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Summary
The diffuse large B-cell lymphoma is the most frequent histological subtype of non-Hodgkin’s lymphoma. 
In about 5% of patients with diffuse large B-cell lymphoma, metastasis in the central nervous system occurs 
causing epilepsy, encephalopathy or neurological deficits. MRI, examination of the liquor cerebrospinalis 
and pathology of a stereotact biopsy are diagnostic tools. The risk of central nervous system disease is 
associated with a raised LDH serum concentration and involvement of more than one extra nodular site. 
The prognosis is unfavourable despite chemotherapy or radiotherapy. More prospective investigation is 
needed to evaluate the current knowledge of risk factors, treatment and value of prophylaxis.

Samenvatting
Het diffuus grootcellig B-cel lymfoom is het meest frequente histologische subtype van een non-hodg-
kinlymfoom. Bij ongeveer 5% van de patiënten met een diffuus grootcellig B-cel lymfoom treedt er een 
metastasering op naar het centraal zenuwstelsel met epilepsie, encefalopathie of focale neurologische 
uitval als gevolg. De diagnose wordt gesteld door beeldvorming ovv ‘nuclear magnetic resonance’, onder-
zoek van de cerebrospinale liquor en anatomopathologisch onderzoek van een stereotactisch biopt.  
Een verhoogde lactaat dehydrogenase-concentratie in het serum en de aantasting van meer dan één 
extranodale site zijn het sterkst geassocieerd met een verhoogd risico op een recidief van het centraal 
zenuwstelsel, waarbij de prognose ongunstig is, ondanks chemo- en eventuele radiotherapie. Er is op dit 
ogenblik meer prospectief onderzoek nodig om de huidige inzichten betreffende risicofactoren, behan-
deling en het nut van profylaxe kritisch te evalueren.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:196-203)

Metastasering van het diffuus 
grootcellig B-cel non-hodgkinlymfoom 
naar het centrale zenuwstelsel
 
Metastasis of the diffuse large B cell non-Hodgkin’s lymphoma to the central 
nervous system

D. Cloet1, dr. F. Debruyne2   

Inleiding
Non-hodgkinlymfomen (NHL) bestaan uit een hetero-
gene groep van maligne tumoren van het lymfoïde 
weefsel afgeleid van de klonale expansie van B-cellen, 
T-cellen, Natural Killer-cellen of hun precursoren. Het 
diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DGBCL) is het meest 
frequente histologische subtype van NHL.1,2 De classi-
ficatie volgens Hiddemann et al. deelt deze lymfomen  

 
in volgens klinisch gedrag: indolent, agressief of zeer 
agressief (zie Tabel 1).3 Na het voorstellen van een casus, 
worden in dit artikel de incidentie, het verloop en de 
risicofactoren tot het ontwikkelen van een laattijdige 
metastasering van een DGBCL in het centraal zenuw-
stelsel (CZS) besproken. Verder komen ook het patho-
fysiologische mechanisme, de symptomatologie, de prog- 
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nose en de behandelingsmogelijkheden aan bod alsook 
de preventie ervan.

Casus
Een 67-jarige patiënte werd opgenomen op de afdeling 
neurologie in verband met een snel progressief demen-
tieel beeld. De medische voorgeschiedenis omvatte een 
navelbreuk, een operatieve ingreep voor de ziekte van 
Reclus, nefrolithiasis en een whiplash. Vier jaar voor de 
huidige opname werd de diagnose van een diffuus groot 
B-cel lymfoom gesteld op basis van lymfeklierbiopt van 
een submandibulaire halsklier. 
Skeletscintigrafie bevestigde een stadium III grootcellig 
lymfoom met lokalisaties in de hals, axilla en  peritone-
aal tot in de liezen. Zij werd behandeld met R-CHOP 

(rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 
prednisolon) met complete remissie. In de follow-up tot 
zes maanden voor de opname was er geen bewijs van 
recidief.
Neurologisch onderzoek bij opname toonde een gestoorde 
aandacht, desoriëntatie in tijd en ruimte en een ontremd 
gedrag. Overigens was het klinisch neurologisch onder-
zoek normaal.
Een bloed- en urineonderzoek toonde geen afwijkingen. 
Een MRI-hersenen toonde een contrastcapterend letsel 
diep temporaal links tegenaan de temporale ventrikel-
hoorn omgeven door perilaesioneel oedeem, een tweede 
ruimte-innemend proces diep pariëtaal posterior links 
en een zwak contrastaankleurend letsel paraventriculair 
van de rechter frontale hoorn (zie Figuur 1, pagina 198).

