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Inleiding
Klasse I-bewijs door middel van prospectief geran-
domiseerde, gecontroleerde onderzoeken dat een 
langere overleving aantoont door chirurgische resec-
tie van gliomen ontbreekt.1-3 Desalniettemin is er 
steeds meer bewijs voor verbetering van de uitkomst 

en overleving van patiënten na agressieve resectie van 
gliomen.4-11 Een recent, goed opgezet retrospectief 
onderzoek van Smith et al. met 216 patiënten toont 
duidelijk dat de graad van resectie van supratento-
riële laaggradige gliomen (LGG’s) de overleving en 
de progressievrije tumorperiode, evenals maligne 
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Samenvatting
Er is steeds meer bewijs dat een agressieve chirurgische behandeling de klinische uit-
komst en de overleving van patiënten met een glioom verbetert. Ontwikkelingen in micro-
chirurgische technieken, neuro-imaging en neuronavigatie hebben bijgedragen aan veilige 
verrichting van zo ruim mogelijke resectie van gliomen. Gliomen uitgaande van de insula 
worden echter nog steeds door veel neurochirurgen beschouwd als inoperabel vanwege 
de nabijheid van belangrijke vasculaire en eloquente corticale en subcorticale structuren. 
In dit overzichtsartikel wordt ingegaan op de anatomie en functie van de insula. Daarnaast 
wordt de operatieve behandeling van tumoren in de insula besproken om de lezer er van 
te overtuigen dat deze tumoren wel degelijk veilig geopereerd kunnen worden.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:284-94)

De chirurgische behandeling van 
insulaire gliomen; onbekend maakt 
onbemind
The surgical treatment of insular gliomas; unknown, unloved

R. Dammers, M. Klimek, C.M.F. Dirven, A.J.P.E. Vincent

Summary
Increasing evidence shows an improvement of clinical parameters and progression-free and 
overall survival after aggressive glioma surgery. Microsurgery, neuro-imaging and neuro- 
navigation have added to a safe and maximal glioma resection. Insular gliomas however, 
are still regarded to be inoperable by many neurosurgeons, due to the complex vascular 
and eloquent cortical and subcortical surrounding structures. This review article describes 
insular anatomy and function and discusses operation techniques and surgical pitfalls of 
insular gliomas as well.
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degeneratie gunstig beïnvloedt.5 Dit werd onlangs 
nogmaals bevestigd in een retrospectief cohort van 
191 LGG’s.4 Eerder toonden Stummer et al. dat de 
overlevingsduur en het progressie-vrije interval ook 
bij patiënten met een hooggradig glioom (HGG) 
verlengd wordt door het bewerkstelligen van maxi-
male cytoreductie.6 De huidige behandeling van 
HGG’s is dan ook multidisciplinair en bestaat uit 
een zo maximaal mogelijke resectie, gevolgd door 
radiotherapie en behandeling met temozolomide 
indien de kliniek van de individuele patiënt dit toe-
staat.8,12-14 Het aantonen van chromosoom 1p en/of 
19q-verlies in gliomen (vooral oligodendrogliomen) 
identificeert patiënten met een betere sensitiviteit 
voor chemotherapie.14,15 Voor LGG’s is een derge-
lijk effect nog niet aangetoond in afwachting van 
een fase III EORTC-studie (22033-26033), met als 
gevolg dat een afwachtend beleid gerechtvaardigd 
kan zijn bij asymptomatische patiënten.7,16,17

Hoewel de behandeling van gliomen tegenwoordig 
bestaat uit een zo groot mogelijke en veilige resectie, 
worden gliomen uitgaande van de insula over het 

algemeen als niet-operabel beschouwd door zowel 
neurologen als neurochirurgen. Meestal worden 
tumoren uitgaande van dit gebied slechts gebiop-
teerd of wordt een wait-and-scan-beleid toegepast. 
Slechts enkelen hebben dan ook hun chirurgische 
resultaten in de literatuur getoond, wat de chirurgi-
sche complexiteit en ambivalentie ten overstaan van 
de resectie van insulagliomen illustreert (zie Tabel 1 
op pagina 286).18-30

Anatomie en functie van de insula
Anatomie
Johann Christian Reil beschreef voor het eerst de 
insula (L: lobus insularis) en noemde het ‘die Insel’, 
later naar hem genoemd; eiland van Reil.31 
De insula is compleet omsloten en verborgen 
binnen de fissura cerebri lateralis (Sylvii), waar-
van het de bodem vormt. Na verwijderen van de 
opercula (fronto-orbitale, frontopariëtale en tem-
porale) is de gehele insula zichtbaar in de vorm 
van een driehoek (zie Figuur 1).32,33 De insula 

B

Figuur 1. Afbeelding van breinpreparaten.  1A: De fissura Sylvii ligt ter hoogte van het laterale aspect van de linker cere-

brale hemisfeer. De opercula (fronto-orbitale, frontopariëtale en temporale) bedekken de insula. 1B: Nadat de opercula zijn 

verwijderd is de cortex van de insula zichtbaar. Afkortingen: alg=gyrus longus insulae anterior; aps=sulcus periinsularis an-

terior; ar=ramus ascendens fissurae Sylvii; ascs= sulcus subcentralis anterior; asg=gyrus brevis insulae anterior; cis=sulcus 

centralis insulae; cs=sulcus centralis Rolandi; F2=gyrus frontalis medius; f2=sulcus frontalis inferior; hr=ramus horizontalis 

fissurae Sylvii; ia=apex insulae; ips=sulcus peri-insularis inferior; li=limen insula; log=gyrus orbitalis lateralis; mog=gyrus 

