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Primair centraalzenuwstelsellymfoom: 
een behandelbare hersentumor
Een praktisch overzicht van de diagnostiek en behandeling 

Primary central nervous system lymphoma: a treatable brain tumor

A practical overview of diagnostic tools and treatment 

drs. M. van der Meulen1,3,5, prof. dr. M.J. van den Bent2,3,5, dr. J.K. Doorduijn4,5, dr. J.E.C. Bromberg2,3,5 

SAMENVATTING
Het primaire centraalzenuwstelsellymfoom is een 
zeldzame vorm van een non-hodgkinlymfoom dat 
zich beperkt tot de hersenen, de leptomeningen, het 
ruggenmerg en de ogen. De incidentie is de afgelo-
pen jaren toegenomen en de prognose is verbeterd. 
Dit laatste komt met name door veranderingen in de 
behandeling. In de zoektocht naar de beste behan-
deling wordt naast een betere overleving ook geke-
ken naar het effect van de behandeling op het cogni-
tief functioneren en de kwaliteit van leven. De tumor 
is zeldzaam, maar kan leiden tot snelle achteruit-
gang. Dit brengt diagnostische en therapeutische 
dilemma’s met zich mee. Dit artikel biedt een klinisch 
overzicht van de huidige inzichten met betrekking tot 
diagnostiek en behandeling.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(2):79-84)

SUMMARY
Primary central nervous system lymphoma (PCNSL) 
is a rare non-Hodgkin lymphoma confined to the 
brain, leptomeninges, spinal cord and eyes. The inci-
dence has increased over the last decades, while 
prognosis has improved. This improvement is mainly 
due to changes in treatment. In addition to the effect 
of treatment on survival, the effect on neurocognitive 
functioning and health related quality of life is para-
mount. PCNSL is rare, but can cause rapid deterio-
ration. This leads to diagnostic and therapeutic di-
lemmas and challenges. This article gives a clinical 
overview of current knowledge regarding diagnostic 
tools and treatment. 
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INLEIDING
Het primaire centraalzenuwstelsellymfoom (PCZSL) is 
een zeldzame vorm van een non-hodgkinlymfoom (NHL) 
waarbij de tumor zich beperkt tot de hersenen, de lepto-
meningen, het ruggenmerg en de ogen. Aan het begin van 
de 20e eeuw werd deze tumor voor het eerst beschreven 
als een ‘intracranieel sarcoom, uitgaande van de leptome-
ningen’.1 Pas later werd het herkend als een NHL. 

De incidentie is 0,44/100.000 per jaar in Nederland, wat 
overeenkomt met circa 70 nieuwe gevallen per jaar. De 
ziekte komt iets vaker voor bij mannen. De mediane leef-
tijd bij diagnose ligt rond 65 jaar. In de afgelopen decennia 
is de incidentie met name toegenomen onder patiënten 
>60 jaar.2 De reden voor deze toename is niet duidelijk.
De pathofysiologie is niet goed bekend. Het meest waar-
schijnlijk is dat de tumor initieel buiten het zenuwstelsel 
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ontstaat. Een belangrijk argument voor een extraneurale 
oorsprong is dat in alle tumoren Bcl-6 werd gevonden, een 
oncogeen eiwit dat uitsluitend tot expressie gebracht wordt 
in B-cellen die gemaakt zijn in kiemcelstructuren van de 
lymfeklieren. Omdat het centraal zenuwstelsel geen kiem-
celstructuren bevat, lijkt een ‘primair’ centraalzenuwstel-
sellymfoom buiten het centrale zenuwstelsel te ontstaan.3 
Verreweg de meeste (90%) PCZSL zijn diffuus grootcellige, 
CD20-positieve B-cellymfomen, de overige 10% zijn laag-
gradige, Burkitt- en T-cellymfomen. Deze laatste 2 soorten 
komen met name voor bij immuungecompromitteerde 
patiënten.4

Omdat het een zeldzaam tumortype betreft, wordt het niet 
altijd tijdig herkend, en een PCZSL kan leiden tot snelle 
achteruitgang (in dagen). Snelle en adequate diagnostiek 
en behandeling zijn noodzakelijk om dit te voorkomen. 
Dit artikel biedt een overzicht van de diagnostische en the-
rapeutische mogelijkheden bij een PCZSL.

