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Samenvatting
Afwijkingen van de glandula pinealis worden vaak bij toeval gevonden. Meestal gaat het om 
cysten zonder verdere consequenties, maar soms betreft het een glandula-pinealistumor. Als 
cysten of tumoren lokale compressie geven, kunnen oogbewegingsstoornissen ontstaan 
(door druk op het tectum) of een hydrocefalus (door druk op de aquaduct). Hoofdpijn is de 
meest frequente klacht die geassocieerd wordt met glandula-pinealisafwijkingen, ook zonder 
compressie op tectum of aquaduct. In dit overzichtsartikel wordt aan de hand van 3 casus de 
problematische associatie tussen hoofdpijn en glandula-pinealisafwijkingen geïllustreerd.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:101-8)

Glandula-pinealisafwijkingen  
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Pineal gland abnormalities and headache
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Summary
Lesions of the pineal gland are often found by chance. In most cases they consist of cysts 
without further consequences, but sometimes a tumor is found. Cysts and tumors can lead to 
abnormalities of eye movements by local compression of the tectum or to a hydrocephalus 
by compression of the aquaduct. Headache is the complaint that is most often associated 
with abnormalities of the pineal gland, also those without compression of tectum or aqua-
duct. In this review the problematic association between headache and abnormalities of the 
pineal gland is illustrated in three case reports.

Inleiding
Afwijkingen van de glandula pinealis komen vaak 
voor als een incidentele bevinding op CT- of MRI-
scan. Het betreft dan meestal een glandula-pinealis-
cyste. In de radiologische literatuur worden percen-
tages cysten van 10% bij routinematige MRI-scans 
en 20-40% bij autopsie genoemd.1 Vooral bij vrou-
wen van 21-30 jaar worden deze cysten gevonden.2 
Het is onduidelijk wat de betekenis is van deze be-
vindingen en hoe vaak glandula-pinealisafwijkingen  

geassocieerd worden met klachten. De meeste kli-
nische studies hadden een inclusiebias, omdat de 
reden waarvoor de scan was aangevraagd niet ge-
controleerd werd. Het meest betrouwbare getal 
komt waarschijnlijk uit een studie waarin bij 2 van 
de 1.000 gezonde asymptomatische personen uit 
de algemene populatie een glandula-pinealiscyste 
gevonden werd.3 In de ‘Rotterdam study’ bij 2.000 
personen uit de algemene populatie werd de aan-
wezigheid van een glandula-pinealiscyste zelfs niet 
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geregistreerd, omdat men een dergelijke bevinding  
a priori niet als klinisch relevant beschouwde, net als 
aandoeningen van de bijholten, asymmetrie van de 
ventrikels en vergrote ruimte van Virchow-Robin.4

Hoofdpijn is de klacht die het meest frequent geasso-
cieerd wordt met glandula-pinealiscysten en andere 
ruimte-innemende afwijkingen van de glandula pine-
alis.5,6 In dit overzichtsartikel wordt aan de hand van 3  
casus de problematische associatie tussen hoofdpijn 
en glandula-pinealisafwijkingen geïllustreerd.

Casus 1
Een 55-jarige vrouw had sinds 6 maanden een druk-
kende pijn rond het linkeroog, fluctuerend in heftig-
heid. Soms leek het bovenooglid hierbij te gaan han-
gen. Er was geen sprake van roodheid van het oog, 
tranen, neusverschijnselen, misselijkheid of fono- en 
fotofobie. De tandarts, oogarts en KNO-arts von-
den geen verklaring voor de klachten. De patiënte 
nam gemiddeld 3 dagen per week paracetamol, met 
een dubieus effect. De verdere voorgeschiedenis was 
blanco. De patiënte rookte niet, dronk nauwelijks 
alcohol en 4 koppen koffie per dag. De bloeddruk 
was 160/80, het neurologische onderzoek toonde een 
zeer geringe ptosis links en verder geen afwijkingen, 
inclusief normale verticale oogbewegingen. Vanwege 
de ptosis werd een MRI-scan van de schedel vervaar-
digd, die een glandula-pinealiscyste met een door-
snede van 1,5 cm toonde (zie Figuur 1) en verder geen 
afwijkingen, in het bijzonder geen hydrocefalus. On-
der verdenking van hemicrania continua werd gestart 
met indometacine tweemaal daags 50 mg, waarna de 
hoofdpijn geheel verdween. Het verlagen van de do-
sis resulteerde in terugkeren van de hoofdpijn. Acht 
maanden later kon de medicatie gestopt worden zon-
der dat de hoofdpijn terugkwam. Een controle-MRI 
liet geen toename van de grootte van de cyste zien.