orbitalis medius; msg=gyrus brevis insulae medius; op=pars opercularis gyrus frontalis inferior; or=pars orbitalis gyrus 

frontalis inferior; pcg=gyrus precentralis; pcis=sulcus precentralis insulae; pcs=sulcus percentralis; pg=gyrus postcentralis; 

pis=sulcus postcentralis insulae; plg=gyrus longus insulae posterior; pog=gyrus orbitalis posterior; ps=sulcus postcentralis; 

pscs=sulcus subcentralis posterior; psg=gyrus brevis insulae posterior; sis=sulcus brevis insulae; smg=gyrus supram- 

arginalis; sps=gyrus periinsularis superior; tg=gyrus transversus insulae; tr=pars triangularis gyrus frontalis inferior; T1=gyrus 

temporalis superior; T2=gyrus temporalis medius; T3=gyrus temporalis inferior; en t1=sulcus temporalis superior. Figuur 1 uit 

Ture et al. met toestemming van Journal of Neursurgery (http://thejns.org).32

A
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Tabel 1. Samenvatting van de beschikbare literatuur betreffende operaties van insulagliomen.18-30

Auteur Jaar N = Type insulatumor Awake 
(%)

Resectie Histologie Post-
operatieve 

morbiditeit

Uitkomst

Yasargil et al.28 1992 80 3A=24    3B=33 0 LGG=35 overleden=45

  5A/B=23 HGG=45 blijvende uitval=9

                verbeterd/geen uitval=26

Yasargil et al.26 1996 150 3A=43    3B=36 0 LGG=60 8%

      5A=34    5B=37     HGG=90    

Zentner et al.21 1996 30 3A=5     3B=9 0 50 - 80%=4 LGG=15 23%  

(3 months)

overleden=3

  3B=9     5B=7 >80%=21 HGG=15 blijvende uitval=1

  totaal=5 verbeterd/geen uitval=19

                onbekend=7

Vanaclocha et 

al.23

1997 23 nvt 78 totaal=20 LGG=16 9% overleden=3

  subtotaal=3 HGG=7

                 

Duffau et al.18 2000 12 3A=1     3B=2 25 totaal=4 LGG=12 58% blijvende uitval=1

  5A=5     5B=4 subtotaal=6 HGG=0 verbeterd/geen uitval=11

          partieel=2      

Lang et al.20 2001 22 3A=8     3B=14 23 > 90%=10 LGG=11 36% blijvende uitval=2

  75 - 90%=6 HGG=11 verbeterd/geen uitval=19

          < 75%=6      

Yasargil et al.27 2002 191 3A=68 0 NA LGG=92 overleden=99

   3B/5A/5B=123 HGG=58 blijvende uitval=2

            LGG - 

HGG=41

  verbeterd/geen uitval=90

Lei et al.24 2004 42 3A=27   3B=15 0 totaal=27 LGG=32 10%

          subtotaal=15 HGG=10    

Duffau et al.19 2006 42 3A=7     3B=10 29 totaal/

subtotaal=31

LGG=42 50% blijvende uitval=3

      5A/B=25   partieel=11 HGG=0   verbeterd/geen uitval=39

Neuloh et al.22 2007 84 3A/B=23 0 LGG=33 10 - 27%

      5A/B=61     HGG=51    

Duffau25 2009 51 3A=7     3B=9 31 totaal=8 LGG=51 59% overleden=9

  5A=15   5B=20 subtotaal=31 HGG=0 blijvende uitval=2

          partieel=12     verbeterd/geen uitval=40

Simon et al.30 2009 101 3A=10     3B=20 0 >90%=42 LGG=36 20% overleden=3/101

  5A=37     5B=34 70 - 90%=52 HGG=65 blijvende uitval=19/97

          <70%=3     verbeterd/geen uitval= 78/97

Sanai et al.29 2010 115 nvt 57 >90%=24 LGG=70 6% overleden=16

  80 - 89%=40 HGG=45 blijvende uitval=6

  60 - 79%=29 verbeterd/geen uitval=93

<60%=11

Het type insulatumor (3A, 3B, 5A en 5B) is afgeleid uit Yaşargil et al. 26, 40 en Duffau et al.18, 19 en wordt beschreven in de paragraaf 

indeling insulatumoren. LGG=laaggradig glioom; HGG=hooggradig glioom.
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en de verschillende opercula worden gescheiden 
door respectievelijk de sulcus peri-insularis ante-
rior, posterior en inferior. Het limen insulae is de 
ingang in de insula en vormt de laterale grens van 
de vallecula Sylvii of substantia perforata anterior. 
De sulcus centralis insulae, de diepste sulcus van 
de insula, loopt schuin door de insula in dezelfde 
richting als de sulcus centralis cerebri (fissura Rol-
andi). Hij verdeelt de insula in een groter ante-
rior en een kleiner posterior deel. De anterieure 
insula bestaat uit de gyrus insularis transversus en  
accessorius, die samen de insulapool vormen, en 3 
korte gyri (gyri breves insulae; anterior, medius en 
posterior). De posterieure insula bestaat uit 2 lange 
gyri (gyri longi insulae; anterior en posterior) die 
samenkomen met de sulcus peri-insularis posterior 
en inferior in het diepe deel van de ramus posterior 
van de fissurae Sylvii.
De anterieure insula is verbonden met de frontaal-
kwab en de posterieure insula met de pariëtaal- en 
temporaalkwab. De capsula extrema, de subcorti-
cale witte stof van de insula bevattend, loopt door 
in de operculaire witte stof. De insulaire cortex 
en onderliggende capsula extrema bedekken het 
claustrum, de capsula externa, het putamen en de 
globus pallidus. De insula wordt omgeven door 
de fasciculus longitudinalis superior die de tem-
poropariëtale cortex associeert met de frontale 
cortex.34,35 De fasciculus uncinatus prosencephali 
verzorgt het leeuwendeel van de interconnecties 
tussen limbische en paralimbische structuren 
(temporaalpool, gyri orbitales, amygdala, uncus, 
gyus rectus en area subcallosa). De fasciculus occi-
pitofrontalis verbindt frontale, insulaire, temporale 
en occipitale gebieden.
De vaatvoorziening van de insula wordt verzorgd via 
de arteria cerebri media, met name het M2-segment. 
Het limen insulae wordt soms ook voorzien door 
insulaire arteriae uit het M1-segment en een enkele 
maal wordt het gebied van de sulcus peri-insularis 
inferior of posterior door een M3-tak gevoed. De 
insula wordt voorzien door circa 96 insulaire arte-
riae, waarvan 10 perforerend die het claustrum, cap-
sula externa en corona radiata van bloed voorzien.36 
Het waterscheidingsgebied tussen de insulaire arte-
riae en de laterale lenticulostriatale arteriae, die het 
putamen, globus pallidus en capsula interna vascu-
lariseren, is de capsula externa.

