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Afwijkingen in de bloedanalyse

• Signalen die hematologisch probleem doen vermoeden?

• Aanwijzingen voor een andere of secundaire etiologie?

• Anamnese/klinisch onderzoek 



PBO (perifeer bloedbeeld)
Rode bloedcellen = erytrocyten

Witte bloedcellen = leukocyten

Bloedplaatjes = trombocyten

WBC-differentiatie: geautomatiseerde of machinaal

Manuele of microscopische WBC-differentiatie  = cytomorfologisch nazicht

Bloeduitstrijkje: afwijkingen in vorm van RBC, bloedplaatjes, … ? Denk maar 
aan sferocytose, Howel- Jolly



Sferocyten en Howell-Jolly lichaampjes



Geautomatiseerde celtelapparatuur

• aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes

• witte bloedceldifferentiatie

• concentratie hemoglobine

• volume aan rode bloedcellen in volbloed (hematocriet)

• gemiddelde volume van de rode bloedcellen (MCV)

• gemiddelde hoeveelheid hemoglobine per rode bloedcel (MCH)

• gemiddelde concentratie hemoglobine per rode bloedcel (MCHC)

Hoe: Impedantie- en lichtverstrooingstechnieken



Afwijkingen PBO
In (absoluut of relatief): te veel of te weinig

In : bv. sferocyten, normocytair – macrocytair, …

Aanwezigheid van (al dan niet pathologisch)

Aanwezigheid van aggregaten: thrombocytenaggregaten, rouleaux, …



Hematopoëse



Trombopenie (<150,000/µl)
Bloedplaatje leeft ongeveer 7 à 10 dagen

Richtwaarden: 
>10 000/µl in rustige omstandigheden (aandacht voor AHT, in afwezigheid v 
koorts, hyperleukocytose, stollingsproblemen, sepsis)
>20,000/µl in geval van bovenstaande cofactoren
>25,000/µl: bij inname van aspirinederivaten (Asaflow, Cardioaspirine), 
uiteraard in het geval van secundaire preventie
>30,000/µl: interventies met minder invasief karakter (bv. jugulariscatheter).
>40-50,000/µl: onder therapeutische anticoagulatie (Marevan, DOAC’s,… )
>50,000/µl voor ingrepen en lumbaalpunctie, pleurapunctie, subclavia-CVC
> 100,000/µl: voor hersenen- of ruggenmergheelkunde



Trombopenie:
Patiënt met 60,000/µl thrombocyten. 

Labo formuleert opmerking: thrombocytenaggregaten. 

Wat zou de arts als volgende stap ondernemen?

Controle bloedplaatjesaantal op citraatbuis om pseudothrombopenie
uit te sluiten!



Trombopenie: 
stoornis in aanmaak, destructie of pooling

:  HIT, APS, DIC, TMA, PNH: controleer fragmentocyten en fribrinogeen / D- dimeren.

: organomegalie?

: levercirrose met portale hypertensie, doch ook verminderde aanmaak 
thrombopoïetine

: haptoglobine onderdrukt? LDH gestegen? Evan’s syndroom: hemolyse met anemie en 
thrombopenie: COOMBS-test positief?

: HIV, HCV, EBV, Parvo, mazelen, VZV, rubella, ...

thrombopenie, ook wel genoemd. Kan eerste teken zijn van een reumatologische 
ziekte, denk maar aan SLE met/zonder antiphospholipide syndroom (APS). Ook 
medicamenteus geïnduceerde AL.

: VITB12 en FZ deficiëntie uit te sluiten

: myelosuppressieve medicatie (chemo?), belangrijk alcoholgebruik, drug induced: bv. 
Kinine, anticonvulsiva, methotrexaat voor reumatoïde artritis,… 

: zeldzaam, belang van goede familiale anamnese

MDS, AML, PNH, maligne beenmerginfiltratie?



Trombocytose (> 400 000/µl)
Reactief (secundair) of primair (myeloproliferatieve aandoening, MPN)

Secundair: 
• Splenectomie (vaak ook leukocytose initieel)
• Postoperatief, infecties (inflammatie en cytokine gedreven)
• Brandwonden, trauma
• Auto-immune ziekten
• Ferriprieve anemie
• Acuut bloedverlies of acute hemolyse
• Medicamenteus
• Maligniteit

MPN: verhoogde productie door klonale beenmergafwijking
• Essentiële thrombocytose (ET)
• MF (myelofibrose)
• Polycythemie (indien ook erythrocytose aanwezig)
• Maar kan ook bij: CML, MDS-RS -T



Trombocytose: risico’s?
Indien reactief: 

• Te tolereren, spontane resolutie te verwachten. 

• Asaflow tijdelijk associëren. 

CAVE: trombocytose kan verhoogde bloedingsneiging induceren! 



Primaire trombocytose
Sympt: hoofdpijn, duizeligheid, visusstoornissen, paresthesie, …

Kan gepaard gaan met: hepatosplenomegalie. 

B- symptomen / pruritus in geval van fibrotische component. 

Maar ½ asymptomatische bij diagnose. 

Complicaties: hemorrhagische en thrombotische episodes

Prognostisch gunstig, maar klein percentage kan evolueren naar myelofibrose of AML

Bloedbeeld: TC > 450 x 10^9/L, soms ook reuzenplaatjes, megakaryocyten in bloed, soms 
leukocytose (mild), al dan niet met myeloïdevoorlopers. 



Leukocytose (3.650-9.300/µl)

- neutrofilie?

