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INLEIDING
Myelodysplastische syndromen (MDS) omvatten een hetero-
gene groep van beenmergstoornissen die worden gekenmerkt 
door ten minste één cytopenie in het perifere bloed, dysplasie 
van ten minste één cellijn in het beenmerg en hoogstens 
20% blasten in het perifere bloed en/of beenmerg.1 Voorts 
hebben MDS een tendens om over te gaan naar acute mye- 
loïde leukemie. MDS worden ongeveer 700 keer per jaar in 
Nederland gediagnosticeerd en openbaren zich voorname-
lijk bij personen van 70 jaar of ouder.2 Het aantal oudere 
patiënten met MDS in Nederland zal de komende jaren  
aanzienlijk toenemen, gezien de sterke vergrijzing van de  
bevolking. 
De diagnostiek van MDS omvat diverse onderdelen waarbij 
het bloed-, beenmerg-, cytomorfologisch, immuunhisto- 
chemisch en cytogenetisch onderzoek centraal staan.3,4 
Deze diagnostische verrichtingen zijn essentieel om een 
classificerend subtype toe te kennen en het risicoprofiel-
voor de individuele patiënt te bepalen. Het risicoprofiel geeft 
een inschatting over de prognose en richting aan de therapie-
keuze.  

DE NOODZAAK VAN KANKERREGISTRATIES
DE NEDERLANDSE KANKERREGISTRATIE
Nederland beschikt sinds 1989 over een landelijk dekkend 

kankerregister, de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), 
dat wordt beheerd door het Integraal Kankercentrum  
Nederland (IKNL).6 De NKR geeft globale inzichten in de 
incidentie, stadium, primaire behandeling en overleving  
van alle kwaadaardige nieuwvormingen in Nederland en 
biedt daarmee een uitstekende basis voor kankersurveillance. 
De signaleringsbronnen van de NKR zijn het Pathologisch  
Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA), de 
Landelijke Medische Registratie (LMR) en de Landelijke Basis- 
registratie Ziekenhuiszorg (LBZ). De twee laatstgenoemde 
bronnen zijn in het bijzonder relevant voor de signalering 
van hematologische kankersoorten waarbij diagnoses enkel 
zijn bevestigd door middel van een beenmergaspiraat (zoals 
in het geval van MDS) of bloedonderzoek (zoals in het geval 
van chronische lymfatische leukemie), omdat beenmerg- 
aspiraat en bloedonderzoek niet worden opgenomen in  
PALGA. Op basis van deze signaleringsbronnen wordt de 
volledigheid van de NKR geschat op ten minste 95%.7

HET HEMATO-ONCOLOGIEREGISTER VAN DE 
NEDERLANDSE KANKERREGISTRATIE
Voor alle hematologische kankersoorten gediagnosticeerd 
vanaf 1 januari 2014 worden uitgebreide gegevens over diag-
nostiek en behandeling vergaard in de NKR.6 Dit register 
staat bekend als het hemato-oncologieregister van de NKR. 
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Het biedt, naast kankersurveillance, ook een basis om richt-
lijnadherentie ten aanzien van diagnostiek en behandeling 
te evalueren in de dagelijkse praktijk. 

EPIDEMIOLOGISCHE ASPECTEN VAN 
MDS IN NEDERLAND
Dit artikel geeft een beknopte weergave en update over de 
incidentie en overleving van MDS bij volwassenen in Neder-
land aan de hand van gegevens van de NKR.2 Inzichten en 
updates ten aanzien van diagnostiek en eerstelijnsbehande-
ling van MDS in Nederland worden weergegeven op basis van 
gegevens van de PHAROS-MDS-registratie en het hemato- 
oncologieregister van de NKR.6,8 