Functie van de insula
Theorieën aangaande de functie van de insula zijn 
gebaseerd op experimentele dierstudies, intra-ope-
ratieve observaties tijdens stimulatie, en klinische 
ervaring met patiënten die een insulaire laesie her-
bergen (tumor, epilepsie, arterioveneuze malforma-
tie).18,37-39 De insula heeft uitgebreide functionele 
connecties met de cerebrale cortex, de basale gan-
glia, de amygdala, andere limbische gebieden en de 
dorsale thalamus.
De insula blijkt een multigefacetteerd functioneel 
gebied dat een onderdeel vormt van neurale (lim-
bisch-paralimbische) netwerken en deze integreert. 
De insula heeft een vooraanstaande functie in men-
selijk gedrag en speelt een rol in neuropsychiatrische 
stoornissen. Het is een belangrijk somatosensoor en 
pijnverwerkingsgebied en maakt onderdeel uit van 
willekeurige slikbewegingen, viscerale, motore en 
sensore verwerking (waaronder smaak en geursensa-
ties, ‘epigastric rising’, misselijkheid en saliveren) en 
is een corticaal gustatoir gebied. Het is van belang in 
de cardiovasculaire functie (pols en tensie) en bij het 
‘cerebrogenic sudden death’. Het posterieure deel 
van de insula is waarschijnlijk een onderdeel van de 
vestibulaire cortex. Er is tevens bewijs gevonden dat 
impliceert dat de insula bij aspecten van spraak en 
taal betrokken is, alsmede bij auditoire verwerking. 

Indeling insulatumoren
De interesse voor de operatieve behandeling van 
insulagliomen werd door Yaşargil geïnitieerd, die 
inmiddels meer dan 400 gerapporteerde limbisch-
paralimbische gliomen heeft geopereerd.26,27,40 Hij 
introduceerde tevens een classificatie voor tumoren 
in limbische en paralimbische gebieden.26,40

Intrinsieke tumoren van het limbisch-paralimbisch 
systeem ontstaan in de witte stof grenzend aan de 
allocortex en mesocortex (oftewel limbische en 
paralimbische cortex). De allocorticale structuren 
(septum, gyrus subcallosus, substantia innomi-
nata, amygdala en hippocampus) zijn fylogenetisch 
primitief en het aantal corticale lagen varieert 
van ongelaagd tot 3. De mesocorticale structuren 
(temporaalpool, posterieure fronto-orbitale cortex, 
insula, gyrus cinguli en parahippocampi) hebben 
3-5 lagen. Intrinsieke tumoren hebben de bijzondere 
eigenschap hun groei te beperken tot de witte stof 
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onder de allo- en mesocortex, zodat het er op lijkt 
dat deze tumoren een affiniteit vertonen voor deze 
fylogenetisch primitieve gebieden. De reden hier-
voor is onduidelijk. Uitbreiding naar naburige witte 
stof onder neocerebrum (6 cellagen), zoals basale 
ganglia, centrale kernen en de capsula interna, is 
echter zeer uitzonderlijk en een late uiting in de loop 
van de tumorgroei.26

Yaşargil beschrijft en classificeert de verschillende 
groeipatronen van limbische en paralimbische 
tumoren als volgt:
Type 1-tumoren: mediobasaal temporaal (temporaal, 
amygdala, hippocampus, uncus, parahippocampus, 
indusium griseum, fornix, corpora mamillaria, sep-
tum). Deze tumoren blijven in 1 enkel gebied en 
blijven goed afgrensbaar gedurende graduele groei.

Type 2-tumoren: cingulaire tumoren uitgaande van 
het anterieure, middelste of posterieure deel van de 
gyrus cinguli met uitbreiding in respectievelijk de 
area subcallosa en fronto-orbitale gyrus, paracen-
trale gebieden en precuneus.
Type 3-tumoren: de echte insulaire tumoren uit-
gaande van het anterieure, middelste of posterieure 
deel van de insula (3A) en uitbreidend in de corres-
ponderende operculaire gebieden (3B).
Type 4-tumoren: deze tumoren breiden uit vanuit 
de fronto-orbitale gyrus, substantia innominata en 
basale delen van de globus pallidus.
Type 5-tumoren: tumoren die uitgaan van combina-
ties zijn relatief veel voorkomend. 5A: insula, fronto-
orbitale gyrus en temporomediobasaal gebied of 
insula, fronto-orbitale gyrus en parahippocampus; 

