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SUMMARY
A 13 year-old girl was referred with a medication re-
fractory epilepsy with generalized tonic-clonic seizu-
res. After the MRI had revealed a hypothalamic ha-
martoma, retrospective anamnesis revealed that the 
patient also suffered from gelastic seizures for sever-
al years. She was referred to the Texas Children’s 
Hospital in Houston for treatment with MRI-guided 
stereotactic laserablation. Immediately after treat-
ment a positive effect was seen on seizures, behavior 
and cognition. This positive effect persisted 1.5 year 
after treatment. The clinical spectrum of hypothala-
mic hamartoma and several surgical treatments are 
reviewed.

SAMENVATTING 
Een patiënte van 13 jaar werd gezien met een moeilijk 
instelbare epilepsie, zich uitend in gegeneraliseerde 
tonisch-clonische aanvallen. Nadat de MRI een hypo-
thalamushamartoom toonde, bleek bij navraag al ja-
renlang sprake te zijn van gelastische aanvallen. Zij 
werd verwezen naar het Texas Children’s Hospital 
voor behandeling met MRI-geleide stereotactische 
laserablatie. Direct na behandeling was er een gun-
stig effect te zien, zowel op de aanvallen als op cogni-
tie en gedrag. Anderhalf jaar na operatie was dit posi-
tieve effect nog steeds aanwezig. Het klinisch beeld 
en de verschillende behandelingen van hypotha-
lamushamartoom worden beschreven.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(2):56-60)
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INLEIDING
Hypothalamushamartomen (HH) zijn congenitale heteroto
pische laesies gelokaliseerd aan de onderzijde van de hypo
thalamus tussen de hypofysesteel en de corpora mammilla
ria. Intrinsiek zijn deze laesies sterk epileptogeen en 

resulteren ze, indien verbonden met de corpora mammilla
ria, in een medicamenteus moeilijk instelbare epilepsie. Ge
lastische aanvallen (aanvallen met ongepast, oninvoelbaar 
lachen) worden vrijwel altijd als eerste aanvalstype gezien, 
meestal al gedurende de eerste levensjaren. Deze aanvallen 
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zijn over het algemeen kortdurend en kunnen overdag zeer 
frequent voorkomen. Naast gelastische aanvallen kunnen 
ook dacrystische aanvallen (met ongepast huilen) voorko
men. Andere aanvalstypen treden geregeld later in het be
loop op, zoals focale en secundair gegeneraliseerde to
nischclonische aanvallen. Bij een ernstig beloop kan een 
epileptische encefalopathie ontstaan.16 De prevalentie van 
HH wordt geschat op 1 op 200.000.7 Het klassieke klinische 
beeld van een HH omvat naast de genoemde epilepsie met 
gelastische aanvallen, ook vaak een ontwikkelingsachter
stand, gedragsproblemen en pubertas praecox. Dit klassieke 
volledige beeld komt met name voor bij grote laesies. Puber
tas praecox en andere endocriene stoornissen worden vooral 
gezien bij gesteelde hamartomen in de buurt van de hypofy
se.4 Het klinisch spectrum van een HH blijkt sterk afhanke
lijk te zijn van de grootte en de locatie van de laesie.8 De 
behandeling van een medicamenteus refractaire epilepsie 
als gevolg van een HH is complex en moeilijk. 
Aan de hand van de ziektegeschiedenis van een patiënte 
wordt in dit artikel een nieuwe behandelingstechniek, de 
MRIgeleide laserablatie, beschreven.

