
  

Pleura- en pericardvocht bij 
maligne lymfoom

De röntgenfoto toont een gesluierde linkerhemithorax 

met verplaatsing van de mediastinale structuren naar 

rechts (figuur 2). Op basis hiervan vermoedden wij 

een ruimte-innemend proces (RIP) met pleuravocht. 

Dit werd bevestigd met aanvullende diagnostiek, een 

echo van de thorax. Op de echo werd ook pericard-

vocht gezien. Er was 20 mm pericardvocht aanwezig; 

dit verklaarde de zachte harttonen. De contractiliteit 

van het hart was goed, er was geen sprake van een 

dreigende tamponade. Al met al was er wel een drei-

gende respiratoire insufficiëntie op basis van verhoogde 

ademarbeid bij het pleuravocht. Patiënte werd voor 

nadere diagnostiek en behandeling overgeplaatst naar 

de kinderintensivecare.

Op basis van de combinatie van pleuravocht en  

pericard vocht (figuur 3) en de locatie van het RIP werd 

gedacht aan een lymfoom. 

Differentiaaldiagnostisch kan bij een unilateraal 

gedempte percussie en opgeheven ademgeruis worden 

gedacht aan pleuravocht, gecompliceerde pneumonie, 

RIP en longembolieën.   

In geval van (overmatig) pleuravocht zijn verschil-

lende oorzaken mogelijk, namelijk infectie, maligniteit 

of hartfalen.1 Een lymfoom is de meest voorkomende 

oorzaak van maligne pleuravocht bij kinderen; er 

worden verschillende casussen beschreven waarbij 

er tevens sprake is van pericardvocht.2 Een lymfoom 

is een maligniteit vanuit de lymfoïde weefsels. Het 

hodgkinlymfoom werd genoemd naar de Engelse arts 

Thomas Hodgkin, die deze ziekte in 1832 voor het eerst 

beschreef. Alle typen lymfomen die sindsdien werden 

ontdekt, worden non-hodgkinlymfomen genoemd. 

De verschillende typen non-hodgkinlymfomen wor-

den onderverdeeld op basis van de cellen waarvan de 

maligniteit uitgaat. De diagnose T-cellymfoom werd 

gesteld op basis van aanvullende beeldvorming en 

cytologie in het Prinses Máxima Centrum, waar ook 

behandeling werd gestart. Een lymfoblastair T-cellym-

foom zit meestal in de borstholte, waardoor het kind 

last kan hebben van aanhoudend hoesten en benauwd-

heid.3 Als subcategorie van de non-hodgkinlymfomen 

kent het een gunstige prognose met een overleving van 

70-90%. De behandeling bestaat uit een uitgebreid 

chemotherapietraject.4 

Figuur 2  X-thorax zittend gemaakt: volledige sluiering 
van linkerhemithorax met duidelijke massawerking. 
Mogelijk spoortje pleuravocht rechts.

Figuur 3  Echo cor met pericardeffusie.
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