DIAGNOSTIEK
KLINISCHE PRESENTATIE
De meest voorkomende symptomen waarmee patiënten 
zich presenteren zijn focale uitval (70%), een hemiparese 
(56%), hersenzenuwuitval, ataxie en afasie (elk ongeveer 
10%), hoofdpijn (51%), andere tekenen van verhoogde 
 intracraniële druk (33%), cognitieve en gedragsverande-
ringen (26-43%) en epileptische aanvallen (12-14%). Bij 
ongeveer 4% is het oog betrokken.5 De symptomen ont-
staan doorgaans in dagen tot weken. In ‘case reports’ zijn 
vele andere symptomen beschreven waarmee patiënten 
zich kunnen presenteren: uni- of bilateraal visusverlies, 
 myocloniëen, opsoclonus- myoclonussyndroom, trigemi-
nusneuralgie en oftalmoplegie.6-11

RADIOLOGIE
Wanneer gedacht wordt aan een hersentumor of specifiek 
een PCZSL is een MRI-scan van de hersenen het eerste 
aangewezen aanvullend onderzoek. Naast de T1-gewogen 
opname zonder en met gadolinium, zijn een T2-gewogen 
of FLAIR en diffisiegewogen opname (DWI) zeer aan te 
raden sequenties, omdat daarmee de differentiaaldiagnose 
kan worden verkleind. Een PCZSL kenmerkt zich door so-
litaire (65%) of multifocale (35%) ruimte-innemende lae-
sies, omgeven door vasogeen oedeem. Verreweg de meeste 
laesies hebben een laag signaal op de T1- en een iso- of 
hypo-intens signaal op de T2-gewogen opname. De mees-
te PCZSL kleuren homogeen aan. Een wat meer vlekkerige 
aankleuring komt echter ook voor. Diffusierestrictie in het 
aankleurende gebied is een veelvoorkomend (>95%) ken-
merk. De meest voorkomende lokalisaties zijn periventri-

culair, in de basale kernen en in het corpus callosum.12 
Figuur 1 toont een aantal typische MRI-karakteristieken. 
Een CT scan van het cerebrum geeft hetzelfde beeld met 
betrekking tot aankleuring en oedeem.
Bij tot circa 10% van de patiënten zijn daarnaast ook 
niet-aankleurende laesies zichtbaar op de T2-gewogen of 
FLAIR-opname, die soms zelfs ook ruimte innemen en die 
afnemen in grootte na behandeling. Dit suggereert dat 
deze afwijkingen ook ‘tumor’ zijn.13 Hoewel zeldzaam, 
sluit gebrek aan aankleuring een lymfoom niet uit, in het 
bijzonder na dexamethasongebruik. Calcificaties en bloe-
dingen zijn zeldzaam. Centrale necrose en ringvormige 
aankleuring zijn atypische kenmerken, maar komen wel 
voor bij immuun gecompromitteerde patiënten. 

DIFFERENTIAALDIAGNOSE
Het radiologisch beeld van een PCZSL kent een brede diffe-
rentiaaldiagnose.14-16 Die bestaat uit andere tumoren (hoog-
gradig glioom, meningioom en metastasen), infecties 
(toxoplasmose, een abces en neuroborreliose), auto-im-
muunaandoeningen ([tumefactive] MS, neuro-Behçet, neu-
rosarcoïdose, CLIPPERS of een auto-immuunencefalitis). 
Sporadisch beschreven ‘mimics’ zijn de ziekte van Creutz-
feld-Jakob en een Bickerstaff-encefalitis. Een uitgebreide dif-
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FIGUUR 1. (A) T1-gewogen, (B) T1-gewogen met gadolini-

um, (C) T2-gewogen, (D) diffusiegewogen MRI-opnamen. 

Meerdere homogeen aankleurende laesies met diffusieres-

trictie zijn zichtbaar.



JA ARGANG121APRIL20202 4747

DIAGNOSTIEK

ferentiaaldiagnose met klinische en radiologische verschil-
len is te vinden in de Biemond-syllabus van 2019.17