Tabel 1. Classificatie van non-hodgkinlymfomen volgens Hiddeman et al.3 

B-cel      T-cel

Indolent Indolent

chronische lymfocytaire leukemie/klein lymfocytair lymfoom grootcellige lymfocytaire leukemie, T- & Natural Killer-cellen

lymfoplasmacytair lymfoom/immunocytoom mycosis fungoides/ Sézary-syndroom

Waldenström macroglobulinemie slapende en chronische volwassen T-cel leukemie en 
lymfoom (HTLV-1-gerelateerd)

harige cellen leukemie

splenisch marginale zone lymfoom

marginale zone lymfoom/MALT B-cel lymfoom

folliculair kleincellig lymfoom graad 1 en gemengd kleincellig 
graad 2

Agressief Agressief

prolymfocytair lymfoom prolymfocytair lymfoom

plasmacytoom/multipel myeloom perifeer T-cellymfoom, ongespecificeerd

mantelcellymfoom angio-immunoblastair lymfoom

folliculair grootcellig lymfoom graad 3 intestinaal T-cellymfoom

diffuus grootcellig B-cel lymfoom anaplastisch grootcellig lymfoom (T en nul cel)

primair mediastinaal grootcellig lymfoom

hooggradig B-cel lymfoom, burkitt(achtig)lymfoom

Zeer agressief Zeer agressief

precursor B-lymfoblastair lymfoom precursor T-lymfoblastair lymfoom/leukemie

burkittlymfoom/B-cel acute leukemie volwassen T-cel lymfoom/leukemie

plasmacelleukemie
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In het kader van de multipliciteit van de aankleurende 
haarden en de lokalisatie in nabijheid van het ventrikel-
systeem, werd bij deze patiënte met een voorgeschiedenis 
van non-hodgkinlymfoom aan een intracerebraal lym-
foom gedacht. Anatoom-pathologisch onderzoek na een 
stereotactisch biopt van het linker pariëtale letsel beves-
tigde de diagnose van een recidief van het diffuus groot-
cellig B-cel non-hodgkinlymfoom. Op basis van het 
immuunhistochemisch profiel (CD 10 negatief, BCL-6 
positief en MUM-1 positief) betrof het een diffuus 
grootcellig B-cel non-hodgkinlymfoom, non-germinal 
center type. Om de uitgebreidheid van dit recidief te 
beoordelen, werd ook nog een FDG PET/CT gedaan, 
waarbij uitgezonderd twee FDG-avide nodulaire letsels 
in de linker hersenhemisfeer, geen extracerebrale tumor-
haarden gevonden werden. 
Voor verdere coördinatie van de behandeling werd 
patiënte overgebracht naar de afdeling Hematologie.  
Er werd een behandeling voorgesteld met hoge doses 
methotrexaat en eventuele adjuvante radiotherapie, maar 
gezien de slechte prognose en op verzoek van patiënte, 
werd gekozen voor palliatieve zorg. Zij overleed ongeveer 
vijf weken na de opname.

Incidentie en beloop 
Globaal genomen treedt tijdens het ziekteverloop van 
een NHL een invasie in het CZS op in ongeveer 5-10% 
van de gevallen.4,5 Er bestaan echter grote variaties tussen 
de verschillende subtypes van NHL. Bij zeer agressieve 
lymfomen, zoals bijvoorbeeld het burkittlymfoom, kan 
CZS-aantasting in 30% tot 50% van de gevallen voor-
komen.5-7 Bij het DGBCL treedt een CZS-disseminatie 
in 2-9% van de gevallen op.5,8 Invasie in het CZS treedt 
relatief snel op na de initiële diagnose, meestal binnen 
het eerste jaar.9 Bij het merendeel van de patiënten 
treedt deze metastasering op tijdens of korte tijd na het 
beëindigen van de initiële therapie voor het primaire 
lymfoom.6,9 Meer dan de helft van de recidieven beperkt 
zich initieel tot het CZS.5,9,10 De rest manifesteert zich 
in het kader van een progressieve systemische ziekte  
of een systemisch recidief na een periode van complete 
remissie.5,11 Geïsoleerde parenchymale metastasen zijn 
eerder zeldzaam en komen slechts voor in 1% van de 
gevallen.12

