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Ziektegeschiedenis
Een 66-jarige patiënte presenteerde zich met linkszijdige 
positieve visuele fenomenen en balansproblemen. Daar-
naast gaf haar echtgenoot aan dat haar karakter was 
veranderd. In 1986 had zij een melanoom van de huid 
en zes maanden tevoren was zij geopereerd aan een 
myxoom. Deze was gelokaliseerd in het linker atrium 
en was volledig gereseceerd zonder complicaties.

Neurologisch onderzoek toonde een onzekere gang 
zonder evident ataxie. Gezichtsveldonderzoek middels 
de methode van Donders toonde geen afwijkingen. 
Beeldvormend onderzoek middels een MRI van de her-
senen toonde bij T2- en T2-FLAIR gewogen opnames 
multiple kleine foci van laag signaalintensiteit door  
haemosiderineneerslagen, met omringend hoog signaal 
passend bij oedeem. De T2-gradientecho sequentie 
toonde meer uitgebreide gebieden van haemosiderine, 
passend bij oude bloedingsresten. Er was geen contrast-
aankleuring na toediening van gadolinium. Een trans-
oesofageale echo van het hart toonde geen afwijkingen. 
Een CT-thorax, echo van het abdomen en een PET-scan 
gaf geen aanwijzingen voor metastasen elders. De patiënt 
was klinisch stabiel en een expectatief beleid werd gevolgd.

Tien maanden later meldde de patiënte zich in verband 
met progressieve klachten in de vorm van concentratie-
stoornissen, vaardigheidsstoornissen van de linkerhand 
en hoofdpijn. Een MRI van de hersenen werd herhaald 
en toonde progressie van de grootte en het aantal bloe-
dingen met omringend oedeem. Er was ook contrast-
aankleuring na toediening van gadolinium. (zie Figuur 1). 
Een DSA van de hersenen toonde geen aanwijzingen 
voor aneurysmata of vasculitis.

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

Figuur 1. Boven; T2- en T2-FLAIR gewogen opnames; multiple 

foci van laag signaalintensiteit door haemosiderineneerslagen, 

met omringend hoog signaal passend bij oedeem. 

Linksonder; T2-gradientecho sequentie uitgebreide gebieden 

van haemosiderine, passend bij oude bloedingsresten. 

Rechtsonder; contrastaankleuring na toediening van gadolinium.



Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 115  -  nr. 1  -  maar t 201448

Diagnose
De patiënte had multiple afwijkingen in cerebro 
bestaande uit oude en nieuwe bloedingen met omrin-
gend oedeem en contrastaankleuring. Klinisch waren er 
positieve visuele fenomenen, meest waarschijnlijk betrof 
het partieel eenvoudige symptomatische epilepsie. Er 
werd gedacht aan myxoomlocalisaties waarop de links-
occipitale lesie werd gereseceerd. Perioperatief was de 
dura mater geel verkleurd en na openen van de dura was 
de tumor zichtbaar als een goed afgrensbare rood-bruine 
lesie. De lesie met de daaraan vastzittende abnormale 
bloedvaten werd in haar geheel verwijderd. Microsco-
pisch onderzoek toonde myxoid stroma en myxoomcellen 
in de subarachnoidale ruimte, met daarnaast extravasatie 
van erythrocyten (zie Figuur 2). In de cerebrale cortex 
werden multiple foci met bloed en macrofagen gezien. 
De klinische verdenking op myxoom lokalisaties werd 
middels histologisch onderzoek bevestigd.

Postoperatief was er een toename van de visusstoornis 
bestaande uit een hemianopsie en visuele apraxie. Zij is 
aanvullend behandeld met 30 Gy gehele schedelbestra-
ling en dexamethasonmedicatie, waarop de lesies radio-
logisch afnamen in grootte, maar de visuele apraxie 
persisteerde. De patiënte werd overgeplaatst naar een 
revalidatiecentrum, maar werd meermaals heropge-
nomen in verband met steroid-geinduceerde infecties. 
Acht maanden post-operatief ging zij verder achteruit 
en is zij overleden aan de complicaties van een infectie.
Ook al wordt het myxoom beschouwd als een benigne 
tumor, metastasering is mogelijk. Dit betreft meestal bot- 
long- bindweefselmetastasen. Cerebrale metastasen zijn 
in enkele case reports beschreven.1-4 

De ontwikkeling van neurologische verschijnselen bij 
een patiënt met een voorgeschiedenis van een myxoom 

moet leiden tot screening voor cerebrale lokalisaties. 
Laat optredende neurologische verschijnselen kunnen 
het resultaat zijn van een recidief cardiaal myxoom met 
centraal zenuwstelsel embolisatie, vaatvernauwing door 
myxoomembolie, perifere fusiforme aneurysmata of 
intracerebrale lokalisaties.1
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Neuro-imaging

Figuur 2. Boven: linksoccipitale lesie zichtbaar na openen van 

de dura en na resectie. Onder: PA myxoid stroma en myxoom-

cellen in de subarachnoidale ruimte. 
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