 
LIQUOR
Als op basis van de MRI-scan gedacht wordt aan een 
 PCZSL, wordt geadviseerd om een lumbaalpunctie (LP) te 
doen mits dit veilig mogelijk is. Wanneer met liquor de 
diagnose kan worden gesteld, is een hersenbiopt overbo-
dig. Bij slechts 30% kan de diagnose PCZSL echter op de 
liquor worden gesteld.18 
Bij klinisch chemische analyse zijn het aantal cellen en het 
totale eiwitgehalte vaak verhoogd. De glucoseconcentratie is 
meestal verlaagd of normaal. Naast deze analyse dient de 
liquor te worden ingestuurd voor cytologisch en flowcyto-
metrisch onderzoek. Deze laatste techniek verhoogt de sen-
sitiviteit aanzienlijk ten opzichte van alleen cytologie (32% 
versus 73%). Indien de eerste LP negatief is, is het aan te 
raden een tweede LP te doen.19 Sporadisch komen fout- 
positieve flowcytometrische bevindingen voor: er dient op 
andere gronden, zoals het klinisch beeld en bevindingen bij 
beeldvormend onderzoek, een sterke verdenking te zijn op 
PCZSL om met uitsluitend flowcytometrie de diagnose te 
stellen.20

DNA-onderzoek kan een aanvulling zijn op morfologisch 
en flowcytometrisch onderzoek. In een recente Neder-
lands studie is gezocht naar zogenoemd ‘cell-free’ DNA, 
dat wordt afgegeven door de tumor: 85% van de PCZSL 
bevat de mutatie MYD88p.L265P. Dit kon zowel in plasma 
als in liquor worden aangetoond. Daarnaast kan genher-
schikkingsonderzoek van immunoglubuline H mutaties 
aantonen die passen bij een PCZSL. Beide testen kunnen 
de diagnose bevestigen in het geval dat morfologisch en/of 
flowcytometrisch onderzoek geen uitsluitsel geven. De 
sensitiviteit en specificiteit zijn echter nog niet vastge-
steld.21,22

VITREORETINAAL LYMFOOM
Slechts 4% van de patiënten met een PCZSL heeft oculaire 
klachten. Bij oogheelkundig onderzoek heeft echter 15-
20% een oculaire lokalisatie van het lymfoom. Klinische 
symptomen zijn met name unilateraal of bilateraal mou-
ches volantes en een wazig zicht.23 Aanvullend oogheel-
kundig onderzoek met spleetlamponderzoek en fundosco-
pie is essentieel voor het vinden van de kenmerkende 
afwijkingen, zoals lymfoomcellen in het glasvocht en 
oranje-rode subretinale infiltraten. In geval van een lokali-
satie in het oog kan met een glasvochtbiopt (vitrectomie) 
de diagnose worden gesteld en kan een hersenbiopt ach-
terwege blijven. Indien het lymfoom uitsluitend oculair 
gelokaliseerd is, is sprake van een primair vitreoretinaal 

lymfoom (PVRL). Ongeveer 65-90% van de patiënten met 
een PVRL zal uiteindelijk echter een PCZSL ontwikke-
len.24

HERSENBIOPT
Indien een LP niet mogelijk is of de diagnose niet gesteld 
kan worden op de liquor of het glasvocht, is een biopt uit 
de laesie de gouden standaard. Ook voor analyse van het 
hersenbiopt is het aan te raden om zowel histologisch, im-
muunhistochemisch en flowcytometrisch onderzoek te 
verrichten. Hoewel immunofenotypering (door flowcyto-
metrie) de sensitiviteit niet lijkt te verhogen, is het wel zeer 
specifiek. Daarnaast levert deze techniek sneller een uit-
komst dan immuunhistochemisch onderzoek, waardoor 
het mogelijk is om eerder te starten met de behandeling.25 

Hoewel een vriescoupe ook snel de diagnose kan opleve-
ren, bestaat de kans op misinterpretatie. In 2 recente grote 
series hersenbiopten, met een zeer beperkt aantal lymfo-
men (2%), was de diagnose op basis van de vriescoupe 
accuraat in 80-88% van de gevallen, tegenover een speci-
ficiteit van 100% met flowcytometrie op het biopt.26,27 
Omdat corticosteroïden lymfolytisch werken, wordt gead-
viseerd om, als de klinische toestand van de patiënt het 
toelaat, geen corticosteroïden voorafgaand aan de biopsie 
te geven: zowel de opbrengst van immuunhistochemische 
diagnostiek als die van flowcytometrie op liquor én het 
biopt wordt negatief beïnvloed door corticosteroïden.28 Bij 
klinische achteruitgang is een spoedbiopsie te verkiezen 
boven het starten van corticosteroïden. Er zijn geen data 
beschikbaar over hoe lang corticosteroïden, indien toch 
gegeven, idealiter gestopt zouden moeten zijn voor het her-
senbiopt.  