Casus 2
Een 17-jarige vrouw bezocht de hoofdpijnpoli met 
sinds 3 jaar bestaande hoofdpijnaanvallen, die aan-
vankelijk eenmaal per maand optraden, maar gelei-
delijk steeds frequenter werden tot twee- à driemaal 
per week. De stekende pijn zat op het voorhoofd en 
ging vaak gepaard met sterren voor de ogen en zwarte 
vlekken. Soms was ze er misselijk bij. De duur van 
de pijn was 1-4 uur, vaak na inspanning. De voor- 

geschiedenis was blanco, als medicatie gebruikte ze 
op verschillende dagen per week paracetamol of ibu-
profen. Ze gebruikt tevens orale anticonceptie. De pa-
tiënte rookte niet, dronk zelden alcohol, maar wel da-
gelijks enkele glazen cola. De bloeddruk was 100/50 
en het neurologische onderzoek normaal. Op verzoek 
van de patiënte en haar ouders werd een MRI-scan 
van de schedel vervaardigd, waarop een glandula-
pinealiscyste zichtbaar was met een doorsnede van 
11 mm, zonder hydrocefalus. De patiënte kreeg het 
advies om de pijnstillers en cola te stoppen. Na enige 
tijd nam de frequentie van de hoofdpijn duidelijk 
af. Ze hield infrequente hoofdpijnaanvallen, die vol- 
deden aan de criteria voor migraine zonder aura.

Casus 3
Een 28-jarige man werd begin 2009 verwezen in 
verband met sinds 2 maanden bestaande progres-
sieve verticale dubbelbeelden. De patiënt had geen 
hoofdpijn en zijn medische voorgeschiedenis was 
blanco. Bij neurologisch onderzoek waren er dubbel- 
beelden bij het kijken naar boven. Het rechteroog 
bleef bij deze beweging zichtbaar achter. Er was 
geen anisocorie of ptosis en ook de rest van het neu-
rologische onderzoek was normaal. Een MRI-scan 
van de schedel liet een bilobaire massa in het glan-
dula-pinealisgebied zien, met een doorsnede van 
1,8x1,3x1,3 cm, zonder hydrocefalus (zie Figuur 2). 
Op een CT-scan van de schedel waren geen verkal-
kingen te zien. De liquor toonde geen afwijkingen 
en ook de waarden van alfafoetoproteïne (AFP) en 
beta-humaan choriongonadotrofine (β-HCG) wa-
ren normaal. Een controle-MRI na 1 maand toonde 
geen veranderingen; een MRI eind 2009 liet echter 
wel tumorgroei zien. De patiënt had toen nog steeds 
geen hoofdpijn. Een biopsie leverde geen eendui-
dige diagnose op en daarom werd begin 2010 een 
tumorresectie gedaan. Het bleek te gaan om een 
germinoom. Er werd nabehandeld met totale sche-
delbestraling gevolgd door een booster-dosis stereo-
tactisch op het oorspronkelijke tumorgebied. Een 
controle-MRI halverwege 2010 liet geen tumorrest 
zien. De patiënt is vrijwel klachtenvrij.

Discussie
Anatomie en functie van de glandula pinealis
De glandula pinealis of pijnappelklier is een klier-
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Figuur 2. De cerebrale MRI (T2-gewogen) van patiënt 3 toont: A. een glandula-pinealistumor met enig omringend oedeem 

en B. de relatie met het tectum.
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Figuur 1. De cerebrale MRI van patiënt 1 toont een glandula-pinealiscyste met een doorsnede van ongeveer 1,5 cm op  

