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INLEIDING
Hemangioblastomen zijn vasculaire tumoren van het 
centrale zenuwstelsel met een predispositie voor de fos-
sa posterior. Ze komen sporadisch voor, maar kunnen 
ook de eerste presentatie zijn van de ziekte van Von Hip-
pel-Lindau (VHL). VHL werd voor het eerst beschreven 
in het begin van de 20e eeuw door de oftalmoloog Euge-
ne von Hippel en de patholoog Avrid Lindau.1-8

Een vroege diagnose van VHL is cruciaal voor een goede 
genetische counseling en voor een adequate screening en 
opvolging van de andere manifestaties van deze ziekte.1,3-5,8

VHL heeft een autosomaal dominant overervingspa-
troon met een incidentie van 1/360.000 tot 1/53.000.1-8 
VHL wordt veroorzaakt door een mutatie in het VHL-

gen op chromosoom 3p25-6 met een verlies van de 
pVHL-tumorsuppressorproteïnefunctie, een remmer 
van VEGF. Dit verlies leidt tot verschillende typen tu-
moren: hemangioblastomen, retinale angiomen, nier-
cysten en heldercellige carcinomen, feochromocyto-
men, pancreastumoren, epidydimiscysten, adenomen 
van de ronde band van de baarmoeder en endolymfati-
sche-zaktumoren van het middenoor.1-8 
In dit artikel wordt de epidemiologie, de symptomato-
logie, de diagnose en het beleid van hemangioblasto-
men bestudeerd en worden wetenschappelijke en op 
opinie gebaseerde adviezen aangereikt aangaande de 
opvolging en screeningmodaliteiten bij sporadische en 
VHL-geassocieerde hemangioblastomen.

SUMMARY
Hemangioblastomas are associated with Von Hippel- 
Lindau disease (VHLD) in 10-40% of cases. Based 
upon a literature review we state the core features the 
neurosurgeon and the neurologist must be aware of. 
We focused on general characteristics (epidemiology, 
symptomatology, diagnosis, and management) and 
on follow-up and screening modalities for sporadic 
and VHL associated lesions.

SAMENVATTING 
Hemangioblastomen kunnen sporadisch voorkomen 
of zijn geassocieerd aan de ziekte van Von Hippel- 

Lindau. Op basis van een literatuuranalyse wordt in-
formatie gegeven omtrent de epidemiologie, de 
symptomatologie, de diagnose, de behandeling, de 
opvolging en screening van hemangioblastomen en 
een eventuele ziekte van Von Hippel-Lindau.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2017;118(2):65-9)

Hemangioblastomen, informatie en 
richtlijnen voor de neuroloog en de 
neurochirurg



JA ARGANG118 JUNI20172

NEUROCHIRURGIE 66
HEMANGIOBLASTOMEN 
Hemangioblastomen zijn zeldzame goedaardige vascu-
laire tumoren van het centrale zenuwstelsel (zie Figuur 1) 
die hoofdzakelijk voorkomen in het cerebellum, de her-
senstam en het ruggenmerg. Ongeveer 5% van alle rug-
genmergtumoren en 7,5% van alle tumoren ter hoogte 
van de fossa posterior bij volwassenen zijn hemangio-
blastomen.5,8,9 Zij veroorzaken symptomen ten gevolge 
van hun massa-effect, ten gevolge van bloeding of ten 
gevolge van endocrinologische fenomen.1,5,8,9

De vermoedelijke diagnose wordt gesteld door een 
met contraststof ondersteunde MRI-scan. Het karak-
teristieke MRI-kenmerk is dat van een aankleurende 
perifere nodule met een bijhorende peritumorale cys-
te in het cerebellum en de hersenstam (zie Figuur 2) of 
dat van een homogeen contrastcapterend letsel ter 
hoogte van het ruggenmerg met bijhorende syrinx. 
Deze letsels zijn hypo-intens op T1-gewogen beelden 
en hyperintens op T2-gewogen sequenties.8-10 Zij ver-
schillen radiologisch met caverneuze angiomen in die 
zin dat zij zich niet als een typisch popcornachtig let-
sel presenteren. De zekerheidsdiagnose wordt echter 
gesteld met histopathologisch onderzoek. Microsco-
pisch onderzoek toont een uitgebreid vasculair net-
werk met neoplastische stromale cellen. Deze cellen 
hebben een kenmerkende heldercellige morfologie, 
nucleair hyperchromatisme en kernatypie zonder mi-
tosefiguren.8,11,12