- basofilie? 

- lymfocytose? 

- monocytose?

Meest voorkomende redenen van een discrete leukocytose? Van een leukocytose met 
sterke linksverschuiving of neutrofilie? 

- circulerende myeloïde voorlopers? 

- circulerende plasmacellen?

- circulerend blastenpercentage?



Leukocyten
• granulocyten: granulen aanwezig, 

onderverdeeld in 3 soorten: de 
basofiel, de neutrofiel en de 
eosinofiel.

• agranulocyten: geen granulen 
aanwezig, onderverdeeld in 
lymfocyten, de monocyten en de 
macrofagen.

• elk hun eigen specifieke functies, 
uitgevoerd door; 
• Celvraat (fagocytose)
• Degranulatie
• Presenteren van antigenen aan andere 

cellen, die op hun beurt cellen aanzetten 
tot het produceren van antilichamen.





Leukocytose



Leukocytose: 
Relatief of absoluut ? 

Referentiewaarden: 

• Neonati: 2.000 – 16.500/μl

• Kinderen: 1.500 – 8.000/μl

• Adolescenten en volw: 1.000 – 4.800/μl

• T-cellen: 55 - 830% (T-Helper 28-57%, T-Cytotoxisch 10-39%)

• B-cellen: 6 - 19%

• NK-cellen: 7 - 31%

op perifeer bloed

Reactief of klonaal/maligne?

op perifeer bloed



Leukocytose: 
Reactieve oorzaken:

• Infecties: EBV, HIV, CMV, mazelen, rubella, bof, influenza, hepatitis, 
adenovirus, coxsackie, polio, HTLV, pertussis, bartonella henselae, 
toxoplasmose, …

• Niet-infectieuze oorzaken: DRESS, stress, post-splenectomie, hypoxie, acute 
stress, tabagisme,…

-> vaak atypische lymfocyten bij infecties 



Lymfocytose

FLOWCYTOMETRIE

= immunofeno-
typering



Flowcytometrie
• Aantonen specifieke celkenmerken op de buitenkant van of binnen in 

de cellen

• Onderscheid tussen T- en B- lymfocyten, myeloïde cellen, rijpe en 
onrijpe cellen, etc.

• celkenmerken worden aangetoond met antistoffen waaraan een 
vlaggetje vastzit

• Antistoffen zijn genummerd (CD-nummers)

• Vlaggetje is meestal fluorescerende kleurstof, detectie vlaggetje 
m.b.v. van flowcytometer



Flowcytometrie



Flowcytometrie: begrip CD

• Cluster of Differentiation for human leukocyte antigens

• Eén CD-nummer staat voor één merker (leukocyten-antigen) 
waartegen een groep van verschillende antistoffen gemaakt is

• Adhv nummering uniforme terminologie



Voorbeeld: kenmerken van B-cel differentiatie 



Van Dongen J. en Hooijkaas H., Flowcytometrische immunodiagnostiek, nieuwe ontwikkelingen en hun toepassingen, 1998 Erasmus Universiteit Rotterdam / 

Academisch Ziekenhuis Rotterdam, p174 - 177



Leukocytose: 
Hematologische oorzaken:

- Veelal monotone lymfocytenpopulatie met karakteristieke afwijkingen

- Voorbeelden: MBL, CLL, HCL, FL, LGL, ALL



Voorbeeld: B-cel pathologieën



Voorbeeld: B-cel pathologieën



Flowcytometrie: toepassingsgebieden

• Classificatie en indeling acute leukemie

• Classificatie en indeling chronische lymfatische leukemie (CLL) en 
varianten van indolente lymfomen

• Na therapie meten van eventuele restziekte (MRD)

• Aantonen van afwijkende cellen in andere weefsels dan bloed of 
beenmerg (bv. liquor, lymfklier)



Lymfocytose: premaligne en maligne oorzaken

MBL: monoclonale B- lymfocytose

1. monoclonale populatie B-cellen <5.000/μl

2. gedocumenteerde monoclonaliteit (zware keten rearrangement of 
lichteketen restrictie) 

3. geen systemische symptomen 

4. geen auto - immune of infectieuze aandoening.

Indien > 5000/µl: CLL 

Indien <5000/µl, maar systemische klierpakketten: SLL



Lymfocytose: premaligne en maligne oorzaken

MBL: 

• ongeveer 4% van de populatie (100 x prevalentie van CLL!), neemt toe 
met leeftijd (tot 16% in > 60 jaar?)

• meestal toevallige vondst

• evenknie van MGUS (als premaligne conditie)

• Eerste keer zien wij hen na 6 maanden terug (labo en KO), nadien
eventueel jaarlijks

• Minder data bekend dan bij MGUS: 1.1% per jaar progressie naar CLL 
met nood aan therapie.



Soms geen flowcytometrie noodzakelijk om als iets te besluiten om de consultatie.
Wat zien we? Zeer suggestief voor welke aandoening? 

Gumprechtse
schollen  of  
schaduwen = 
kapot gestreken 
cellen

CLL



Hyperleukocytose

Is dit hetzelfde als leukostase? 

Definitie: leukocyten >100 x109/l

Leukostasis: symptomatische hyperleukocytose of leukocytose,

zoals kortademigheid, longinfiltraten, visus klachten, neurologische 
symptomen



Hyperleukocytose: is dit een probleem?
Belang een onderscheid te maken tussen acute of chronische 
leukemieën! 