A. de T1-gewogen opname en B. de T2-gewogen opname.

B
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tje van ongeveer 9 mm doorsnede. In oude filoso-
fische en religieuze geschriften schreef men er vaak 
een belangrijke functie aan toe. René Descartes bij-
voorbeeld, beschouwde het als ‘de zetel van de ziel’.7 
Omdat het verwijderen van de glandula pinealis bij 
mensen geen klinische verschijnselen gaf, nam men 
later aan dat de functie van het kliertje niet - of niet 
meer - belangrijk was.
De endocriene functie van de glandula pinealis is het 
cyclisch afgeven van melatonine voor de regulatie 
van het slaap-waakritme. Bij veel diersoorten ligt het 
veel oppervlakkiger dan bij de mens en is er een foto-
receptorfunctie door directe lichtinval. Bij sommige 
hagedissen wordt zelfs van een derde oog gesproken. 
Bij de mens ontvangt de glandula pinealis alleen indi-
recte fotoreceptorinformatie via retino-hypothalame  
banen, de formatio reticularis in de hersenstam en de 
sympathische en parasympathische innervatie. Het 
kliertje bevat 2 soorten cellen: 95% is van het neuro- 
nale type (de zogenoemde pinealocyten) en 5% is 
neurogliacellen die op astrocyten lijken.
De glandula pinealis projecteert vanuit het dorsale 
deel van het mesencephalon achter de derde ventrikel.  
Aan de vooronderzijde bevindt zich het tectum, en 
daarvoor de aquaduct. Aan de achterzijde bevindt zich 
de cisterna quadrigemina. Vlak boven de glandula  
pinealis lopen de 2 venae cerebri internae, die iets naar 
achteren samen de vene van Galen vormen. De glan-
dula pinealis heeft geen bloed-hersenbarrière.
Verkalking van de glandula pinealis wordt zeer vaak 
gezien op een CT-scan. Dit kan al vanaf de leeftijd 
van 5 jaar optreden.8 Het aantal personen met ver-
kalking in de glandula pinealis neemt per leeftijds-
groep ongeveer logaritmisch toe, tot 80-90% van de 
tachtigjarigen. De neerslag bestaat niet uit calcium, 
maar uit carbonaat-bevattend hydroxyapatiet.

Glandula-pinealistumoren
Ruimte-innemende processen van de glandula pine-
alis zijn cysten of tumoren.9,10 Wanneer de afwijking 
groter wordt dan (ongeveer) 1 cm kan dit leiden tot 
het omhoogdrukken van de venae cerebri internae, 
compressie op het tectum en een hydrocefalus door 
compressie op de aquaduct. Compressie op het tec-
tum leidt tot het klassieke parinaudsyndroom met een 
verticale blikparese en convergentieverlamming. Dia-
betes insipidus kan ontstaan door beïnvloeding van de 
hypothalamus. Een glandula-pinealistumor kan ook, 
door hormonale factoren, leiden tot pubertas praecox.

Tumoren van de glandula pinealis zijn zeldzaam en 
beslaan ongeveer 1-3% van alle primaire hersentu-
moren. Er zijn verschillende soorten maligne tumo-
ren, zoals germinomen, carcinomen, astrocytomen 
en teratomen.9,10 Bepaling van het gehalte AFP en 
β-HCG in de liquor kan van belang zijn bij de  
diagnostiek. Zo zijn beide waarden meestal normaal 
bij germinomen, is de AFP-waarde verhoogd bij een 
teratoom en de β-HCG-waarde verhoogd bij een 
choriocarcinoom.11

Een pinealoom is een relatief goedaardige tumor. 
Meestal vertoont een pinealoom homogene aankleu-
ring, soms is er een cysteuze component. In dat geval 
is er wel vaak nodulaire aankleuring te zien in een 
solide component, waar men echter goed naar moet 
zoeken.12 Soms is het onderscheid met een cyste van 
de glandula pinealis op radiologische gronden onmo-
gelijk.13 Over het algemeen is men geneigd om een 
pinealoom chirurgisch en radiotherapeutisch te be-
handelen.14 Deze tumor is echter zo zeldzaam, dat het 
zelfs niet duidelijk is of dit de beste behandeling is en 
wat het natuurlijke beloop (zonder behandeling) is.

