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Samenvatting 
Wij berekenden trends in incidentie (aantal nieuw ge- 
diagnosticeerde patiënten), vroege behandeling en 
overleving van patiënten met chronische lymfatische 
leukemie (CLL) tussen 1989 en 2008, gebaseerd op 
‘population-based’ gegevens van de Nederlandse Kanker-
registratie. De incidentie was stabiel bij mannen (5,1 ge- 
vallen per 100.000 personen per jaar (=persoonsjaren)), 
maar nam licht toe bij vrouwen van 2,3 tot 2,5 gevallen 
per 100.000 persoonsjaren. De incidentie steeg met 
name bij vrouwen in de leeftijd van 50-64 jaar (van 3,6 
tot 4,3 gevallen per 100.000 persoonsjaren). 
Over de tijd kregen patiënten minder vaak chemotherapie 
binnen 6 maanden na diagnose, er was een daling van 
29% tot 24% bij mannen en van 25% tot 21% bij vrou-
wen. De relatieve vijfjaarsoverleving (dit is een benadering  

van de CLL-specifieke overleving) nam toe van 61% in 
1989-1993 tot 70% in 2004-2008 voor mannen, en van 
71% tot 76% voor vrouwen. De oversterfte ten gevolge 
van CLL nam af over de tijd en bleek hoger naarmate 
patiënten ouder zijn. 
Verschillen in incidentie van CLL op basis van geslacht 
bleven bestaan, maar werden wel kleiner. De incidentie 
voor vrouwen nam toe in de richting van de stabiele  
incidentie voor mannen, waarschijnlijk door toegenomen 
detectie bij vrouwen. De bescheiden toename in over- 
leving is mogelijk onderschat als gevolg van onderregis-
tratie van recentelijk gediagnosticeerde indolente pa- 
tiënten en het effect met terugwerkende kracht van de 
introductie van nieuwe therapieën.     
(Ned Tijdschr Hematol 2013;10:244-53)

Summary
We present trends in incidence, early treatment and 
survival of chronic lymphocytic leukemia (CLL) between 
1989 and 2008, based on population-based data from 
the Netherlands Cancer Registry. Incidence rates were 

stable at 5.1 per 100,000 person-years for males, but 
increased from 2.3 to 2.5 for females, especially for  
females aged 50-64 years (from 3.6 to 4.3). 
Patients were less likely to receive chemotherapy within 
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Inleiding
Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest 
voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen in 
westerse landen, zowel qua incidentie (nieuwe gevallen) 
als prevalentie (mensen in leven met CLL).1 De mediane 
overleving is 10 jaar, variërend van maanden bij agres-
sieve ziekte tot decennia bij een indolent beloop.2 
De toegenomen levensverwachting in de westerse wereld 
zal leiden tot een toename van het aantal patiënten met 
kankers die met name voorkomen bij ouderen, zoals CLL 
(mediane leeftijd bij diagnose is 72 jaar).3 Daarnaast neemt 
de incidentie van CLL toe bij jongere patiënten.4 Deze 
2 trends zullen leiden tot een toename in prevalentie. 
In de afgelopen decennia is de diagnostiek verfijnd; het 
gebruik van flowcytometrie om CLL te onderscheiden 
van andere lymfoproliferatieve aandoeningen is geleide-
lijk geïmplementeerd sinds 1989.5 Dit leidde tot eerdere 
detectie en beter onderscheid tussen ‘echte’ CLL en zijn 
milde voorloper monoklonale B-cellymfocytose (MBL).6 
Behandelingsmogelijkheden voor patiënten met actieve 
ziekte zijn eveneens veranderd. Eerst was er een door-
braak met de introductie van purine-analogen, zoals 
fludarabine in de jaren 80 van de vorige eeuw, gevolgd 
door de introductie van monoklonale antilichamen aan 
het begin van deze eeuw.7,8 Hoewel de respons ver- 
beterde, lieten gerandomiseerde studies die de nieuwe 
behandelingsstrategieën vergeleken tot recentelijk geen 
verbetering zien op het gebied van de overleving. In 
2010 toonde een fase III-studie verbetering aan van de 
overleving na toevoeging van een monoklonaal anti- 
lichaam (driejaarsoverleving 87% versus 82%).9 
Overleving van de gehele groep CLL-patiënten zou ver-
beterd kunnen zijn door de eerder genoemde ontwikke-
lingen, meer therapeutisch bewustzijn, betere ‘suppor-
tive care’ en vroegere detectie. Daarom beschrijven wij 
trends in incidentie, behandeling en overleving in Neder-
land, een hematologisch goed geoutilleerd land, gebruik-
makend van de Nederlandse Kankerregistratie. 