D

B

Figuur 2. Indeling insulatumoren. A: puur insulaire (type 3(A) paralimbische) tumoren; B: insulatumoren met frontobasale 

uitbreiding (type 3(B) paralimbische tumoren); C: insulatumoren met temporopolaire en mediobasale uitbreiding (type 3(B) pa-

ralimbische tumoren); en D: insulatumoren met frontobasale, septale en mediobasale uitbreiding (type 5A en B paralimbische 

tumoren). Figuur 17.12A-D uit Yaşargil et al. met toestemming van Thieme Medical and Scientific Publishers, New York, USA.26

C

A
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5B: alle bovengenoemde gebieden en/of bilaterale 
uitbreiding via de commissura anterior.
De benamingen voor insulatumoren 3A, 3B, 5A en 
5B zijn overgenomen van Duffau et al., omdat deze 
onzes inziens aan de helderheid van de classificatie 
van insulatumoren in de literatuur bijdragen (zie 
Figuur 2).18,19,25

Resectie insulatumoren
Hoewel een maximale resectie dient te worden 
nagestreefd is een complete excisie met een marge 
in de neurochirurgie niet tot nauwelijks te bereiken, 
zeker wanneer de tumor zich in of nabij eloquente 
cortex bevindt. Bij een glioomoperatie is dus een 
zo maximaal mogelijke cytoreductie aangewezen 
met minimalisatie van neurologische morbiditeit en 
mortaliteit. In zijn invloedrijke werk heeft Yaşargil 
gedemonstreerd dat insulatumoren veilig kunnen 
worden gereseceerd via de pterionale route met het 
openen van de fissura Sylvii.26-28,40 Ontwikkelingen 
in microneurochirurgische technieken, neuronavi-
gatie, functionele ‘imaging’ en peroperatieve, func-
tionele (sub)corticale ‘mapping’ hebben bijgedragen 
en dragen nog steeds bij aan het bereiken van een 
goede kwaliteit van leven met maximale resectie.

Selectie voor chirurgie
Chirurgie is met name geïndiceerd bij patiënten bij 
wie MRI een zeer waarschijnlijk laaggradig astro-
cytoom toont, omdat bij deze tumoren een ruime 
resectie directe invloed heeft op de prognose. Zelfs 
bij een resectie van 40% zijn er aanwijzingen dat 
de prognose verbetert.5 Ook kan worden overwogen 
om hooggradige gliomen te opereren in dit gebied 
bij jonge patiënten indien er nog sprake is van 
een goede ‘Karnofsky performance scale’ (KPS)-
score.29,30

Tumoren op MRI, T2- en Flair-gewogen opnames 
met een scherpe demarcatie ten opzichte van het 
omgevende weefsel tonen over het algemeen per-
operatief een duidelijk resectievlak met de witte stof, 
wat de resectie aanzienlijk kan vergemakkelijken. 
De patiënt moet natuurlijk in een goede klinische  
toestand zijn, goed kunnen communiceren en geen 
ernstige cognitieve symptomen bezitten. Ook epi-
lepsie moet voor de operatie adequaat behandeld 

zijn om inductie van epileptische insulten tijdens 
corticale stimulatie zo veel mogelijk te voorkomen. 

Operatietechniek
De patiënt wordt op de gebruikelijke manier voor-
bereid op een zogenoemde ‘awake craniotomy’.41-43 
Het hoofd wordt onder algehele anesthesie en met 
plaatselijke verdoving in de Mayfieldklem geplaatst. 
Met behulp van neuronavigatie wordt de incisie 
bepaald. De huid wordt uitgebreid geïnfiltreerd met 
lokaal anestheticum. Er wordt een grote pterionale 
craniotomie verricht zodat ook het onderste deel 
van de motore cortex en het bovenste deel van de 
gehele temporaalkwab à vue komt. Nadat de dura is 
geopend wordt eerst de fissura Sylvii van proximaal 
tot zo ver mogelijk distaal geopend met behulp van 
de microscoop. Gebruik van spatels wordt zo veel 
mogelijk vermeden. De arteria cerebri media wordt 
geïdentificeerd, alsmede de afgaande lenticulo- 
striatale arteriae. De peri-insulaire M2-vaten wor-
den geïdentificeerd. Nu wordt de sedatie gestaakt en 
wordt de cortex gestimuleerd en het onderste deel 
van de motore cortex en eventuele spraakgebieden 
zowel in frontaal- als temporaalkwab geïdentifi-
ceerd onder spraakbewaking. Daarna wordt ook 
de oppervlakte van de insula uitgebreid gestimu-
leerd. Nu wordt microscopisch een corticotomie 
verricht over de gehele lengte van de insula. Arte-
riae worden gespaard. De tumor komt nu à vue en 
wordt onder spraakbewaking gedecomprimeerd. 
De tumor wordt verwijderd tot in de witte stof van 
respectievelijk de temporaalkwab, de frontaalkwab 
en het occipitale deel van de insula. Bij het mediale 
deel van de tumor die zich richting capsula interna 
bevindt, wordt afwisselend tumor gereseceerd en 
gestimuleerd. Het optreden van motore of sensibele 
reacties wordt beschouwd als het grensvlak tot de 
capsula interna. Na het bereiken van dit grensvlak 
kan de patiënt weer gesedeerd worden en de cranio-
tomie gesloten.