Glandula-pinealiscysten
Pinealiscysten komen zeer veel voor (zie boven). 
Tachtig procent is kleiner dan 1 cm. Grotere cysten 
kunnen een hydrocefalus veroorzaken door com-
pressie op de aquaduct. Er worden in de literatuur 3 
mechanismen voor het ontstaan van een glandula- 
pinealiscyste genoemd, maar deze blijven specu-
latief.2 Ten eerste kan een cyste een embryonale 
vergroting zijn van de ruimte waarin de glandula  
pinealis zich normaal bevindt. Het is ook mogelijk 
dat een cyste ontstaat door ischemie in het centrale 
deel van het kliertje. De derde mogelijkheid is cyste- 
vorming door degeneratie of necrose van een groep-
je pinealocyten.
Een benigne glandula-pinealiscyste bestaat uit 3  
lagen: een buitenste laag van fibreus bindweefsel, 
een middelste laag van pinealis-parenchym met of 
zonder verkalkingen en een binnenste laag van fi-
brillair gliaweefsel met daarin vaak hemosiderine. 
Omdat normaal glandula-pinealisweefsel geen 
bloed-hersenbarrière heeft, treedt aankleuring op na 
toediening van contrastmiddel. Na enige tijd kan 
het contrastmiddel diffunderen naar het centrum 
van de cyste, zodat het op een ‘vertraagde’ scan net 
lijkt op een solide neoplasma en niet op een cyste. 
Moderne MRI-technieken, bijvoorbeeld de ‘fast 
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imaging employing steady-state acquisition’ (FIE-
STA), verbeteren de diagnostiek.15

Wanneer een glandula-pinealiscyste wordt gevonden, 
is het gebruikelijke advies van de radioloog om con-
trolescans te maken om eventuele groei waar te ne-
men. Het is de vraag of dit een terecht advies is, want 
er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Een retro- 
spectieve studie uit 2001 onderzocht 32 patiënten 
met een glandula-pinealiscyste, die minstens 2 MRI’s 
ondergingen.16 Alle cysten waren bij toeval ontdekt 
en de tijd tussen de scans bedroeg 6 maanden tot 
9 jaar. Bij 75% van de cysten was er geen verande-
ring, 2 cysten verdwenen geheel, 3 werden kleiner, 2 
werden enkele millimeter groter, en slechts 1 groeide 
tot boven de 1 cm. Het advies van de auteurs luidde 
om geen standaard MRI-controles te doen, maar om 
de patiënten klinisch te vervolgen. Controle-MRI’s 
worden wel aangeraden bij twijfel over de goedaar-
digheidvan de cyste, omdat met name pinealomen 
en germinomen op goedaardige cysten kunnen lij-
ken.12,13,16 Hetzelfde geldt voor de zeldzame epider-
moïdcysten, die ook langzaam kunnen groeien.17

Een tweede retrospectieve studie onderzocht 26 pa-
tiënten met een ‘indeterminate cystic lesion’ van de 
glandula pinealis met follow-up-MRI’s.18 Men inclu-
deerde niet alleen ‘probable benign cysts’, maar ook 
diffuus aankleurende tumoren. De tijd tussen de 
MRI’s varieerde van 7 maanden tot 8 jaar en bij geen 
van de patiënten was er enige verandering in grootte 
te zien. Ook hier luidde de conclusie dat klinische fol-
low-up volstaat. De auteurs benadrukken dat cysteuze 
maligne tumoren van de glandula pinealis extreem 
zeldzaam zijn en dat pinealomen en laaggradige gliale 
tumoren een zeer lage groeisnelheid hebben. Toch zul-
len in de praktijk niet zelden controlescans gemaakt 
worden, vooral omdat de patiënt erom vraagt. Hoe 
een arts hiermee omgaat, zal vooral afhangen van zijn 
vertrouwensrelatie met de individuele patiënt.
Er zijn geen gerandomiseerde studies hoe sympto-
matische cysten van de glandula pinealis moeten 
worden behandeld: endoscopisch, via een directe 
operatie, of alleen de hydrocefalus behandelen? In 
de recentste publicaties krijgt een endoscopische be-
handeling de voorkeur boven de andere opties.19

