te worden voor FL.

Immunochemotherapie
Immunochemotherapie is standaard de eerste behandeling 

voor FL. Ruim twaalf jaar geleden leidde de introductie van 

het monoklonale antilichaam rituximab in de kliniek tot een 

doorbraak.5 Bij FL heeft het middel de mediane overleving ver-

beterd van gemiddeld 10-12 jaar tot meer dan 18 jaar. Rituxi-

Folliculair lymfoom (FL)
Het FL (in Nederland 20-30% van alle NHL) wordt gekenmerkt 

door de chromosoomtranslocatie t(14;18), die leidt tot activatie 

van het gen dat codeert voor het anti-apoptose-eiwit bcl-2. De 

maligne cellen omzeilen hiermee de geprogrammeerde cel-

dood en verwerven zo een overlevingsvoordeel ten opzichte 

van normale lymfocyten. Het FL heeft vaak een indolent ge-

drag waarbij de meeste patiënten zich presenteren met lym-

fadenopathie en met relatief weinig B-symptomen. Vanwege 

het indolente karakter is in bijna 90% van de gevallen bij diag-

nose al sprake van een vergevorderd stadium.

Voor het folliculair lymfoom is een internationale prog-

nostische index opgesteld, de FLIPI, die op grond van vijf 

prognostisch ongunstige kenmerken bij diagnose (> 60 jaar, 

stadium III-IV, Hb < 7,4, LDH verhoogd en > 4 nodale gebieden), 

drie prognostische groepen onderscheidt met een laag, inter-

mediair of hoog risico en een vijfjaarsoverleving van respec-

tievelijk 91%, 78% en 53% [tabel 2].2,3

Behandelingen
Slechts 10% van de patiënten met FL heeft bij diagnose een lo-

kale ziekte (stadium I en beperkt stadium II); bij verreweg de 

meeste patiënten is de ziekte al uitgebreid (stadium III en IV). 

Tot voor kort bedroeg de mediane overleving 10-12 jaar, maar 

de laatste jaren is de behandeling dankzij de introductie van 

rituximab sterk verbeterd en momenteel overleeft de helft van 

de patiënten langer dan 18 jaar. Daardoor is FL een chronische 

ziekte geworden die talrijke (langdurige) remissies heeft, ge-

volgd door recidieven, remissies enzovoort, totdat de ziekte 

uiteindelijk ongevoelig wordt voor behandeling of transfor-

meert tot een agressief NHL. Dit laatste gebeurt bij 30% van de 

patiënten binnen 10 jaar na de diagnose. Er zijn verschillende 

behandelingen mogelijk [tabel 3].

Afwachtend beleid
Watchful waiting is nog altijd te verdedigen, aangezien in de tot 

nu toe verrichte gerandomiseerde onderzoeken niet is aan-

getoond dat onmiddellijk ingrijpen een overlevingsvoordeel 

Tabel 2 FLIPI: prognostische index voor folliculair lymfoom

Score Risico Percentage 
patiënten

Totale vijfjaars-
overleving

Totale tienjaars-
overleving

0-1 punten laag 36% 91% 71%

2 punten intermediair 37% 78% 51%

≥ 3 punten hoog 27% 53% 26%

FLIPI = Follicular Lymphoma International Prognostic Index. De originele FLIPI-score 
is gevalideerd vóór de registratie van rituximab, maar behoudt zijn prognostische 
waarde ook bij therapieën die rituximab bevatten.
Bron: Solal-Celigny, et al. 2004.2

Tabel 3 Behandelingen van folliculair lymfoom

stadium aanpak

I en II in principe curatieve radiotherapie van aangedane gebieden

III en IV  ▪ afwachtend beleid
 ▪ immunochemotherapie: R-CVP, R-CHOP, R-chloorambucil, 

R-F(C)
 ▪ chemotherapie, onder andere bendamustine
 ▪ radiotherapie
 ▪ radio-immunotherapie
 ▪ autologe stamceltransplantatie
 ▪ allogene stamceltransplantatie

R = rituximab; CVP = cyclofosfamide, vincristine, prednison; CHOP = cyclofosfamide, 
doxorubicine, vincristine, prednison; FC = fludarabine, cyclofosfamide.