Patiënten en methoden
De landelijk dekkende Nederlandse Kankerregistratie 
(NKR) startte in 1989 en werd tijdens de uitvoering van 
dit onderzoek beheerd door 8 regionale kankercentra.10 
De NKR is gebaseerd op notificatie van alle nieuw gediag-
nosticeerde maligniteiten in Nederland door het Patho-
logisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief 
(PALGA), aangevuld met notificaties van de Landelijke 
Medische Registratie (LMR), verschillende hematologische 
en klinisch-chemische laboratoria en radiotherapie-insti-
tuten. Zes tot 12 maanden na diagnose wordt uit de 
medische dossiers routinematig informatie verzameld 
over patiënteigenschappen zoals geslacht en geboorte-
datum, tumoreigenschappen zoals diagnosedatum en 
morfologie (volgens ICD-O-3), en primaire behandeling.11

Overlijdensgegevens worden verkregen door actieve 
koppelingen met de gemeentelijke basisadministratie 
(GBA) en gegevens van het Centraal Bureau voor Genea-
logie. De laatste koppeling voor dit onderzoek betrof 
gegevens tot en met 1 januari 2010. Overlevingsduur 
was berekend als de periode tussen de diagnosedatum 
en datum van overlijden of tussen diagnosedatum en 1 
januari 2010. 
In dit onderzoek werden alle in de NKR geregistreerde 
CLL-patiënten (gedefinieerd als ICD-O-2-codes 9592 
(Lymphosarcoma, NOS) en 9803 (Chronic leukemia, 
NOS), ICD-O-2 ICD-O-3-codes 9670 (Malignant Lym-
phoma, small B lymphocytic, NOS), 9800 (Leukemia, 
NOS), 9820 (Lymphoid leukemia, NOS), en 9823 (B-cell 
chronic lymphoytic leukemia/small lymphocytic lymphoma)) 
van 30 jaar en ouder en gediagnosticeerd in de periode 
1989-2008 geïncludeerd (n=13.419). Leeftijd bij diag-
nose werd ingedeeld in 3 groepen (30-64, 65-74 en 
≥75 jaar). Incidentie werd ook nog apart berekend voor 
30-49-jarigen en 50-64-jarigen. De onderzoeksperiode 
werd ingedeeld in 4 categorieën: 1989-1993, 1994-1998, 
1999-2003 en 2004-2008. Voor de periode 1989-1994 
waren de overlevingsgegevens van slechts 5 van de 8 

6 months; from 29% to 24% among males and from 
25% to 21% among females. Five-year relative survival 
increased from 61% in 1989-1993 to 70% in 2004-2008 
for males, and from 71% to 76% for females. The relative 
excess risk of dying decreased in time to 0.7 (males) 
and 0.9 (females) in 2004-2008, reference 1989-1993, 
and increased with age to 2.9 (males) and 1.8 (females) 
in patients aged 75-94 years, reference 30-64 years. 

The increasing incidence among females aged 50-64 
years coincided with the introduction of mass screening 
for breast cancer, which resulted in a large group of 
women under increased surveillance, and possibly led 
to increased detection of CLL. The increase in survival 
might be underestimated due to possible decreased or 
delayed registration of indolent cases and the retroactive 
effect of the introduction of new therapies. 
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regionale kankercentra beschikbaar die werden beschouwd 
als representatief voor heel Nederland. Patiënten ouder 
dan 95 jaar bij de diagnose werden uitgesloten bij de 
overlevingsanalyses, aangezien de follow-up minder  
betrouwbaar is voor deze subgroep (het is niet altijd 
duidelijk of deze mensen nog in leven zijn). 
Jaarlijkse incidentiecijfers voor de periode 1989-2008 
werden berekend per 100.000 persoonsjaren, gebruik-
makend van de jaarlijkse bevolkingscijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Cijfers werden gestan-
daardiseerd voor leeftijd naar de Europese standaard- 
populatie (‘European standardised rates’; ESR). Inci-
dentiecijfers werden eveneens berekend per geslacht en 

leeftijdscategorie. Trends in incidentie werden geëvalueerd 
door berekening van de geschatte jaarlijkse procentuele 
verandering (‘estimated annual percentage change’; EAPC) 
en het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval 
(95%-BI). Voor details van de berekening, zie originele 
publicatie.12