Pathogenese 
Een NHL kan op verschillende manieren het CZS  

Figuur 1. MRI-scan. A: contrastcapterend letsel diep temporaal links (dikke pijl). B: perilaesioneel oedeem zichtbaar op T2- 

gewogen beeld (dikke pijl). (C-D): contrastcapterend letsel pariëtaal links (dunne pijl). E: perilaesioneel oedeem. F: Dit beeld toont 

de uitgebreidheid en de multipliciteit van de aantasting van het centraal zenuwstelsel.
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binnendringen. Het meest frequent is een hematogene 
metastasering naar het hersenparenchym of de lepto-
meningen.8 Bij DGBCL worden er vaker parenchymale 
letsels gezien.9 Daarnaast is er ook een rechtstreekse 
invasie van de leptomeningen mogelijk door directe  
uitbreiding vanuit het beenmerg via perforerende vaten 
naar de subarachnoïdale ruimte.7 Ook bij sinusale- en 
NKO-lymfomen worden deze directe leptomeningeale 
metastasen dikwijls aangetroffen. Op een gelijkwaardige 
manier kunnen parenchymale metastasen ook gevormd 
worden door een lokale overgroei van leptomeningeale 
haarden. Hierdoor is er dus vaak een gecombineerde 
aantasting van het CZS.11,13 

In meer dan de helft van de gevallen treden CZS-
metastasen vroegtijdig op bij patiënten in complete 
systemische remissie doordat maligne lymfoomcellen 
zich tijdens de initiële chemotherapeutische behande-
ling kunnen verschuilen in het CZS als sanctuary site 
waarin systemische chemotherapie niet goed kan door-
dringen.9

Symptomatologie 
Klinische tekens van een CZS-aantasting zijn zeer uiteen-
lopend. Ongeveer één derde van de patiënten ontwikkelt 
een cerebrale dysfunctie gekenmerkt door verwardheid, 
veranderingen in cognitieve toestand of epileptische aan-
vallen.6 Soms zijn er ook klachten van hoofdpijn, nausea, 
braken en fotofobie. De craniale zenuwen kunnen ook 
aangetast zijn, voornamelijk de n. facialis en de oog-
spierzenuwen.4 Epidurale metastasen kunnen door druk 
op het spinaal kanaal leiden tot een paraparese.14 In geval 
van systemisch recidief kunnen de typische B-sympto-
men - nachtzweten, vermagering en koorts - ook aan-
wezig zijn. Bij een minderheid van de patiënten zijn er 
geen duidelijke symptomen en wordt de CZS-aantas-
ting toevallig ontdekt.6

 
Diagnose 
Een MRI-hersenen en ruggenmerg met gadolinium  
is het meest geschikt om een CZS-aantasting aan het 
licht te brengen.6 Een FDG-PET scan wordt vaak aan-
gewend in de staging van een nieuw NHL, maar het 
gebruik in de diagnose van CZS-aantasting is eerder 
beperkt. Een stereotactisch biopt met bijhorend ana-
toom-pathologisch onderzoek kan bijdragen tot een 
zekerheidsdiagnose.6

Analyse van het CSV is voornamelijk van belang bij  
een leptomeningeale metastasering. Bij 39-92% van de 
patiënten is het aantal witte bloedcellen en bij 52-88% 

het proteïnegehalte verhoogd. De glycoraghie is gedaald 
tot onder 50 mg/dl bij iets meer dan de helft van de 
patiënten.15 Verder kunnen niet-specifieke markers, zoals 
beta2-microglobuline, lactaat dehydrogenase- (LDH) 
of LDH-isoenzyme activiteit gestegen zijn. Het CSV-
staal kan ook microscopisch onderzocht worden op de 
aanwezigheid van maligne lymfocyten. Met flow-cyto-
metrie kunnen aberrante klonale B-cellen gedetecteerd 
worden op een kleiner CSV-staal (1,5 tot 5 ml).7 Het 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
beveelt daarom aan om zowel cytologie als flow-cyto-
metrie uit te voeren op een CSV-staal.16 Flow-cytometrie 
kan ook gebruikt worden in combinatie met ‘fluo- 
rescence-actived cell sorting’ voor een nauwkeurigere 
detectie van maligne lymfocyten via fluorescentiemar-
kers.6 Ook PCR-amplificatie van zware ketenimmuno-
globulines is nuttig. 

