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Inleiding
Een gezwel of tumor ontstaat door een ongecontroleerde en ongeremde groei van
abnormale cellen. Een tumor kan goedaardig zijn (benigne) of kwaadaardig
(maligne). Bij kwaadaardige tumoren spreken we van kanker. In geval van een
hersentumor treedt de kanker op ter hoogte van het centraal zenuwstelsel, meer
bepaald in de hersenen. Tot de hersentumoren behoren alle gezwellen die zich in de
hersenen ontwikkelen. In medische terminologie wordt ook wel gesproken van een
‘ruimte-innemend proces’ dat via een hersenscan wordt vastgesteld.

Fouten in de celdeling
Ons lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Om te kunnen groeien worden
voortdurend nieuwe cellen opgebouwd. Maar ook beschadigde en verouderde cellen
worden vervangen. De cellen ontstaan door middel van celdeling. Bij celdeling
ontstaan uit één cel twee nieuwe cellen, die zich op hun beurt ook weer delen, enz.
De celdeling wordt goed geregeld en gecontroleerd. De informatie hiervoor ligt vast in
onze genen. Genen zijn eenheden met informatie die we van onze ouders hebben
geërfd. Het erfelijk materiaal, ook wel aangeduid als DNA, komt in bijna elke
lichaamscel voor.
Tijdens het leven worden onze lichaamscellen blootgesteld aan allerlei schadelijke
invloeden. De opgelopen schade wordt in de regel zo snel mogelijk hersteld. Toch
kan een cel in de loop der tijd onherstelbaar beschadigd geraken, wat kan leiden tot
een aantal veranderingen in genen (mutaties) die de deling, groei en ontwikkeling
van de cel regelen. Op die manier raakt de celdeling ontregeld. Er ontstaat een
overmatige celdeling die tot een gezwel of tumor leidt.
Het hersenweefsel is opgebouwd uit hersencellen (neuronen), die in bindweefsel
(glia) liggen. Dit gliaweefsel bestaat uit twee soorten cellen: astrocyten en
oligodendrocyten. Uit de neuronen kunnen geen tumoren ontstaan. Nadat het
zenuwweefsel is uitgegroeid, moeten we het de rest van ons leven doen met de
cellen die we hebben. Het aantal cellen neemt vanaf een bepaald ogenblik dus
alleen maar af. Hersentumoren ontstaan uit het bindweefsel (de glia) en worden
daarom ook wel gliomen genoemd.

Goedaardige en kwaadaardige tumoren
Er zijn twee types van gliomen. De typering hangt samen met het type bindweefsel
van waaruit de tumor groeit. Tumoren die afkomstig zijn uit de astrocyten noemen we
astrocytomen, deze die groeien uit de oligodendrocyten heten oligodendrogliomen.
Vaak hebben we te maken met mengvormen, ook wel oligoastrocytomen genoemd.
Gliomen worden daarnaast nog eens ingedeeld in vier graderingen op grond van
eigenschappen die de patholoog-anatoom met behulp van een microscoop ziet.
Goedaardige tumoren zijn meestal goed afgegrensd: ze groeien niet door andere
weefsels heen en verspreiden zich niet door het lichaam. Bij kwaadaardige tumoren
zijn de regelmechanismen zodanig beschadigd, dat ons lichaam de celdeling niet

