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Beste collegae, 

Enige tijd geleden is binnen de Nederlandse Vereniging voor Hematopathologie (NVHP) mutatie-
analyse in het kader van lymfoom diagnostiek  op de agenda gezet. Mutaties in lymfomen kunnen 
bepaald worden door middel van next generation sequencing methoden op diagnostisch weefsel, 
zoals nu gebruikelijk voor solide maligniteiten. Een eerdere inventarisatie binnen de NVHP van 
frequent gemuteerde genen in lymfoom heeft geresulteerd in een lijst van 26 genen waarin mutaties 
een diagnostische, prognostische en/of predictieve biomarker rol hebben (zie bijlage 1).  
 
Met het oog op deze ontwikkelingen is targeted panel sequencing voor lymfoom diagnostiek een 
kosten-efficiënte optie geworden. Echter, in tegenstelling tot panel sequencing voor solide tumoren, 
is er relatief weinig zicht op de kwaliteit van de in Nederland gebruikte lymfoompanels en de 
rapportage van de resultaten.    
Om hier inzicht in te krijgen nodigt de Nederlandse Vereniging voor Hematopathologie u uit om deel 

te nemen aan een nationale rondzending. Elk deelnemend laboratorium ontvangt vier DLBCL DNA 

samples voor de analyse van lymfoom-geassocieerde genmutaties. Wij vragen om binnen 6 weken na 

ontvangst van het materiaal bevindingen te rapporteren volgens de WMDP-richtlijn ‘verslaglegging 

moleculaire diagnostiek in de pathologie’ , inclusief interpretatie van de gevonden mutaties in de 

context van DLBCL.  

Wij horen graag voor 1 december 2019 of u aan deze rondzending wilt deelnemen. Aanmelden kan 

via l.van.kempen@umcg.nl. Medio december 2019 ontvangt u dan vier DNA samples voor analyse en 

aanwijzingen voor de rapportage. Wij willen graag uw rapport voor 31 januari  ontvangen. De 

resultaten zullen worden besproken in een nog nader te bepalen werkgroepoverleg waarvoor alle 

deelnemende laboratoria uitgenodigd worden. De resultaten worden uiteindelijk gepresenteerd 

tijdens de Week van de Pathologie 2020 (1-2 April). 

 

Met vriendelijke groet, 

Léon van Kempen en Arjan Diepstra 

namens Nederlandse Vereniging voor Hematopathologie 

 

Bijlagen 

1. Genen en target regios lymfoom NGS panel 
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Bijlage 1: Lymfoom NGS panel – Genen en regio’s van interesse 

GOI Chr ROI 

ATM 11 complete CDS, but predom PI3K domain and upstream region: a.a. 2200  to end 

BCL2 18 x1 and short frgm of x2 

BCL6 3 complete CDS 

BIRC3 11 as from c.1000 : CARD and RING domain: AA424- 601 (X6-8) 

BRAF 7 p.(V600) 

BTK X C481S  

CARD11 7 x4-10: CCD domain plus short upstream coding region, inhib domain, F902C 

CD79A 19 ITAM domain: x4-5 

CD79B 17 ITAM domain:  x4-5: Y196, L199, A205, del 196, del 193-229 

CDKN2A 9 c.1_471del 

CREBBP 16 complete CDS: exon 2 (CH1 domain), 6-10 (KIX), 18 (Bromo), 19 (CH2), 19-31 (HAT, CH3) 

CXCR4 2 a.a. 311-345, S338 (=WHIM-like mutations)  

EP300 22 complete CDS, with a mutation cluster in HAT (x24-30) 

EZH2 7  x15-19 (x16: Y641, A677G, A682G, A687V, A692V) 

GNA13 17 whole CDS: x2-4 

KMT2D 12 complete CDS 

MEF2B 19 x1, N-term domain (MCL: K23)  DLBCL/FL whole CDS, but predom a.a. 1-86  

MYD88 3 Toll/IL1R domain, x5: L265P, x4:S243N, M232T 

NOTCH1 9 PEST domain (x34, AA2414-2556) (HAT:2155-2414) 

NOTCH2 1 TAD and PEST domain 

PIM1 6 a.a. 1-250 

PLCG2 16 SH2 domain: S707Y, R665W; L845F, R48Trp, D342N, S345F, E1163K 

SF3B1 2 x13-15, HEAT domain 

TNFAIP3 6 complete CDS 

TNFRSF14 1 complete CDS 

TP53 17 x4-10 

  