Acuut: problematiek van de ‘grote’ stamcel 

Chronisch: problematiek van de meer mature en kleine lymfatische of 
myeloïde witte bloedcel 



Hyperleucocytose: probleem?
CLL 150.000/µl

T- PLL 600.000/µl 

ALL 100. 000/µl 

AML 55.000/µl

Wie gaat er potentieel naar intensieve zorgen?

Myeloblast: frequent 3 à 4 rode bloedcellen groot + bovendien cytokinevrijstelling

Stel er is geen leukostase, waar moeten we nog angst voor hebben?



Leukostasis



Casuïstiek
Beperkte leukocytose 

+ basofilie

+ trombocytose

+ enkele metamylocyten en myelocyten

-> Ideeën? 

-> Welke test bepalen we bij? Doen we nog een 
extra-investigatie?

PCR voor BCR- ABL fusiegen of FISH voor t(9;22) 



Casuïstiek
79 jarige man
cytopenie in 2 lijnen + leukolymfocytose + Gumprechtse + adenopathieën

CLL 

Behandeling met Ibrutinib
in 2de lijn 

BTK- i met werkzaamheid 
downstream van de B- cel 
receptor 

Wat zien we? Angst?



Ibrutinib
• ANTIPROLIFERATIE

• REDISTRIBUTIE weefsel gelokaliseerde CLL cellen → bloedbaan 

Dus: Snel wegsmelten van de adenopathieën

Stijging van het absolute lymfocytenaantal!

Meestal transiënt en normaliserende binnen de 8 maanden, doch in 
een beperkte fractie van CLL patiënten zal dit > 12 maanden bestaan en 
dit is niet gecorreleerd met een ongunstige PFS. 



Leukopenie, in dit geval pancytopenie

Welke diagnosen worden vermoed?

Welke informatie zou je nog graag 
kennen?  

Hoe gaan we dit nu aanpakken?



Leukopenie
Acuut of chronisch? Bv. acute leukemie vs. MDS

Hepatosplenomegalie? Bv. HCL

Adenopathieën? 

Anorexie? 



Pancytopenie of Leukopenie
• Beenmergpunctie aan de orde! 

• Te meer daar geen FZ- of Vitamine B12- deficiëntie en geen acute 
hemolyse, noch organomegalie. 

• Sternaalaspiraat of cristabiopsie? 

Voorkeur: 



MDS: ineffectieve hematopoëse, myelo
(beenmerg), dysplasie (uitrijpingsstoornis)
• Preleukemisch

• Gestoorde aanmaak, misvormde en niet goed uitgegroeide bloedcellen.

• Door slechte kwaliteit van de geproduceerde bloedcellen wordt een 
belangrijk deel van deze bloedcellen al vernietigd voordat zij het beenmerg 
verlaten. Onstaan van cytopenie(ën)

• Gemiddelde leeftijd bij diagnose 65 à 75 jaar. 

• 90% van de gediagnostiseerde patiënten zijn ouder dan 50 jaar. 

• Incidentie: 3,6 à 4,1 per 100.000 per jaar. > 70 jaar: 20 per 100.000 /j.



Pancytopenie of Leukopenie

https://hematologiegroningen.nl/protocollen/download/?id=8339

70j dame 
Borstca waarvoor bestraling tem 6 
maanden terug, Nolvadex. 

WBC 3400/µl, lymfocytose (68%)
ANC slechts 707/µl! Zeer discrete 
macrocytaire anemie bij Hb 11g/dl. 
TC 170,000/µl.

Vergeet ook niet de mogelijkheid 
van een acute leukemie! 



Enkele vragen: 

• Mag je circulerende blasten hebben?
Antwoord: neen, normaal in het beenmerg zijn de blasten of de stamcellen aanwezig in <5% . In de bloedbaan circuleren deze 
niet. Wel bijvoorbeeld bij recuperarie na sepsis, na myelosuppressieve chemo bij het verlaten van de aplasiefase of na G- CSF-
stimulatie.

• Mag je normoblasten hebben in het perifere bloed hebben? 
Ja, na belangrijk bloedverlies of bij hemolyse.

• Risicofactoren voor een acute leukemie door schade aan genetisch materiaal van de hematopoïetische
voorlopercellen: 

- Congenitale chromosomale abnormaliteiten vb. Down, Turner, Klinefelter,…
- Bestraling
- Chemicaliën en medicatie: benzeen, chemo,…
- Virussen: HTLV, EBV
- Immuundeficiënties
- Chronische beenmergdysfunctie(MDS, myeloproliferatieveaandoeningen, aplasie, PNH,…)



Enkele vragen:
• Neutropenie graad 4 (< 500/µl): 

• Koorts: moet ik binnen komen of mag de huisarts antibiotica starten? 
• Steeds en ASAP om vasoplegie bij septische shock en opname op IZ te voorkomen

• Moet ik bij opname om welke reden dan ook, in beschermende isolatie? 
• Hangt van de onderliggende ziekte af. 

• AML blijft 4 weken opgenomen t.o.v. CHOP patiënt

• Welk risico lopen de langdurig neutropene patiënten nog, naast klassieke 
bacteriële en virale infecties?

Hoe screenen we dit?  

HRCT voor aplasiefase

Galactomannan 2x/week op bloed



Galactomannan op serum of BAL

Galactomannan
= celwand of 
antigeen van 
Aspergillus
fumigatus. 

Detectie adh
van ELISA

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(04)01045-X/abstract


Casus
• B-CLL

• 73j M

• verdubbeling lymfocytose en trombopenie als behandelingsindicatie

• Start Rituximab- Bendamustine 15/12/2016



Wat zien we? Verklaring?