meer onder controle krijgt. Een kwaadaardig gezwel drukt niet alleen de omliggende
weefsels opzij, maar kan er ook binnen in groeien. De kwaadaardigheid wordt
uitgedrukt in graden, waarbij graad I het minst kwaadaardig is en graad IV zeer
kwaadaardig.
 Graad I. Hier is sprake van een tumor die zich bijna gedraagt als normaal
hersenweefsel. Deze diagnose komt in de praktijk vrijwel nooit voor.
 Graad II. Hier is in elk geval sprake van een toegenomen groei van de glia, maar
zonder dat er kenmerken van kwaadaardigheid zijn. Bij graad I en graad II
spreken we van een laaggradig astrocytoom.
 Graad III. Hier zien we kenmerken van kwaadaardigheid zoals een verandering
van de celkernen en toename van de groei van de bloedvaten.
 Graad IV. Hier is er duidelijk sprake van een ongeremd groeiende tumor die zo
snel groeit dat de bloedvaten het niet meer kunnen bijhouden en dat er
weefselverval ontstaat. Bij graad III en IV spreken we van een hooggradig glioom.
De gradering zegt niet altijd alles over het biologisch gedrag van een tumor bij een
individuele patiënt. Dit betekent dat een tumor met een hogere graad soms minder
snel terugkomt dan je op grond van het microscopisch beeld zou verwachten.
Laaggradige tumoren kunnen soms ontaarden in een hogere gradering, zodat op dat
moment voor een ander beleid kan worden gekozen. De pure oligodendrogliomen
hebben over het algemeen een iets gunstiger prognose dan de astrocytomen. De
hooggradige oligodendrogliomen zijn ook enigszins gevoelig voor chemotherapie,
iets wat bij de andere gliomen nauwelijks effectief is.
Wanneer er bij een hersentumor sprake is van kwaadaardigheid, moeten we ons
realiseren dat het om een andere soort kwaadaardigheid gaat dan bij andere
gezwellen in het lichaam. Een hersentumor groeit niet door bestaande barrières en
zaait ook vrijwel nooit uit. De kwaadaardigheid zit in het feit dat een hersentumor
bijna altijd terugkomt (een uitzondering niet te na gesproken) en leidt tot aantasting
van het hersenweefsel met uitval van functies tot gevolg.

Uitzaaiingen
Bij een kwaadaardige tumor kunnen cellen losraken. De tumorcellen worden via het
bloed en/of de lymfe door het lichaam verspreid. Op die manier kunnen kankercellen
in andere organen terechtkomen en ook daar uitgroeien tot tumoren. Dit noemen we
uitzaaiingen (metastasen): uitbreidingen van de oorspronkelijke kankercellen op één
of meer andere plaatsen in het lichaam. Zoals eerder vermeld zaait een hersentumor
vrijwel nooit uit.

Verschillende soorten hersentumoren
We onderscheiden twee hoofdgroepen van tumoren: primaire en secundaire
tumoren.
Primaire hersentumoren
Primaire hersentumoren ontstaan in de hersenen zelf. De oorzaak hiervan is
onbekend. In sommige gevallen zijn de tumoren erfelijk of aangeboren. Tot de
hersentumoren rekenen we alle gezwellen die zich in de hersenen ontwikkelen. Alle
gezwellen die in de schedelholte liggen, kunnen de hersenen beschadigen. In de
schedel kunnen verschillende soorten tumoren voorkomen. Een eerste onderscheid
betreft het weefsel waaruit een hersentumor is ontstaan. Er kan sprake zijn van een
intracerebrale of extracerebrale tumor. Intracerebraal wil zeggen: ontstaan in het
hersenweefsel. De tumor bevindt zich in de hersenen. Extracerebraal wil zeggen:
ontstaan uit ander weefsel in de schedel. De tumor bevindt zich dan niet in de
hersenen, maar kan er wel op drukken. Afhankelijk van de intra- of extracerebrale
locaties spreken we van tumoren van de hersenvliezen (meningeoom), de hypofyse
(adenoom), de hersenzenuwen (neurinoom of neurofibroom), de bloedvaten
(hemangioom) of van het steunweefsel in de hersenen (glioom).
Secundaire hersentumoren
Secundaire tumoren, ook wel metastatische tumoren genoemd, zijn uitzaaiingen
(metastasen) van tumoren elders in het lichaam. Ze komen vaker voor dan primaire
tumoren. Bij een kwart van de mensen met een kwaadaardige aandoening in andere
delen van het lichaam ontwikkelt zich een secundaire hersentumor. Secundaire
tumoren zijn meestal uitzaaiingen van long- of borstkanker. Tumorcellen worden via
de bloedstroom naar de hersenen vervoerd. We noemen het proces metastasering.
Zowel de primaire als de secundaire hersentumoren kunnen zich in de hersenen zelf
bevinden of in de nabijheid ervan, zoals in de schedel, de hersenvliezen, het
steunweefsel, de hersenzenuwen, de hypofyse of de pijnappelklier (epifyse). Er zijn
vele types hersentumoren die elk hun eigen verschijnselen, behandeling en
prognose (het verloop van de ontwikkeling) hebben. Hersentumoren kunnen op
iedere leeftijd voorkomen. Soms zijn er geen verschijnselen (asymptomatisch: zonder
symptomen), soms groeien ze gedurende vele jaren zeer langzaam en blijven ze
asymptomatisch tot ze groot worden en dan opeens snel toenemende problemen
veroorzaken.

