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Inleiding
Liponeurocytomen zijn zeldzame, indolente tumoren, 
die voornamelijk cerebellair voorkomen.1 In de litera-
tuur zijn 50 casussen beschreven.2-6 Omdat de tumor 
zich doorgaans presenteert als een ruimte-innemend 
proces in de fossa posterior, met daarbij passende klini-
sche verschijnselen, wordt aanvankelijk meestal aan het 
veel frequenter voorkomend medulloblastoom of (sub)
ependymoom gedacht. De definitieve diagnose wordt 
gesteld op basis van histologie met immunohistochemisch 
(IHC) onderzoek.2 Sinds 2000 worden deze tumoren 
als een aparte entiteit beschouwd.7

Wij bespreken een casus waarin een patiënt zich presen-
teert met klachten die berusten op een ruimte-innemend 
proces in de fossa posterior, welke een liponeurocytoom 
bleek te zijn.

Het cerebellair liponeurocytoom 

Cerebellar liponeurocytoma

D. Lucassen, H.J. Gilhuis 

Samenvatting
Een 77-jarige man presenteerde zich met sinds een jaar bestaande coördinatiestoornissen van het linker-
been en sinds vijf maanden bestaande klachten van ochtendhoofdpijn, misselijkheid en braken. De MRI 
toonde een inhomogeen aankleurende massa in het cerebellum. De tumor werd verwijderd. Histologisch 
onderzoek toonde het beeld van een liponeurocytoom. Dit zijn zeldzame, voornamelijk cerebellaire tumoren 
en radiologisch niet te onderscheiden van medulloblastomen of (sub)ependymomen. Liponeurocytomen 
verschillen hiervan door een gunstigere prognose zonder adjuvante therapie. De klinische, radiologische, 
histologische en therapeutische aspecten van deze tumor worden besproken. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:81-84)

Summary
A 77-year-old man presented with a left leg ataxia, which had existed for one year, in addition to morning 
headache, nausea, and vomiting since the last five months. MRI showed a non-homogeneous mass in 
the cerebellum. The tumour was removed. Histopathological examination revealed a liponeurocytoma. 
These are rare, mostly cerebellar tumours, radiologically indistinguishable from medulloblastomas or 
(sub)ependymomas. However liponeurocytomas have a better prognosis without adjuvant therapy. The 
clinical, radiological, histological, and  therapeutic aspects of this tumour are discussed.
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Figuur 1. Axiale T1-opname met gadolinium; toont een scherp 

afgrensbare, inhomogeen aankleurende massa ter hoogte van 

de vierde ventrikel met compressie van de stam.
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Casus
Een 77-jarige man presenteerde zich op de polikliniek 
met sinds een jaar bestaande coördinatiestoornissen van 
het linkerbeen en sinds vijf maanden ochtendhoofdpijn, 
misselijkheid en braken. Neurologisch onderzoek toonde 
behoudens stoornissen in de coördinatie van de extremi-
teiten links, geen afwijkingen. Een T1-gewogen MRI-
opname met gadoliniumcontrast toonde een grote 
inhomogeen aankleurende massa in het cerebellum met 
compressie van de vierde ventrikel en een hydrocefalus 
(zie Figuur 1 op pagina 81). Op grond van de leeftijd en 
het langzame klinische beloop werd in eerste instantie 
gedacht aan een (sub)ependymoom of laaggradig glioom, 
en werd een medulloblastoom minder waarschijnlijk 
geacht. Patiënt werd doorverwezen naar de neurochirurg 
die een week aanvoelende, rood-grijsgekleurde, bloede- 
rige tumor volledig verwijderde. De procedure verliep  

 
ongecompliceerd. Preoperatief werd een externe ventrikel-
drain geplaatst die na zeven dagen verwijderd kon wor-
den. Bij poliklinische revisie na twee maanden was de 
hoofdpijn verdwenen. De coördinatiestoornissen persi-
steerden echter. Een controle-MRI na drie maanden 
toonde behoudens het operatiedefect geen afwijkingen.

Histologie
Microscopisch onderzoek toonde diffuus gerangschikte 
cellen met opvallend weinig cytoplasma. De kernen 
waren rond tot ovaal van vorm en overwegend monomorf 
met grof chromatine en verspreid kleine groepjes vetcellen 
(zie Figuur 2A). Tevens waren er verkalkingen te zien 
(zie Figuur 2B). Immuunhistochemie liet diffuse aan-
kleuring van de tumorcellen zien voor synaptofysine 
en CD56 (zie Figuur 2C) en was lokaal positief voor 
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Figuur 2. Immuunhistochemie toont (A) polymorfe cellen met weinig cytoplasma met daartussen vetcellen, (B) plaatselijke 

verkalkingen in de tumor (pijlen), (C) voor synaptofysine sterk positieve cellen en (D) een plaatselijk positieve Ki67-index (bruine 

verkleuring) in 15% van de kernen.
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vimentine en GFAP. De cellen waren negatief voor 
keratine, EMA, CD45, CD3, CD20 en S100. Het per-
centage voor Ki67, een marker voor proliferatieactiviteit 
was minder dan 5% met voor enkele gebieden tot 15% 
(zie Figuur 2D).