15/12/2016 22/12/2016



Wat zien we? Verklaring?
• Anurie 

• ECG: extreme QRS verbreding

• Algemene malaise en futloos 
sinds 12u deze middag. 

• Rond 21u gevallen, doch geen 
bewustzijnsverlies. 



Tumor lyse parameters
• Significante reductie in aantal 

leukocyten

• Acute nierinsufficiëntie (AKI)

• HyperK

• HyperP

• HypoCa

• Hyperuricemie

• Beperkt verhoogd LDH

• Thrombopenie
(myelosuppressie, critical illness)

• Hypofibrinogeen (verbruik ikv
critical illness, potentieel 
instellend DIC*)



Tumor lyse pathway



Kalium en Calcium

Kalium

• Zeer constante bloedwaarde: 3,6 
– 5 mmol/L

• Hyper of Hypo K kan 
hartritmestoornissen 
veroorzaken

• Kan levensbedreigend zijn

• Beïnvloeding door voeding 
(fruit, groenten, chocolade,…)

Calcium

• Opbouw van bot, een rol bij het 
samentrekken van spieren en bij 
stolling van ons bloed. 

• Het calciumniveau in ons lichaam 
wordt gereguleerd door 
parathormoon (PTH), calcitonine 
en vitamine D.

• HyperCa: Metastasen, MM, 
sarcoïdose, hyperparathyroïdie

• Corrigeren voor albumine!



Casuïstiek: 67j V, labo n.a.v. pijn in de heup, Hb 4,6g/dl. 
Tip: belangrijke oorzaak van hyperCa in de hematologie!



Welke testen zal de arts aanvragen? Welke ziekte?

Flowcytometrie Eiwitelectroforese en immunofixatie



SPE(P): serum proteïne elektroforese
Een monoklonale band zichtbaar als scherp afgelijnde band in het 
elektroforesepatroon. Meestal bevindt deze zich in de gammafractie, 
maar ook in de bèta- en zelfs alfa-2 fracties kan een M-piek zich 
bevinden. 



SPEP

• Let op: zelfs bij normaal totaal eiwit en normale morfologie van de 
bèta- en gammafracties, zelfs bij normale kwantificatie van de 
immuunglobulines, kan een monoklonaal eiwit aanwezig zijn. 

• Dit is voornamelijk het geval bij patiënten met een lichte keten MM. 
Door het lage moleculair gewicht van deze lichte ketens worden deze 
snel gefiltreerd in de nier. Ook kleine hoeveelheden M-proteïne die 
zich in de betafractie bevinden (vnl. IgA) zijn soms moeilijk op SPE 
terug te vinden. 



Immunofixatie

• Afwijking op elektroforese -> 
immunofixatie

• Teneinde de monoclonale piek 
te identificeren. 

• Adhv antistoffen tegen IgG, IgM, 
IgA, kappa en lambda. 

• Indien enkel een lichte keten kan 
gevisualiseerd worden, wordt 
verdere immunofixatie
uitgevoerd met anti-IgE en anti-
IgD



Pancytopenie obv beenmerginvasie: belang van 
botboor
Cytomorfologie : Beenmerg : 

Celarme beenmergpreparaten 
met perifere bloedbijmenging.

Plasmocytose tot 25% 
met atypie. 

Het aantal plasmacellen is 
mogelijk onderschat, gezien de 
aanwezigheid van beschadigde 
cellen.

Hypercellulair beenmerg 

Bijna volledig ingenomen door 
plasmacellen. 



Multiple Myeloom: definitie

Sandra Rome. http://www.diagnosticimaging.com/multiple-myeloma/current-
diagnosis-and-management-multiple-myeloma



Multiple Myeloom: definitie



Plasmaceldyscrasie



Plasmacelleukemie

• Meest agressieve vorm plasmaceldyscrasie

• Circulerend > 20% plasmacellen of > 2000/µl 

• Primair of secundair (leukemische transformatie uit een MM)

• Infauste prognose met mediane overleving van 7 maanden met 
standaard therapie. De nieuwe therapeutische mogelijkheden doet 
de mediane overleving waarschijnlijk stijgen naar mediaan tussen 18 
en 36 maanden. 

• De aanwezigheid van ≥ 5% circulerende plasmacellen in MM heft 
eenzelfde ongunstige impact als PCL. 

Van de Donk NWCJ, Lokhorst HM, Anderson KC, Richardson PG. How I treat plasma cell leukemia. Blood. 2012;120(12):2376-2389. doi:10.1182/blood-2012-05408682.
Granell M. et al. Prognostic impact of circulating plasma cells in patients with multiple myeloma: implications for plasma cell leukaemia definition. Haematologica Mar 

2017, haematol.2016.158303; DOI: 10.3324/haematol.2016.158303 



Waar letten wij op tijdens therapie op dagkliniek?

• CRA(B) criteria

• Evolutie Ig (paraproteïne)

• Zo plateaufase bereikt FLC en SPEP : 
nog extrafractie? Indien geen 
extrafractie meer, controle IF. 

• Secundaire hypogamma?

• Effect therapie op PBO: nood aan ESA 
(Aranesp®)?

• Circulerende plasmacellen?

• Ernst lymfopenie cfr Dexamethasone
en PCP risico zo CD4 <200/µl of 
lymfocyten <400/µl

• Glycemie



Casus 6: Casuïstiek: 64j V

Nausea, hoofdpijn, paresthesieën, intermittente
epistaxis

Wat is uw diagnose? Wat moet er gebeuren? 