Een veelvoorkomend type hersentumor: het glioom
De mate van kwaadaardigheid van een glioom wordt uitgedrukt in gradaties van de
ziekte. De meest gebruikelijke indeling is die in laaggradige en hooggradige tumoren.
Een laaggradig glioom groeit langzaam. Daarom wordt het ook wel ‘betrekkelijk
goedaardig’ genoemd. In tegenstelling tot een goedaardige tumor elders in het
lichaam is een laaggradig glioom niet scherp begrensd. Het tumorweefsel dringt zich
tussen gezond hersenweefsel en is hierdoor vrijwel nooit in zijn geheel operatief te

verwijderen. Na verloop van tijd groeit de tumor dus weer aan. We noemen dit een
recidieftumor. Vaak is hij dan veranderd in een hooggradige tumor.
Een hooggradig glioom is ook niet scherp begrensd en dringt zich ook tussen gezond
hersenweefsel. Het verschil met een laaggradige tumor is dat het hooggradig glioom
zich veel kwaadaardiger gedraagt: de groei is snel en ongeremd. Totale verwijdering
van de tumor is niet mogelijk en er ontstaat altijd hernieuwde aangroei.
In tegenstelling tot de meeste kwaadaardige tumoren die elders in het lichaam
voorkomen, zaait een glioom bijna nooit uit naar andere organen.
Elk jaar wordt bij ongeveer duizend Belgen een hersentumor vastgesteld. Het
laaggradig glioom treedt iets meer op bij mensen tussen de twintig en veertig jaar.
Het hooggradig glioom komt frequenter voor boven de veertig jaar. Over de oorzaken
van het ontstaan van een glioom is nog weinig bekend. De laatste jaren boekt het
genetisch onderzoek wel vooruitgang in die zin dat ze bij een aantal patiënten
(verworven) veranderingen in de genetische code hebben vastgesteld (zogenaamde
genmutaties).

Klachten en symptomen
De verschijnselen van een hersentumor hangen samen met de groei van de tumor,
waardoor een drukverhoging in het hoofd ontstaat, en met de plaats waar de tumor
groeit. Symptomen van drukverhoging kunnen zijn: hoofdpijn, vooral bij activiteiten
die zelf de druk laten toenemen (bv. bukken, niezen of persen), eventueel gepaard
gaande met misselijkheid en braken. Als de tumor in een neurologisch ‘stil’ gebied
groeit, d.w.z. een deel van de hersenen waar de uitval van een functie minder snel
opvalt, dan kan hij enige tijd groeien zonder dat de persoon in kwestie iets merkt.
Behalve uit drukverhoging bestaan de verschijnselen dan vaak uit psychische
veranderingen, zoals trager worden of juist minder geremd zijn. Groeit de tumor in
een deel van de hersenen waar bijvoorbeeld de bewegingen gelegen zijn, dan
kunnen er ofwel verlammingsverschijnselen optreden die zich aan de andere
lichaamshelft uiten, ofwel spraakstoornissen. Ook epileptische toevallen kunnen het
gevolg zijn van een hersentumor. In een heel enkel geval kan een bloeding in een
tumor optreden, iets wat het stellen van een juiste diagnose aanvankelijk kan
bemoeilijken.