Hemangioblastomen komen bij mannen en vrouwen 
even vaak voor, ze komen hetzij sporadisch voor hetzij 
als een onderdeel van VHL.11 Ongeveer 75% van alle 
hemangioblastomen zijn sporadisch voorkomende soli-
taire letsels (zie Tabel 1 op pagina 67). Zij presenteren 
zich gemiddeld in het vierde of vijfde decennium.4,8,9,13,14 
De behandeling bestaat uit heelkundige resectie zon-
der nabehandeling voor symptomatische en/of progres-
sieve letsels. Een recidief wordt vermeden door het he-
mangioblastoom volledig (tot net buiten het 
tumorkapsel) te reseceren indien mogelijk. Stereotacti-
sche radiochirurgie of radiotherapie kan overwogen 
worden in geval van een inoperabel letsel.13,15-18

VHL-geassocieerde hemangioblastomen presenteren 
zich in het tweede en derde decennium en zijn meestal 
multipel. Het zijn de frequentst (60-84%) voorkomen-
de tumoren bij VHL. VHL-geassocieerde hemangio-
blastomen neigen tot recidief. Heelkundige exerese is 
daarom gereserveerd enkel voor symptomatische en/of 
progressieve letsels. Inoperabele letsels worden best 
behandeld met stereotactische radiochirurgie of radio-
therapie.1,4,6,8,14

DE ZIEKTE VAN VON HIPPEL-LINDAU
Ten gevolge van het verlies van de pVHL-tumorsup-
pressorproteïnefunctie komen bij VHL, naast heman-
gioblastomen, verschillende andere tumoren voor: reti-
nale angiomen, niercysten en heldercellige carcinomen, 
feochromocytomen, pancreastumoren, epidydimiscys-
ten, adenomen van de ronde band van de baarmoeder 
en endolymfatische-zaktumoren van het middenoor. 
Neurologen en neurochirurgen dienen zich hiervan be-
wust te zijn.
Retinale angiomen zijn hemangioblastomen in de reti-
na en de oogzenuw. Ze komen voor bij ongeveer 60% 
van de VHL-patiënten en zijn multifocaal of bilateraal. 

FIGUUR 1. Intra-operatief beeld van een hemangioblastoom. 

Let op de sterke vascularisatie.

FIGUUR 2. MRI-beeld van een hemangioblastoom. Let op 

de cyste met contrastcapterende nodule.
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Onbehandeld leiden ze tot visusverlies door bloeding, 
retinaloslating en glaucoom. Om deze verwikkelingen 
te voorkomen dienen retinale angiomen systematisch 
gescreend en behandeld te worden. De behandeling ge-
beurt door laserfotocoagulatie en cryotherapie en is ef-
fectief in ongeveer 70% van de gevallen. Als deze thera-
pie faalt is radiotherapie een optie.1,2,4,6,19-21

Niercysten en heldercellige carcinomen komen voor bij 
66 tot 69% van de VHL-patiënten. De behandelings-
modaliteiten gaan van opvolging voor niercysten tot 
niersparende heelkundige exerese of ablatie voor hel-
dercellige carcinomen. Resectie wordt voorbehouden 
voor tumoren met een diameter groter dan 3 cm. Let-
sels kleiner dan 3 cm kunnen opgevolgd worden.1,4,22,23

Feochromocytomen zijn catecholamineproducerende 
tumoren die ontstaan uit het bijniermerg en de sympa-
thische ganglia. De diagnose wordt vermoed als patiën-
ten zich presenteren met het klassieke patroon van pa-
roxysmale hypertensie, hoofdpijn, zweten en 
tachycardie. Bij VHL-patiënten is de incidentie onge-
veer 10%. Tijdens de pre-operatieve voorbereiding van 
een VHL-patiënt is het van belang om een feochromo-
cytoom te detecteren, gezien het inherente risico op 
een catecholaminerge crisis met een verhoogde peri- 
operatieve morbiditeit en mortaliteit. De detectie ge-
beurt aan de hand van een metanefrine- en catecholami-
nebepaling in de urine.1,4,24