M. Waldenström - Hyperviscositeit
IgM is een groot eiwit en maakt het bloed
stroperig of visceus.

Normale bloeddoorstroming in de kleine
bloedvaatjes komt in het gedrang.

Het IgM kan de zenuwbanen beschadigen:
polyneuropathie.

Symptomen: 

- Verwardheid

- Duizeligheid

- Visusstoornissen

- Tinnitus of gehoorsbeperking

- Tintelingen

Waarom zien we hyperviscositeit bij een

IgM van 60g/L en veel minder frequent bij 

een IgG van 60g/L ikv een MM? 

De klassieke eerste lijn therapie bestaat uit 

R-CD (Rituximab- Cyclofosfamide –
Dexamethasone). 

Waarop moeten we bedacht zijn? 

Hoe pakken we dit in de praktijk aan?



Ig M gedraagt zich als een pentameer

Thermofisher.com



Casus
• 69j V

• AML – inductiechemotherapie

• Serieel bekijken van 
bloedresultaten: wat valt op?

• Je mag 1 bijbepaling doen: 
suggesties?

 

   23/04/17 22/04/17 21/04/17 

  Hemoglobine     8.3     9.3       11.2     g/dL  11.8-14.8   

  Bloedplaatjes    52     100        127     10E3/µL  171-374  

  Witte bloedcellen     1.50    12.00       21.40     10E3/µL  3.65-9.30  

Differentiatie WBC op perifeer bloed : Microscopische diff         

  Neutrofiele granulocyten         9.1          %  38.9-74.9  

  Lymfocyten           25.8       %  16.1-46.9  

  Monocyten           9.1        %  4.0-10.7  

  Eosinofiele granulocyten         0.0          %  0.4-5.0  

  Basofiele granulocyten         0.0         %  0.2-1.0  

  Metamyelocyten          1.0          %  0-1  

  Blasten           55.1      %  0  

  Protrombinetijd  46     48        78     %  70-120  

  INR    1.71  1.66   1.16    0.9-1.1  

  Fibrinogeen      260     mg/dL  200-400  

  aPTT   43.3     41.2        32.5     sec  28.9-38.1  

  Fosfor     1.35     1.32       0.79     mmol/L  0.80-1.45 

  Creatinine  0.74     0.79       0.98     mg/dL  0.55-0.96 

  LDH    477     355        305     U/L  105-233 



Casus
1. Instellende myelosuppressie 
met gr. 4 neutropenie 

2. Verlengde PT en aPTT

3. Beperkt oplopend P en LDH: 

   23/04/17 22/04/17 21/04/17 

  Hemoglobine     8.3     9.3       11.2     g/dL  11.8-14.8   

  Bloedplaatjes    52     100        127     10E3/µL  171-374  

  Witte bloedcellen     1.50    12.00       21.40     10E3/µL  3.65-9.30  

Differentiatie WBC op perifeer bloed : Microscopische diff         

  Neutrofiele granulocyten         9.1          %  38.9-74.9  

  Lymfocyten           25.8       %  16.1-46.9  

  Monocyten           9.1        %  4.0-10.7  

  Eosinofiele granulocyten         0.0          %  0.4-5.0  

  Basofiele granulocyten         0.0         %  0.2-1.0  

  Metamyelocyten          1.0          %  0-1  

  Blasten           55.1      %  0  

  Protrombinetijd  46     48        78     %  70-120  

  INR    1.71  1.66   1.16    0.9-1.1  

  Fibrinogeen  113  121  260     mg/dL  200-400  

  aPTT   43.3     41.2        32.5     sec  28.9-38.1  

  Fosfor     1.35     1.32       0.79     mmol/L  0.80-1.45 

  Creatinine  0.74     0.79       0.98     mg/dL  0.55-0.96 

  LDH    477     355        305     U/L  105-233 



Stolling: back to basics?



Stolling / Hemostase: vaatwand, 
bloedplaatjes en stollingseiwitten

3 majeure 
spelers

3 fasen

hier: 
primaire 
hemostase



Secundaire hemostase: de stollingscascade 

vereenvoudigde stollingscascade, naar DE MAERTELAERE E. HET ANTICOAGULEREND EFFECT VAN LAAG MOLECULAIR GEWICHT HEPARINES: 
EVALUATIE VAN VERSCHILLENDE METHODES. Masterproef 2013-2014. UGent



Secundaire hemostase: 
stollingscascade 

DE MAERTELAERE E. HET ANTICOAGULEREND 
EFFECT VAN LAAG MOLECULAIR GEWICHT 
HEPARINES: EVALUATIE VAN VERSCHILLENDE 
METHODES. Masterproef 2013-2014. UGent



Tertaire fase: fibrinolyse

• Balans tussen coagulatie en inhibitie van die coagulatie.µ

• Belangrijke rol voor het : productie van stollingsinhibitoren: 
TFPi, antithrombine, stikstofmonoxide en prostacycline. 
• Zorgen voor vasodilatatie en inhibitie van verder coagulatie. 

= opp.receptor van endoteel en bindt thrombine
waardoor kan binden. Deze bevordert de fibrinolyse.