INCIDENTIE VAN MDS IN NEDERLAND
In 2001 werden MDS door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(‘World Health Organization’; WHO) officieel erkend als 
maligne aandoeningen.9 Sindsdien worden meldingen van 
nieuwe casussen van MDS opgenomen in kankerregistraties, 
zoals de NKR.2 Wij hebben eerder onderzocht of de NKR 
een mogelijke onderrapportage heeft van MDS.10 Voor dat 
onderzoek werd gebruikgemaakt van gegevens van het  
Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-informatiesysteem 
(DIS). De diagnoses van MDS in het DIS werden in de peri-
ode 2008-2010 in bijna de helft van de gevallen afgegeven 
zonder beenmergonderzoek, ondanks de essentie van dit 
onderzoek om de diagnose van MDS vast te stellen of uit te 
sluiten. De incidentie van MDS viel hierdoor ongeveer twee 
keer hoger uit ten opzichte van de NKR. De incidentiecijfers 
bleken echter vergelijkbaar te zijn wanneer enkel de diag- 
noses met beenmergonderzoek in het DIS werden meegeno-
men. Deze bevindingen suggereren dat de NKR niet wordt 
beïnvloed door onderrapportage van MDS. Het is van belang 
om onderrapportage te onderscheiden van onderdiagnostiek. 
Van dat laatste is sprake wanneer een MDS niet door middel 
van het beenmergbiopt en/of beenmergaspiraat wordt beves-
tigd. Deze casussen worden niet opgenomen in de NKR.
Figuur 1 op pagina 404 toont de incidentie van MDS op  
basis van gegevens van de NKR. MDS worden met name 
gediagnosticeerd in de categorie personen van 70 jaar of  
ouder (ongeveer 70%) en vaker bij mannen dan bij vrouwen 
(zie Figuur 1A). De mediane leeftijd bij diagnose is 75 jaar. 
Het naar leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfer van 
MDS steeg met de tijd en bleef stabiel sinds 2007 rond  
3,5 gevallen per 100.000 personen (zie Figuur 1B). Sinds 
2013 is echter een daling waarneembaar. Dit is toe te schrij-
ven aan een ogenschijnlijk dalende incidentie van MDS bij 
personen van 80 jaar of ouder, zowel bij mannen (zie Figuur 
1C) als vrouwen (zie Figuur 1D). Verschillende argumenten 
kunnen worden aangevoerd om dit fenomeen te verklaren. 

Vanuit historisch perspectief wordt een MDS beschouwd als 
een ziekte met weinig therapeutische mogelijkheden.3,5 Dit 
vooral bij oudere patiënten, die vanwege hun leeftijd niet in 
aanmerking komen voor een in opzet curatieve behandeling 
(te weten een allogene stamceltransplantatie). De eerstelijns-
zorg kan derhalve terughoudendheid betrachten om patiën-
ten van 80 jaar of ouder met een mogelijke MDS door te 
verwijzen voor diagnostiek, omdat dit geen therapeutische 
consequenties heeft. Met de introductie van lenalidomide en 
azacitidine zijn therapeutische behandelingen voor oudere 
patiënten met MDS echter wel degelijk beschikbaar.11,12  
Indien patiënten wel worden doorverwezen, kan in de  
tweede- of derdelijnszorg worden afgezien van het verrichten 
van een beenmergonderzoek ter verklaring van de cytopenie.

RELATIEVE OVERLEVING VAN MDS IN 
NEDERLAND
Voorheen werd gedacht dat MDS doorgaans een betrekkelijk 
indolent beloop hebben, met name laagrisico-MDS.13,14  

