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Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:189-91)

Ziektegeschiedenis
Een 63-jarige man met in de voorgeschiedenis jicht 
en een middenoor-reconstructie links, meldde zich 
op de polikliniek Neurologie met sinds 6 maanden 
bestaande continue hoofdpijn. De intensiteit van de 
hoofdpijn fluctueerde over de dag, was ’s ochtends het 
hevigst en in de laatste 2 maanden toegenomen. Hij 
beschreef de pijn als een branderige sensatie boven op 
het hoofd, die achter de oren begon en wisselde van 
kant, maar zich meestal links bevond. De patiënt was 
daarbij niet misselijk, had geen auraverschijnselen en 
de pijn zat nooit rondom de ogen of in het gelaat. De 
visus was normaal. Er waren geen gevoelsstoornissen 
of andere uitvalsverschijnselen. De patiënt gebruikte 
geen cafeïne of alcohol. Hij rookte niet en nam geen 
analgetica. Lichamelijk onderzoek en neurologisch 

onderzoek waren niet afwijkend. Bij fundoscopie 
werd een normale fundus met scherpe papillen gevon-
den. Hoewel er op basis van anamnese en de bevin-
dingen bij lichamelijk onderzoek geen hoge verden-
king bestond op een pathologisch substraat van de 
klachten, werd ter uitsluiting van een intracerebraal 
proces een MRI van de hersenen verricht. 
De MRI-beelden van het cerebrum toonden een 
scherp omschreven structuur in nauw contact met 
de top van de arteria basilaris (MRI-cerebrum; zie 
Figuur 1 en Figuur 2 op pagina 190). Er waren geen 
STIR (vetsuppressie), T1-gewogen- of postcontrast-
sequenties verricht. Aanvullend werd een CT-angio-
gram verricht (zie Figuur 3 op pagina 190). 

Wat zijn de afwijkingen op de 
getoonde afbeeldingen?
Wat is uw diagnose? 
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Figuur 1. ‘Transversale proton density’ (A. TE 20ms) en standaard (B. TE 100ms) T2-gewogen opnamen van de regio van 

de cirkel van Willis.
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De MRI-beelden toonden een extra-axiale afwij-
king (afmetingen 8,6x13,9x8,5mm) met een hoge 
signaalintensiteit op de ‘proton density’-opname (zie 
Figuur 1A op pagina 189), en een intensiteit gelij-
kend op die van het hersenparenchym op de T2-
gewogen opname (zie Figuur 1B op pagina 189). 
Ook op de FLAIR-opname (zie Figuur 2) was een 
hoog signaal van dit gebied. De structuur leek so-
lide en toonde geen ‘flow’, bloedafbraakproducten 
of diffusierestrictie (afbeeldingen niet toegevoegd). 
Differentiaaldiagnostisch werd primair gedacht aan 
een benigne ruimte-innemend proces (lipoom, tera-
toom of dermoïdcyste), of een vasculaire malforma-
tie (aneurysma in de top van de arteria basilaris).5 
Om aanvullende diagnostische informatie te verkrij-
gen, werd direct aansluitend aan het MRI-onderzoek 
een CT-angiogram vervaardigd (zie Figuur 3). Deze 
beelden lieten zien dat er geen contrastopname was 
van de structuur. De structuur was homogeen en 
had een Houndsfieldwaarde -90 tot -100. Deze HU-
waarde past bij vet. Hoewel zowel een teratoom als 
een dermoïdcyste ook vetcomponenten kunnen be-
vatten, zijn zij gezien het homogene aspect onwaar-
schijnlijk.1 De afwijking betrof dus waarschijnlijk een 
intracranieel lipoom. 
Ook op MRI correleerden de signaalkenmerken 
met het subcutane vet. Achteraf kan (dus) gecon-
cludeerd worden dat een vetsuppressie (bijvoorbeeld 
STIR-)sequentie waardevol had kunnen zijn voor 
het stellen van de diagnose. Het bij de beeldvorming 

beschreven intracraniële lipoom betrof een toevals-
bevinding. Hoewel het intracraniële lipoom niet 
frequent voorkomt, zal elke neuroloog het tijdens 
zijn carrière een- of meermalen tegenkomen. Het 
leek de auteurs van dit artikel daarom nuttig deze 
casus te presenteren. 
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Figuur 3. CT-angiogram (WW 200/WL 50) van de hersenvaten; A. transversale en B. sagittale reconstructies.
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Figuur 2. Sagittale FLAIR-opname.
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Diagnose: 
Intracraniële lipomen zijn congenitale malformaties, die lijken te ontstaan door abnormale differentiatie van 
persisterende (primitieve) meninges tijdens de embryonale ontwikkeling van de subarachnoïdale cisternen.2,3 Er 
bestaat  echter nog veel controverse over de pathogenese van intracraniële lipomen en in het verleden zijn talrijke 
hypothesen beschreven, mede afhankelijk van de locatie van het lipoom. Zo wordt ook wel gedacht dat de lipomen 
ontstaan tijdens het sluiten van de neurale buis, waarbij pluripotente mesodermcellen worden omvat, die later 
differentiëren tot lipomen. Een derde hypothese stelt dat abnormale vermenigvuldiging van de vetcellen die zich 
reeds in de leptomeninges bevinden, de oorzaak is van het ontstaan hiervan.4
Intracraniële lipomen zijn goedaardige laesies die 0,5-1% van de intracraniële neoplasmata omvatten en slechts  
zelden progressie vertonen.2 De meerderheid van de intracraniële lipomen bevindt zich in de ‘midline’ van de her-
senen, meestal ter hoogte van het corpus callosum, maar zij kunnen ook worden gevonden in de stam, de laterale 
ventrikels, fissura  Sylvii, cisterna superior en in de cerebro-pontiene hoek.2,3,5 In 55% van de gevallen is tevens sprake 
van andere malformaties van het hersenweefsel als agenesie van het corpus callosum, een afwezig septum pellucidum, 
spina bifida, encefalokèle of malformatie van de cortex.3 In de meeste gevallen betreft het een toevalsbevinding om-
dat zij vrijwel altijd asymptomatisch zijn, zoals hoogstwaarschijnlijk ook het geval was bij onze patiënt. Indien het  
lipoom wel klachten geeft, dan is dat ten gevolge van lokale compressie, waarbij hoofdpijn, epilepsie, gedragsproblemen 
en hersenzenuwuitval kunnen voorkomen.2 De relatie tussen deze klachten en het lipoom is echter vaak niet met  
zekerheid vast te stellen. Hydrocefalus is een zeldzame complicatie en ontstaat door obstructie van het aqueduct.3 
De prognose en het natuurlijke beloop van een intracranieel lipoom zijn gunstig. Zelden is behandeling nodig. In 
het geval van epilepsie kunnen anti-epileptica worden gegeven, vaak met een goed resultaat.6 Aangezien intracra-
niële lipomen niet of nauwelijks groei vertonen en vrijwel nooit tot compressie van hersenweefsel leiden, dient men 
terughoudend te zijn met chirurgisch ingrijpen.2,3 Daarnaast is resectie lastig en soms zelfs gevaarlijk, omdat de 
lipomen sterk gevasculariseerd zijn en vaak vergroeien met het omliggende weefsel en de hersenzenuwen.3 In het 
geval van therapieresistente epilepsie, hersenzenuwuitval of hydrocephalus moeten de risico’s worden afgewogen 
tegen de potentiële voordelen. 
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