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een meisje van 13 jaar werd verwezen naar het Academisch 
Centrum voor Epileptologie, locatie Kempenhaeghe wegens 
recidiverende tonischclonische aanvallen, die onvoldoende 
reageerden op antiepileptische medicatie. Deze tonischclo
nische aanvallen waren 2 jaar daarvoor begonnen. Onder
zoek elders (MRI, EEG) leverde geen aanknopingspunten op 

betreffende oorzaak en classificatie van de epilepsie. Er werd 
besloten het EEG uit te breiden (langere duur van de regis
tratie en uitbreiden van aantal elektroden). Ook dit EEG 
toonde geen epileptiforme activiteit, maar wel wat onregel
matige trage activiteit beiderzijds temporaal. Dit was aanlei
ding om een 3TMRI volgens epilepsieprotocol te verrichten, 
die een HH toonde met een diameter van 12 x 13 x 14 mm 
(zie Figuur 1). Retrospectief was deze afwijking op de (1,5T) 
MRI elders eveneens zichtbaar. Bij specifiek navragen bleek 
de patiënte al vanaf de babyleeftijd gelastische aanvallen te 
hebben. Tevens bleek al langere tijd sprake van forse ver
moeidheid, verhoogde eetlust en woede en angstaanvallen. 
De voorgeschiedenis toonde behoudens een aandachtstoor
nis (waarvoor ze methylfenidaat kreeg) verder geen noe
menswaardige bijzonderheden. Wel werd ze op school veel 
gepest en had ze moeite met sociale contacten. Opvallend 
was de discrepantie tussen de goede taalvaardigheden en de 
slechte rekenprestaties op school. Deze discrepantie tussen 
verbale en performale taken werd middels neuropsycholo
gisch onderzoek bevestigd. Hormonaal onderzoek leverde 
geen afwijkingen op.
Ondanks aanpassing van de medicatie bleven vooral de ge
lastische aanvallen bestaan met een hoge frequentie (dage
lijks meerdere). Dit was reden om in enkele centra over de 
chirurgische behandeling van het HH van de patiënte te 
praten. De gangbare behandeling in Nederland is stereotac
tische radiochirurgie. Vanwege de tegenvallende resultaten 
en vooral vanwege de bijwerkingen van deze behandeling 
zijn de ouders zelf op zoek gegaan naar andere behandel

FIGUUR 1. Hypothalamushamartoom zichtbaar onder het 3e 

ventrikel.

FIGUUR 2. MRI 1 jaar na behandeling. Afname in omvang van 

het hypothalamushamartoom.
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opties. Zo kwamen zij uit op een nieuwe behandeling, de 
MRIgeleide laserablatie, die nog niet in Europa voorhanden 
is. Na bestudering van de bestaande literatuur (zie Discus
sie) werd de verkregen informatie voorgelegd aan de Lande
lijke Werkgroep voor Epilepsiechirurgie. Na uitgebreid over
leg gaf deze een positief advies tot behandeling met 
MRIgeleide laserablatie. Hierop werd tevens goedkeuring 
voor de behandeling verleend door de betrokken zorgverze
keraar.
In oktober 2015 werd de patiënte in het Texas Children’s 
Hospital in Houston behandeld. Daags na de behandeling 
was het effect volgens de ouders al spectaculair: de patiënte 
oogde veel fitter en alerter. Tevens waren de gelastische aan
vallen direct na de behandeling verdwenen. Dit effect is an
derhalf jaar na behandeling nog steeds aanwezig. Ook is er 
een aanzienlijke reductie in lichaamsgewicht. De patiënte 
kan weer sporten en heeft meer sociale contacten. Ook de 
schoolprestaties zijn duidelijk verbeterd. De antiepilepti
sche medicatie is vanaf 3 maanden na de behandeling met 
succes volledig afgebouwd. Een MRI 1 jaar na de behande
ling toont het effect van de behandeling met een significante 
afname in omvang van het HH (zie Figuur 2).