Gegevens van de NKR tonen echter aan dat patiënten met 
MDS als groep aanzienlijke oversterfte hebben ten opzichte 
van de algemene bevolking (zie Figuur 2, pagina 405). Dit 
betreft met name oudere patiënten. Voorts verbeterde de  
relatieve overleving van patiënten met MDS niet in Neder-
land gedurende de periode 2001-2016 (zie Figuur 2). Het  
uitblijven van een evidente verbetering kan worden verklaard 
door de beperkte beschikbaarheid van therapeutische moge-
lijkheden die de overleving aanzienlijk kunnen verlengen. 
Wel hebben wij eerder met gegevens van de PHAROS- 
MDS-registratie aangetoond dat de mediane overlevings-
winst met azacitidine bij hoogrisico-MDS, ten opzichte van 
ondersteunende zorg, vergelijkbaar was met de AZA-001-
studie (ongeveer 9,5 maanden).15 Het effect van lenalidomide 
op de overleving van laagrisico-MDS met een geïsoleerde 
del(5q) in de dagelijkse praktijk moet nog worden bezien 
door middel van ‘population-based’ onderzoek met gegevens 
van het hemato-oncologieregister van de NKR. Dit omvat 
slechts een zeer gering aandeel van de totale MDS-populatie. 
Vanaf diagnosejaar 2014 is het mogelijk om specifiek in te 
zoomen op het risicoprofiel (te weten laagrisico-MDS en 
hoogrisico-MDS).6 Dit maakt een evaluatie mogelijk die in-
zicht geeft in het effect van deze interventies op de (relatieve) 
overleving binnen specifieke subgroepen van patiënten. 
Hiervoor is echter aanzienlijke follow-up noodzakelijk, aan-
gezien het betrekkelijk zeldzame indicaties betreft. 

DIAGNOSTIEK VAN MDS IN NEDERLAND
MORFOLOGISCHE CLASSIFICATIE
Door middel van morfologische karakteristieken van cellen 
in het perifere bloed en beenmerg, zoals het type en de mate 
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van dysplasie en het percentage myeloblasten, kunnen MDS 
worden onderverdeeld in verschillende subtypen volgens 
het WHO-classificatiesysteem.3,4 Het aandeel patiënten met 
MDS dat in Nederland geen subclassificatie kreeg, daalde 
van ongeveer 60% in 2001 naar ongeveer 10% in 2016 (zie 
Figuur 3A, pagina 406). Dit bemoedigende resultaat sugge-
reert dat hematologen, pathologen en morfologen mettertijd 
steeds vertrouwder raakten met het WHO-classificatiesys-
teem, dat in 2001 voor het eerst werd geïntroduceerd.9 Vooral 
het aandeel refractaire cytopenie met multilineaire dysplasie 
en refractaire anemie met exces aan blasten steeg aanzien-
lijk. Het eerstgenoemde is een subtype dat de WHO in 2001 
als nieuwe entiteit heeft geïntroduceerd binnen het spectrum 
van MDS.9 Alles tezamen beschouwend kunnen we conclu-
deren dat de implementatie van het nieuwe WHO-2016- 

classificatiesysteem geen grote hinderpalen zal veroorzaken, 
aangezien hierin slechts subtiele veranderingen zijn aan- 
gebracht ten opzichte van het WHO-2008-classificatiesys-
teem.1,16 Hoewel moleculaire diagnostiek in dit artikel buiten 
beschouwing is gelaten, is het bepalen van een SF3B1-mutatie 
essentieel ter diagnose van MDS met ringsideroblasten con-
form het WHO-2016-classificatiesysteem, met name in de 
context van het percentage ringsideroblasten in het been-
merg. Vooralsnog is de diagnostische waarde van andere 
mutaties (zoals TET2, ASXL1 en DNMT3a) onduidelijk.

CYTOGENETISCH ONDERZOEK
Resultaten van het cytogenetisch onderzoek zijn onmisbaar 
bij het bepalen van het risicoprofiel van patiënten met MDS 
volgens de ‘International Prognostic Scoring System’ (IPSS).13 
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Bron: de Nederlandse Kankerregistratie.
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Het IPSS-risicoprofiel geeft een inschatting over de prognose 
en richting aan de therapiekeuze.3-5,13 Daarnaast is cytogene-
tisch onderzoek essentieel voor de diagnose van laagrisico- 
MDS met een geïsoleerde del(5q).3,4 Herkenning van dit  
subtype heeft implicaties voor de therapiekeuze, aangezien 
behandeling met lenalidomide is goedgekeurd voor deze  
indicatie.3,5 
Het aandeel patiënten met MDS dat in Nederland geen cyto-
genetisch onderzoek onderging bij diagnose, daalde van 
46% in de periode 2008-2011 (zie Figuur 3B) naar 26% in de  
periode 2014-2016 (zie Figuur 3C). Ondanks dit positieve 
resultaat is er nog altijd sprake van inadequate risicoprofile-
ring vanwege het achterwege laten van cytogenetisch onder-
zoek. Verder namen we in beide tijdvakken waar dat de  
toepassing van cytogenetisch onderzoek bij diagnose een 