Onderzoek
De huisarts kan op basis van de klachten van de patiënt vermoeden dat er een
aandoening van het zenuwstelsel is. Hiervoor is verder onderzoek nodig. De patiënt
wordt verwezen naar een specialist, in dit geval een neuroloog. Bij het
aanvangsonderzoek zal de specialist de patiënt eerst vragen naar zijn klachten.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, het zogeheten neurologisch onderzoek. Als
de specialist vermoedt dat de klachten verband houden met een hersentumor, wordt
tegenwoordig altijd een MRI of een CT-scan van de hersenen gemaakt. Soms wordt
een EEG gemaakt. MRI, CT-scan en EEG zijn middelen om de hersenen in beeld te
brengen en zo te zien of er eventueel een tumor aanwezig is.

Neurologisch onderzoek
Tijdens het lichamelijk onderzoek controleert de neuroloog of het lichaam nog goed
wordt bestuurd vanuit de hersenen: Hoe loopt de patiënt? Is er voldoende kracht in
armen en benen? Zijn er misschien problemen met het praten? Kan de patiënt zijn
evenwicht goed bewaren?
Het neurologisch onderzoek geeft in sommige gevallen aanwijzingen over de
mogelijke aanwezigheid en de plaats van een hersentumor.
MRI
MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Bij deze onderzoekstechniek maakt de
arts gebruik van magneetvelden. Daarmee kan hij als het ware een dwarsdoorsnede
van het lichaam van de patiënt maken. Op een computerscherm zijn op de plaats van
de ‘doorsnede’ alle inwendige weefsels te zien. De patiënt ligt bij dit onderzoek in
een soort koker. Dat wordt soms als benauwend ervaren. Een MRI-apparaat maakt
bovendien nogal wat lawaai.
CT-scan
Een computertomograaf (CT) is een apparaat dat millimeter voor millimeter zeer
gedetailleerde foto’s van de organen en/of weefsels maakt. Er wordt gelijktijdig
gebruikgemaakt van röntgenstraling en een computer. Het apparaat heeft een
opening waar de patiënt, liggend op een beweegbare tafel, doorheen wordt
geschoven. Terwijl de tafel telkens een stukje doorschuift, wordt er een reeks foto’s
gemaakt die een duidelijk beeld geven van de plaats, de grootte en de uitbreiding
van een mogelijke tumor in de hersenen. Na een eerste reeks opnamen kunnen
aanvullende foto’s nodig zijn. De patiënt krijgt dan, via een ader van een arm, een
contrastvloeistof ingespoten. Dit middel kan een warm en weeïg gevoel veroorzaken.
De contrastvloeistof zorgt ervoor dat beter zichtbaar wordt waar het bloed stroomt.
EEG
Het EEG (elektro-encefalogram) vormt een weergave van elektrische hersenactiviteit.
Vooral de activiteit in de grote hersenen wordt op die manier in kaart gebracht. Bij
een gestoorde functie, vooral als een patiënt last heeft van epileptische aanvallen,
kan het EEG afwijkend zijn. Voor een EEG krijgt de patiënt 21 metalen plaatjes
(elektroden) op de hoofdhuid geplakt. De elektroden meten via de hoofdhuid de
spanning die ontstaat door de geleiding van zenuwprikkels tussen de hersendelen.
Zo krijgt de specialist een beeld van het functioneren van de hersenen. De activiteit
van de hersenen is in de vorm van golfpatronen zichtbaar.