Behandeling werd beschreven als het percentage patiënten 
dat geen therapie onderging, chemotherapie kreeg (al 
dan niet in combinatie met andere vormen van therapie) 
of een andere vorm van therapie onderging, in de eerste 
6 maanden na diagnose. Gedetailleerde informatie over het 
type systemische therapie was niet beschikbaar tot 2007. 
Relatieve overleving werd berekend om de CLL-specifieke 
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Tabel 1. Verdeling van leeftijd, geslacht en subclassificatie van CLL-patiënten in Nederland (1989-2008).

Mannen Vrouwen

‘89-’93
n (%)

‘94-’98
n (%)

‘99-’03
n (%)

‘04-’08
n (%)

‘89-’93
n (%)

‘94-’98
n (%)

‘99-’03
n (%)

‘04-’08
n (%)

Leeftijd

30-64
567
(35%)

690 
(35%)

791 
(38%)

850 
(37%)

279 
(24%)

311 
(24%)

476 
(32%)

495 
(32%)

65-74
541
(33%)

705 
(36%)

707 
(34%)

729 
(32%)

371 
(32%)

426 
(34%)

398 
(27%)

415 
(27%)

≥75
507 
(31%)

565 
(29%)

606 
(29%)

695 
(31%)

526 
(45%)

533 
(42%)

608 
(41%)

628 
(41%)

Morfologiecode

9592
89 
(6%)

59 
(3%)

30 
(1%)

0 
(0%)

74 
(6%)

47 
(4%)

18 
(1%)

0 
(0%)

9670
114 
(7%)

242 
(12%)

339 
(16%)

424 
(19%)

90 
(8%)

151 
(12%)

279 
(19%)

377 
(25%)

9800
30 
(2%)

26 
(1%)

10 
(<1%)

0 
(0%)

18 
(2%)

29 
(2%)

14 
(1%)

3 
(<1%)

9803
4 
(<1%)

3 
(<1%)

2 
(<1%)

0 
(0%)

2 
(<1%)

2 
(<1%)

0 
(<1%)

0 
(<1%)

9820
2 
(<1%)

3 
(<1%)

10 
(<1%)

3 
(<1%)

4 
(<1%)

1 
(<1%)

5 
(<1%)

1
(<1%)

9823
1.376 
(85%)

1.627 
(83%)

1.713 
(81%)

1.847 
(81%)

988 
(84%)

1.040 
(82%)

1.166 
(79%)

1.157 
(75%)

Verklaring morfologiecodes:

9592=Lymphosarcoma, NOS 

9803=Chronic leukemia, NOS 

9670=Malignant Lymphoma, small B lymphocytic, NOS 

9800=Leukemia, NOS 

9820=Lymphoid leukemia, NOS 

9823=B-cell chronic lymphoytic leukemia/small lymphocytic lymphoma
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overleving te schatten. De vijf- en tienjaarsoverleving voor 
2004-2008 werden geschat met behulp van periode-
analyse, de overige overlevingscijfers werden berekend 
met behulp van cohortanalyse. 
Daarnaast werd een modelmatige analyse gebruikt om 
de trend in het relatieve overlijdensrisico (‘relative excess 
risk’; RER) te bestuderen. Deze gegevens werden gecorri-
geerd voor verschillen in leeftijd en follow-upduur. Voor 
details van de berekening, zie originele publicatie.12 We 
stratificeerden voor geslacht wegens effectmodificatie. 
De statistische analyses werden uitgevoerd met SAS 
software (SAS system 9.2, SAS Institute, Cary, NC).