relatie heeft met leeftijd: hoe ouder de patiënt, des te minder 
frequent cytogenetisch onderzoek werd toegepast. Er bestaan 
verschillende opvattingen over de waarde van cytogenetisch 
onderzoek bij MDS, met name als het gaat om richting te 
geven aan de therapiekeuze voor oudere patiënten met MDS. 
Ondanks dat het therapeutische arsenaal bij MDS relatief 
beperkt is en er niet altijd een behandelindicatie is, geeft het 
IPSS-risicoprofiel een inschatting over de prognose. Patiënten 
moeten immers zo adequaat mogelijk worden geïnformeerd 
over hun levensverwachting en mogelijkheden voor behan-
deling op geleide van het risicoprofiel. Hoewel bepaalde 
mutaties (zoals TET2 en ASXL1) prognostisch van belang 
zijn, zijn deze nog niet opgenomen in de revisie van de IPSS 
(IPSS-R). Voorts is de therapeutische waarde van mutaties 
onduidelijk.
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EERSTELIJNSBEHANDELING VAN MDS IN 
NEDERLAND
Hoewel het mogelijk is om het gehele behandeltraject van 
patiënten met hematologische kankersoorten in kaart te 
brengen binnen het hemato-oncologieregister van de NKR, 
worden deze patiënten vanwege financiële doelmatigheids-
aspecten niet standaard opgevolgd.6 Momenteel behelst  
dit register de behandeling die binnen 9 tot 12 maanden  
na diagnose is gestart. In het geval van MDS kan in eerste 
instantie worden gekozen voor afwachtend beleid. 
Figuur 4 brengt enkele bijzondere bevindingen aan het licht 
ten aanzien van de eerstelijnsbehandeling van patiënten met 
MDS in Nederland in de periode 2014-2016. Ter illustratie: 
de toepassing van azacitidine bij patiënten met laagrisico- 

MDS (te weten laag of intermediair-1-risico volgens de IPSS). 
De richtlijn voor de behandeling van MDS adviseert enkel 
de toepassing van azacitidine bij patiënten met hoogrisico- 
MDS (te weten intermediair-2 of hoog risico volgens de IPSS) 
die niet in aanmerking komen voor een allogene stamcel-
transplantatie. De veiligheid, werkzaamheid en effectiviteit 
van azacitidine is immers enkel bewezen voor patiënten met 
hoogrisico-MDS in klinische interventiestudies.12 Tot slot 
de toepassing van erytropoësestimulerende middelen (EPO) 
bij patiënten met hoogrisico-MDS. Verschillende studies 
hebben aangetoond dat een behandeling met EPO niet  
effectief is ter correctie van anemie bij patiënten met hoog- 
risico-MDS.17,18 De NKR geeft momenteel geen inzicht waar-
om van de richtlijn wordt afgeweken. Derhalve is het van 
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belang om in het medisch dossier te motiveren waarom 
voorschrijvers in de praktijk van een richtlijn afwijken.  
Wanneer weloverwogen wordt afgeweken van een richtlijn, 
leidt dit niet per definitie tot kwalitatief slechtere zorg. Een 
richtlijn is immers een handvat voor op de patiënt toege- 
sneden zorg en geen opzichzelfstaand doel.