Op basis van al deze onderzoeken kunnen de artsen tot de conclusie komen dat de
klachten van de patiënt zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van een hersentumor. Om
de diagnose definitief te kunnen stellen, is onderzoek van het tumorweefsel nodig.
Het verwijderen van een stukje weefsel heet een biopsie. De specialist die deze
ingreep verricht, is een neurochirurg: een chirurg gespecialiseerd in operaties van het
zenuwstelsel. Een andere specialist, een patholoog, bekijkt het weggenomen weefsel

daarna onder de microscoop. Aan de hand van afwijkingen in de cellen kan deze arts
de aard van de aandoening bepalen.
Bij patiënten met een hersentumor kan de chirurg het weefsel op twee manieren
wegnemen: met een stereotactische biopsie of na een craniotomie. Welke ingreep
plaatsvindt, is onder meer afhankelijk van de ligging en de uitgebreidheid van de
tumor. Voor een steratactische biopsie wordt een kleine opening in de schedel
gemaakt. Bij een craniotomie is de opening wat groter. Opname is het ziekenhuis is
in beide gevallen noodzakelijk.
Stereotactische biopsie
Bij een stereotactische biopsie neemt de neurochirurg een stukje tumorweefsel weg
voor microscopisch onderzoek. Voordat de ingreep plaatsvindt, wordt een stukje
hoofdhuid kaalgeschoren. De ingreep gebeurt onder plaatselijke of volledige
verdoving (narcose).
Een stereotactische biopsie wil zeggen dat het tumorweefsel wordt verwijderd nadat
de plaats precies is berekend met een speciaal meetinstrument. De patiënt krijgt een
soort frame om het hoofd geklemd. De buizen van het frame hebben een
centimeterverdeling. Met dit frame om worden met een CT-scanner röntgenfoto’s
gemaakt. Aangezien ook het frame op de foto’s wordt afgebeeld, kan de arts precies
berekenen waar de naald voor de biopsie moet worden ingebracht. Vervolgens wordt
een gaatje in de schedel gemaakt. Via dit gaatje neemt de chirurg met een holle
naald wat tumorweefsel weg. Meestal kan de patiënt de volgende dag al weer naar
huis.
Craniotomie
Onder craniotomie verstaan we het openen van de schedel. De ingreep vindt plaats
onder algehele verdoving. Voor deze operatie wordt (een gedeelte van) de hoofdhuid
kaalgeschoren.
Bij een craniotomie maakt de neurochirurg als het ware een luikje in de schedel. Via
die opening verloopt de verdere operatie. De specialist neemt soms alleen een stukje
tumorweefsel weg voor microscopisch onderzoek. In de meest gevallen echter
verwijdert de neurochirurg zoveel mogelijk tumorweefsel. De ingreep is dan niet
alleen bedoeld om weefsel te verwijderen voor onderzoek, maar is tevens een
behandeling. Na beëindiging van de operatie wordt het luikje weer in de schedel
geplaatst. Als er na de operatie geen complicaties optreden, kan de patiënt vaak na
één of twee weken weer naar huis. Langere ziekenhuisopname is echter soms nodig
in verband met vervolgbehandelingen.

Behandeling
Als uit het weefselonderzoek blijkt dat er sprake is van een glioom of een andere
hersentumor, bekijken de betrokken artsen of en zo ja, welke (verdere) behandeling
zinvol is.
Het advies van de artsen is gebaseerd op het type tumor en de plaats. Daarnaast
spelen de leeftijd en de gezondheidstoestand van de patiënt een rol. Zo is een
operatie bijvoorbeeld niet mogelijk als de tumor heel diep in de hersenen is gelegen