(Tissue Plasminogeen Activator) wordt door endotheel vrijgesteld 
oiv cytokines. TPA bindt fibrine en zet plasminogeen om tot plasmine. 
Plasmine breekt fibrine af tot 



Kanker: hypercoagulatie
• Gestoorde hemostase

• Sedentarisme

• Chirurgische ingrepen 

• Catheters en infusen 



Heparine, LWMH
• indirect werkende anticoagulantia

• nood aan antitrombine voor hun 
werking

• i.t.t. NOAC’s of ook wel DOAC’s
genoemd (rechtstreeks factor Xa of 
factor IIa inhiberen)

• vitamine K-antagonisten inhiberen de 
vitamine K-afhankelijke carboxylering
van glutamineresidu’s van verschillende 
stollingsfactoren:  VII, IX, X, proteïne C 
en proteïne S

Benzon et al., 2013



PT (prothrombinetijd) en APTT (activated partial
thromboplastinetijd)

Citraatbuis -> chelator van 
calcium

Onvoldoende gevulde buis: 

- Verhouding bloed/citraat ↓
- Gevolg: APTT en PT ↑
- Te veel citraat voor de 
(lagere) hoeveelheid plasma!



Vereenvoudigd:

• Protrombinetijd (PT): gevoelig voor FII, FVII, FIX, FX en fib, FV, FX

• INR: gestandaardiseerde PT-bepaling speciaal voor vitamine K-
antagonisten/coumarines. 
• INR = (PT patient/PT normal)ISI

• ISI: International Sensitivity Index; Een specifieke waarde voor elke type test 
gekalibreerd tegen de internationale PT.

• Activated partial-thromboplastin time (APTT): gevoelig voor FVIII, FIX, 
FXI, FXII en fib, FII, FV



Anti-fosfolipide antilichamen
FV, FVIII, FVII, FIX, FX, FII binden op 
phospholipiden! Lupusanticoagulans

Anticardiolipine Ig G of Ig M
Anti-Beta2-glycoproteïne1 Ig G of Ig M

Bij inflammatie of sterke CRP-stijging, 
ikv auto-immuniteit, ikv maligniteit 
(paraneoplastisch). 

Antiphospholipide antilichamen + 
thrombose (of zwangerschaps
gerelateerd event) = APS



En nu oefenen! 
• Geïsoleerde PT verlenging

• Geïsoleerde aPTT

• Verlengde aPTT en PT

• Verlaagd fibrinogeen als eerste teken van instellend DIC (diffuse 
intravasculaire coagulopathie) of TMA (thrombotische micro-
angiopathie)



DIC



DIC
• Thrombocyten daling 

• “Laag” fibrinogeen: niet stijgen van fibrinogeen t.o.v het CRP (acute fase 
eiwit)

• Daling van de PT (%) en stijging van de aPTT (sec) 

• Verlaagde AT III, protein C, protein S … 

Globaal meestal netto balans die doorslaat naar hypercoagulopathie,
zeldzaam bloedingsneiging.

Diffuse micro-thrombose t.h.v het perifeer vaatbed t.h.v organen met
verbruik van stollingsfactoren doch gezien bloedafname centraal gebeurd op
labo indruk van verhoogde bloedingsneiging!



DIC: wanneer?
• Majeure (schedel) traumata
• Complicaties van zwangerschap en bevalling, zoals: eclampsie, 

vruchtwaterembolie,…
• Brandwonden
• Ernstige leverziekte 
• Ernstige pancreatitis
• Maligniteiten (paraneoplastisch)
• Bacteriële endotoxins (subtiel bij bacteriële infecties)
• Endotheliale schade ikv sepsis bv. Meningococcen, pneumococcen

(karikaturaal)
• Antigen-antilichaam complexen bij bv. SLE



DIC: denken we terug aan onze casus
• Komt voor bij ongeveer 10% van de acute leukemieën

• Bij diagnose 
• Na therapie-initiatie
• Zeer klassiek bij een Acute Promyelocytaire Leukemie (APL a.k.a. AML M3)

Vermoedelijk omdat de blasten ook in de kleine vaatbedden blijven hangen en voor shear
stress zorgen met beschadiging endotheel. 

• APL: 
• 5 à 10% van de AML
• 80% gepaard gaand met stollingsproblemen, m.n. diffuse intravasale stolling met bloedingsneiging
• DIC komt veel meer voor in APL, dan in gelijk welke  acute leukemie. APL blasten laten 

weefselfactor los, naast cancer procoagulant en verhoogde expressie Annexin-II
• Hoewel prognostisch gunstige leukemie, echter hogere mortaliteit de eerste uren/dagen tgv het 

hoge bloedingsrisico

Fenaux et al. Semin Hematol; 2001, 38 (13-25)
Choudry et al. Am J Hematol 2012; 87: 596-603



Hypofibrinogeen: denken we terug aan onze 
casus

Andere klassieker = ASPARAGINASE (Kidrolase®, Oncospar® …) 

Verminderde eiwitsynthese en verhoogde klaring van stollingseiwitten 
(zowel procoagulanten, als evenwel profibrinolytische factoren en 
antitrombotische eiwitten). 

Appel IM. Asparaginase en hemostaseproblematiek Asparaginase 
and problems in hemostasis. Ned Tijdschr Hematol 2011;8:170-7



Anemie, MCV en ijzer

• Hemoglobine: zuurstoftransport (rode bloedcellen)

• Myoglobine: zuurstofopslag  (spieren)

• Cytochromen in mitochondrien: energie, Cytochroom P450 in lever: 
detoxificatie enzymes



Haem - Fe - ijzer



Fe: te kennen begrippen

• Ferritine: maat voor Fe-reserve (Fe depot in de lever)

• TSAT (transferrine saturatie)
• Transferrine is een van de transporteiwitten in het bloed die ijzer draagt

• Transferrine receptor (TfR1 en TFR2) bevinden zich op de cel

• Mate van verzadiging met ijzer op deze receptor

• Hemoglobine (Hb): maat voor bloedarmoede

• MCV (mean corpuscular volume): maat voor grootte van de RBC



MCV
MCV (mean corpuscular volume): maat voor grootte van de RBC. 

