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‘Abnormaal eiwitje’
= monoclonaal eiwit = monoclonale band of piek op de eiwitelektroforese = paraproteine = 
M proteïne



Monoclonale eiwitten

• Volledig immuunglobuline:
• Bv IgG lambda, IgM kappa

• Lichte ketens
• Lambda of kappa lichte ketens

• Zware ketens

• Antistoffen productie door de plasmocyten

• WM: altijd IgM

• MM: IgG, IgA, kappa of lambda



Types of serum monoclonal proteins
in 1,027 patients with MM
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Data from Kyle RA, et al. Mayo Clin Proc. 2003;78:21-33.



Ziekte van Waldenström

• Synoniem: lymfoplasmocytair lymfoom; waldenström macroglobulinemia

• IgM paraproteine
• Lymfoplasmocytaire cellen in beenmerg

• Presenteert zich eerder als lymfoproliferatieve aandoening

• Epidemiologie:
• 3/miljoen per jaar
• Gemiddelde leeftijd: 64j; 60% mannen
• 20% familiaal



Stadia

MGUS IgM

M piek < 30g/L

<10% lymfoplasmocyten in 
beenmerg

Asymptomatisch

Geen anemie, organomegalie, 
klieren

Asymptomatische 
Waldenström

M piek > 30g/L

Of >10% 

lymfoplasmocyten

Asymptomatisch

Ziekte van 
Waldenström

M piek

(>10%) clonale plasmocyten

Anemie, hyperviscositeit, bulky
adenopathieën, hinderlijke 

organomegalie…



Indicaties voor behandeling

• Asymptomatisch:
• Niet behandelen:

• Kan stabiel blijven: 

• na 5j is 59% symptomatisch

• Niet te genezen:

• Vroege behandeling geen voordeel qua overleving. 

• Mogelijke nevenwerkingen van therapie: korte en lange termijn (leukemie)

• Follow-up om de 3-6 maanden



Indicaties voor behandeling

• Systemische symptomen: B symptomen, vermagering

• Adenopathie, organomegalie

• Anemie, thrombopenie, neutropenie

• Hyperviscositeit

• Neuropathie

• Hemolyse



Behandeling: ziekte van Waldenström

• Kenmerken van lymfoom en multipel myeloom
• Behandelingen van zowel lymfoom als myeloom

• Geniet van de vooruitgang van behandelingen in beide domeinen

• Zeldzame aandoening 
→minder resultaten van prospectieve studies 

→ beperktere mogelijkheden qua terugbetaling van medicatie in België



Casus 1 

• Vrouw, 67j
• Voosheid en tintelingen in de tenen, over verloop van maanden 

uitbreidend tot boven de enkels
• Labo: 

• IgM lambda paraproteine van 7 g/L
• Normaal Hb

• Beenmerg: 
• 11% lymfoplasmocytaire cellen
• MYD 88 mutatie aanwezig

• MAG antistoffen positief (myeline geassocieerde glycoproteine)

→Ziekte van Waldenström met IgM gerelateerde polyneuropathie



Behandeling Casus 1: Rituximab (Mabthera®)

• Waldenström cellen zijn CD 20 positief: 
• CD 20 is antigen dat op de B-cel non Hodgkin lymfoomcellen aanwezig is

• monoclonale antistof tegen CD 20 behoort dus tot de basisbehandeling

Variabele regio (muis) die zich 

specifiek met CD20 bindt

Humaan Fc 

Fab



Rituximab

• In monotherapie:
• Beperkt resultaat bij patiënten met belangrijke ziekteload. (respons <50%)

• Wel te overwegen bij low risk patiënten met matige cytopenie, IgM
gerelateerde neuropathie of auto immune cytopenie (waarbij corticoiden
geen effect hebben)

• Optimale respons kan maanden op zich laten wachten

• Meestal in combinatie met andere therapie



Toediening

• Dosis: 375mg/m² ; intraveneus; mono- of combinatietherapie

• Nevenwerkingen:
• IgM flare eerste weken (oppassen als IgM >40g/L is bij start)
• HBV reactivatie
• Infusie reactie:

• Eerste toediening trager dan volgende
• Premedicatie met analgeticum (paracetamol) en antihistaminicum; eventueel 

corticosteroiden

• Indien geen reactie bij 1e toediening kunnen verdere toedieningen 
subcutaan 
• Vaste dosis: 1400mg



Casus 2

• Man 50j

• Wazig zicht en neusbloedingen

• Klinisch onderzoek:
• Netvlies bloedingen
• Klieren, vergrote milt

• Labo:
• Hb 7g/dL (12-14), WBC 1500/µl (5000-10000), Bp 50000/µL 

(150000-400000)
• IgM lambda paraproteine 85g/L

• Beenmerg:
• 80% lymfoplasmocyten, MYD 88 positief

→ Ziekte van Waldenström met hyperviscositeit



Hyperviscositeitssyndroom

• IgM : Pentamere configuratie → bij hoge concentratie hyperviscositeit →
wrijving thv bloedvatwand → beschadiging, bloeding

• Vanaf IgM >40-50g/L

• Symptomen:
• Wazig zicht of visusverlies/ dubbelzicht
• Hoofdpijn
• Vertigo
• Doofheid
• Verwardheid, bewustzijnsdaling, CVA 
• Verhoogde bloedingsneiging



Plasmaferese

• Plasmauitwisseling

• IgM vooral intravasculair

• Dagelijks

• 30-50% afname IgM

• Nevenwerking:
• Spierkrampen

• Urticaria



Behandeling Casus 2: R-chemotherapie

• R-cyclofosfamide-dexamethasone (of prednisone)
• Bij lymfomen R-CVP of R-CHOP:

• Doxorubicine en Vincristine geven geen verbetering van respons bij Waldenström en 
geven meer risico op neutropene koorts en neuropathie

• Om de 3 weken, maximaal 8 cycli

• Respons tot 80%

• Progressie vrije periode: gemiddeld 3j

• R-Bendamustine
• Rituximab op d1 en Bendamustine op d1, d2 van een 4w durende cyclus

• Respons >90%

• Progressie vrije periode: gemiddeld 5-6j



Guidelines BHS behandeling WM 1e lijn



Guidelines BHS WM behandeling bij relaps



Ibrutinib (Imbruvica®): BTK inhibitor

• Per oraal: 140mg: 1x3 co’s/d

• Respons: 90% (minder respons als MYD 88 niet gemuteerd)

• Gemiddelde tijd tot respons 4 weken

• Progressie vrij na 2 jaar: 69%

• Nevenwerkingen:
• Neutropenie, thrombopenie
• Diarree
• Verhoogde bloedingsneiging
• Voorkamerfibrillatie
• Pneumonie
• Hypertensie



B-cel receptor signaalpad naar de 
celkern

Buggy J and Elias L. Int Rev Immunol. 2012;31:119-113.
de Gorter D, et al. Immunity. 2007;26:93-104.

Groei en overleving 
van de cel

PHBE/IBR/1114/0005 



R-chemotherapie: Proteasoom inhibitie

• R-Bortezomib-dexamethasone (Velcade®)
• Bortezomib subcutaan op d1, 4, 8, 11 van een 3w durende cyclus

• Respons >80% bij relaps Waldenström

• Nevenwerkingen:
• Neuropathie: minder als bortezomib 1x/w

• Lage bloedplaatjes

• In onderzoek:
• R-Carfilzomib-dexamethasone (Kyprolis®)

• Nevenwerking: cardiomyopathie

• R-Ixazomib-dexamethasone (Ninlaro®)



R-chemotherapie

• R-Fludarabine-Cyclofosfamide (FCR)
• Respons 79%

• Niet als eerste lijn omwille van myelosuppressie en immuunsuppressie

• R-Thalidomide
• Respons 72%

• Nevenwerking:
• Neuropathie



Andere

• Chlorambucil: leukeran

• Everolimus: mamalian target of rapamycin inhibitor

• Panobinostat: histon deacetylase inhibitor

• Venetoclax: BCL-2 inhibitor

• Autologe stamceltransplantatie 

• Allogene stamceltransplantatie



Multipel myeloom

• Kwaadaardige beenmergaandoening waarbij de plasmacellen ontaard 
zijn

• Naam letterlijk: “oma” of tumor van het “myelum” of beenmerg. 
“multipel” gezien meestal verspreide beenmergzones aangetast zijn