Resultaten
De verdeling over de leeftijdscategorieën was stabiel bij 
de mannen (p=0,09), met ~36% in de categorie van 
30-64 jaar, ~34% in de categorie van 65-74 jaar en 
~30% in de categorie 75+. Bij vrouwen werd een ver-
schuiving naar de jongste leeftijdscategorie gezien; van 
24% in de categorie van 30-64 jaar in 1989-1993 tot 
32% in 2003-2008 (p<0,01) (zie Tabel 1).
De incidentie voor alle patiënten samen (3,8 gevallen 
per 100.000 persoonsjaren) en de incidentie voor alle 
mannen (5,1 gevallen per 100.000 persoonsjaren) waren 
stabiel, terwijl er bij vrouwen een lichte stijging was van 

Figuur 1A. Voortschrijdend driejaarsgemiddelde van de leeftijdsgestandaardiseerde incidentie (ESR) van CLL in  
Nederland (1989-2008) naar geslacht, voor patiënten in de leeftijd van 30-49 jaar en 50-64 jaar bij diagnose. B. Voort-
schrijdend driejaarsgemiddelde van de leeftijdsgestandaardiseerde incidentie (ESR) van CLL in Nederland (1989-2008) 
naar geslacht, voor patiënten in de leeftijd van 65-74 jaar en 75+ jaar bij diagnose.

A

B
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2,3 gevallen per 100.000 persoonsjaren in 1989 tot 2,5 
gevallen per 100.000 persoonsjaren in 2008 (jaarlijkse 
toename (EAPC) 0,8%; 95%-BI 0,1-1,6).
In de groep 30-64-jarigen nam de incidentie bij mannen 
toe van 3,7 tot 3,9 gevallen per 100.000 persoonsjaren 
(EAPC 0,6%; 95%-BI 0,1-1,1) en bij de vrouwen van 
1,6 tot 2,1 gevallen per 100.000 persoonsjaren (EAPC 
2,2%; 95%-BI 0,7-3,7) (niet in figuur). Aanvullende 
analyse van de patiënten in de leeftijdsgroepen 30-49 
en 50-64 jaar toonde aan dat de toename in incidentie bij 
vrouwen geheel was toe te schrijven aan een toename van 
patiënten in de leeftijd van 50-64 jaar, waar de incidentie 
steeg van 3,6 tot 4,3 gevallen per 100.000 persoonsjaren 
(EAPC 2,1%; 95%-BI 0,4-3,8) (zie Figuur 1A, pagina 247).
Bij patiënten in de leeftijd van 65-74 jaar bleef de inci-
dentie stabiel met ongeveer 24 diagnosen per 100.000 
persoonsjaren voor mannen en ongeveer 12 gevallen per 
100.000 persoonsjaren voor vrouwen. Bij mannen en 
vrouwen van 75 jaar en ouder was de incidentie stabiel 
rond respectievelijk 36 en 19 per 100.000 persoonsjaren 
(zie Figuur 1B, pagina 247).
Het percentage nieuw gediagnosticeerde patiënten dat 
werd behandeld met chemotherapie binnen 6 maanden 
na diagnose nam af van 29% tot 24% voor mannen en van 
25% tot 21% voor vrouwen. In alle leeftijdscategorieën 
(resultaten niet getoond in figuur) en in alle perioden 
bleef het percentage patiënten behandeld met chemo-
therapie hoger bij mannen dan bij vrouwen (zie Figuur 2). 
Bij mannen nam de eenjaarsoverleving toe van 86% in 
1989-1993 tot 91% in 2004-2008, en de driejaarsover-
leving van 73% tot 81%. De vijfjaarsoverleving ging van 

61% tot 70%, de tienjaarsoverleving was stabiel rond 
45%. Bij vrouwen bleef de eenjaarsoverleving stabiel rond 
90%, de driejaarsoverleving nam toe van 81% tot 85%, de 
vijfjaarsoverleving ging van 71% tot 76% en de tienjaars-
overleving van 51% tot 59%. De relatieve overleving 
was lager naarmate de leeftijd bij diagnose hoger was. In 
bijna alle perioden en in alle leeftijdscategorieën was de 
relatieve overleving hoger voor vrouwen dan voor mannen 
(zie Tabel 2). 
De multivariate analyses toonden een afname aan van 
het relatief overlijdensrisico over de tijd (0,7 voor mannen 
en 0,9 voor vrouwen in 2004-2008 ten opzichte van 
1989-1993). Het relatieve risico op overlijden was hoger 
naarmate de leeftijd bij diagnose steeg (2,9 voor mannen 
en 1,8 voor vrouwen in de leeftijd 75-94 jaar ten op-
zichte van de groep 30-64 jaar) (zie Tabel 3, pagina 250).

