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Ziektegeschiedenis
Een 22-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek 
Neurologie met scheefstand van de tong naar rechts, moeite 
met de spraak en moeite met slikken sinds één week. De 
nacht voorafgaande aan het ontstaan van deze klachten 
had zij zeer heftige stekende pijn in de nek rechts gehad, 
die in de dagen daarna weer afnam. Patiënte rookt één 
pakje sigaretten per week en gebruikt vier eenheden alco-
hol in het weekend. Haar medische voorgeschiedenis was 
blanco, behoudens al langere tijd intermitterend stekende 
pijn in de nek, waarvoor zij zo nodig een NSAID gebruikt. 
Bij neurologisch onderzoek werd een heldere, adequate, 
niet zieke jonge vrouw gezien. Zij had een lichte dysartrie 
en de tong werd naar rechts uitgestoken. De farynxbogen 
trokken symmetrisch op, er was geen heesheid en geen 
parese van de musculus trapezius en sternocleidomastoï-
deus. Overig neurologisch onderzoek liet geen afwijkingen 

zien. Omdat er klachten van praten en slikken waren 
zonder duidelijke uitval van de farynxbogen, heesheid en 
een parese van de musculus trapezius en de musculus 
sternocleidomastoïdeus berustten deze waarschijnlijk op 
een nervus hypoglossus laesie rechts. Beeldvorming toonde 
het volgende: Op de radiologische beelden werd er op 
Figuur 1 een ruimte-innemend proces (RIP) gezien met 
uitbreiding uitgaande van de regio vlak boven de dens, 
naar ventraal over de atlas, dorsaal over de clivus en achter 
C2. Figuur 2 toonde impressie en verplaatsing van de stam 
door het rip. Tevens is lokale boterosie zichtbaar. Er is een 
beperkte aankleuring met gadolinium met name centraal 
in het proces. Differentiaaldiagnostisch kon gedacht wor-
den aan een chordoom, kraakbenig maligne proces, lokale 
metastase, meningeoom, glomustumor of brughoektumor. 

Kunt u met deze gegevens een diagnose 
stellen? 
De juiste diagnose vindt u op de volgende pagina.

Figuur 2. De axiale MRI T1-gewogen opname na gadolinium 

toont impressie en verplaatsing van de stam door het RIP.  

Tevens is de lokale boterosie zichtbaar. Er is een beperkte  

aankleuring met gadolinium met name centraal in het proces. 

Figuur 1. sagittale MRI T2-gewogen opname toont een RIP met 

uitbreiding uitgaande van de regio vlak boven de dens, naar 

ventraal over de atlas, dorsaal over de clivus en achter C2. De 

diameter van het RIP is ongeveer 3x5 cm. Er is impressie van de 

medulla oblongata en verplaatsing van de lokale vaatstructuren.
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Diagnose
Naar aanleiding van de beelden werd een transoraal 
biopt van het proces verkregen. Het pathologisch onder-
zoek toonde het beeld van een chordoom. 

Achtergrond 
Een chordoom is een langzaam groeiende tumor, die 
ontstaat uit de overblijfselen van notochordweefsel. 
Embryonaal notochordweefsel degenereert en verdwijnt 
grotendeels maar blijft normaliter bestaan in de vorm 
van de nucleus pulposus in de tussenwervelschijven. Bij 
chordomen zitten notochordcellen meestal in de tussen-
wervelruimte of ingesloten in botweefsel, waar ze uit 
kunnen groeien en lokaal erosie kunnen geven, maar 
ook kunnen ingroeien in omliggend weefsel.1 Dit mani-
festeert zich met name craniaal (32%), spinaal (32,8%), 
sacraal (29,2%) en overig (6%).2 De tumoren zijn lokaal 
agressief van aard, gezien de anatomische ligging vaak 
lastig operabel en kennen een hoge recidiveringsgraad. 
Chordomen kunnen verdeeld worden in drie subgroepen: 
1. non-chondroïde chordoom, 2. chondroïde chordoom 
en 3. gededifferentieerd of sarcomateus getransformeerd 
chordoom. Non-chondroïde chordomen hebben geen 
mesenchymale- of kraakbeencomponent. De chondroïde 
chordomen hebben zowel chordomateuze als chondro-
mateuze componenten. De voorkeursplaats van deze sub-
groep is bij de schedelbasis. Subgroep 3 omvat chordomen 
met een sarcomateuze component.1,3

De klachten zijn afhankelijk van de locatie van het 
chordoom. Craniale chordomen ontstaan meestal in de 
clivus. Bij een hogere lokalisatie treedt vaak diplopie op 
door een nervus abducens laesie of bij doorgroei in de 
richting van de sinus cavernosus. Bij een lagere lokalisatie 
treedt veelal uitval op van de nervus VII t/m XII en 
door locale druk op de hersenstam kan uitval ontstaan 
van lange banen of van het cerebellum.1,4-6 De nekpijn 
bij de patiënte uit de casus is waarschijnlijk het gevolg 
van boterosie. Met beeldvormende diagnostiek kan een 
indruk verkregen worden over de locatie en uitbreiding 
van het proces, wat onder andere van belang is bij het 
uitvoeren en evalueren van therapie. Met een CT-scan 
kan botdestructie goed in beeld gebracht worden en 
met MRI-beelden kan gedifferentieerd worden tussen 
de tumor en het omliggende weke delen weefsel. Op T1- 
gewogen MRI-beelden hebben intracraniële chordomen 
een gemiddeld tot laag signaal en kunnen zo goed her-
kend worden binnen het hoge signaal dat door het vet 
van de clivus wordt afgegeven. Chordomen laten op T2- 

gewogen MRI-beelden een hoog signaal zien, dat ver-
oorzaakt wordt door het hoge vloeistofgehalte in het 
chordoom. Dit signaal is mogelijk lager bij chondroïde 
chordomen, omdat een gedeelte van de waterige matrix 
vervangen is door kraakbeenelementen.4,7,8 Uiteindelijk 
zijn er altijd een biopt en histologische analyse nodig om 
de diagnose te bevestigen. Chordomen zijn geleiachtige, 
grijze tumoren met vaste en cysteuze gebieden, die bestaan 
uit clusters van epithelioïde cellen, met zeepbelachtig 
uitziend cytoplasma, die glycogeen of mucus bevatten 
en gescheiden worden door fibreuze strengen in een 
muceuze matrix. Mitose en nucleair pleomorfisme komen 
zelden voor. De chondroïde chordomen bevatten hier-
naast kraakbeen componenten. De meeste tumorcellen 
in chordomen kleuren positief voor cytokeratine en in 
meer dan 80% van de gevallen is epitheliale membraan-
antigeen (‘epithelial membrane antigen’, EMA) kleuring 
positief.1,3,9 De therapie bestaat uit chirurgische resectie 
van zoveel mogelijk tumorweefsel en adjuvante radio-
therapie.1,10

Conclusie
Pijn in de nek rechts, dysartrie, dysfagie en deviatie van 
de tong naar rechts door uitval van de nervus hypoglossus 
rechts door een chordoom van de clivus.
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