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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 54-jarige vrouw werd door de huisarts verwezen naar 
de polikliniek Neurologie in verband met hoofdpijn. De 
medische voorgeschiedenis vermeldde een depressie waar-
voor ze venlafaxine gebruikte. Sinds haar 20e levensjaar 
had ze last van hoofdpijnaanvallen. Deze aanvallen waren 
de afgelopen 3 jaar in frequentie toegenomen tot 3 maal 
per maand. Soms was ze een aantal weken zonder klach-
ten. Een aanval duurde 2-3 dagen. De pijn bestond uit een 
drukkende pijn die meestal in het voor- of achterhoofd ge-
lokaliseerd was, soms alleen aan de rechterzijde. Bij in-
spanning werd de pijn kloppend van karakter. Sporadisch 
was er bij de hoofdpijn ook sprake van braken. Tijdens de 
hoofdpijn had zij klachten van osmofobie, maar niet van 

foto- of fonofobie. Bij liggen had ze meer last van de hoofd-
pijn. Ibuprofen nam ze tot 6 dagen per maand. Dit had een 
goed effect op de hoofdpijn. Gedacht werd aan migraine 
zonder aura, hoewel de aanvallen weinig bijverschijnselen 
hadden.
Bij neurologisch onderzoek (inclusief fundoscopie) werden 
geen afwijkingen gevonden. De MRI-scan van de hersenen 
toonde op de ‘proton density’ (PD)- en ‘fluid attenuated 
inversion recovery’ (FLAIR)-sequenties een hyperintense 
afwijking zonder massawerking in de cisterna quadragemi-
nalis, met ‘blooming’ artefacten op de susceptibiliteitsge-
wogen sequentie (zie Figuur 1).

WAT IS UW DIAGNOSE?
Het antwoord op de vraagstelling vindt u op pagina 142.
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FIGUUR 1. Laesie in de quadrigeminale cisterne met hoge signaalintensiteit passend bij vet op de axiale PD (A) en coronale 

FLAIR-opname (B). (C) De axiale susceptibiliteitsgewogen opname toont typische ‘blooming’ artefacten, met name aan de 

randen van de laesie.
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INTRACRANIEEL LIPOOM
De gevonden afwijking in de cisterna quadrageminalis past 
bij een klein intracranieel lipoom. Het gaat bij de patiënte 
waarschijnlijk om een toevalsbevinding. 
Intracraniële lipomen zijn zeer zeldzame congenitale tumo-
ren: slechts 0,1-1,3% van alle intracraniële tumoren is een 
lipoom.1 Bij autopsie wordt bij ongeveer 0,1-0,3% een li-
poom beschreven.2 Een lipoom ontstaat door een abnorma-
le differentiatie van meninx primitiva, de voorganger van 
subarachnoïdale bekleding, naar vet. Lipomen bevinden 
zich vaak op de midline: in de grootste caseserie van 42 
patiënten bevond 45% zich in het corpus callosum, 25% in 
de cisterna quadrageminalis, 14% suprasellair, 9% in de 
brughoek en 5% in de cisterna insularis.3 Met name bij gro-
tere corpus-callosumlipomen kunnen er bijkomende aan-
legstoornissen bestaan, zoals hypoplasie of agenesie van het 
corpus callosum.3 Intracraniële lipomen groeien zelden en 
maligne differentiatie is nooit beschreven.4

Intracraniële lipomen worden vaak per toeval ontdekt, maar 
kunnen afhankelijk van hun lokalisatie aanleiding geven tot 
specifieke symptomen.3,4 Lipomen in het corpus callosum 
en de cisterna insularis zijn geassocieerd met epilepsie, lae-
sies in de cisterna quadrageminalis kunnen mogelijk, door 
obstructie van het aquaduct, hydrocefalus veroorzaken. In 
een serie van 14 patiënten met een lipoom werd ongeveer de 
helft gevonden bij patiënten met hoofdpijn.4 In een andere 
caseserie met 24 deelnemers hadden 16 patiënten hoofd-
pijn.5 Bij geïsoleerde hoofdpijn is het onwaarschijnlijk dat er 
een causaal verband bestaat met een klein lipoom. Theore-
tisch zouden intermitterende intracraniële drukverhogingen 
door tijdelijke obstructie episodische hoofdpijn kunnen ver-
oorzaken. Het is echter aannemelijk dat het vaak om een 
toevalsbevinding gaat bij diagnostiek in het kader van onbe-
grepen hoofdpijnklachten. 

BEELDVORMEND ONDERZOEK
De karakteristieke bevinding op zowel CT- als MRI- 
opnamen is dat een lipoom zich veelal als vet gedraagt op 
verschillende sequenties. Op CT-beelden is een lipoom der-
halve hypodens, met een gemeten densiteit tussen -40 en 
-100 Hounsfield units.6 
Op MRI is een lipoom hyperintens op T1-, T2- en PD- 
gewogen opnamen, er is geen opname van contrastmiddel en 
het signaal wordt onderdrukt bij sequenties met vetsuppres-
sie.6 Een interessant fenomeen is dat lipomen met name pe-
rifeer ‘blooming’ artefacten veroorzaken op susceptibiliteits-

gewogen opnamen (gradiëntecho en ‘susceptibility weighted 
imaging’: SWI). De oorzaak hiervan is niet geheel opgehel-
derd, deels kan het artefact verklaard worden door ‘chemical 
shift’ (de aanwezigheid van vet en liquor binnen 1 voxel).7,8

In de radiologische differentiaaldiagnose staan laesies waar-
bij ook vet aanwezig kan zijn, zoals een dermoïdtumor of 
teratoom. Deze presenteren zich doorgaans echter meer he-
terogeen dan een lipoom, met name op een sequentie met 
vetsuppressie of een T2-gewogen opname.6 Aangezien ‘bloo-
ming’ artefacten ook beschreven worden bij focaal bloed 
kan het onderscheid met vet op MRI-beelden gemaakt wor-
den op basis van opnamen met vetsuppressie.

BEHANDELING
De behandeling van een intracranieel lipoom is veelal con-
servatief. Eventuele symptomen zoals epilepsie reageren 
doorgaans goed op symptomatische behandeling.9 Excisie is 
zelden geïndiceerd. Bij deze patiënte is gekozen voor een ex-
pectatief beleid zonder radiologische follow-up, gezien het 
typische beeld op MRI en de niet-progressieve aard van de 
aandoening.
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