Discussie
In deze studie met ongeselecteerde gegevens van CLL-
patiënten gediagnosticeerd in heel Nederland over een 
periode van 20 jaar, zagen we een toename in incidentie 
voor vrouwen in de leeftijd van 50-64 jaar (van 3,6 tot 
4,3 per 100.000 persoonsjaren). Het percentage patiënten 
dat chemotherapie kreeg binnen 6 maanden na diag-
nose nam af en er was een bescheiden toename van de 
overleving. 
De algehele leeftijdsgestandaardiseerde incidentie van 3,8 
nieuwe patiënten per 100.000 persoonsjaren kwam over-
een met Europese gegevens.13 Een artikel over trends in 
incidentie in de Verenigde Staten (VS) van 1987 tot 2001 
rapporteerde ook een stabiele incidentie.14 In Denemarken 
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Figuur 2. Percentage patiënten behandeld met chemotherapie binnen 6 maanden na diagnose, in Nederland, naar 
geslacht en periode.
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werd een toename in incidentie gezien tussen 1943 en 
2003.15 Wanneer we de Deense gegevens van voor 
1989 buiten beschouwing laten, zien we trends die ver-
gelijkbaar zijn met onze bevindingen. 
Voor patiënten jonger dan 65 jaar zagen we een stijging 
in incidentie, die het meest uitgesproken was bij vrouwen 

van middelbare leeftijd (50-65 jaar). Een mogelijke ver-
klaring voor deze toename is verhoogde detectie ten 
gevolge van de geleidelijke invoering van het bevolkings-
onderzoek borstkanker sinds 1990. Dit resulteerde in 
een toename van borstkankeroverlevers, die frequent 
medische controles ondergaan die CLL aan het licht 

Tabel 2. Relatieve overleving (standaardfout) van CLL-patiënten naar geslacht en periode van diagnose 
(Nederland).

Mannen

Leeftijdscategorie Overleving na jaar 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

Alle 1 
3 
5 
10 

86,4 (1,1)
72,8 (1,5)
60,6 (1,8)
43,5 (2,0)

88,0 (0,9)
77,0 (1,2)
65,5 (1,4)
43,4 (1,6)

89,7 (0,8)
78,4 (1,1)
67,8 (1,3)
47,5* (1,8)

91,1 (0,7)
80,7 (1,1)
69,5* (1,3)
44,9* (1,6)

30-64 1 
3 
5 
10 

92,9 (1,2)
83,2 (1,9)
71,4 (2,3)
51,2 (2,6)

92,1 (1,1)
84,6 (1,5)
76,2 (1,8)
54,3 (2,2)

96,5 (0,7)
88,6 (1,3)
80,1 (1,6)
59,6* (2,4) 

95,2 (0,8)
89,1 (1,3)
79,5* (1,5)
55,5* (2,0)

65-74 1 
3 
5 
10 

87,5 (1,8)
70,6 (2,6)
56,1 (3,0)
43,2 (3,7)

90,6 (1,3)
78,5 (2,0)
63,5 (2,4)
36,0 (2,6)

90,7 (1,3)
79,8 (1,9)
66,0 (2,2)
44,0* (3,1)

91,8 (1,2)
79,9 (1,9)
65,5* (2,1)
37,0* (2,5) 

75-95 1 
3 
5 
10 

76,6 (2,6)
61,1 (3,6)
50,8 (4,3)
30,8 (6,1)

78,7 (2,2)
63,2 (3,0)
51,5 (3,6)
36,5 (5,2)

78,4 (2,1)
60,8 (2,8)
50,0 (3,2)
31,8* (5,5)

84,6 (1,8)
69,9 (2,8)
58,8* (3,3)
36,4* (5,0)

Vrouwen

Leeftijdscategorie Overleving na jaar 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

Alle 1 
3 
5 
10 

89,6 (1,2)
80,6 (1,6)
71,4 (1,9)
51,2 (2,3)

88,6 (1,1)
80,2 (1,4)
72,7 (1,7)
55,3 (2,1)

90,7 (0,9)
81,5 (1,3)
73,5 (1,5)
55,9* (2,2)