• 10% van de hematologische maligniteiten

• Volgens WHO classificatie bij B cel maligniteiten

• Epidemiologie
• Incidentie: 4,5 per 100.000 per jaar
• Gemiddelde leeftijd bij diagnose is 69j
• Frequenter bij zwarte bevolking



Definities

MGUS

M piek < 30g/L

<10% clonale plasmocyten

Geen orgaanaantasting

Smoldering
Myeloom

M piek > 30g/L

Of >10% clonale
plasmocyten

Geen orgaanaantasting

Multipel 
Myeloom

M piek

(>10%) clonale plasmocyten

Anemie, hypercalciemie, 
nierinsufficiëntie, botletsels

Gerelateerd aan de 
plasmacelaandoeing



Diagnostische criteria: MM

• Calcium

• Renal insufficiency

• Anemia

• Bone lesions

• >60% plasmacellen in BM

• FLC ratio >100

• >1 botletsel op MRI



Staging multipel myeloom



Klassieke 
chemotherapie

• Cyclofosfamide

• Melphalan



IMiDs: 
Immunomodulerende 

drugs



Proteasoominhibitoren

• Proteasoom is een 
intracellulair 
enzymecomplex dat instaat 
voor degradatie van 
eiwitten

• Bortezomib (Velcade®) sinds 
2006 beschikbaar



Monoclonale 
antistoffen

• Elotuzumab
• Daratumumab



Casus 3

• Vrouw 55j

• Geen bijzondere voorgeschiedenis

• Progressieve hoge rugpijn sinds 2tal maanden

• NMR wervelzuil

• Labo: 
• IgA lambda 35g/L
• Hb 10,5g/dL
• Creatinine 1,2g/dL

• Beenmerg-botboor:
• 25% plasmocyten

→Multipel myeloom bij fitte jonge patiënte



1e lijn bij transplantkandidaten

• Selectie obv leeftijd (<65-70j), fitheid, comorbiditeiten



Inductiebehandeling:

• Triplet op basis van bortezomib: 

VTD – VCD – PAD - VRD
• VTD: Velcade-Thalidomide-Dexamethasone

• VCD: Velcade-Cyclofosfamide-Dexamethasone

• PAD: Velcade (PI)-Adriamycine-Dexamethasone

• VRD: Velcade-Revlimid-Dexamethasone

• Toekomst? Daratumumab-VTD 
(Cassiopeia); Daratumumab-VRD (Perseus)

• Behandelingsdoel: verlengde overleving  -
diepte en duur van respons



Autologe stamceltransplantatie

• Melphalan 200mg/m²; op dag 2 toediening 
van >2,5 x10 6 CD34+ cellen/kg

• Blijft standaard: 
• VRD vs VRD + autoTx: 

PFS 36m vs 50m; CR 48% vs 59% 

(Attal et al, NEJM2017)

• Hoog risico cytogenetica (17p del; t(4;14); t(14;16)):
• Tandem of dubbele autoTx betere PFS en OS



Consolidatie

• VTD: 2 cycli

• Voorlopig onvoldoende evidentie, maar zeker te overwegen indien 
geen VGPR werd bereikt na autoTx



Onderhoudsbehandeling

• Lenalidomide: 10mg/d 3w/4w of continu

• Onderhoud lenalidomide vs no maintenance: 2,5j overlevingsvoordeel

• Duur? 2j of continu…

McCarthy IMW Delhi 2017



Casus 4

• 82j man

• Voorgeschiedenis: Diabetes mellitus met secundaire polyneuropathie, hartinfarct

• Sociaal: weduwnaar, alleenwonend, dochter woont in het buitenland

• Opname wegens pneumonie

• Labo: 
• Hb 8,5g/dL
• Creatinine 1,5g/dL (klaring 40ml/min) (=chronisch)
• Monoclonale piek op de eiwitelektroforese: IgG kappa 27g/L

• CT skelet: 
• multipele kleine punched out lesies

• Beenmerg: 40% plasmocyten

→Multipel myeloom bij ‘fraile’ oudere man



1e lijn als geen transplantkandidaat

• >65-70j, comorbiditeiten

• Behandelingsdoel: quality of life, tolerantie, behandelingsduur

• Huidige standaard:
• MPV: Melphalan-Prednisone-Velcade (Vista trial)