of in een deel van de hersenen dat voor het functioneren van een patiënt heel
belangrijk is.
Bij een laaggradig glioom kunnen artsen tot de conclusie komen dat de patiënt
voorlopig beter kan afwachten hoe het verder verloopt. Een laaggradig glioom groeit
vaak zeer langzaam. Dit kan betekenen dat de tumor zich soms jarenlang nauwelijks
uitbreidt. Mede doordat uitzaaiingen bij een glioom vrijwel niet voorkomen, is het voor
een aantal patiënten verantwoord om af te wachten. Ze blijven natuurlijk wel onder
controle. Regelmatig is een MRI of CT-scan nodig om te bepalen of de tumor
eventueel is vergroot. Op een gegeven moment kan alsnog een behandeling nodig
zijn.
Komen de specialisten tot de conclusie dat een behandeling mogelijk en zinvol is,
dan zijn er drie opties:
 Operatie, gevolgd door een bestralingskuur (radiotherapie via röntgenstraling)
 Alleen een bestralingskuur
 Chemotherapie: De behandeling met medicijnen die de ongecontroleerde
celdeling remmen (cytostatica), wordt tot nu toe bij patiënten met een
hersentumor op beperkte schaal toegepast. Als het wordt toegepast, gebeurt het
vooral bij een recidieftumor.
De keuze is afhankelijk van de tumor. Sommige gezwellen, goedaardige of
kwaadaardige, kunnen via een operatie volledig worden verwijderd, andere slechts
gedeeltelijk of helemaal niet. In die gevallen wordt bestraling (radiotherapie) of
chemotherapie aanbevolen. De huidige vorderingen met computergestuurde
operaties (stereotactische operaties) maken het wel soms mogelijk om gezwellen te
verwijderen die zich diep in de hersenen bevinden.
Om de hersenzwelling te verminderen worden corticosteroïden (hormonen)
voorgeschreven. Bij epileptische aanvallen worden anticonvulsiva toegepast. Bij
hoofdpijn schrijft de specialist pijnstillers voor. Als er uitgebreide uitzaaiingen zijn, is
de eerste zorg het bieden van verlichting en het behouden van de functies van het
zenuwstelsel.
Operatie
Zoals hierboven beschreven verwijdert de neurochirurg bij craniotomie zoveel
mogelijk tumorweefsel. Daarbij maakt hij onder meer gebruik van een
operatiemicroscoop en van speciale apparatuur om de tumor zo radicaal mogelijk te
verwijderen. Maar in de praktijk is een totale verwijdering van de tumor bijna nooit
mogelijk. De grens tussen tumorweefsel en gezond weefsel is namelijk zelden vast te
stellen, omdat tumorcellen zich tussen gezonde cellen bevinden. De neurochirurg
kan geen grote hoeveelheid gezond hersenweefsel verwijderen om meer zekerheid
te hebben dat al het tumorweefsel weg is. Dit zou te veel schade toebrengen aan het
functioneren van de patiënt. Na de operatie kan bestraling nodig zijn om nog zoveel
mogelijk achtergebleven tumorcellen te vernietigen.