Tot 70% van de VHL-patiënten hebben pancreasletsels 
(cysten, cystadenomen en neuro-endocriene tumoren). 
De behandelingsmodaliteiten gaan van opvolging voor 
letsels kleiner dan 3 cm en asymptomatische letsels tot 
resectie voor symptomatische letsels en letsels groter 
dan 3 cm in de pancreasstaart en het pancreaslichaam 
en letsels groter dan 2 cm in de pancreaskop.1,4,25,26

Cystadenomen van de epidydimis en de ronde baar-
moederband zijn meestal asymptomatisch. Behande-
ling is enkel aangewezen in het geval van symptomen 
(zwelling, pijn, menorragie, dyspareunie).
Endolymfatische-zaktumoren van het middenoor zijn erg 
vasculaire tumoren in het rotsbeen. Ze komen voor bij 
ongeveer 15% van de VHL-patiënten en veroorzaken ge-
hoorverlies, tinnitus, vertigo, pijn of aangezichtsverlam-
ming. De behandeling wordt bepaald door een individu-
ele risicostratificatie tussen symptoomernst enerzijds en 
mogelijke complicaties van de behandeling (heelkunde, 
radiochirurgie, radiotherapie) anderzijds.1,4,27

SCREENING VOOR VHL BIJ PATIËNTEN 
MET HEMANGIOBLASTOOM
De diagnose van VHL kan gesteld worden op basis van 
de klinische criteria van Melmon en Rosen en op basis 
van genetisch onderzoek naar de mutatie in het VHL-
gen op chromosoom 3p25-6 via bloedonderzoek. De 
sensitiviteit en specificiteit van de genetische analyse 
zijn nagenoeg 100%. Bij patiënten die zich presenteren 
met een VHL-geassocieerde tumor zonder gedocumen-
teerde VHL-genmutatie dient een somatisch mosaïcis-
me overwogen te worden.1,3,6,7 Volgens de klinische cri-
teria van Melmon en Rosen voldoen de volgende 
patiënten aan de klinische diagnose VHL:
-  positieve familiale voorgeschiedenis van VHL + een 

VHL-geassocieerde tumor;
-  negatieve familiale voorgeschiedenis van VHL + ≥ 2 

hemangioblastomen of 1 hemangioblastoom en een 
VHL-geassocieerde tumor.

De moeilijkheid bij een solitair hemangioblastoom zon-
der duidelijke positieve familiale voorgeschiedenis is de 
differentiatie tussen een sporadisch letsel en een 

TABEL 1. Kenmerken van sporadisch en VHL-geassocieerd hemangioblastoom.

Sporadisch hemangioblastoom VHL-geassocieerd hemangioblastoom

presentatie in het 4e en 5e decennium presentatie in het 2e en 3e decennium

vrijwel geen recidief neigend naar recidief

behandeling in geval van progressie en/of  
symptomatologie

behandeling in geval van progressie en/of  
symptomatologie

75% van alle hemangioblastomen komen voor bij 60-84% van de VHL-patiënten

VHL = ziekte van Von Hippel-Lindau
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VHL-geassocieerd hemangioblastoom. Daarin schuilt 
het gevaar van onderdiagnose van VHL. Hemangio-
blastomen zijn in 10-40% van de gevallen de eerste 
presentatie van VHL.5,8,9 Hieromtrent is er een duidelijk 
wetenschappelijk onderbouwd advies om bij elk he-
mangioblastoom de volgende aanvullende onderzoe-
ken uit te voeren: a) craniospinale beeldvorming met 
en zonder contrast; b) oftalmoscopie; c) abdominale 
echografie; d) feochromocytoomscreening; en e) au-
diometrie.1,4-6,9,27-30

