
Een 72-jarige patiënte consulteert 
omwille van vermoeidheid, duidelijke 
vermagering en anorexie, gepaard 
met horror carnis en zwarte 
stoelgang.

In 1999 onderging ze 
een tumorectomie met 
okselklierevidement voor een 
borstcarcinoom in de linkerborst, 
stadium pT2pN0M0, gevolgd door 
chemotherapie en bestraling. 
Als medicatie gebruikt zij 
chronisch een NSAID (non-
steroidal anti-inflammatory 
drug), acetylsalicylzuur, een 
bisfosfonaat samen met calcium, een 
cholesterolverlagend middel en sinds 
kort ook Tramadol retard. 

Het bloedonderzoek toont een 
inflammatoir beeld (CRP 23 
mg/l), een milde leukocytose met 
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linksverschuiving, een normocytaire, 
normochrome anemie (Hb 9,8 
g/dl) en een verhoogde LDH – 
lactaatdehydrogenase (982 U/l). 
Verder heeft de patiënte een normaal 
aantal bloedplaatjes, alsook een 
normale nierfunctie en levertesten. 

Eerste vermoeden
Gezien de anemie en melena moeten 
we eerst een hoge gastro-intestinale 
bloeding uitsluiten. De verhoogde 
LDH-waarde is hiermee echter niet 
verklaard. 

De patiënte wordt dus in eerste 
instantie verwezen voor gastro-
intestinale investigatie. Uit 
echografisch en echo-endoscopisch 
onderzoek blijkt een onregelmatig 
verdikte en geülcereerde wand van de 
maagfundus, met aanwezigheid van 
enkele bolronde, echoarme nodi in de 

bovenbuik. Dit wordt bevestigd op de 
CT-scan.

Mogelijke diagnoses
»  maagulcera
»  maagcarcinoom
»  maaglymfoom
»  metastasen van borstcarcinoom
»  …

(Antwoord: zie pagina 12)
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de cytostatica Vosaroxin, Elacytarabine 
en Clofarabine kunnen de klassieke 
nevenwerkingen van chemotherapie 
optreden (beenmergonderdrukking, 
mucositis) terwijl de meer gerichte 
behandelingen zoals Volasertib en 
Gemtuzumab hiertoe veel minder 
aanleiding geven. 

Een belangrijke studie die net in het 
Hematologisch Centrum werd beëindigd 
en waarvan de resultaten op korte termijn 
beschikbaar zullen zijn, is de AML-AZA-
001-studie waarin het hypomethylerend 
agens 5-azacitidine (Vidaza) – reeds in 
gebruik voor hoogrisico myelodysplasie – 
vergeleken wordt met standaardtherapie 
in geval van nieuw gediagnosticeerde 
AML bij de oudere patiënt. De resultaten 
van deze studie kunnen in de toekomst de 
standaardtherapie bij dit type patiënten 
volledig veranderen. 

Een belangrijk voordeel is dat 
Vidaza minder myelotoxisch is dan 
standaardchemotherapie en zelfs 
ambulant kan worden toegediend zonder 
verblijf in de isolatieafdeling. 

Het is duidelijk dat de prognose van 
AML op termijn alleen maar kan 
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verbeteren door klinische studies. 
Naast de studies geïnitieerd door de 
farmaceutische industrie neemt het AZ 
Sint-Jan Brugge-Oostende AV ook deel 
aan meer academische studies van de 
EORTC Leukemia Group, waarvan het 
Hematologisch Centrum sinds vele jaren 
een “core member” is.  
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De omvang van het letsel en de 
begeleidende adenopathieën doen 
meteen denken aan een maligne 
proliferatief proces. Hierbij staat een 
kwaadaardig maagcarcinoom op de 
eerste plaats. Ook een lymfoom van de 
maag behoort tot de mogelijkheden. 
Vooral het verhoogde LDH-gehalte is 
hiervoor suggestief. 

Een andere mogelijke associatie tussen 
verhoogd LDH en anemie is hemolyse. 
In het geval van hemolyse verwacht 
men een verlaagd haptoglobine, 
reticulocytose en eventueel een indirecte 
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hyperbilirubinemie, wat hier niet het 
geval is. 

Metastasen van het vroegere 
borstcarcinoom zijn niet uitgesloten, 
maar weinig waarschijnlijk gezien 
het tijdsinterval en de pN0-status bij 
diagnose. Bij een lobulaire variant 
van het borstcarcinoom zijn aberrante 
metastasen echter niet ongewoon.

Om tot een weefseldiagnose te komen, 
wordt besloten om via endoscopische 
weg biopten te nemen uit de rand 
van het geülcereerd tumoraal 

proces in de proximale maag. Het 
anatomopathologisch onderzoek wijst 
uiteindelijk op een grootcellig B-cel non-
Hodgkin lymfoom.

Dit heeft opnieuw te maken met 
de onrijpheid van de prefrontale 
cortex. Door een chronische ziekte 
bijvoorbeeld wordt deze regio sterk 
aangesproken. Bij extra stimuli 
van deze regio heeft dat een 
decompensatie tot gevolg.

Besluit
De hersenen van tieners ondergaan 
significante veranderingen. Deze 
gebeuren niet lineair, niet uniform 
en zijn afhankelijk van hersenregio 
en geslacht. De frontale cortex, 
verantwoordelijk voor het rationeel 
denken, het plannen en controle over 
de emoties, is pas volledig ontwikkeld 
wanneer men de volwassen leeftijd 
heeft bereikt. Het emotionele 

centrum draait op volle toeren 
onder invloed van de hormonen. De 
grote plasticiteit van de hersenen is 
afhankelijk van positieve en negatieve 
ervaringen. 

De nieuwe inzichten in 
hersenontwikkeling vormen een basis 
voor de aanpak van tieners met een 
chronische ziekte. Tieners zijn over 
het algemeen opstandige patiënten 
met een slechte therapietrouw en 
risicogedrag, wat zich uit in een 
slechtere metabole controle. Dit leidt 
tot uiteenlopende emoties bij de arts, 
patiënt en ouders. In het AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende AV gaat de dienst 
Pediatrie deze emoties en frustraties 
niet uit de weg, maar kiest men 

voor een multidisciplinaire aanpak. 
Tijdens de behandeling benadrukken 
artsen de positieve aspecten van de 
puberteit, en profiteren zij van deze 
unieke periode van creativiteit en 
flexibiliteit. De pediaters stellen de 
puber in staat om zelf oplossingen 
aan te reiken en op die manier zien 
zij vooruitgang in de behandeling. Ze 
leiden en begeleiden de puber bij het 
maken van soms emotioneel geladen 
en/of risicovolle keuzes. 

Contact
Campus Sint-Jan: 
Tel.: 050 45 27 40
E-mail: pediatrie@azsintjan.be

Campus Henri Serruys: 
Tel.: 059 55 52 48
E-mail: ve855@azsintjan.be
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