OVERIGE DIAGNOSTIEK – SCREENING
Indien de diagnose cerebraal lymfoom is bevestigd, dan 
dient screening op een systemisch lymfoom plaats te vin-
den om onderscheid te maken tussen een PCZSL of een 
cerebrale manifestatie van een systemisch lymfoom. Deze 
screening is belangrijk, omdat het de behandeling bepaalt 
en de prognose beïnvloedt. De screening bestaat uit bloed-
onderzoek (onder andere leukocytendifferentiatie, nier- en 
leverfunctie, inclusief LDH), onderzoek door de oogarts 
(inclusief fundoscopie en spleetlamponderzoek als deze 
pre-operatief nog niet waren verricht), een CT-scan met 
contrast van de hals, de thorax en het abdomen, een been-
mergpunctie en indien nog niet eerder gedaan een LP. 
Virologische screening is van belang om complicaties en/
of ernstige virale infecties te voorkomen na start van de 
chemotherapie.

81
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Tabel 1 biedt een overzicht van het volledige aanvullende 
onderzoek.

BEHANDELING
CHIRURGIE
In het verleden is gebleken dat alleen ‘debulking’ (‘gross 
total resection’) leidde tot een algehele overleving van 
slechts 1-4 maanden.29,30 Een retrospectieve analyse uit 
een grote prospectieve studie suggereerde een voordeel 
van ‘debulking’ ten opzichte van een biopt op de progres-
sievrije overleving (PFS) en algehele overleving (OS) bij 
patiënten met een solitaire laesie die aanvullend met che-
mo- en/of radiotherapie waren behandeld.31 Slechts 27% 
van de patiënten had echter een resectie ondergaan en de 
gebiopteerde patiënten hadden een slechtere Karnof sky-
performancescore bij baseline. De auteurs stellen zelf nog 
dat selectiebias (een betere uitkomst bij tumoren die bena-
derbaar zijn voor een resectie) hier zeker ook een rol in 
kan hebben gespeeld. Aangezien PCZSL radiologisch en 
klinisch meestal snel en goed reageert op chemo- en radio-
therapie, wordt bij een verdenking op een cerebraal lym-
foom in het algemeen volstaan met een diagnostisch biopt.

(IMMUNO-)CHEMOTHERAPIE
Er bestaat weinig goed opgezet, gerandomiseerd onder-
zoek naar de beste behandeling van PCZSL. Op basis van 
meerdere niet-gecontroleerde fase II-studies is een hoge 
dosis (≥3.000 mg/m2) methotrexaat (HD-MTX) de hoek-
steen van de behandeling geworden.32 Het toevoegen van 
hoge dosis cytarabine (Ara-C) leek van toegevoegde waar-
de te zijn op de PFS en OS.33 

Omdat de meeste PCZSL CD20-positieve B-cel-NHL zijn en 
de toevoeging van rituximab aan chemotherapie bij 
patiënten met een systemisch B-cel-NHL de overleving 
sterk verbetert, is rituximab ook onderzocht bij PCZSL.34,35 
In 2017 werd een fase II-studie gepubliceerd waarin 
patiënten voor de primaire behandeling werden gerandomi-
seerd tussen HD-MTX/Ara-C, HD-MTX/Ara-C in combina-
tie met rituximab of HD-MTX/Ara-C in combinatie met 
rituximab en thiotepa. Patiënten in deze laatste arm 
 (MATRix-regime) bleken de beste PFS en OS te hebben.36 Er 
was in deze studie geen arm met thiotepa zonder  rituximab 
en de power was onvoldoende, waardoor de waarde van de 
toevoeging van rituximab onzeker is. Bovendien was deze 
studie formeel niet ontworpen om groepen met elkaar te 
vergelijken. Uit een internationale, vanuit Nederland en 
Nieuw-Zeeland georganiseerde, gerandomiseerde fase 
III-studie bleek geen verschil in eventvrije overleving of PFS 
tussen patiënten die werden behandeld met standaard 
MBVP-kuren (gebaseerd op HD-MTX) gevolgd door cytara-
bine en patiënten die naast deze standaardbehandeling ook 
rituximab kregen.37 Bij gebruik van het MBVP- 
combinatieregime lijkt er dus in elk geval geen plaats te zijn 
voor rituximab. Een ongeplande subgroep analyse sugge-
reerde wel een voordeel van toevoeging van rituximab bij 
patiënten <60 jaar, die tevens behandeld waren met bestra-
ling van de totale schedelinhoud. Dit voordeel voor deze 
subgroep moet in andere studies worden bevestigd.