Tabel 1 Non-hodgkinlymfoom, Ann-Arbor-classificatie

Stadium Aangedane klierstations

I één lymfeklier of

I E begrensde extranodale aandoening

II ≥ 2 lymfeklierstations (eventueel aan te geven als II2, II3 
enzovoort) aan dezelfde zijde van het diafragma of

II E ≥ 2 lymfeklierstations en begrensde aandoening van een extralymfa-
tisch orgaan of gebied aan dezelfde zijde van het diafragma

III lymfeklierstations aan beide zijden van het diafragma

III E begrensde extranodale aandoening

III S milt

III ES zowel extralymfatisch orgaan als milt

IV diffuse/gedissemineerde extranodale aandoening in één of meer 
extralymfatische organen of gebieden (te specificeren door een 
symbool), met of zonder aandoening van lymfeklieren

Alle stadia zijn onder te verdelen met het suffix A (geen klachten) of B (onverklaard 
gewichtsverlies > 10% binnen 6 maanden en/of onverklaarde koorts > 38°C langer 
dan een week en/of profuus nachtzweten).
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onderhoudsbehandeling het beste kan worden ingezet direct 

na de initiële behandeling, bij recidief of in beide gevallen. De 

behandeling kan leiden tot een lichte neutropenie en tot bac-

teriële infecties, vooral bovensteluchtweginfecties, maar in de 

meeste gevallen hoeft dit niet te leiden tot stopzetten van de 

onderhoudsbehandeling.

Chemotherapie
Naast bovengenoemde schema’s wordt ook het recent gere-

gistreerde middel bendamustine ingezet bij de behandeling 

van FL. Bendamustine is een oncolyticum met de structurele 

kenmerken van een purineanaloog en van een alkylerend 

middel, dat weinig interactie heeft met andere cytostatica. 

In een groot gerandomiseerd onderzoek is gebleken dat R-

bendamustine effectiever en minder toxisch is dan R-CHOP.17 

Recent werd bendamustine in Nederland geregistreerd voor 

de behandeling van patiënten met een indolent lymfoom die 

ongevoelig zijn geworden voor rituximab.

Radiotherapie
Radiotherapie wordt tegenwoordig gereserveerd voor de pal-

liatieve fase, wanneer het lymfoom niet meer gevoelig is voor 

chemotherapie. FL is zeer stralingsgevoelig en lokale bestra-

ling kan zinvol zijn om snelle reductie van de tumorlast en 

daardoor van de symptomen te bewerkstelligen. Veelal vol-

staat een kortdurende bestraling van 2 × 2 Gy.

Radio-immunotherapie
Het is mogelijk om intraveneus anti-CD20-antilichamen toe 

te dienen, gekoppeld aan een radio-isotoop zoals de bèta-

mab is gericht tegen het CD20-antigeen, dat aanwezig is op 

gezonde B-cellen en in vrijwel alle B-cellymfomen. Vier grote 

gerandomiseerde onderzoeken hebben laten zien dat de toe-

voeging van rituximab aan chemotherapie het responsper-

centage, de progressievrije overleving en de totale overleving 

verbetert, een effect dat onafhankelijk leek te zijn van het ge-

volgde chemotherapieschema.6-9

In Nederland gebruikt men als initiële behandeling veelal 

het schema R-CVP (rituximab met cyclofosfamide, vincristine 

en prednison). Aangezien de toevoeging van rituximab de toxi-

citeit van de chemotherapie niet verhoogt, zal men zowel bij de 

primaire ziekte als bij recidieven bij voorkeur een combinatie 

van immuno- en chemotherapie toepassen. Intensievere sche-

ma’s als R-CHOP (rituximab met cyclofosfamide, doxorubicine, 

vincristine en prednison) leiden tot een langere progressievrije 

overleving, maar niet tot een betere totale overleving.

Omdat er voor FL geen curatieve behandelingen zijn, is er 

veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van rituximab 

als onderhoudsbehandeling. Zo’n behandeling moet bij voor-

keur weinig toxisch zijn. Rituximab als onderhoudsbehande-

ling is onderzocht na inductie met rituximab monotherapie 

(als initiële behandeling en bij recidief),10,11 na inductie met 

chemotherapie alleen (als initiële behandeling)12 en na induc-

tie met immunochemotherapie (als initiële behandeling en 

bij recidief).13-15 In al deze onderzoeken bleek de onderhouds-

behandeling wel de progressievrije overleving duidelijk te 

verbeteren, maar niet de totale overleving – dat laatste kon al-

leen in een meta-analyse worden aangetoond.16 In het meest 

gebruikte toedieningsschema wordt rituximab twee jaar lang 

elke drie maanden toegediend. Het is nog onduidelijk of deze 

Figuur Diverse stadia van het maligne lymfoom

Stadium IIStadium I Stadium III Stadium IV
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met rituximab is behandeld. Maar ook hier is de index na de 