Het vermijden van risico’s bij de 
resectie van insulatumoren20

1. Te veel tractie aan operculum en/of temporaalkwab. 
Tijdens het openen van de fissuur is het belangrijk 
om zoveel mogelijk tractie aan het operculum en de 
temporaalkwab te vermijden, daar dit kan leiden  
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tot afasie, hoewel dat meestal van voorbijgaande 
aard is. Yaşargil propageerde daarom helemaal geen 
spatels te gebruiken, maar wattenbolletjes in de 
peri-insulaire ruimten te leggen, zodat deze open 
blijven staan. Een goede manier om de tractie te 
beoordelen is continue spraakbewaking bij de wak-
kere patiënt. Een methode (Duffau et al.) om de 
tractie helemaal te voorkomen is om eerst een deel 
van het operculum en eventueel het anterieure deel 
van de bovenste winding van de temporaalkwab 
te verwijderen, om zo toegang te maken naar de 
insula. Dit is alleen mogelijk indien zich hier geen 
taalgebieden bevinden. Deze transcorticaletech-
niek is met name geschikt voor zeer uitgebreide 
tumoren (type 4 en 5). 

2. Peri-insulaire arteriae. 
De grote M2-takken lopen meestal door de peri-
insulaire ruimten en moeten gespaard blijven omdat 

ernstige hemiplegie kan ontstaan. Het is raadzaam 
om de gehele peri-insulaire ruimte te openen en 
eerst de M2-takken te identificeren tot aan de M1 
voordat wordt overgegaan tot resectie. Dit lukt niet 
altijd omdat de onderliggende tumor deze ruimte 
soms dichtdrukt. Dan is het gemakkelijker eerst 
een decompressie te verrichten van de tumor in de 
insula. Afgaande takken van de M2 in de peri-insula 
moeten worden gespaard, omdat deze een deel van 
de corona radiata voorzien van bloed. Ischemie in 
dit gebied kan leiden tot neurologische uitval.

3. Lenticulostriatale arteriae. 
Deze arteriae moeten geïdentificeerd worden alvo-
rens over te gaan tot resectie van de tumor. Vas-
culaire schade kan leiden tot ischemie in de basale 
kernen. Over het algemeen worden de lenticulostri-
atale arteriae door de tumor naar mediaal gedrukt, 
om vervolgens hun weg langs de tumor naar de 
basale kernen te vervolgen. In bepaalde gevallen 
kunnen deze takken door de tumor heen lopen. 
Moschel et al. propageren daarom altijd preopera-
tief een angiografie te maken. Indien daaruit blijkt 
dat de vaten niet naar mediaal worden gedrukt 
maar door de tumor heen lopen, wordt geadviseerd 
het mediobasale deel van de tumor ongemoeid te 
laten bij de resectie, of liever helemaal geen resectie 
uit te voeren.44

4. Capsula interna. 
Het resectievlak diep mediaal bij insulatumoren 
wordt bepaald door de capsula interna. Resectie van 
de tumor in dit vlak kan het beste worden afgewis-
seld met stimulatie om deze banen te identificeren. 
Bij een reactie kan het beste meteen worden gestopt, 
ook als er misschien nog tumorweefsel zichtbaar is. 
Indien positieve stimulaties uitblijven, kan eventu-
eel tijdens de resectie de arm- en beenfunctie van de 
patiënt zeer regelmatig gecontroleerd worden. Een 
andere manier om het vlak van de capsula interna 
te identificeren is de uiteinden van de peri-insulaire 
ruimten te beschouwen als het vlak waarin zich de 
capsula interna bevind.

Data met betrekking tot resectie 
van insulatumoren
Tabel 1 op pagina 286 toont de gepubliceerde resul-
taten van verschillende centra waarin operaties aan 

Tabel 2. Follow-up data.

Insulatumor, n=19

Histologie (n =)

   astrocytoom WHO II

   oligoastrocytoom WHO II

   oligodendroglioom WHO II

   astrocytoom WHO III

   glioblastoom WHO IV

7

3

6

1

2

Chemotherapie (%) 26

Radiotherapie (%) 68

KPS ≥90 (%)

   preoperatief

   30 dagen postoperatief

   6 weken postoperatief

   6 maanden postoperatief

   1 jaar postoperatief

68

53

68

65

67

KPS <80 (%)

   preoperatief

   30 dagen postoperatief

   6 weken postoperatief

   6 maanden postoperatief

   1 jaar postoperatief

11

37

21

18

13

De histologische bevindingen zijn getoond, alsmede 

de follow-up data in absolute aantallen (n=) of 

percentages (%). KPS=Karnofsky Performance Schaal; 

WHO=gliomaclassificatie zoals gehanteerd door de 

wereld gezondheidsorganisatie.



6

Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie vol 112  -  nr. 6  -  2011 291

het insulaglioom hebben plaatsgevonden. Opval-
lend is dat de direct postoperatieve morbiditeit rela-
tief hoog is. In een studie van Duffau et al. is deze 
zelfs 59%.25 Na 1 jaar blijkt de uitval in de meeste 
gevallen conform preoperatief te zijn of zelfs te zijn 
verbeterd. Er wordt slechts een blijvende morbiditeit 
beschreven van 1-6%. Deze tijdelijke uitval wordt 
toegeschreven aan direct per- en postoperatieve 
oedeemvorming en tijdelijke ischemie in het resec-
tievlak. Waarschijnlijk speelt de plasticiteit van de 
hersenen in dit herstel ook een rol.19,45,46 Er zijn sterke 
aanwijzingen dat met name de spraakcentra door 
de langzame groei van het laaggradig astrocytoom 
kunnen herlokaliseren in de ipsi- of contralaterale 
hemisfeer. Ook na chirurgie van laaggradige astro-
cytomen kan herlokalisatie van functioneel weefsel 
plaats vinden. Hoewel rechtszijdige (niet-domi-
nante) insulatumoren veelal onder narcose werden 
geopereerd is een belangrijk deel van de lage morbi-
diteit ook te verklaren door de corticale en subcor-
ticale stimulatie bij wakkere operatietechniek. Uit 
eerdere studies van operaties van laaggradige astro-
cytomen blijkt de permanente neurologische uitval 