91,4 (0,8)
84,9 (1,2)
76,3* (1,5)
58,5* (1,9)

30-64 1 
3 
5 
10 

97,1 (1,2)
90,2 (2,1)
82,3 (2,7)
57,6 (3,5) 

95,5 (1,3)
92,2 (1,7)
86,2 (2,2)
72,0 (2,9)

97,3 (0,8)
90,4 (1,5)
83,5 (1,9)
66,8* (3,1)

98,0 (0,7)
92,9 (1,4)
85,2* (1,8)
71,3* (2,4)

65-74 1 
3 
5 
10 

95,8 (1,4)
89,7 (2,2)
78,8 (2,9)
56,9 (3,8)

95,1 (1,2)
85,0 (2,1)
75,5 (2,6)
56,9 (3,3)

92,0 (1,5)
82,3 (2,2)
75,9 (2,6)
56,8* (3,4)

95,8 (1,1)
88,6 (2,0)
80,8* (2,4)
58,7* (3,3)

75-95 1 
3 
5 
10 

80,6 (2,3)
67,8 (3,1)
58,9 (3,7)
44,5 (5,4)

78,9 (2,1)
68,0 (2,8)
61,1 (3,4)
40,0 (4,6)

84,1 (1,8)
73,1 (2,5)
62,5 (3,0)
45,0* (5,2)

82,6 (1,8)
75,0 (2,6)
64,9* (2,9)
45,1* (4,4)

* = schatting gebaseerd op periode-analyse.
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kunnen brengen.16 De afname in incidentie bij vrouwen 
in de leeftijd van 50-64 jaar tussen 2004-2008 is een 
andere indicatie voor toegenomen detectie in deze groep. 
Doordat CLL een lange subklinische fase kent, zal het 
detecteren van alle patiënten in een subklinische fase in 
een bepaalde periode leiden tot een tijdelijke toename in 
incidentie. Daarna zal een afname volgen, aangezien alle 
gevallen die normaliter worden gediagnosticeerd op het 
moment dat er klachten zijn, reeds zijn gediagnosticeerd. 
Een hogere zorgconsumptie door vrouwen van middel-
bare leeftijd ten opzichte van de rest van de bevolking 
zou ook kunnen hebben geleid tot toegenomen detectie 
in deze groep.17 

Een aantal van de schommelingen in de incidentie bij 
mannen vertoonde overeenkomsten met fluctuaties in de 
incidentie van prostaatkanker, waardoor wij aannemen 
dat detectie bij kankeroverlevers ook hier van invloed is.18 
Mannen ontvingen vaker systemische therapie dan vrou-
wen in het eerste halfjaar na diagnose. Dit zou kunnen 
duiden op het feit dat vrouwen vaker worden gediag-
nosticeerd in een vroeg stadium, een verschijnsel dat 
volgens een overzichtsartikel in verschillende studies is 
gevonden.19 
Gedurende de studieperiode werden steeds minder pa-
tiënten behandeld binnen 6 maanden na diagnose. Moge-
lijk komt dat omdat artsen terughoudender zijn geworden 
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Tabel 3. Relatief overlijdensrisico voor CLL-patiënten in Nederland.

Variabele RER 95%-BI

Mannen

Periode van diagnose
1989-1993
1994-1998
1999-2003
2004-2008

1
0,8*
0,8*
0,7*

referentiegroep
0,7-1,0
0,7-0,9
0,6-0,8

Leeftijdscategorie
30-64
65-74
75-94

1
1,8*
2,9*

referentiegroep
1,6-2,0
2,6-3,3

Vrouwen

Periode van diagnose
1989-1993
1994-1998
1999-2003
2004-2008

1
0,8
0,6
0,9

referentiegroep
0,5-1,3
0,4-1,1
0,4-1,8

Leeftijdscategorie
30-64
65-74
75-94

1
1,3
1,8*

referentiegroep
0,8-2,1
1,1-3,0

* = p<0,05

Multivariate relatieve overlevingsanalyses, gebruikmakend van Poisson-regressiemodelering, om relatief overlijdensrisico (relatieve ‘excess risks’ 

(RER’s) te schatten, gecorrigeerd voor follow-upduur. 