introductie van rituximab nogmaals gevalideerd en heeft hij 

zijn prognostische betekenis behouden, al zijn er kleine ver-

schillen.20

Naast de IPI-score zijn ook moleculair-biologische eigen-

schappen van de tumor van belang voor de prognose, maar 

deze worden in de kliniek nog niet algemeen gebruikt.21

Primaire behandeling
De standaardbehandeling van het DLBCL bestond decennia-

lang uit de combinatie van cyclofosfamide, doxorubicine, vin-

cristine en prednison (CHOP). Hoewel bij 80% van de patiënten 

een respons optrad, kwamen recidieven vaak voor en behaalde 

slechts 35-40% een ziektevrije overleving van 4 jaar.22 Net als 

bij andere B-cellymfomen heeft het anti-CD20-antilichaam 

rituximab hierin verandering gebracht. Het middel heeft de 

totale overleving met 10-15% verbeterd zonder toename van de 

toxiciteit, en het is tegenwoordig een essentieel onderdeel van 

de behandeling bij zowel jongere als oudere patiënten.23-27 De 

R-CHOP-kuur wordt om de 2-3 weken toegediend. Na maxi-

maal 6-8 kuren is meer dan de helft van de patiënten genezen.

De behandeling hangt onder meer af van het stadium van 

de ziekte, de leeftijd van de patiënt en de IPI-score. Bij stadium 

I geeft men veelal 3 R-CHOP-kuren, al dan niet gevolgd door 

radiotherapie.28 In verder gevorderde stadia worden veelal 

6-8 kuren toegediend. Met name bij het tweewekelijkse R-

CHOP-schema geeft men ook granulocyte-colony-stimulating factor 

(G-CSF) om de duur van de granulopenie tussen de kuren te 

verkorten zodat men de dosisintensiteit kan handhaven.29

Bij recidief
Hoge-dosischemotherapie en auto-SCT vormen de stan-

daardbehandeling voor patiënten jonger dan 65 jaar met een 

recidief, mits de ziekte gevoelig is voor een tweede chemothe-

rapie. Wegens grote kans op complicaties is deze behandeling 

niet geschikt voor patiënten boven de 65-70 jaar. Het enige 

gerandomiseerde onderzoek naar de toegevoegde waarde van 

rituximab bij hoge-dosischemotherapie is van Nederlandse 

oorsprong.30 Van de jongere patiënten geneest uiteindelijk on-

geveer 50% alsnog, maar uit recent onderzoek is gebleken dat 

patiënten die na een eerste behandeling met R-CHOP geen 

respons toonden of recidieven ontwikkelden, in tweede in-

stantie veel moeilijker te behandelen zijn.

Tegenwoordig overleeft slechts 25% van de patiënten 

langdurig na de stamceltransplantatie.31 Voor ouderen met 

een recidief DLBCL is geen curatie mogelijk en is een even-

tuele therapie louter palliatief. Tweedelijns chemothera-

straler yttrium-90. Het antilichaam bindt dan aan de CD20-

positieve lymfoomcellen en het radio-isotoop doodt de cellen. 

Op deze wijze bereiken hoge doses radioactiviteit de plaatsen 

waar het lymfoom zich bevindt, terwijl de schade aan vitale 

organen beperkt blijft. Eén injectie kort nadat met chemo-

therapie een remissie is bereikt, levert een verlenging van de 

progressievrije overleving met drie jaar op.18 De voornaamste 

bijwerking is een passagère beenmergdepressie.

Autologe stamceltransplantatie
Autologe stamceltransplantatie (auto-SCT: met stamcellen 

van de patiënt zelf) wordt in Nederland niet vaak toegepast. 

Het afnemen van autologe perifere bloedstamcellen, gevolgd 

door chemotherapie in zeer hoge dosis of totale lichaamsbe-

straling waarna reïnfusie van de stamcellen plaatsvindt, kan 

wel de progressievrije overleving verlengen, maar niet de to-

tale overleving. Vrijwel alle patiënten ontwikkelen na de be-

handeling toch weer een recidief.

Allogene stamceltransplantatie
Allogene stamceltransplantatie biedt de enige mogelijkheid 

op genezing. Toegepast in tweede of latere remissie geneest 

ongeveer de helft van de patiënten door het graft-versus-

lymfoomeffect, veroorzaakt door T-lymfocyten in het trans-

plantaat. De hiermee gepaard gaande graft-versus-hostziekte 

in combinatie met infecties leidt echter bij 10-20% van de pa-

tiënten tot dodelijke complicaties. Bij patiënten tot 70 jaar, die 

geen comorbiditeit hebben, is dit de standaardbenadering. Als 

donor fungeert bij voorkeur een HLA-identieke broer of zuster, 

maar het kan ook een niet-verwante donor zijn.

Een nieuwe ontwikkeling is het verwerven van hematopo-

etische stamcellen uit navelstrengbloed. De stamcellen wor-

den na bewerking opgeslagen in een ‘navelstrengbank’. Het 

voordeel hiervan is een ruim aanbod, zodat de wachttijd voor 

een stamceltransplantatie niet lang hoeft te zijn. Nadelen zijn 

een verhoogd risico op het niet-aanslaan van het transplan-

taat en trager herstel van het immuunsysteem.