Risicofactoren 
Verschillende studies hebben geprobeerd om subpopu-
laties te definiëren met een verhoogd risico op CZS-
aantasting.5 Uit deze studies werd een aantal risico- 
factoren ontdekt zoals histologische agressiviteit, jonge 
leeftijd, vergevorderd stadium, beenmerginvasie, aan-
wezigheid van meerdere extranodale sites, verhoogde 
serum-LDH spiegels, B-symptomen en een slechte alge-
mene conditie.5,8 Een aantal van deze factoren is onder-
deel van de ‘International Prognostic Index’, een prog- 
nostische maat voor ziektevrije en langdurige overleving 
bij het NHL.4 Uit de beschikbare literatuur komt naar 
voren dat een verhoogde LDH-concentratie in het serum 
en de aantasting van meer dan één extra-nodale site het 
sterkst geassocieerd zijn met een verhoogd risico op een 
CZS-recidief bij agressieve lymfomen.10,17 Al deze risi-
cofactoren hebben afzonderlijk weinig voorspellende 
waarde. Het zijn vooral combinaties ervan die aanleiding 
geven tot een verhoogd risico op CZS-aantasting (zie 
Tabel 2, pagina 200). 

Omdat klinische risicofactoren alleen onvoldoende  
blijken voor een nauwkeurige risicostratificatie, kunnen 
biologische eigenschappen van maligne lymfocyten 
eventueel een bijdrage leveren.17 Zo worden MYC-trans-
locaties vaak aangetroffen bij lymfomen met eigen-
schappen tussen het DGBCL en burkittlymfoom. Ook 
bij BCL2-translocaties werd verhoogd risico op metas-
tasering naar het CZS gemeld in 9-50%.18 Detectie van 
dergelijke genherschikkingen met behulp van ‘fluoresence 
in-situ hybridisation’ (FISH) kan dus bijdragen aan een 
betere risicobepaling bij NHL, maar hiervoor is nog 
veel meer onderzoek nodig.17
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Prognose 
Het optreden van een CZS-recidief van agressieve lym-
fomen gaat vaak gepaard met een ongunstige prognose. 
De overlevingsduur na diagnose bedraagt gemiddeld 
twee tot zes maanden.5,7,11,13,17 De prognose wordt hoofd-
zakelijk negatief beïnvloed door de frequent geassoci-
eerde progressieve of recidiverende systemische ziekte, 
die vaak therapieresistent is.19 De meerderheid van de 
patiënten overlijdt aan de gevolgen van de progressieve 
systemische ziekte.5,6 Wanneer de CZS-aantasting reeds 
tijdens de initiële diagnose ontdekt werd, bleken patiën-
ten een betere prognose te hebben, dan wanneer de CZS-
metastasering optrad in het kader van systemisch recidief 
of bij een primair progressieve ziekte.10 De gemiddelde 
overleving bij een initiële CZS-aantasting bedroeg 5,4 
maanden tegenover 3,8 maanden in geval van CZS-
aantasting bij systemisch recidief.8

Behandeling
Voor de behandeling van CZS-aantasting van een 
NHL kunnen chemotherapeutica toegediend worden 
langs intraveneuze (IV) of intrathecale (IT) weg. 
Een vaak gebruikt chemotherapeuticum is methotrexaat 
(MTX). Het wordt frequent intrathecaal toegediend bij 
patiënten met leptomeningeale metastasen.20 Verder is 
een IT-toediening slechts in staat therapeutische con-
centraties te realiseren in de oppervlakkige 2-3 mm van 
het hersenparenchym, zodat het van weinig nut is bij 
parenchymale metastasen, die vaak geassocieerd zijn met 
DGBCL.6 MTX kan ook IV toegediend worden. Hier-
mee kunnen hoge doses in het CZS bereikt worden en 
zou het minstens even effectief zijn als IT-toedieningen.7,21 
Systemische neveneffecten van hoge dosis IV-MTX zijn 
onder andere mucositis en leukopenie en kunnen beperkt 

worden door de associatie van foliumzuursupplementen. 
Cytosine arabinoside (Ara-C) is een pyrimidine nucle-
oside analoog, dat intrathecaal toegediend kan worden 
voor de behandeling van leptomeningeale metastasen. 
Er bestaat van dit molecuul ook een liposomale vorm 
(DepoCyt), waardoor de halfwaardetijd in het CSV 
wordt verlengd met een factor 40. Hierdoor zijn er  
minder frequente toedieningen nodig.7 Bovendien wordt 
er een gelijkmatige verdeling in het CSV verkregen en 
een verbeterde overlevingsduur.6 Recente studies rap-
porteren echter wel ernstige neurologische complicaties 
na het gebruik van liposomaal cytarabine.9