DISCUSSIE
De meeste patiënten met epilepsie veroorzaakt door een HH 
hebben een medicamenteus zeer refractaire epilepsie. Vooral 
op de gelastische aanvallen lijkt antiepileptische medicatie 
onvoldoende effect te hebben.16 Verscheidene chirurgische 
technieken waarbij direct het HH werd behandeld zijn in de 

afgelopen decennia ontwikkeld, onder andere een resectie 
van het hamartoom via een frontale (‘midline’), pterionale 
(laterale) en transcallosale benadering.5,911 Naast een vrij 
goed effect op de aanvallen (aanvalsvrijheid bij ongeveer 
50% van de patiënten, > 90% aanvalsreductie bij de meeste 
patiënten), werden helaas veel complicaties gezien, onder 
andere hemiparese, geheugenproblemen, diabetes insipidus 
en gezichtsveldstoornissen. Deze complicaties hadden een 
vasculaire oorzaak (hemiparese) of werden veroorzaakt door 
peroperatieve beschadiging van de nabijgelegen structuren 
als fornix (geheugenproblemen), chiasma opticum en de hy
pofysehypothalamusas.
Om de kans op deze complicaties te verminderen werd de 
endoscopische disconnectie van het HH geïntroduceerd, re
sulterend in aanvalsvrijheid tussen 43 en 61%, maar even
eens in matige tot ernstige complicaties (geheugenstoornis
sen tot hemiparese) bij ongeveer 25%.12,13 
‘Gammaknife’radiochirurgie is een neurochirurgische pro
cedure waarbij ioniserende stralen stereotactisch worden 
gefocust op een tevoren vastgesteld doel met een minimale 
stralingsbelasting voor het omgevende weefsel. Aanvalsvrij
heid wordt bij ongeveer 40% bereikt en het aantal complica
ties is beduidend lager dan bij de resectieve behandeling.3 
Naast voorbijgaande symptomen als angst en depressie wor
den gewichtstoename (weinig frequent) en geheugenproble
men (sporadisch) gemeld.14,15 Het grote nadeel van deze be
handeling is het vertraagde effect, waarbij er direct na 
behandeling zelfs een toename van het aantal aanvallen kan 
optreden.

FIGUUR 3. Real-time temperatuurmonitoring tijdens laserbehandeling via een elektrode in het hypothalamushamartoom.
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Getracht is het HH op basis van grootte en locatie te classi
ficeren om zodoende tot een gerichtere chirurgische behan
deling te komen.16 Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
zogenoemde ‘sessiele’ of intrahypothalamische hamarto
men en de gesteelde hamartomen, die aan de basis van de 
hypothalamus liggen. De intrahypothalamische hamarto
men leiden vaak tot een beeld van epilepsie, ontwikkelings 
en gedragsproblemen, waarbij de ernst afhankelijk is van de 
locatie en grootte van het hamartoom. Gesteelde HH geven 
minder vaak epileptische en cognitieve problemen, maar va
ker hormonale problemen leidend tot een pubertas praecox 
en obesitas. Er bestaan ook reuzeHH die aanleiding geven 
tot een vroeg en ernstig klinisch beeld (epileptische encefa
lopathie en mentale retardatie). Kleine intrahypothalami
sche HH lijken geschikter voor een behandeling met stereo
tactische radiochirurgie, terwijl gesteelde HH mogelijk beter 
met een disconnectie behandeld kunnen worden. Reuze 
HH hebben waarschijnlijk een combinatie van de genoemde 
behandelingen nodig.3  
De diepgelegen locatie van het HH en de topografische rela
tie met eerder genoemde belangrijke structuren zijn een re
den voor het ontwikkelen van minder invasieve methoden 
als radiofrequente (RF) stereotactische thermocoagulatie en 
de MRIgeleide laserablatie. Bij deze behandelingen wordt 
door middel van een stereotactische procedure (met of zon
der frame) een elektrode of katheter via een klein boorgat in 
de schedel geïmplanteerd. In een kleine serie van 5 patiën
ten met RF stereotactische thermocoagulatie werd aanvals
vrijheid bereikt bij 3 patiënten zonder ernstige complica
ties.17 Nadeel van deze behandeling is dat de laesies een 
maximale diameter van 5 mm hebben, waardoor bij grotere 
laesies het effect minder lijkt te zijn. 

