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Diagnose
Op basis van de kliniek en bevestigd in het huidbiopt 

werd een langerhanscelhistiocytose (LCH) gediagnosti-

ceerd. Dit is een zeldzame ziekte die in Nederland jaar-

lijks bij 10 tot 15 kinderen wordt vastgesteld maar ook 

bij volwassenen voorkomt. De ziekte wordt veroorzaakt 

door een lokale of multisystemische proliferatie van 

afwijkend gedifferentieerde histiocyten. Deze histiocy-

ten behoren, net als bijvoorbeeld macrofagen, tot het 

mononucleaire fagocytaire systeem, dat zijn oorsprong 

heeft in het myeloïde compartiment van het beenmerg. 

De pathogenese van LCH is lang onduidelijk geweest, 

maar inmiddels beschouwt men LCH als een inflamma-

toire myeloïde neoplasie.1

Op de kinderleeftijd zijn het skelet – vooral de schedel – 

en de huid het meest aangedaan. De klinische presen-

tatie is divers en is sterk afhankelijk van de lokalisatie 

van de laesie(s). Een veelvoorkomend symptoom is pro-

gressieve zwelling en pijn van een bot. Ook kunnen lae-

sies in het bot van het middenoor leiden tot een chro-

nische otitis met effusie. LCH van de huid geeft lokale 

huidafwijkingen die eruit kunnen zien als eczeem en 

die, als ze in het luiergebied voorkomen, vaak worden 

aangezien voor luierdermatitis. Typerend in de anam-

nese is dat er geen reactie is op ingezette therapie voor 

het vermeende eczeem dan wel de luierdermatitis. Een 

op de drie kinderen met LCH heeft pijnlijke lymfeklier-

zwellingen. Men moet bij LCH ook bedacht zijn op de 

aanwezigheid van een diabetes insipidus (DI). Bij onge-

veer een kwart van de kinderen kan DI al aanwezig zijn 

bij diagnose. Systemische klachten als koorts en agitatie 

kunnen worden gezien als meerdere orgaansystemen 

betrokken zijn.2

De diagnose LCH wordt gesteld op basis van histolo-

gisch onderzoek op aangedaan weefsel in combinatie 

met een daarbij passend klinisch beeld. In de anamnese 

moet er aandacht zijn voor huidafwijkingen, vooral 

luierdermatitis, en het bestaan van otitiden. Bij het 

lichamelijk onderzoek moet, naast algemeen lichamelijk 

onderzoek, specifiek worden gekeken naar de huid, de 

oren en de lymfeklierstations. Aanvullend onderzoek 

binnen het diagnosetraject voor kinderen is beschre-

ven in internationale richtlijnen.2,3 Nadat de diagnose 

is gesteld, wordt systematisch disseminatieonderzoek 

gedaan om onderscheid te kunnen maken tussen single 
system LCH (betrokkenheid van één orgaansysteem 

(SS-LCH)) en multi system LCH (betrokkenheid van 

twee of meer orgaansystemen, MS-LCH). Voor de laat-

ste vorm wordt verder gedifferentieerd in het al dan niet 

betrokken zijn van zogenoemde risico-organen (lever, 

milt, hematopoëtisch systeem). Deze onderverdeling 

is van belang voor de prognose en de behandeling. 

De overleving van kinderen met SS-LCH is goed. Bij 

MS-LCH is hun overleving slechter, zeker als er risi-

co-organen zijn aangedaan. 

De behandeling van LCH is afhankelijk van de lokalisa-

tie en uitgebreidheid van de ziekte, maar kan variëren 

van afwachten of excisie van solitaire laesies tot che-

motherapie voor systemische ziekte. De vijfjaarsoverle-

ving in deze groep is momenteel rond de 84%.

Onze patiënte bleek een MS-LCH te hebben op basis 

van betrokkenheid van huid, lymfeklieren en thymus 

met als risico-organen het hematopoëtisch systeem 

en de lever. Er werd CT-onderzoek van het mastoïd 

verricht waarbij een lytische laesie van het os sphenoi-

dale rechts werd gezien. Er werd gestart met chemothe-

rapie volgens het MS-LCH-protocol. Het meisje wordt 

momenteel nog behandeld.
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