Toelichting op de gebruikte methode

Wanneer men patiënten uit verschillende perioden met elkaar vergelijkt, zijn er vaak meer zaken veranderd dan alleen de behandelingsmogelijk-

heden. Er is bijvoorbeeld ook vaak sprake van steeds vroegere opsporing, waardoor patiënten steeds jonger zijn ten tijde van de diagnose en/

of de ziekte in een vroeger stadium wordt ontdekt. Vaak hebben deze ontwikkelingen ook invloed op de kans te overlijden aan de ziekte. Voor de 

invloed van deze factoren kan worden gecorrigeerd in een multivariate analyse. Uit bovenstaande cijfers blijkt dus bijvoorbeeld dat in de periode 

2004-2008 het verschil in overleving tussen de CLL-patiënten en de algehele bevolking kleiner was dan in de periode 1989-1993, en dat dit 

verschil niet wordt veroorzaakt doordat patiënten steeds jonger waren ten tijde van de diagnose. 
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met het geven van systemische behandeling. Internationale 
richtlijnen met betrekking tot behandelingsindicaties zijn 
niet wezenlijk veranderd, hoewel het behandelen van 
indolente patiënten zonder actieve ziekte wel steeds sterker 
werd afgeraden.20-22 
Een andere verklaring is dat diagnosen eerder en in een 
meer indolent stadium worden gesteld. Dit wordt onder-
steund door onze bevinding van verschuiving naar steeds 
jongere leeftijd bij diagnose. 
Een verschuiving naar eerdere stadia zou ook kunnen 
verklaren hoe de overleving kon toenemen in de tijd 
zonder dat er levensverlengende therapie voor handen 
was. We namen een trend waar richting afname van het 
relatieve overlijdensrisico. Deze was echter niet statis-
tisch significant bij de vrouwen, waarschijnlijk door het 
kleine aantal patiënten. 
Aangezien tot voor kort weinig studies verbetering van 
de overleving dankzij antikankerbehandeling lieten zien, 
is de verbetering in overleving in onze studie waar-
schijnlijk eerder het resultaat van vroegere detectie en/of 
betere ‘supportive care’ dan van verbeterde systemische 
therapie.23

In de meeste leeftijdscategorieën en perioden bleek de 
relatieve overleving hoger te zijn voor vrouwen dan voor 
mannen. Er is geopperd dat dit toe te schrijven is aan 
de hogere levensverwachting van vrouwen.19 Onze rela-
tieve overlevingscijfers zijn echter gecorrigeerd voor 
leeftijd en geslacht, dus moet er een andere oorzaak 
zijn. Zoals eerder genoemd hebben mannen mogelijk 
vaker een hoger stadium bij diagnose dan vrouwen of 
lijden ze aan meer comorbiditeit. Een eerste analyse van 
comorbiditeit bij een deel van de patiënten toonde aan 
dat mannelijke CLL-patiënten zich niet vaker presen-
teerden met comorbiditeit in het algemeen, maar dat ze 
wel vaker leden aan potentieel levensbedreigende hart- 
en vaatziekten. 
Het verschil in overleving tussen mannen en vrouwen 
nam af gedurende de studieperiode. In de Verenigde Staten 
en Zweden werden ook hogere relatieve overlevingscijfers 
voor vrouwen en trends naar kleinere geslachtsverschillen 
waargenomen.4,24 In Barcelona werden stabiele overlevings-
cijfers voor vrouwen en toenemende overlevingscijfers 
voor mannen gezien, alsmede stabiele cijfers voor patiënten 
met Binet stadium A en stijgende cijfers voor patiënten 
met stadium B/C.2 Indien mannen vaker worden gediag-
nosticeerd in een later stadium, zou dit kunnen verklaren 
waarom zij meer profijt hebben van ontwikkelingen op 
het gebied van behandeling dan vrouwen. Het verklaart 
eveneens waarom de veronderstelde hogere detectie bij 

vrouwen van middelbare leeftijd niet leidde tot een aan-
zienlijke verbetering van de overleving. 
Het significant hogere relatieve overlijdensrisico bij  
oudere patiënten was eveneens in overstemming met 
de Amerikaanse en Zweedse gegevens.4,24