De MRIgeleide laserbehandeling (Visualase) is sinds 2007 
een door de FDA in de Verenigde Staten goedgekeurde be
handeling. Sinds 2011 wordt deze ook toegepast voor de 
behandeling van HH. Een voordeel van deze behandeling 
ten opzichte van RF thermocoagulatie is dat er ook bij lae
sies met een doorsnede > 5 mm effect van deze behande
ling lijkt te zijn. 
De Visualase bestaat uit een computerwerkstation, een 1,6 
mm MRcompatibele laserkatheter, een koelpomp en een 
laserapplicatieset. Na het plaatsen van de katheter via een 
stereotactische procedure wordt een MRI gemaakt (vooral 
T1 en diffusiegewogen opnames zijn hierbij belangrijk) om 
de grootte van de te behandelen target te bepalen. Het 
werkstation is verbonden met deze MRIscanner en verkrijgt 
beelden direct nadat deze beschikbaar zijn. Zodoende is de 
behandeling bijna ‘realtime’ via MRIbeelden te volgen en 
aan te passen. De beelden bevatten ook temperatuurgege
vens, aangezien er boven een bepaalde temperatuur schade 
van het weefsel ontstaat. Deze gegevens worden in een kleu
rengradatie op het werkstation afgebeeld (zie Figuur 3, op 
pagina 58). De schadeafbeelding is het gevolg van cumula
tieve temperatuureffecten in het verloop van de tijd in elke 
voxel van de afbeelding. Temperatuurlimieten kunnen inge
steld worden; wanneer een bepaalde temperatuur wordt 
overschreden, schakelt het systeem automatisch uit. 
In de grootste gepubliceerde serie van 14 patiënten die zijn 
behandeld met MRIgeleide laserablatie werd aanvalsvrij
heid bij 12 patiënten (86%) bereikt met een gemiddelde fol
lowup van 9 maanden. Eén patiënt had een kleine, asymp
tomatische subarachnoïdale bloeding, die geweten werd aan 
de stereotactische procedure en niet direct aan de laserbe
handeling. Er werden geen blijvende complicaties gezien. 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Hypothalamushamartomen uiten zich in typische gevallen in gelastische aanvallen. 

2 Het verdere klinische beeld van een hypothalamushamartoom wordt grotendeels door topografische 
factoren bepaald. Bij grotere hamartomen kan het ernstige beeld van een epileptische encefalopathie en 
mentale retardatie worden gezien.

3 Epilepsie bij een hypothalamushamartoom is over het algemeen medicatieresistent. Vooral gelastische 
aanvallen lijken onvoldoende te reageren op anti-epileptische medicatie.

4 Resectieve en disconnectieve chirurgie hebben hoge per- en postoperatieve morbiditeitspercentages.

5 Stereotactische radiochirurgie heeft een lager complicatierisico, maar als groot nadeel een fors ver-
traagd effect.

6 Vooral bij kleinere intrahypothalamische hamartomen (< 2 cm) lijkt MRI-geleide stereotactische laser-
ablatie een behandeling van eerste keus te kunnen gaan worden. 
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Het effect werd direct na behandeling bereikt en patiënten 
konden over het algemeen een dag na behandeling uit het 
ziekenhuis ontslagen worden. Van de 2 patiënten die niet 
aanvalsvrij werden, werd 1 patiënt alsnog aanvalsvrij na een 
2e laserbehandeling.18 Ook bij een grotere serie van patiën
ten en met een langere followup uit dezelfde kliniek werden 
overeenkomstige gunstige resultaten bereikt (D.J. Curry, 
niet gepubliceerd).

CONCLUSIE
Behandeling van epilepsie bij een patiënt met een HH met 
traditionele technieken blijft complex en onvoorspelbaar. 
Behandeling met MRIgeleide laserablatie lijkt daarentegen 
een veelbelovende techniek met hoge succes en lage com
plicatiepercentages. Hoe deze behandeling zich verhoudt 
ten opzichte van andere behandelingen zal in grotere series 
duidelijk moeten worden. Gecontroleerde studies zijn echter 
gezien de lage prevalentie van HH vrijwel onmogelijk. De 
MRIgeleide laserablatie is momenteel nog niet beschikbaar 
in Europa. Een CEgoedkeuring wordt echter in de loop van 
2018 verwacht.
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