Discussie
Het liponeurocytoom is een zeldzaam voorkomende 
tumor, met een voorkeurslokalisatie voor het cerebellum 
en een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. De 
leeftijd bij presentatie varieert van 4 tot 69 jaar, met een 
mediaan van 49.2 Radiologisch is deze tumor moeilijk 
te differentiëren van andere cerebellair gelokaliseerde 
tumoren zoals medulloblastomen, (sub)ependymomen 
en metastasen.8,9 Het liponeurocytoom wordt geken-
merkt door een hypo-intens signaal op de T1-gewogen 
MRI-opname met focaal hyperintense gebiedjes, ken-
merkend voor vetdeposities. De tumor kleurt matig aan 
met gadoliniumcontrast en is op T2-gewogen opnames 
hyperintens zonder perifocaal oedeem.8,9 Het medullo-
blastoom en het ependymoom tonen identieke MRI-beel-
den en gadoliniumaankleuringspatronen.9,10 De prognose 
van liponeurocytomen is echter veel beter dan die van 
medulloblastomen en ependymomen. De vijfjaarsover-
leving bij medulloblastomen en ependymomen op vol-
wassen leeftijd na operatie, radiotherapie en eventuele 
chemotherapie ligt rond de 64%.11 Patiënten met een 
liponeurocytoom hebben een vijfjaarsoverleving van 81% 
met alleen operatie.7,10,11 Het recidiefrisico na resectie van 
een liponeurocytoom, zonder aanvullende radiotherapie, 
is 20-32% met een gemiddeld progressievrij interval van 
10 jaar.10 De verschillen in prognose, epidemiologie en 
klinische aspecten waren aanleiding in 2000 om deze 
tumoren niet meer in te delen bij de medulloblastomen 
bij de WHO-classificatie voor tumoren, maar als aparte 
entiteit te zien.7 Liponeurocytomen worden geclassifi-
ceerd als graad I-II tumoren.11 Immunohistochemisch 
wordt de tumor gekenmerkt door de membraangebonden 
expressie van neuronale markers zoals synaptofysine, 

NSE en MAP-2. De aanwezigheid van vetcellen is 
karakteristiek. De Ki67-positiviteit, die de proliferatie-
activiteit weergeeft, is meestal kleiner dan 3%.11 In deze 
casus was er focaal sprake van 15% aankleuring, wat 
mogelijk gecorreleerd is aan een verhoogde recidiefkans.4  

Mede vanwege de leeftijd is er bij deze patiënt besloten 
om niet na te bestralen. Omdat het liponeurocytoom 
zeldzaam is, is er geen consensus over de adjuvante behan-
deling na operatie. Op basis van de literatuur lijkt een 
afwachtend beleid na de resectie te kunnen volstaan en 
kan radiotherapie overwogen worden bij tumoren met 
een verhoogde kans op een recidief.11,12

 
Conclusie
Liponeurocytomen zijn indolente, voornamelijk cere-
bellaire tumoren die klinisch en radiologisch lastig te 
differentiëren zijn van (sub)ependymomen en medullo-
blastomen. Vanwege het verschil in prognose en biolo-
gisch gedrag is er een groot verschil in behandeling tussen 
liponeurocytomen en andere cerebellair gelokaliseerde 
tumoren. Omdat liponeurocytomen zeldzaam zijn is geen 
consensus over de adjuvante behandeling na radicale 
resectie. Een lange termijn follow-up is geïndiceerd door 
het relatief hoge recidiefrisico van 20-32% na gemiddeld 
tien jaar. Bij een Ki67-positiviteit van meer dan 3% kan 
adjuvante radiotherapie overwogen worden vanwege de 
grotere kans op een recidief. Een alternatief zou zijn om, 
conform de behandeling van laaggradige gliomen en 
vanwege onbekendheid met de dosering, radiotherapie 
achter de hand te houden tot zich een lokaal recidief 
ontwikkelt. Dit om late schade van radiotherapie op het 
brein te beperken.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Denk bij een langzaam groeiend ruimte-innemend proces in de achterste schedelgroeve ook aan een 

liponeurocytoom.

2. Een langetermijn follow-up is geïndiceerd vanwege het recidiefrisico van 20-32% na tien jaar. Adjuvante radio-

therapie is te overwegen bij een Ki67-positiviteit, een marker voor de proliferatie-activiteit, van meer dan 3%.

3. Screening van de craniospinale axis is niet geïndiceerd.
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CU Ariëns Kappersprijs 2013 

Op donderdag 7 november 2013 wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging 

voor Neurologie (NVN) voor de negende maal de CU Ariëns Kappersprijs uitgereikt.

Wie komen er voor deze prijs in aanmerking? 

Iedere AIO neurologie, die in de afgelopen twee jaar - dat wil zeggen vanaf 1 juli 2011 tot 1 juli 2013 - het beste 

artikel op het gebied van de klinische neurologie gepubliceerd heeft in een internationaal peer-reviewed tijdschrift, 

komt voor de AK prijs in aanmerking. De AIO moet de eerste auteur van het betreffende artikel zijn. Ook artikelen 

die op 1 juli wel geaccepteerd zijn, maar nog niet gepubliceerd, komen in aanmerking.

Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 5.000,-. De betreffende AIO dient lid te zijn van de NVN.  

Per kandidaat (dus niet per kliniek!) kan één artikel worden ingestuurd.

De commissie, die de winnaar selecteert, bestaat statutair uit de hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Neurologie 

en Neurochirurgie (TNN), twee leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Neurologie (CWON)  

en twee leden van het bestuur van de NVN. Voor de statuten wordt verwezen naar de website van de NVN. 

(http://www.neurologie.nl/leden/nvn/reglementen/statuten-cu-ariens-kappersprijs/). 

Inzending AIO 

Inzending is mogelijk zowel door de auteur zelf als door derden. Tot 1 juli 2013 kan de naam van een in  

aanmerking komende kandidaat doorgegeven worden aan het bureau van de NVN, met bijvoeging van zes  

kopieën van het betreffende artikel.
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