De analyses in dit artikel hebben een aantal beperkingen. 
De basis voor de diagnostische criteria voor CLL is ver-
anderd van absoluut lymfocytengehalte (ALC) naar B-cel-
gehalte. Een ‘single-center’-studie toonde aan dat 42% 
van de patiënten die zouden worden geclassificeerd als 
CLL-Rai 0 op basis van hun ALC zouden worden be-
schouwd als MBL-patiënten bij gebruikmaking van het 
absoluut aantal B-cellen.25 Dit betekent dat het aandeel 
patiënten met een gunstige prognose lager wordt. Aan-
gezien de richtlijnen pas sinds 2008 adviseren om het 
B-celgehalte te gebruiken, zal de invloed daarvan op de 
gegevens in dit artikel beperkt zijn.26 
Daarnaast konden kankerregistraties voor het signaleren 
van nieuwe CLL-gevallen altijd vertrouwen op pathologie-
rapporten. De introductie van flowcytometrie bracht 
hierin echter verandering. Vroeger werd een beenmerg- 
of lymfeklierbiopt uitgevoerd om de diagnose ‘CLL’ te 
bevestigen. Tegenwoordig zijn biopsies alleen geïndiceerd 
wanneer sprake is van twijfel, vermoeden van Richterse 
transformatie of als er sprake is van cytopenie. Als gevolg 
daarvan zal een substantieel aantal van de CLL-gevallen 
niet worden geregistreerd in de kankerregistraties, wat 
leidt tot een onderschatting van de incidentie.27 Het be-
nadrukt tevens de noodzaak voor kankerregistraties om 
hun aanpak van CLL-registratie aan te passen. Wanneer 
onderrapportage voornamelijk indolente gevallen betreft, 
zal onderschatting van de overleving het gevolg zijn. 
De derde beperking van deze studie is de keuze voor 
morfologiecodes. De ICD-O-2-codes 9592 en 9803, en 
de ICD-O-2/ICD-O-3-codes 9670, 9800, 9820 en 9823 
zijn gebruikt om patiënten met CLL of SLL te selecteren. 
Niet alle codes duiden specifiek op CLL of SLL. 9592, 
9800, 9803 en 9820 zijn wat meer algemeen. De NKR 
heeft alle patiënten die na 1999 waren geregistreerd 
met een generieke code herbeoordeeld en de code ver-
vangen door een specifiekere code wanneer de status 
voldoende informatie hierover bevatte. Het bleek dat 
het in de meeste gevallen CLL betrof, vandaar dat de 
gevallen waar omcoderen niet mogelijk was ook werden 
geclassificeerd als CLL/SLL.28 Wel werden patiënten 
met een niet-specifieke code uitgesloten wanneer ze 
jonger waren dan 30 jaar ten tijde van de diagnose 
(n=27), aangezien CLL/SLL nauwelijks voorkomt in 
die leeftijdscategorie.
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Tot slot, doordat de tijd tussen diagnose en (‘rescue’-)
behandeling meerdere jaren kan zijn voor CLL-patiënten, 
heeft de introductie van nieuwe behandelingen effect 
met terugwerkende kracht; eerder gediagnosticeerde 
patiënten kunnen er ook baat bij hebben wanneer er bij 
hen progressie optreedt. Hierdoor is geen duidelijke 
stijging in de overleving zichtbaar in het jaar van de intro-
ductie, maar wordt het effect als het ware uitgesmeerd 
over de periode ervoor en erna. 

Conclusie
De verschillen in incidentie van CLL op basis van geslacht 
bleven bestaan, maar werden wel kleiner gedurende de 
studieperiode. De incidentie voor vrouwen nam toe in 
de richting van de stabiele incidentie voor mannen, 
waarschijnlijk door toegenomen detectie bij vrouwen. 
De bescheiden toename in overleving is mogelijk on-
derschat als gevolg van onderregistratie van recentelijk 
gediagnosticeerde indolente patiënten en het hierboven 
beschreven ‘uitgesmeerde’ effect van de introductie van 
nieuwe behandelingen. 
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. De incidentie van chronische lymfatische leukemie (CLL) bij vrouwen in de leeftijd van 50-64 jaar neemt 
toe met ongeveer 2% per jaar.

2. De introductie van nieuwe geneesmiddelen heeft geleid tot een bescheiden, maar mogelijk onderschatte 
verbetering in overleving.

3. Bij gebruik van gegevens van CLL-patiënten uit de kankerregistratie dient men bedacht te zijn op een 
onderschatting van de incidentie en overleving.
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