-> microcytair (microcytose) = laag MCV <80fl

-> macrocytair (macrocytose) = hoog MCV, > 100fl



Macrocytose: meest voorkomende oorzaken

- verhoogde bloedaanmaak door bloedverlies (jonge RBC, genaamd 
reticulocyten, zijn groter dan de reguliere ‘oude’ RBC) 

- toxisch: overmatig alcoholgebruik (meestal gepaard met GGT- stijging)

- een te trage schildklierwerking (hypothyreoïdie)

- een tekort aan vitamine B12 en/of foliumzuur

- beenmergaandoeningen (MDS,…) 

- gebruik van bepaalde geneesmiddelen: 
Folaat antagonisten, vb methotrexaat. Purine analogen, vb 6-mercaptopurine, 6-
thioguanine, azathioprine, aciclovir, Cyclophosphamide, Procarbazine, 
Hydroxycarbamide , Arsenicum…



Vitamine B12: hoe krijg je tekort?
- Dieet: veganisten of vegetariër (enkel in dierlijke producten)

- Malabsorptie: 
- Maagzuur en verteringsenzymen essentieel voor afsplitsen vitamine B12 van voedingseiwitten in 

maag.

- Binding aan de intrinsiek factor (glycoproteïne afgescheiden door de maagmucosa)

- VitB12- intrinsiek factor- complex zal zich binden aan receptoren in het ileum.

- Dus:
- gebrek aan maagzuur (maagzuurremmers, gastrectomie)

- verminderde productie van intrinsiek factor, auto-immuniteit met antilichamen tegen de 
maagcellen 

- auto-immune of inflammatoire aantasting van maagsdarmslijmvlies (denk maar aan Crohn, 
parasitaire infecties, ileumresectie ) 

- verhoogd gebruik (zwangerschap, …) kunnen een vitamine B 12 tekort induceren. 



Foliumzuur: hoe krijg je tekort?

- Opname via voeding: groene groenten en fruitsoorten (braambessen, 
aardbeien, mango, …), maar ook in volkorenproducten, zuivel en 
vlees.

- Kleine opslag van FZ in lever (voor 6 weken) 

- Verlies van FZ via urine

- Verhoogde behoefte in zwangerschap, bij borstvoeding, bij kanker of 
hemolyse

- Verminderde opname darmen (coeliackie), maar ook malnutritie door 
alcoholgebruik, malabsorptie door bepaalde geneesmiddelen zoals 
methotrexaat, barbituraten, … 



FZ en VitB12: nauwe relatie

Betrokken als co-enzymes bij vorming van purine en pyrimidine, 
bestanddelen van DNA. 

Betrokken bij omzetten van bepaalde aminozuren (bouwstenen, bv. 
Homocysteïne naar methionine).

Ernstig tekort leidt tot megaloblastenanemie: macrocytaire anemie met 
megaloblastaire erytropoïese: 

Deficiëntie in DNA synthese en aberrante celgroei. RNA synthese is niet 
afhankelijk van deze coenzymes waardoor een asynchronie optreedt 
tussen kern en cytoplasma uitrijping.



Reticulocyten
• Normaal in bloed tussen 0.5 % en 1.5 % of in absolute waarden 

tussen 25.000 en 75.000/µl

• Absolute waarde = aantal RBC x reticulocyten percentage



• Reticulocytose? 
-> hoog: bloeding of hemolyse?

-> laag: normo- , micro- of macrocytair? 

• Microcytaire anemie met lage reticulocyten: waar denk je aan? 



Niet iedere 
microcytaire
anemie is het 
resultaat van 
ijzergebrek, 
maar vaak!



Hepcidine als regulator van
Fe- opslag en absorptie

Pietrangelo A, N Engl J Med 2004
Ganz T, Physiol Rev 2013



Ferritine - ijzerdeficiëntie

Absoluut ijzertekort: 
- Ferritine <20 µg/L (bij menstruerend

persoon)
- Ferritine < 100 µg/L in patient met 

chronische inflammatie, kanker, … 

Hulpmiddel: TSAT 
Transferrine saturatie
= serumijzer/transferrineconcentratie
normaal: TSAT 20-45 %



Microcytose

Aangepast uit Selleslag D, presentatie getiteld Te veel en te weinig ijzer. 11 maart 2017. Terug te vinden op 

http://www.kgbn-habo.be

Sideroblastische

anemie
• Erfelijk

• Vorm van MDS- RS 

(vroeger RARS)

• Alcohol

• Lood

• Isoniazide, linezolide

http://www.kgbn-habo.be/


Globinesynthese
Beta-thalassemia minor:

Toename van Hb A2, (Hb F)

Alfa-thalassemie minor :

DNA-analyse

Familieonderzoek



Globinesynthese

Embryo --------------- Volwassenen
HbF +++++ (α2γ2) 30e week HbF + ( < 0.5 %)
HbA + (α2β2) HbA +++++ (> 95%)
HbA2 + (α2δ2) HbA2 + (2 –3.5%)