waarbij geen corticale en subcorticale stimulatie is 
gebruikt uiteindelijk significant hoger te zijn dan 
waarbij dit wel is toegepast.47, 48 
In Tabel 2 worden de data getoond van 19 opeen-
volgende patiënten met een insulatumor die in het 
Erasmus Medisch Centrum zijn geopereerd in de 
periode van 2003 tot en met 2009. Het merendeel 
van de geopereerde patiënten met een insulaglioom 
was van het mannelijk geslacht (74%) en bijna alle 
patiënten presenteerden met epilepsie (95%). Andere 
en/of begeleidende symptomen waren gedragsveran-
deringen (26%), afasie (26%), contralaterale parese 
(5%) en verschijnselen van verhoogde intracraniële 
druk (5%). Negenenzeventig procent van de patiën-
ten was dominant rechtshandig en de gemiddelde 
leeftijd was 41,4 ± 10,3 (range: 27,6- 66,9) jaar. De 
tijd tussen het bekend worden van de diagnose en 
de operatie bedroeg 3,4 ± 3,8 jaar als gevolg van 
een wait-and-scan-beleid in de meerderheid van de 
gevallen. Alle patiënten waren in een goede tot uit-
stekende klinische conditie voor de operatie (KPS 
100=6, 90=7, 80=4 en 70=2).
De preoperatieve MRI’s toonden 2 echte insula- 

B

Figuur 3. Preoperatieve fMRI en tractografie van een patiënt met een rechtszijdig laaggradig insulaglioom. Figuur 3A toont 

een fMRI waarbij de patiënt werd gevraagd de vingers te tappen. Er is in dit geval geen directe relatie met de tumor, maar 

wel ter hoogte van het pariëtale operculum. Figuur 3B laat middels DTI-tractografie zien hoe het glioom de tractus cortico-

spinalis naar mediaan verplaatst.

A
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tumoren (type 3A, 11%). Er werden 5 insulofronto-
operculaire tumoren gezien (type 3B, 31%), alsmede 
1 mediotemporobasale insulatumor (type 5A, 5%) 
en 8 insulatumoren uitbreidend naar orbitofronto-
temporaal (type 5B, 53%). De meeste insulatumo-
ren waren linkszijdig gelegen (74%). Bij 14 patiënten 
werd een fMRI (zie Figuur 3 op pagina 291) verricht 
die eloquente corticale gebieden in de directe nabij-
heid van de tumor toonde in 93%. Corticale en sub-
corticale stimulatie werd bij 16 van de 19 patiënten 
verricht. Bij 11 van hen (69%) werd een eloquent 
hersenschorsgebied (motorstrip=7, Broca en/of Wer-
nicke=10) waargenomen en gerespecteerd gedu-
rende het verloop van de operatie. Een peroperatief 
focaal insult werd eenmaal gezien en gecoupeerd 
middels ijswater. De gemiddelde operatieduur was 
397 ± 63 minuten, waarbij de patiënten circa 58% 
van de tijd wakker en responsief waren. De mediane 
opnameduur bedroeg 6 (range: 3–73) dagen. 
Binnen 72 uur werd een controle MRI vervaardigd 
om de mate van resectie vast te leggen (zie Figuur 4).  
Een totale resectie werd in geen van de gevallen 
gezien. Een subtotale resectie (95–98%) lukte in 

13 patiënten en de overige 6 hadden een resectie 
van meer dan 75%. Histologische weefselverificatie 
diagnosticeerde 16 LGG’s en 3 HGG’s. Voor een 
verdere specificatie zie Tabel 2 op pagina 290. De 
follow-up is nog slechts 2,1 ± 1,5 (range 5,2) jaar. 
Dertig dagen postoperatief bleek de KPS significant 
gedaald, waarna deze in de loop van de follow-up 
weer herstelde. Twee patiënten met een glioblas-
toom zijn reeds overleden na een follow-up van 0,81 
en 1,08 jaar respectievelijk. Nabehandeling met 
chemo- en radiotherapie werd in enkele gevallen 
reeds gestart. Zeven patiënten worden expectatief 
gevolgd met repeterende MRI’s.
Het postoperatief beloop werd gecompliceerd 
door tijdelijke fatische stoornissen in 3 patiënten. 
Eén patiënt kreeg een complex partieel insult en 
cerebraal zoutverlies (‘cerebral salt wasting’). In 2 
gevallen werd een infectie in de postoperatieve fase 
vastgesteld (urineweginfectie en pneumonie). Ten-
slotte waren er 2 patiënten met een trombo-embo- 
lische complicatie, te weten bilaterale longembolieën 
en diep-veneuze trombose. Beide laatste patiënten 
kenden de langste opnameduur (34 en 73 dagen  

B

Figuur 4. Postoperatieve T1-gewogen contrastversterkte MRI na resectie van de insulatumor. In het posterieure deel van 

de insula is nog tumorresidu zichtbaar.

A
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respectievelijk) ten gevolge van hun complicatie, 
maar konden in goede conditie worden ontslagen.