Rituximab wordt intraveneus toegediend bij de initiële 
behandeling bij DGBCL, maar omdat het niet goed 
door de bloedhersenbarrière (‘blood-brain barrier’, BBB) 
dringt is het amper werkzaam in het CZS. Rituximab 
kan eveneens veilig intrathecaal toegediend worden.19 
Enkele studies suggereren dat IT-toedieningen van rituxi-
mab mogelijk een rol kunnen spelen in de behandeling 
van secundaire CZS-lymfomen maar aanvullend onder-
zoek is nodig.7

In goed geselecteerde gevallen kan een intensieve 
behandeling met (radio)-chemotherapie gevolgd worden 
door een stamceltransplantatie. Vooral jongere patiënten 
(<60 jaar) die een complete systemische remissie met 
een negatieve CSV-cytologie bereiken, lijken geschikte 
kandidaten voor deze therapie, waarbij langetermijn-
overleving mogelijk is.6

De meeste typen NHL zijn gevoelig voor radiotherapie.7 
Standaard toevoegen van radiotherapie aan chemothe-
rapie zou echter geen significant betere resultaten ople-
veren.22 In het kader van een volumineuze parenchymale 
aantasting met massa-effect, waar chemotherapie alleen 
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Tabel 2. Waarschijnlijkheid van aantasting van het centraal zenuwstelsel bij patiënten met 
diffuus grootcellig B-cel lymfoom.

Aantal risicofactoren* Waarschijnlijkheid van CZS-aantasting binnen 5 jaar (%)

0 1,9

1 2

2 2,8

3 6,2

4 25,3

5 32,7

*risicofactoren: meer dan 1 extranodale site, leeftijd <60j, albumine <3,5g/dl, LDH>450mg/dL, retroperitoneale
 lymfadenopathie
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onvoldoende resultaat zou geven, wordt radiotherapie 
wel vaak geassocieerd.6

Corticosteroïden worden vaak in hoge doses gebruikt 
bij de behandeling van cerebrale metastasen. Ze hebben 
een oncolytische werking en door hun decongestief effect 
kunnen ze resulteren in een verlichting van de neurolo-
gische klachten.7 Het effect is echter tijdelijk. Omdat 
een behandeling met corticosteroïden kan interfereren 
met de histopathologie van de tumor, is het belangrijk 
hiermee te wachten totdat de diagnose bevestigd wordt 
door anatoom-pathologisch onderzoek.

Preventie 
In de meeste gevallen gaat een CZS-recidief gepaard 
met een snel progressief klinisch verloop en overlijden. 
Bij de zeer agressieve NHL-subtypen zoals lymfoblas-
tair lymfoom en burkitt-lymfoom wordt de initiële 
behandeling standaard geassocieerd met een CZS-pro-
fylaxe.6,9 Voor het DGBCL is het standaard toevoegen 
van CZS-profylaxe echter controversieel. Er zijn reeds 
verschillende studies die het nut en de efficiëntie van 
CZS-profylaxe onder de loep hebben genomen. Maar 
in verband met variaties in het ontwerp van de studies 

is het zeer moeilijk de resultaten te interpreteren. Er is 
dus nieuw prospectief en gerandomiseerd onderzoek 
nodig. Uit de beschikbare retrospectieve studies komt 
naar voren dat een goede controle van de systemische 
ziekte de belangrijkste maatregel is in de preventie van 
CZS-recidief. 
Hoewel er enkele studies zijn die een verlaagde incidentie 
van CZS-recidief rapporteerden met het gebruik van 
IT MTX wordt volgens de huidige inzichten IT-chemo-
therapie niet meer gebruikt in de preventie van CZS-
recidief bij DGBCL.9,17,23,24

Er is vooralsnog geen consensus over de evaluatie, behan-
deling en preventie van CZS-aantasting, waardoor de 
aanpak vaak verschilt tussen verschillende centra. In een 
poging te streven naar uniformiteit, werd door Siegal et 
al een protocol gesuggereerd. Aan de hand van het risico-
model van Hollender en de richtlijnen van het NCCN 
wordt het risico op CZS-aantasting bepaald.8 Patiënten 
met een verhoogd risico dienen onderzocht te worden 
op subklinische CZS-aantasting met behulp van CSV-
cytologie en flow-cytometrie in combinatie met een 
grondig neurologisch onderzoek en een MRI-scan. 