TOEKOMSTPERSPECTIEF
LANDELIJKE JAARRAPPORTAGES EN 
REGIORAPPORTAGES
Dit artikel illustreert de mogelijkheden van het hemato- 
oncologieregister van de NKR ten aanzien van kankersurveil-
lance en richtlijnadherentie. Momenteel worden gegevens 
van dit register onder meer benut voor landelijke jaarrappor-
tages en regiorapportages.6,19 Het doel hiervan is om zowel 
landelijk als regionaal inzicht te verschaffen in de geleverde 
zorg aan patiënten met hematologische kankersoorten, opdat 
deze inzichten discussies opleveren en hopelijk bijdragen 
aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de diagnos-
tiek en behandeling van deze kankersoorten in Nederland. 
In het najaar van 2019 volgt de eerste jaarrapportage voor 
MDS. 

EFFECTIVITEIT IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK
Het hemato-oncologieregister van de NKR kan bovendien 
worden ingezet om de therapeutische meerwaarde van  
nieuwe, dure geneesmiddelen te evalueren, zoals lenalido-

mide voor de behandeling van patiënten met laagrisico-MDS 
met een geïsoleerde del(5q).6 Op die manier kan objectief naar 
het gepaste gebruik van geneesmiddelen worden gekeken 
(richtlijnadherentie), alsmede of het geneesmiddel ten goede 
komt aan de patiënt in de dagelijkse praktijk (therapeutische 
meerwaarde). Momenteel onderzoeken diverse studies de 
effectiviteit van luspatercept voor de behandeling van trans-
fusie-afhankelijke patiënten met laagrisico-MDS met ring- 
sideroblasten. Gegevens van het hemato-oncologieregister 
van de NKR kunnen te zijner tijd ook een bijdrage leveren 
aan de discussies over de bekostiging, toepassing en duur-
zaamheid van luspatercept in de dagelijkse praktijk. 

CONCLUSIE
MDS zijn zeldzame kankersoorten van het beenmerg die  
ongeveer 700 keer per jaar in Nederland worden gediagnos-
ticeerd en die het meest voorkomen bij patiënten van 70 jaar 
of ouder. Zeer bemoedigend is dat wij in Nederland steeds 
beter de richtlijn volgen ten aanzien van de diagnostiek en 
behandeling van MDS. Niettemin is er ruimte voor verbete-
ring, aangezien bepaalde diagnostische en prognostische ver-
richtingen, die essentieel zijn om het risicoprofiel te bepalen 
en daaropvolgende therapiekeuze van MDS, nog niet volledig 
worden benut bij sommige, met name oudere patiënten. In de 
loop der tijd gaat het hemato-oncologieregister van de NKR 
inzichtelijk maken of de diagnostiek en inzet van behande-
ling van MDS verbetert.
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 MDS zijn zeldzame kankersoorten van het beenmerg die ongeveer 700 keer per jaar in Nederland worden 
gediagnosticeerd en het meest voorkomen bij patiënten van 70 jaar of ouder. 

2 De relatieve overleving van MDS veranderde nagenoeg niet in Nederland gedurende de periode van 
2001-2016.

3 Het aandeel patiënten met MDS in Nederland dat geen subclassificatie kreeg, daalde van ongeveer  
60% in 2001 naar ongeveer 10% in 2016.

4 Het aandeel patiënten met MDS in Nederland dat geen cytogenetisch onderzoek kreeg bij diagnose, 
daalde van 46% in de periode 2008-2011 naar 26% in de periode 2014-2016. 

5 Een subset van patiënten met MDS in Nederland kreeg een eerstelijnsbehandeling die niet door de  
richtlijn wordt geadviseerd (zoals azacitidine bij laagrisico-MDS en EPO bij hoogrisico-MDS). 

6 Het hemato-oncologieregister van de NKR is van groot belang om de omvang en ontwikkeling van de 
kankerlast te bepalen in Nederland. Daarnaast kan dit register worden gebruikt om richtlijnadherentie  
te evalueren, alsmede om te beoordelen of bevindingen van gerandomiseerde klinische studies ten  
goede komen aan patiënten in de dagelijkse praktijk. 
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