Conclusie
Ondanks nieuwe ontwikkelingen op moleculair en 
genetisch neuro-oncologisch gebied is er nog steeds 
een belangrijke rol weggelegd voor de neurochi-
rurgische behandeling van primaire gliomen. Het 
doel van chirurgisch ingrijpen is een maximale en 
zo veilig mogelijke resectie, waarbij de morbiditeit 
voor een individuele patiënt zo minimaal mogelijk 
blijft. De insula, een voor velen nog steeds verbor-
gen en hierdoor onbekend gebied, is eveneens chi-
rurgisch toegankelijk, mits gebruikgemaakt wordt 
van een adequate neuro-anatomische kennis en 
microchirurgische technieken, alsmede adjuncten 
zoals neuronavigatie, functionele ‘imaging’ (fMRI 
en/of tractografie) en/of (sub)corticale ‘mapping’ 
van eloquente cortex gedurende wakkere ingrepen. 
Gezien het feit dat het laaggradig astrocytoom een 
voorkeurslokalisatie heeft voor het insulagebied en 
deze tumor steeds vaker geopereerd wordt, zal in de 
nabije toekomst de chirurgie in dit gebied exponen-
tieel gaan toenemen. Het is daarom van belang dat 
meer neurochirurgen zich bekwamen in het opere-
ren van insulatumoren.

Referenties
1. Keles GE, Lamborn KR, Berger MS. Low-grade hemispheric gliomas 

in adults: a critical review of extent of resection as a factor influencing out-

come. J Neurosurg 2001;95(5):735-45.

2. Metcalfe SE, Grant R. Biopsy versus resection for malignant glioma. 

Cochrane Database Syst Rev 2001(3):CD002034.

3. Pang BC, Wan WH, Lee CK, Khu KJ, Ng WH. The role of surgery in 

high-grade glioma--is surgical resection justified? A review of the current 

knowledge. Ann Acad Med Singapore 2007;36(5):358-63.

4. Chaichana KL, McGirt MJ, Laterra J, Olivi A, Quinones-Hinojosa A. 

Recurrence and malignant degeneration after resection of adult hemi-

spheric low-grade gliomas. J Neurosurg 2010;112(1):10-7.

5. Smith JS, Chang EF, Lamborn KR, Chang SM, Prados MD, Cha S,  

et al. Role of extent of resection in the long-term outcome of low-grade 

hemispheric gliomas. J Clin Oncol 2008;26(8):1338-45.

6. Stummer W, Pichlmeier U, Meinel T, Wiestler OD, Zanella F, Reulen HJ. 

Fluorescence-guided surgery with 5-aminolevulinic acid for resection of 

malignant glioma: a randomised controlled multicentre phase III trial. Lan-

cet Oncol 2006;7(5):392-401.

7. Kongkham PN, Bernstein M. Low-grade gliomas. In: Bernstein M,  

Berger MS, eds. Neuro-oncology; The essentials. Second ed. New York, 

Stuttgart: Thieme 2008:245-53.

8. Kalkanis SN, Rosenblum ML. Malignant gliomas. In: Bernstein M,  

Berger MS, eds. Neuro-oncology; The essentials. Second ed. New York, 

Stuttgart: Thieme 2008:254- 65.

9. Stummer W, Stocker S, Wagner S, Stepp H, Fritsch C, Goetz C,  

et al. Intraoperative detection of malignant gliomas by 5-aminolevulinic 

acid-induced porphyrin fluorescence. Neurosurgery 1998;42(3):518-25.

10. Ammirati M, Vick N, Liao YL, Ciric I, Mikhael M. Effect of the extent 

of surgical resection on survival and quality of life in patients with 

supratentorial glioblastomas and anaplastic astrocytomas. Neurosurgery 

1987;21(2):201-6.

11. Talos IF, Zou KH, Ohno-Machado L, Bhagwat JG, Kikinis R, Black PM, 

et al. Supratentorial low-grade glioma resectability: statistical predictive 

analysis based on anatomic MR features and tumor characteristics. Radi-

ology 2006;239(2):506-13.

12. Stupp R, Hegi ME, Mason WP, van den Bent MJ, Taphoorn MJ, Janzer RC,  

et al. Effects of radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide 

versus radiotherapy alone on survival in glioblastoma in a randomised 

phase III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC trial. Lancet Oncol 

2009;10(5):459-66.

13. Hart MG, Grant R, Garside R, Rogers G, Somerville M, Stein K. 

Temozolomide for high grade glioma. Cochrane Database Syst Rev 

2008(4):CD007415.

14. Quon H, Abdulkarim B. Adjuvant treatment of anaplastic oligoden- 

drogliomas and oligoastrocytomas. Cochrane Database Syst Rev 

2008(2):CD007104.

15. Bromberg JE, van den Bent MJ. Oligodendrogliomas: molecular  

biology and treatment. Oncologist 2009;14(2):155-63.

16. Baumert BG, Stupp R. Low-grade glioma: a challenge in therapeutic 

options: the role of radiotherapy. Ann Oncol 2008;19 Suppl 7:vii217-22.

17. Neyns B, Sadones J, Chaskis C, De Ridder M, Keyaerts M, Veld PI,  

et al. The role of chemotherapy in the treatment of low-grade glioma.  

Aanwijzing voor de praktijk

1. Bij het vermoeden van een laaggradig astrocytoom in de insula dient een primaire chirurgische  

behandeling zeker te worden overwogen. 



Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie vol 112  -  nr. 6  -  2011

Neurochirurgie

294

A review of the literature. Acta Neurol Belg 2005;105(3):137-43.

18. Duffau H, Capelle L, Lopes M, Faillot T, Sichez JP, Fohanno D. The 

insular lobe: physiopathological and surgical considerations. Neurosurgery 

2000;47(4):801-10.

19. Duffau H, Taillandier L, Gatignol P, Capelle L. The insular lobe and 

brain plasticity: Lessons from tumor surgery. Clin Neurol Neurosurg. 

2006;108(6):543-8.

20. Lang FF, Olansen NE, DeMonte F, Gokaslan ZL, Holland EC,  

Kalhorn C, et al. Surgical resection of intrinsic insular tumors: complication 

avoidance. J Neurosurg 2001;95(4):638-50.