• RD: Revlimid-dexamethasone (First trial)



MPV: Melphalan Prednisone Velcade

• Schema:
Cycli 1–4

Bortezomib 1.3 mg/m2 sc, d 1,4,8,11,22,25,29,32
Melphalan 9 mg/m2 po,  prednisone 60 mg/m2 po, d 1–4

Cycli 5–9
Bortezomib 1.3 mg/m2 sc, d 1,8,22,29
Melphalan 9 mg/m2 po, prednisone 60 mg/m2 po, d 1–4

• Nevenwerkingen velcade:
• Polyneuropathie

• Varicella Zoster reactivatie R/aciclovir



Number of patients at risk:
VMP:  344 295 272 245 185 111 65 31 17
MP:    338 296 241 206 152 86 53 22 5
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VMP: 24.0 months (83 events)
MP: 16.6 months (146 events)
HR=0.483, p<0.000001
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San Miguel et al. N Engl J Med. 2008; 359:906-17; EHA 2008;110:Abstract 473.

TTP: ~52% reduced risk of progression with VMP vs MP

MPV: VISTA trial



Rd: Revlimid dexamethasone

• Schema: 
• om de 4 weken tot progressie 
• Lenalidomide po 1/d gedurende 3 weken, gevolgd door 1 week rust
• Dexamethasone po 20-40mg 1/w

• Nevenwerkingen:
• Thromboserisico R/ LMWH spuitjes of Asaflow po
• Leukopenie
• Diarree
• Spierkrampen

• Opmerkingen:
• Dosis aan te passen aan nierfunctie



Revlimid dexamethasone (First trial)



Casus 4 behandeling

• Voorkeur: 

Revlimid-dexamethasone
• Geen polyneuropathie

• Peroraal, 1x/4 weken naar 
ziekenhuis



Combinatie met Daratumumab
D-Rd vs Rd: Maia Studie D-MPV vs MPV: Alcyone Studie



1e Relaps

• Behandeling is meer variabel dan in eerste lijn, afhankelijk van:
Fitheid van patiënt, voorgaande behandelingen en hun respons, 
beschikbaarheid van therapie

• Meestal switch van PI based naar IMiD based of vice versa

• Igv vaste duur en goede respons, kan herbehandeling.

• Triplets voorkeur op doublets

• Biochemische vs klinische relaps



1e Relaps: Frontline Bortezomib

• Rd of Rd-based triplet (DaraRd, KRd, IRd, EloRd)

• DRd vs Rd: Pollux-studie
• Na 25m: PFS niet bereikt vs 18m

• KRd vs Rd: Aspire-studie
• PFS 26m vs 18m; OS 48m vs 40m

• IRd vs Rd: Tourmaline-studie
• PFS 21m vs 15m

• EloRd vs Rd: Eloquent-studie
• PFS 19m vs 15m



KyprolisRD vs Rd (K=Carfilzomib): Aspire studie

Stewart AK, et al. N Engl J Med 2015;372:142–52.
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• Langere PFS met KRd vs Rd
• OS 48m vs 40m
• Nevenwerking:

• cardiomyopathie



1e relaps: Front line lenalidomide

• Bortezomib-based: DVd, EloVd, VCD  

• Carfilzomib: Kd

• DVd vs Vd: Castor-studie
• PFS: 17m vs 7m

• Kd vs Vd: Endeavor-studie
• PFS: 19m vs 9m; OS: 47m vs 40m



Vanaf 2e relaps

• PomD: Pomalidomide-dexamethasone
• PomD vs PomD-cyclofosfamide: ORR 39% vs 65%

• (PomVD)

• (DaraPomD)

• Daratumumab mono



Toekomst

• Venetoclax:
• Oraal; BCL-2 inhibitor

• Vooral actief igv specifieke chromosoomafwijking: t(11;14)

• Venetoclax-Vd

• Selinexor:
• oraal; blokkeert exportin 1 (XPO1)

• SelD; SelVd

• BiTe: bispecific antibodies

• CAR-T cells