Glandula-pinealisafwijkingen en hoofdpijn
Bij 2 van de hierboven beschreven patiënten was 
sprake van hoofdpijn en werd bij toeval een cyste 
van de glandula pinealis gevonden. In beide geval-

len is een causaal verband tussen de cyste en de 
hoofdpijn onwaarschijnlijk, omdat een interven-
tie, niet gericht op de afwijking (behandeling met 
indometacine bij de eerste patiënt en staken van 
pijnstillers en cafeïne bij de andere) leidde tot ver-
mindering van de hoofdpijn. De derde patiënt, met 
een in grootte toenemende glandula-pinealistumor, 
had juist geen hoofdpijn. De 3 patiënten illustreren 
de dubieuze relatie tussen glandula-pinealisafwij-
kingen en hoofdpijn. Er zijn geen criteria te geven 
wanneer men bij hoofdpijn naar een glandula-pi-
nealiscyste moet zoeken, en ook niet wanneer een 
afwijking van de glandula pinealis bij een patiënt 
met hoofdpijn als symptomatisch beschouwd moet 
worden. Omdat de medische literatuur toch vaak 
een verband legt tussen afwijkingen van de glandu-
la pinealis en hoofdpijn, zal in het kort de literatuur 
hierover worden samengevat.
Over het algemeen wordt aangenomen dat kleine 
glandula-pinealiscysten asymptomatisch zijn, maar 
dat is niet zeker. Grotere cysten en tumoren kunnen 
zeker symptomen geven, via compressie op het tec-
tum en/of een hydrocefalus. Hoofdpijn treedt hierbij 
vaak op, meestal als eerst geuite klacht.20 Er wordt 
aangenomen dat hoofdpijn ontstaat door rekking van 
lokale structuren (daarom zouden theoretisch ook 
kleinere cysten hoofdpijn kunnen geven) of door een 
hydrocefalus. Een probleem is dat zowel hoofdpijn 
als glandula-pinealiscysten zeer vaak voorkomen. De 
combinatie bij 1 patiënt kan dus toeval zijn en een 
causaal verband is vaak moeilijk te leggen, zeker bij 
kleinere afwijkingen zonder hydrocefalus.21

Een recente case-controlstudie vond dat 51% van 
een groep van 51 patiënten met een glandula-
pinealiscyste hoofdpijn had versus 25% van de 
controlepatiënten zonder afwijkingen.6 Géén van 
de patiënten met een cyste had een hydrocefalus. 
Patiënten met een cyste hadden opvallend vaak 
migraine met aura. Binnen de groep van patiën-
ten met een cyste verschilde de gemiddelde grootte 
van de cyste niet tussen de patiënten met en zon-
der hoofdpijn (11,18 versus 11,39 mm). Ook een 
oudere studie vond dat hoofdpijn opvallend vaak 
voorkomt bij kleine cysten.5 De auteurs suggereren 
dat melatonine een rol kan spelen bij het ontstaan 
van hoofdpijn, omdat diverse studies een verlaagde 
melatoninespiegel vonden bij migrainepatiënten en 
patiënten met andere vormen van primaire hoofd-
pijn (zie onder).5,22,23
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Kinderen met hoofdpijn
In een retrospectieve analyse van 14.516 MRI’s bij 
jongvolwassenen en kinderen onder de 25 jaar vond 
men bij 2% een glandula-pinealiscyste, significant 
vaker bij meisjes dan bij jongens.24 Hoofdpijn was de 
meest voorkomende klacht bij kinderen met een cyste. 
Omgekeerd zijn er ook diverse studies gedaan waarbij 
groepen kinderen met hoofdpijn onderzocht werden 
met een CT of MRI van de schedel (zie Tabel 1).25 Het 
valt op dat het aantal cysten in deze studies laag was 
en nauwelijks verschilde van populatiestudies.
Net als bij volwassenen is bij kinderen beschreven 
dat hoofdpijn een uiting kan zijn van kleine glan-
dula-pinealiscysten zonder hydrocefalus.26 De in-
terpretatie van deze bevindingen is moeilijk, omdat 
hoofdpijn zeer vaak voorkomt op de kinderleeftijd.25 
van de 7-jarigen heeft 37-51% regelmatig hoofdpijn, 
oplopend tot 57-82% van de 15-jarigen. De richt-
lijnen van de American Academy of Neurology ad-
viseren derhalve alleen neuro-imaging bij kinderen 
met hoofdpijn die ook afwijkingen bij neurologisch 
onderzoek hebben.25