Taher et al, Lancet 2017



Te veel ferritine
• Erfelijk: primaire of erfelijke hemochromatose

• Verworven: secundaire hemochromatose, na polytransfusie, ikv
dyserythropoïese

-> genetische testen voor HFE-mutaties op bloed ikv primaire 
hemochromatose

-> Ferritine > 200 μg/L (vrouw), > 300 μg/L (man), in combinatie met 
een TSAT > 45%

-> DD: Insulineresistentie syndroom geassocieerd met ijzeroverbelading



Insulineresistentie syndroom geassocieerd met 
ijzeroverbelasting

• Hoog ferritine + normale TSAT+ metabool syndroom of 
insulineresistentie + non alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

• Genetische testen vallen negatief uit

• MRI lever: milde tot matige ijzerstapeling

• Nut van aderlatingen: controversieel



Hematocriet

Volume van het bloed dat 
door de rode bloedcellen 
(erytrocyten) wordt 
ingenomen, weergegeven als 
een fractie van het totale 
bloedvolume.

Door Pirumbaut - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19805768



Polycythemie of erythrocytose

• Secundaire oorzaken: 
• Epo-producerende neoplasmata (Renaal celcarcinoom, Hepatocellulair ca,...)
• Chronisch longlijden
• Rechts-links cardiale shunting
• Slaapapneu, Pickwick syndroom (obesitas)
• Chronisch stikstofmonoxide vergiftiging
• Hormonale stimulatie (testosteron,…)
• Hoogtestage of frequent duiken,… 
• Tabagisme

• Primaire of polycythemia rubra vera: klonale myeloproliferatieve 
neoplasie. 



PV – hoe zoeken we dit uit?

• Bloedafname voor CO-
Hb, Erythropoïetine-
spiegel, JAK2V617F 
mutatie 

• Cristabiopsie: 
hyperproliferatief
beenmerg? 

• Behandeling: aderlating 
en/of cytoreductieve
therapie met Hydrea



Niet voor dummies: Casuïstiek
• 32j M allo SCT (MAC-MUD) voor 

relapse HL

• Engraftment onder Rapamune en 
Prograft. 

• Progressieve trombopenie en LDH. 
Stabiele anemie (Hb 8g/dl). 

• Niet septisch

-> Wat bij te bepalen? 

-> Waar denken we aan?

D0  =18/11/16



Niet voor dummies: Casuïstiek



Shistocyten / Fragmentocyten in combinatie met Hemolyse 
(LDH elevatie, onderdrukt hapto)

Hemolyse: 

• Mechanisch: bv. Shear stress thv
hartleppen

• March hemoglobinuria: RBC 
gaan kapot thv de capillairen van 
de voet

• Hemolyse ikv brandwonden

• MAHA

• Auto- immune hemolyse



MAHA: vorm van Tx- geassocieerde TMA

Endotheelschade door: 

- Conditionering (TBI)

- Medicatie (Calcineurine-inhibitoren: Neoral en Prograft)

- Sirolimus (Rapamune)

- GvHD

- Infecties (Aspergilluse, CMV)

- …



Microangiopathische

-> hemolytische anemie en RBC framentatie

-> trombopenie

Gevolg: microthrombi

I.t.t. andere vorm van TMA: 

• TTP: MAHA kent een ADAMTS13 activiteit > 10%

• aHUS: MAHA kent geen dysregulatie van het alternatieve complementsysteem.

TMA posttransplant kan zowel vroeg als laat na SCT optreden.

Zo toxiciteit van calcineurine remmers: vaak vroeg en gunstige prognose na staken van agens.

Per definitie Negatieve DAT en IAT !



DAT en IAT
directe en indirecte COOMBS

In hematologie wordt dit 
regelmatig aangevraagd sinds de 
introductie van een bepaalde 
immunotherapie? 

Daratumumab of anti-CD38 
monoclonaal antilichaam

EsDifferent.com

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6m4O1sebdAhVOa1AKHWAlCooQjB16BAgBEAQ&url=https://nl.esdifferent.com/difference-between-direct-and-indirect-coombs-test&psig=AOvVaw1ufQFlCcBU-Yqx2TQudMhL&ust=1538522588876585


Daratumumab

Janssen – Darzalex – Praktische gids

Vals positieve coombs

Genotypisch 
compatiebele rode 
bloedceltransfusies 

Cave monoclonale 
fractie kan in de eiwit 
electroforese van MM-
patiënt nog beperkte 
piek geven, terwijl er 
vermoedelijk CR 
bereikte is



Rode bloedcel indices
MCH = Mean Corpuscular Hemoglobin

= gemiddelde hemoglobine gehalte van de RBC

= (Hemoglobine (g/dL) x10 )/ aantal RBC (/L)

MCHC = Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration

= gemiddelde hemoglobine concentratie van de RBC. 

= (Hemoglobine (g/dL) x100) / Hematocriet (%) 

MCHC kan te laag, normaal of te hoog zijn: respectievelijk hypochroom, normochroom of

hyperchroom.

MCHC kan gedaald zijn bij ferriprieve anemie, maar dat is zeker niet altijd het geval.

Sferocyten (in kader van hereditaire sferocytose of hemolytische anemie) zijn typisch 
hyperchroom.



https://historyandthenews.wordpress.com/2017/01/14/what-a-week-trumpputin-rubio-vs-
tillerson-williamsburg-drops-the-axe-big-week-for-the-national-park-service-public-history-
obamas-last-act-is-the-history-lesson-we-need/