OPVOLGING VOOR SPORADISCHE EN 
VHL-GEASSOCIEERDE HEMANGIO-
BLASTOMEN
Wetenschappelijk onderbouwde adviezen voor de op-
volging na de behandeling van een sporadisch heman-
gioblastoom zijn niet beschikbaar. Gebaseerd op onze 
ervaring adviseren wij om een MRI-scan (met en zon-
der contrasttoediening) uit te voeren van de betrokken 

regio op 6, 12 en 24 maanden in de post-operatieve 
periode. Deze opvolging dient aangepast te worden op 
geleide van de klinische bevindingen.
Voor de opvolging na de behandeling van een VHL-ge-
associeerd hemangioblastoom bestaat wel wetenschap-
pelijk bewijs. Er wordt geadviseerd om jaarlijkse een 
MRI-scan (met en zonder contrasttoediening) uit te 
voeren van de craniospinale as. Tevens dient er jaarlijks 
een oftalmoscopie, een abdominale echografie, een au-
diometrie en een urinaire feochromocytoomscreening 
te gebeuren. Driejaarlijks wordt geadviseerd om een 
CT-scan van het abdomen uit te voeren. Deze opvol-
ging dient aangepast te worden op geleide van de klini-
sche bevindingen.6,10,27-30

CONCLUSIE
Hemangioblastomen zijn in 10-40% van de gevallen 
de eerste presentatie van VHL, een aandoening die 
wordt veroorzaakt door een mutatie in het VHL-gen op 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1. Denk aan de mogelijkheid van de ziekte van von Hippel-Lindau (VHL) bij elk nieuw gediagnosticeerd 
hemangioblastoom.

2. Zorg voor een goede screening en opvolging voor de sporadische hemangioblastomen aan de hand van: 
a. screening: 
 i. craniospinale beeldvorming met en zonder contrast;
 ii. oftalmoscopie;
 iii. abdominale echografie;
 iv. feochromocytoomscreening;
 v. audiometrie; 
b. opvolging: 
 i.  MRI-scan (met en zonder contrasttoediening) van de betrokken regio op 6, 12 en 24 maanden in de 

post-operatieve periode.

3. Zorg voor een goede diagnostiek en opvolging voor de VHL-geassocieerde hemangioblastomen aan de 
hand van: 
a. diagnostiek: 
 i. klinische criteria van Melmon en Rosen: 
  1. positieve familiale voorgeschiedenis van VHL + een VHL-geassocieerde tumor;
  2.  negatieve familiale voorgeschiedenis van VHL + ≥ 2 hemangioblastomen of 1 hemangioblastoom 

en een VHL-geassocieerde tumor;
b. opvolging: 
 i. jaarlijkse craniospinale MRI-scan (met en zonder contrasttoediening);
 ii. jaarlijkse oftalmoscopie; 
 iii. jaarlijkse abdominale echografie;
 iv. jaarlijkse audiometrie;
 v. jaarlijkse urinaire feochromocytoomscreening;
 vi. driejaarlijkse CT-scan van het abdomen.
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chromosoom 3p25-6 met een verlies van de pVHL-tu-
morsuppressorproteïnefunctie. Hierdoor ontstaan bij 
VHL verschillende typen tumoren in het centrale ze-
nuwstelsel, de ogen, het abdomen en het oor. Neurolo-
gen en neurochirurgen dienen zich hiervan bewust te 
zijn en dienen een adequate counseling te voorzien 
voor dergelijke patiënten.
Screening voor retinale angiomen, abdominale tumo-
ren, feochromocytomen en genetische analyse is aan-
bevolen voor iedere patiënt met een nieuw gediagnosti-
ceerd hemangioblastoom. De opvolging gebeurt met 
een MRI-scan van de getroffen regio op 6, 12 en 24 
maanden na de behandeling van een sporadisch he-
mangioblastoom.
Voor VHL-geassocieerde hemangioblastomen is een 
jaarlijkse craniospinale MRI-scan, een jaarlijkse oftal-
moscopie, een jaarlijkse abdominale echografie, een 
jaarlijkse audiometrie, een jaarlijkse feochromocytooma-
nalyse en een driejaarlijkse abdominale CT-scan aange-
wezen. Onderzoek met betrekking tot cystadenomen 
van de epydidimis en de ronde band van de baarmoeder 
zijn enkel aangewezen op klinische indicatie.
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