RADIOTHERAPIE
Nadat ‘debulking’ geen succesvolle behandeling bleek te 
zijn is totale schedelinhoudbestraling (‘whole brain radio-
therapy’; WBRT) lange tijd de standaardtherapie geweest. 
HD-MTX bleek echter de meest effectieve chemotherapie 
en effectiever dan radiotherapie alleen. De vraag rees of 
WBRT nog wel nodig was naast HD-MTX-gebaseerde che-
motherapie nadat die laatste de standaardbehandeling was 
geworden. Uit een van de grootste gerandomiseerde stu-
dies bij PCZSL-patiënten bleek dat WBRT toegevoegd aan 
HD-MTX de PFS wel verlengt (12 versus 18 maanden), 
maar de OS niet.38 
Met name vanwege de schadelijke effecten op de cognitie 
werd WBRT (40 Gy) in Nederland alleen standaard gege-
ven aan patiënten <61 jaar. Hierover is steeds meer discus-
sie ontstaan.39 Ter bescherming van cognitieve functies 
kan de stralingsdosis worden gereduceerd, of kan een an-
dere consolidatie worden gekozen, bijvoorbeeld autologe 
stamceltransplantatie (ASCT) of onderhoudsbehandeling. 
WBRT in een gereduceerde dosis heeft in kleinere studies 
geen verminderd effect op de overleving laten zien. Dit is 
echter niet in een vergelijkend onderzoek bestudeerd.40,41 

TABEL 1. Aanvullend onderzoek ter diagnostiek 
en screening bij (een verdenking op) een primair 
centraalzenuwstelsellymfoom. 

Diagnostiek Screening

MRI hersenen 
(TW1, T1W+Gd, 
T2W, DWI, ADC)

CT hals, thorax, abdomen

Lumbaalpunctie* Beenmergpunctie

Hersenbiopt Bloedonderzoek (bloedbeeld + diffe-
rentiatie, nier- en leverfunctie, LDH)

Virologisch onderzoek (hiv, hepatitis 
B en C)

Spleetlamponderzoek en op indicatie 
glasvochtpunctie*

*Indien in het glasvocht of in de liquor maligne B-cellen worden 
gevonden, kan het hersenbiopt achterwege worden gelaten.
ADC=‘apparent diffusion coefficient’, Gd=gadolinium, DWI= 
‘diffusion weighted imaging’, LDH=lactaatdehydrogenase, 
T1W=T1-gewogen opname, T2W=T2-gewogen opname.
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AUTOLOGE STAMCELTRANSPLANTATIE 
Bij patiënten met een systemisch NHL is consolidatie met 
een ASCT een effectieve therapie. ASCT is een intensieve 
behandeling: de conditionering met hoge dosis chemothe-
rapie leidt in de acute fase tot toxiciteit, met een risico op 
behandelingsgerelateerd overlijden van 5-10%.42 Daaren-
tegen geeft WBRT op de lange termijn cognitieve toxiciteit.

In 2 gerandomiseerde fase II-studies zijn WBRT en ASCT 
als consolidatiebehandeling onderzocht. Alleen de meest 
recente liet een significant effect zien van ASCT op de PFS, 
ten opzichte van WBRT.42 Beide onderzoeken toonden 
geen verschil op de OS.36,42 Wat betreft cognitieve functies 
(op een aantal domeinen) was er wel een statistisch signi-
ficant verschil in beide studies, ten nadele van de bestraal-
de patiënten. Onduidelijk is of dit verschil ook klinisch 
relevant is. Opgemerkt moet worden dat het onderzoek 
naar cognitie in deze studies tot 2 jaar follow-up is ver-
richt. Mogelijk is dit te kort om de klinische cognitieve 
verslechtering te objectiveren. Bij de keuze voor een con-
solidatiebehandeling dienen de risico’s van acute toxiciteit 
(van ASCT) en late neurotoxiciteit (van WBRT) per indivi-
duele patiënt te worden afgewogen.