21. Zentner J, Meyer B, Stangl A, Schramm J. Intrinsic tumors of the insula: 

a prospective surgical study of 30 patients. J Neurosurg 1996;85(2):263-71.

22. Neuloh G, Pechstein U, Schramm J. Motor tract monitoring during 

insular glioma surgery. J Neurosurg 2007;106(4):582-92.

23. Vanaclocha V, Saiz-Sapena N, Garcia-Casasola C. Surgical treatment 

of insular gliomas. Acta Neurochir (Wien) 1997;139(12):1126-34.

24. Lei W, Zhang M, Zhao J, Meng G, Han X. Clinical features and mini-

mally invasive surgery of insular lesions: Report of 42 cases. Chin Med J 

2004;117:1104-8.

25. Duffau H. A personal consecutive series of surgically treated 51 cases 

of insular WHO Grade II glioma: advances and limitations. J Neurosurg 

2009;110(4):696-708.

26. Yaşargil MG. Microneurosurgery of CNS tumors. Thieme Classics ed. 

Stuttgart: Georg Thieme Verlag 1996.

27. Yaşargil MG, Krisht AF, Türe U, Al-Mefty O, Yaşargil DCH. Microsurgery 

of insular gliomas, Part IV: Surgical treatment and outcome. Contemporary 

neurosurgery 2002 15;24(14):1-8.

28. Yasargil MG, von Ammon K, Cavazos E, Doczi T, Reeves JD,  

Roth P. Tumours of the limbic and paralimbic systems. Acta Neurochir 

(Wien) 1992;118(1-2):40-52.

29. Sanai N, Polley MY, Berger MS. Insular glioma resection: assess-

ment of patient morbidity, survival, and tumor progression. J Neurosurg 

2010;112(1):1-9.

30. Simon M, Neuloh G, von Lehe M, Meyer B, Schramm J. Insular glio-

mas: the case for surgical management. J Neurosurg 2009;110(4):685-95.

31. Reil JC. Die Sylvische Grube. Arch Physiol 1809;9:195-208.

32. Türe U, Yaşargil DCH, Al-Mefty O, Yaşargil MG. Topographic anatomy 

of the insular region. J Neurosurg 1999;90(4):720-33.

33. Tanriover N, Rhoton AL, Jr., Kawashima M, Ulm AJ, Yasuda A. 

Microsurgical anatomy of the insula and the sylvian fissure. J Neurosurg 

2004;100(5):891-922.

34. Makris N, Kennedy DN, McInerney S, Sorensen AG, Wang R,  

Caviness VS, Jr., et al. Segmentation of subcomponents within the  

superior longitudinal fascicle in humans: a quantitative, in vivo, DT-MRI 

study. Cereb Cortex 2005;15(6):854-69.

35. Gharabaghi A, Kunath F, Erb M, Saur R, Heckl S, Tatagiba M, et al. 

Perisylvian white matter connectivity in the human right hemisphere. BMC 

neuroscience 2009;10:15.

36. Türe U, Yaşargil MG, Al-Mefty O, Yaşargil DCH. Arteries of the insula.  

J Neurosurg 2000;92(4):676-87.

37. Augustine JR. Circuitry and functional aspects of the insular lobe in 

primates including humans. Brain Res Brain Res Rev 1996;22(3):229-44.

38. Penfield W, Faulk ME, Jr. The insula; further observations on its func-

tion. Brain 1955;78(4):445-70.

39. Shelley BP, Trimble MR. The insular lobe of Reil--its anatamico- 

functional, behavioural and neuropsychiatric attributes in humans--a 

review. World J Biol Psychiatry2004;5(4):176-200.

40. Yaşargil MG. CNS tumors: Surgical anatomy, neuropathology, neuro-

radiology, neurophysiology, clinical considerations, operability, treatment 

options Thieme Classics ed. Stuttgart: Georg Thieme Verlag 1994.

41. Klimek M, Verbrugge SJ, Roubos S, van der Most E, Vincent AJ,  

Klein J. Awake craniotomy for glioblastoma in a 9-year-old child. Anaesthe-

sia 2004;59(6):607-9.

42. Klimek M, Verbrugge SJC, Vincent AJPE. Awake craniotomy: Part I: 

Anaesthesiological aspects. Ned Tijdschr Anaesthesiol 2006;19:44-7.

43. Vincent AJPE, Klimek M. Awake craniotomy: Part II: Neurosurgical 

aspects. Ned Tijdschr Anaesthesiol 2006;19:58-62.

44. Moshel YA, Marcus JD, Parker EC, Kelly PJ. Resection of insular 

gliomas: the importance of lenticulostriate artery position. J Neurosurg 

2008;109(5):825-34.

45. Duffau H, Capelle L, Denvil D, Sichez N, Gatignol P, Lopes M, et al.  

Functional recovery after surgical resection of low grade gliomas in  

eloquent brain: hypothesis of brain compensation. J Neurol Neurosurg  

Psychiatry 2003;74(7):901-7.

46. Duffau H, Denvil D, Capelle L. Long term reshaping of language, sen-

sory, and motor maps after glioma resection: a new parameter to integrate 

in the surgical strategy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72(4):511-6.

47. De Benedictis A, Moritz-Gasser S, Duffau H. Awake Mapping  

Optimizes the Extent of Resection for Low-Grade Gliomas in Eloquent 

Areas. Neurosurgery 2010;66(6):1074-84.

48. Duffau H, Lopes M, Arthuis F, Bitar A, Sichez JP, Van Effenterre R,  

et al. Contribution of intraoperative electrical stimulations in surgery of low 

grade gliomas: a comparative study between two series without (1985-96) 

and with (1996-2003) functional mapping in the same institution. J Neurol 

Neurosurg Psychiatry 2005;76(6):845-51.