Tabel 3. Algoritme voor het gebruik van centraal zenuwstelsel profylaxe in non-hodgkinlymfoom. ASCT, autologe stamceltrans-

plantatie; CZS, centraal zenuwstelsel; HD, hoge dosis; IT, intrathecaal; LP, long pass; MTX, methotrexaat; NHL, non-hodgkinlym-

foom; XRT, radiotherapie.

 

diagnose van NHL 

indolent 

Geen profylaxe behalve in 
speciale omstandigheden 

aggressief 

LP voor flowcytometrie en 
cytologie 

Indien negatief, beoordeel 
risicofactoren 

>10% risico: profylaxe met IT 
MTX, rituximab of DepoCyt  

Of HD MTX 
< 10% risico: geen profylaxe. 

CZS-surveillance 

Indien geen rituximab als 
systemische therapie: 

overweeg IT of 
HD MTX profylaxe  

Indien positief: behandeling 
met combinatie van HDMTX,

 IT, MTX, depoCyt 
of rituximab, XRT, ASCT 

zeer aggressief 

LP voor flow cytometrie en 
cytologie 

Indien negatief: CZS  
profylaxe met IT MTX, 
rituximab of DepoCyt,

of HDMTX 

Indien positief: behandeling 
met combinatie van  
HDMTX, IT, MTX, 

DepoCyte of rituximab, 
XRT, ASCT 
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Bij patiënten met een voorgeschiedenis van non-hodgkinlymfoom zijn symptomen van zenuwuitval, 

hoofdpijn, epilepsie of een verandering in cognitieve toestand steeds alarmsignalen en is verder onder-

zoek noodzakelijk.

2. Cerebrospinale liquor wordt bij voorkeur onderzocht met een flow-cytometrie.

3. Een verhoogde LDH-concentratie in het serum en de aantasting van meer dan één extra-nodale site zijn 

het sterkst geassocieerd met een recidief van het centraal zenuwstelsel. 

Indien deze onderzoeken positief blijken, is er volgens 
de literatuur meer dan 50% kans dat deze patiënten 
later een CZS-aantasting zullen ontwikkelen en wordt 
bij voorkeur geopteerd voor een intensieve chemothera-
peutische behandeling. Bij hoog-risicopatiënten zonder 
argumenten voor CZS-aantasting blijft het onzeker of 
CZS-profylaxe nuttig is. Toevoegen van profylactische 
systemische en/of intrathecale chemotherapie gaat name-
lijk gepaard met een systemische en neurotoxiciteit en is 
niet voor alle patiënten geschikt. Nagpal et al. stelden 
een algoritme op voor het gebruik van CZS-profylaxe 
in NHL (zie Tabel 3, pagina 201).7

Er zijn dus nog heel wat twijfels omtrent de waarde van 
de huidige risicofactoren en het nut van profylactische 
CZS-maatregelen. Daarom moet de aandacht verscho-
ven worden naar snellere diagnose en betere behande-
ling van CZS-aantasting. Flow-cytometrie kan hiertoe 
bijdragen.25 Op deze manier kunnen patiënten met 
CZS-aantasting direct intensief behandeld worden 
zonder een grote groep patiënten nodeloos te moeten 
onderwerpen aan de zware en vaak risicovolle profylac-
tische behandelingen.9,25 

Conclusie
Het DGBCL is het meest frequente histologische sub-
type van een NHL. Bij ongeveer 5% van de patiënten 
met een DGBCL treedt er een metastasering op naar 
het CZS met epilepsie, encefalopathie of focale neuro-
logische uitval als gevolg. Omdat de meeste recidieven 
vroeg optreden, is een goede systemische behandeling 
van het initiële lymfoom belangrijk. De diagnose wordt 
gesteld door beeldvorming ovv ‘nuclear magnetic reso-
nance’ (NMR), onderzoek van het CSV en anatoom-
pathologisch onderzoek van een stereotactisch biopt. 
Vooral een verhoogde LDH-concentratie in het serum 
en de aantasting van meer dan één extra-nodale site  
zijn het sterkst geassocieerd met een verhoogd risico op 

een CZS-aantasting, waarbij de prognose ongunstig is, 
ondanks chemo- en eventuele radiotherapie. Er is op dit 
ogenblik meer prospectief onderzoek nodig om de hui-
dige inzichten betreffende risicofactoren, behandeling 
en het nut van profylaxe kritisch te evalueren.
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