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL)
Het DLBCL, verantwoordelijk voor 40% van alle NHL, is een ver-

zameling van verschillende klinische varianten. Anders dan 

bij het folliculair lymfoom is het karyotype van DLCBL vaak 

erg complex, met veel chromosomale afwijkingen. Meestal 

begint de ziekte als een snel progressieve lymfadenopathie en 

in veel gevallen zijn er ook B-symptomen (koorts, nachtzwe-

ten, gewichtsverlies). Vaak zijn er ook extranodale lokalisaties, 

bijvoorbeeld in het maag-darmstelsel, de botten en het cen-

traal zenuwstelsel.

Net als voor het folliculair lymfoom geldt voor het DLBCL 

een internationale prognostische index (IPI) op basis van 

prognostisch ongunstige factoren: leeftijd > 60 jaar, klinisch 

stadium III of IV, performance status (maat voor conditie van de 

patiënt) ≥ 2, serum-LDH hoger dan normaal en meer dan één 

extranodale lokalisatie [tabel 4].19

Evenals de FLIPI is de IPI gevalideerd in een cohort dat niet 

Tabel 4 IPI: prognostische index voor diffuus grootcellig B-cellymfoom

Score Risico Totale vijfjaarsoverleving Complete remissie

0-1 punten laag 73% 87%

2 punten laag-intermediair 51% 67%

3 punten hoog-intermediair 43% 55%

4-5 punten hoog 26% 44%

Bron: A predictive model 1993.19
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Aanbevelingen voor de huisarts
De non-hodgkinlymfomen vormen de grootste groep hema-

tologische maligniteiten. Bij de meeste patiënten zijn het 

systeemziekten die verscheidende lymfeklierstations en vaak 

ook organen aantasten. Systemische behandeling is daarom 

vrijwel altijd geïndiceerd. Het monoklonale antilichaam ri-

tuximab heeft de behandeling en prognose van zowel het 

indolente FL als het agressieve DLBCL sterk verbeterd. Rituxi-

mab wordt in eerste en tweede instantie toegepast in combi-

natie met chemotherapeutica, en bij het FL ook zelfstandig 

als onderhoudsbehandeling. De ziektevrije en de totale over-

leving van patiënten met een FL zijn sterk verbeterd, en ook 

patiënten met DLBCL genezen vaker. Er zijn vele nieuwe mid-

delen in onderzoek, en het zal de komende jaren een grote 

uitdaging zijn om die in te passen in de huidige therapie-

schema’s. Nieuwe behandelingsmogelijkheden moeten aller-

eerst in onderzoeksverband worden uitgezocht, omdat alleen 

dan hun waarde binnen het therapeutisch arsenaal goed te 

bepalen is [tabel 6]. Voor de huisarts is het van belang de B-

symptomen tijdig te herkennen zodat een NHL al in een vroeg 

stadium kan worden vastgesteld. Ook het herkennen van the-

rapiegerelateerde complicaties is belangrijk. Met name snelle 

antibiotische behandeling van neutropene koorts kan de the-

rapiegerelateerde sterfte doen afnemen. ▪
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Klinische lessen
voor H&W gevraagd
Klinische lessen in H&W zijn een door 

lezers hooggewaardeerde rubriek. Aan 

de hand van één of twee patiëntenca-

sussen wordt aandacht gevraagd voor 

een opmerkelijk diagnostisch traject, 

klinisch beloop of een medisch basis-

principe. Deze rubriek biedt de schrij-

ver de mogelijkheid een ervaring te 

delen en de lezers de mogelijkheid 

te leren van wat een collegahuisarts 

heeft meegemaakt. Omdat de rubriek 

zo nauw aansluit bij de dagelijkse 

praktijk willen wij u aanmoedigen uw 

praktijkervaring door middel van een 

klinische les met de lezers van H&W te 

delen.

Als u een casus voor ogen heeft, 

bedenk dan eerst waar deze het best 

past: in de rubriek klinische les of ca-

suïstiek. Een klinische les draait, an-

ders dan de rubriek casuïstiek, niet 

om een pure beschrijving van een 

ziektebeeld maar om de lering die col-

legahuisartsen kunnen trekken uit de 

gepresenteerde casus. De patiënten-

casus beschrijft stapsgewijs, vanaf de 

eerste presentatie door de patiënt, de 

gedachten van de huisarts gedurende 

het diagnostisch proces. De beschreven 

casussen dienen ter illustratie van een 

boodschap, die u elders in het artikel 

met feiten verantwoordt.

Overweegt u een klinische les te schrij-

ven? Kijk dan op onze website voor de 

auteursinstructies (http://www.henw.

org/voorauteurs) Bij vragen kunt u 

contact opnemen met hoofdredacteur 

2823500). ▪

Just Eekhof


