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Ziektegeschiedenis
Een 44-jarige man presenteerde zich eind 2001 op de 
polikliniek met progressieve krachtsvermindering en 
een verminderd gevoel in de benen sinds enkele dagen. 
Bij neurologisch onderzoek was er een sensibel niveau 
vanaf Th9, een voetzoolreflex volgens Babinski rechts, 
parese graad 4 van de benen en hyperreflexie van de 
benen. Een MRI van de gehele wervelkolom toonde 
een intramedullair ruimte-innemend proces ter hoogte 
van Th6 en multipele intrathecale ronde laesies. Een 
MRI-cerebrum liet met contrast aankleurende ronde 
laesies zien rechts tegen het tentorium, links tegen de 
vermis van het cerebellum alsmede ependymaal bij de 
laterale ventrikels. Figuur 1 en 2 tonen de MRI-scans 
van 2002. Differentiaaldiagnostisch werd in eerste 
instantie gedacht aan een zeer uitgebreide leptomenin-
geale metastasering van een onbekende primaire tumor. 
Diagnostiek naar de aanwezigheid van een primair mela-
noom door de dermatoloog leverde geen afwijkingen 
op. Vervolgens werd gedacht aan neurosarcoïdose. De 

patiënt werd uitgebreid onderzocht door de longarts. 
De ACE-waarde in het bloed was normaal. De liquor 
toonde een verhoogd eiwitgehalte van 10,9g/L en een 
ACE-bepaling in de liquor bedroeg 2u/L (normaal-
waarde <0,7u/L). Een CT-thorax en CT-abdomen als-
mede longbiopten lieten geen aanwijzingen zien voor 
sarcoïdose dan wel een longcarcinoom. Ook de diag-
nostiek naar neurotuberculose leverde geen positieve 
bevindingen op. In overleg met de neurochirurg werd 
besloten om de patiënt eerst volgens het protocol bij 
neurosarcoïdose te behandelen met prednison. Het neu-
rologisch beeld van de patiënt verbeterde niet tijdens 
deze behandeling. Tijdens het afbouwen van de pred-
nison ging de patiënt verder achteruit en ontwikkelde 
een neuropathie van de n. oculomotorius rechts. Uit-
eindelijk werd door middel van biopsie van een lumbale 
laesie de diagnose verkregen. Momenteel is de patiënt 
neurologisch stabiel. 

Kunt u met deze gegevens een diag-
nose stellen? 
De juiste diagnose vindt u op de volgende pagina.
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Figuur 1: MRI-cerebrum (axiale T1-gewogen opname met gadolinium), met aankleurende laesies mediaal van beide 

temporaalhoornen en rechts tegen het tentorium. De laesies zijn aangegeven met pijlen. 

Figuur 2: MRI-wervelkolom (sagittale T1-gewogen opname met gadolinium), met aankleurende laesies op niveau C7 en Th6.
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Diagnose
Multipele hemangiopericytomen

Hemangiopericytomen zijn zeldzame, agressieve 
tumoren die zich voornamelijk voordoen in het 
bewegingsapparaat. Intracranieel maken hemangio-
pericytomen 2-3% uit van alle primaire meningeale 
tumoren met een incidentie van minder dan 1% van 
alle intracraniële tumoren.1-3 Deze zeldzame tumoren 
gaan uit van de zogenoemde zimmermannpericyten; 
contractiele cellen van de capillaire buitenwand en 
behoren tot de dura-geassocieerde tumoren.1,2 Der-
halve werden hemangiopericytomen gezien als een 
‘angioblastische’ variant van de meningeomen.1,2,4 
Sinds 2003 vormt het hemangiopericytoom een aparte 
maligniteit; de zogenoemde mesenchymale non-me-
ningotheliale tumor.2 
Het hemangiopericytoom doet zich voornamelijk voor 
tussen het 40e en 60e levensjaar en komt vaker voor 
bij mannen.2,5 Tweederde van de hemangiopericyto-
men doet zich voor in het supratentoriële comparti-
ment, vastzittend aan de falx cerebri, het tentorium, 
de durale sinussen en de schedelbasis.2,6 De klinische 
presentatie van de patiënt is afhankelijk van de locatie 
van de massa.5

Histologisch wordt een hemangiopericytoom geken-
merkt door de aanwezigheid van een celrijke massa 
bestaande uit langwerpige en ovale tumorcellen met 
slecht te onderscheiden cytoplasmatische grenzen.2 

Er is een uitgebreid vascularisatienetwerk van de 
kleine vaten met bij aansnijding een karakteristiek 
geweivormig vertakkingpatroon (zie Figuur 3).7 De 
tumorcellen worden omgeven door fijne reticuline 
vezels en er is mitotische activiteit aanwezig in de 
massa. Immunofenotypering toont een positieve aan-
kleuring met CD34 en een negatieve aankleuring 
met epitheliale membraanantigeen (EMA).2,8 Bevin-
dingen bij beeldvormende diagnostiek zijn niet patho-
gnostisch voor een hemangiopericytoom. Derhalve 
is nader onderzoek door middel van histologie en 
immunofenotypering nodig voor het bevestigen van 
de diagnose.2

De behandeling van hemangiopericytomen bestaat 
uit een macroscopische totaalresectie die tevens bepa-
lend is voor de overlevingsduur van de patiënt onge-
acht de locatie van het hemangiopericytoom of de 
leeftijd van de patiënt.1 Gezien het invasieve karakter 
van het hemangiopericytoom en de betrokkenheid 
van durale sinussen verlengt postoperatieve radio-
therapie de progressievrije overlevingsduur van de 
patiënt en verlaagt de kans op een lokaal recidief.2,5,6 
Hemangiopericytomen zijn agressieve tumoren die 
zelfs na een totale resectie kunnen recidiveren met 
een gemiddelde tijdsduur tot een eerste recidief van 
63 tot 104 maanden.3,6 Gamma Knife stereotactische 
radiotherapie biedt een effectieve adjuvante behande-
ling voor patiënten met een recidief hemangioperi-
cytoom.9 Metastasen buiten het centraal zenuwstelsel 
komen voor in het bot, de lever en de longen.5,6 De 
gemiddelde overlevingsduur na het stellen van de diag-
nose is onder andere afhankelijk van de agressiviteit 
van de behandeling en bedraagt bij behandeling met 
macroscopische totaalresectie en adjuvante radiothe-
rapie gemiddeld 18 jaar.10
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Figuur 3. Histologie hemangiopericytoom met aanwezig-
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