Melatonine en hoofdpijn
De melatoninespiegel in het serum bij glandula-
pinealiscysten is normaal of laag-normaal. Invasieve 
tumoren tonen soms een sterk verlaagde waarde, 
terwijl bij pinealomen soms een verhoogde waarde 
wordt gevonden. Er is echter veel controverse over 
de klinische bruikbaarheid van deze bepalingen.26

Melatonine verhoogt de pijndrempel en versterkt 
de antinoceptieve effecten van opioïden.21-23 Theo-
retisch zou dus een lage melatoninespiegel, zoals bij 
een glandula-pinealiscyste (of invasieve tumor), de 
kans op hoofdpijn kunnen vergroten.
Bij clusterhoofdpijn worden soms structurele afwij-

kingen op de MRI gevonden.27 Het betreft meestal 
afwijkingen van de hypofyse en geen glandula- 
pinealiscysten. Toch wordt regelmatig een theore- 
tische relatie gelegd tussen clusterhoofdpijn en de 
glandula pinealis.23,28,29

Episoden van clusterhoofdpijn komen vaak voor in 
een voorspelbaar tijdspatroon, bijvoorbeeld altijd 
in het voorjaar. Ook treden aanvallen vaak op het-
zelfde tijdstip op, niet zelden gerelateerd aan slaap. 
Deze waarnemingen hebben geleid tot vele studies 
naar melatonine bij clusterhoofdpijn, omdat mela-
tonine immers een rol speelt bij het circadiaanse rit-
me. Het merendeel van de studies vond een verlaagd 
nachtelijk serum-melatonine bij patiënten met clus-
terhoofdpijn.21-23 In enkele open studies en 1 kleine 
placebogecontroleerde studie was er enig preventief 
effect van melatonine op clusterhoofdpijn.28 Deze 
behandeling is echter nog geen onderdeel van de 
dagelijkse praktijk. Een rol van de glandula pinealis 
bij clusterhoofdpijn werd ook gesuggereerd in een 
PET-studie met 11C-diprenorfine als bindend mo-
lecuul, waarbij verminderde opname in de glandula  
pinealis bij patiënten met clusterhoofdpijn versus con-
troles werd gevonden.29 Ook bij migraine zijn afwij-
kingen in de secretie van melatonine gevonden.22,23 
Er lijken dus aanwijzingen te zijn voor een rol van de 
glandula pinealis bij primaire hoofdpijnsoorten, maar 
het is onduidelijk welke rol dat precies is.

Conclusie
Afwijkingen van de glandula pinealis worden 
meestal bij toeval gevonden. Het betreft voorname-
lijk kleine en benigne cysten, maar heel soms is er 
sprake van een grote cyste of een tumor. Wanneer 
de massa groter is dan 1 cm kunnen door compressie 
klinische verschijnselen ontstaan, zeker als compres-

Tabel 1. Studies van cerebrale CT en MRI van de schedel bij kinderen met hoofdpijn.

Onderzoek Aantal onderzochte kinderen Aantal kinderen met een  
glandula-pinealiscyste

Schwedt et al., 200630 241 2

Alehan 200231 72 1

Maytal et al., 199532 133 0

Medina et al., 199733 315 0

Wöber-Bingöl et al., 199634 429 2

Lewis et al., 200035 79 0
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sie op het aquaduct leidt tot een hydrocefalus. In het 
geval van een kleine cyste zijn follow-up-MRI-scans 
in principe niet geïndiceerd, behalve als er twijfel 
is over het goedaardige karakter van de afwijking. 
Moderne radiologische technieken kunnen hierbij 
een rol spelen.
Het is dubieus of kleine afwijkingen van de glan-
dula pinealis klachten kunnen geven. In vrijwel alle 
series wordt hoofdpijn als meest frequente klacht 
genoemd, maar het is moeilijk om een causaal ver-
band te leggen. De relatie tussen hoofdpijn en de 
glandula pinealis is vooralsnog vooral theoretisch 
en niet wetenschappelijk bewezen. Er is dan ook 
geen reden om actief te gaan zoeken naar glandula- 
pinealispathologie bij patiënten met hoofdpijn.
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