PROGNOSE
De prognose van patiënten met een PCZSL, in het bijzon-
der die <71 jaar, is de afgelopen jaren sterk verbeterd.2 De 
5-jaarsoverleving ligt tussen 30-40%.2,42 De belangrijkste 
prognostische factoren zijn de Karnofsky-performancesco-
re en de leeftijd.44 Andere, niet extern gevalideerde, on-
gunstige prognostische factoren zijn een verhoogd 

LDH-gehalte in serum, een verhoogd gehalte totaal eiwit 
in de liquor en betrokkenheid van dieper gelegen hersen-
gebieden.45 Om de ‘net clinical benefit’ van een behande-
ling van een PCZSL te bepalen, dient niet alleen te worden 
gekeken naar het effect van de behandeling op de overle-
ving, maar ook naar het effect op het cognitief functione-
ren en de kwaliteit van leven.46 Het percentage patiënten 
dat restverschijnselen houdt varieert sterk en lijkt samen 
te hangen met de leeftijd: circa 30% bij <60 jaar en tot 80-
90% bij ouderen.47

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Ondanks de verbeterde prognose en de hoge responskans 
op de initiële behandeling overlijdt nog steeds een groot 
deel van de patiënten aan een PCZSL. Zeker voor oudere 
patiënten (ouder dan 60-70 jaar), voor wie behandeling 
met een ASCT of WBRT te hoge risico’s met zich mee-
brengt, zijn nieuwe therapieën hard nodig. Onderzocht 
wordt of een onderhoudsbehandeling met chemotherapie 
(bijvoorbeeld temozolomide, procarbazine), immuunthe-
rapie (rituximab; NCT03495960), immuunsuppressiva 
(bijvoorbeeld lenalidomide) of met checkpointremmers de 
overleving kan verbeteren. Enkele kleine, niet-vergelijken-
de series zijn hierover reeds verschenen.42 Daarnaast wordt 
onderzocht of een minder intensieve chemotherapie dan 
die nu gegeven wordt voor een ASCT dezelfde resultaten 
kan geven.48 Ook loopt op dit moment een gerandomiseer-
de fase III-studie naar het effect van onder andere temozo-
lomide en rituximab als onderhoudsbehandeling versus 
observatie bij patiënten die een complete response hebben 
bereikt na de initiële behandeling (NCT02313389). Daar-

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Op MRI-opnamen wordt een primair centraalzenuwstelsellymfoom gekenmerkt door homogeen 
aankleurende, ruimte-innemende massa(s) met diffusierestrictie. Meer vlekkerige of ringvormige 
aankleuring sluit een lymfoom niet uit.

2 Indien sterk gedacht wordt aan een cerebraal lymfoom, dienen geen corticosteroïden te worden 
gegeven. Geprobeerd moet worden om spoedig (binnen enkele dagen) tot een diagnose te komen, hetzij 
met histologisch onderzoek, hetzij via weefsel- of liquorcytologie of flowcytometrie.

3 Flowcytometrie toegevoegd aan cytologie (op liquor) en op histologie/immuunhistochemie (op het biopt) 
is van toegevoegde waarde, met name om de behandeling snel te kunnen starten.

4 Rituximab heeft, toegevoegd aan de in Nederland gebruikelijke MBVP-combinatiechemotherapie met 
hoge dosis methotrexaat, geen toegevoegde waarde.

5 Zowel totale schedelbestraling als hoge dosis chemotherapie met autologe stamceltransplantatie zijn 
reële opties voor patiënten tot 60-70 jaar ter consolidatie van de behandeling.
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naast lopen er nog 2 fase II-studies met ibrutinibmonothe-
rapie, een veelbelovende proteïnekinaseremmer die een 
hoog responspercentage laat zien, maar ook een hoog aan-
tal aspergillusinfecties, zo bleek uit een eerdere fase II-stu-
die.49 Geen van de studies lopen in Nederland.

CONCLUSIE
Een PCZSL is een zeldzame hersentumor, die steeds vaker 
voorkomt. Snelle diagnostiek en zo nodig een snelle ver-
wijzing zijn belangrijk, om spoedig met de behandeling te 
kunnen beginnen voordat verdere uitval ontstaat. De 
MRI-bevindingen van een PZCSL zijn niet specifiek: naast 
een T1-gewogen opname, met en zonder contrast, kunnen 
een T2- en een diffusiegewogen opname helpen bij het 
verkleinen van het aantal mogelijke diagnoses. Indien aan 
een PCZSL wordt gedacht, moet het gebruik van 
dexamethason voor de diagnostische ingreep indien mo-
gelijk vermeden worden. De behandeling is in eerste in-
stantie curatief van opzet. De hoeksteen van de behande-
ling is HD-MTX, indien mogelijk gevolgd door 
consolidatie met WBRT of ASCT, afhankelijk van de leef-
tijd, klinische conditie, comorbiditeit en wensen van de 
patiënt. Hopelijk kunnen nieuwe middelen en behandel-
regimes in de toekomst het responspercentage verhogen 
en recidieven voorkomen, en daarmee de overleving ver-
beteren.
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