Bestraling
Bestraling kan worden gegeven als enige behandeling of als aanvullende
behandeling na een operatie. De straling beschadigt de tumorcellen, die zich daarna
moeilijk herstellen zodat totale of gedeeltelijke vernietiging van de tumor het gevolg
is. De straling raakt ook de nabijgelegen gezonde cellen. Die herstellen zich meestal
beter dan de tumorcellen.
Bestraling kan op twee manieren voorkomen: uitwendig en inwendig.
(a) Uitwendige bestraling
Patiënten die vanwege een hersentumor worden behandeld, krijgen meestal
uitwendige bestraling. De straling komt dan uit een toestel en dringt van buitenaf in
de tumor. Na een aantal bestralingen wordt het bestralingsgebied soms verkleind. Dit
gebeurt om beschadiging van gezond hersenweefsel te beperken. Er moet elke keer
zeer nauwkeurig worden bestraald. Daarom moet de patiënt tijdens de bestraling het
hoofd heel stil houden. Omdat dit niet eenvoudig is, krijgt de patiënt meestal een
masker. Daarvoor wordt zo nodig een afdruk van het hoofd en de hals gemaakt. Als
de patiënt op de bestralingstafel ligt, legt de laborant het masker over diens hoofd en
bevestigt het aan de tafel. Op het masker is het bestralingsgebied afgetekend. De
totale hoeveelheid (dosis) straling wordt voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld.
Daarbij houdt de bestralingsarts (radiotherapeut) onder meer rekening met het type
tumor, de plaats van de tumor en de algehele conditie van de patiënt. Om gezond
hersenweefsel zoveel mogelijk kans te geven om na de bestraling te herstellen,
wordt de totale dosis meestal over een groot aantal bestralingen verdeeld. De
periode waarin de bestraling plaatsvindt, varieert meestal van drie tot zes weken. In
die tijd gaat de patiënt vier à vijf keer per week naar de bestralingsafdeling. In
sommige gevallen worden kortere bestralingsseries gegeven.
De laatste jaren wordt voor de behandeling van kleine tumoren die de chirurg moeilijk
kan bereiken, gebruikgemaakt van zogeheten stereotactische radiochirurgie. Dit wil
zeggen dat de bestralingsarts met speciale richtapparatuur een hele hoge dosis
straling op een klein, nauwkeurig uitgemeten gebiedje in de schedel richt. Het
omringende gezonde hersenweefsel blijft hierdoor buiten het bestralingsgebied.
Deze behandeling is bij gliomen echter van beperkte waarde.
(b) Inwendige bestraling
Bij inwendige bestraling wordt er radioactief materiaal in de tumor gebracht. Deze
manier van bestralen biedt mogelijkheden om ook een dieper gelegen glioom te
behandelen. De behandeling wordt in Nederland op beperkte schaal in een aantal
ziekenhuizen toegepast.
(c) Bijwerkingen van bestraling
Als gevolg van de bestraling kunnen patiënten last krijgen van vermoeidheid,
verminderde eetlust en hoofdpijn. Na het beëindigen van de bestralingskuur
verdwijnen deze klachten meestal geleidelijk. Patiënten die aan het begin van de

bestralingskuur hun haar nog hebben, krijgen na twee tot drie weken, dus nog tijdens
de kuur, te maken met haaruitval. Als de patiënt aan het begin van de
bestralingskuur een pruik of haarstukje bestelt, kan dit klaar zijn op het ogenblik dat
de haaruitval optreedt. Meestal is de haaruitval tijdelijk, soms blijvend. Dit hangt
onder meer af van de dosis toegediende straling. Naargelang het bestralingsgebied
kan de patiënt oog- of oorklachten krijgen. Meestal gaan die klachten na de
bestralingskuur weer over. Als laat verschijnsel van bestraling kunnen
geheugenstoornissen en concentratiestoornissen ontstaan. Die zijn vaak blijvend.
Chemotherapie
Chemotherapie is als behandelmethode bij hersentumoren in ontwikkeling. Bij
patiënten met bepaalde types gliomen wordt de mogelijkheid van chemotherapie
overwogen als de tumor na eerste behandeling weer is gaan groeien (recidiefgroei).
Sommige cytostatica (dit zijn medicijnen die de celdeling remmen) worden in
tabletvorm toegediend, andere via een infuus. Patiënten kunnen ook chemotherapie
krijgen als ze deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke
waarde van cytostatica. Wat je als patiënt van chemotherapie mag verwachten, is
dus onder andere afhankelijk van het type glioom en de lichamelijke conditie.
Aangezien de situatie van patiënt tot patiënt verschilt, wordt dit het best in persoonlijk
contact met de behandelende arts besproken.

Behandeling van bijkomende klachten
Na een operatie en/of bestralingskuur kan een patiënt bepaalde klachten hebben.
Hiervoor worden dan medicijnen voorgeschreven. De meest voorkomende klachten
zijn oedeemvorming en epilepsie.
Oedeemvorming
Rond een tumor kan zich vocht ophopen. Er is dan sprake van oedeemvorming. De
operatie en bestraling bevorderen oedeemvorming, waardoor er een toename van
druk in de schedel ontstaat. Daarom krijgen vrijwel alle patiënten na de operatie (en
soms tijdens de bestraling) medicijnen om oedeemvorming tegen te gaan. Dit zijn
zogeheten corticosteroïden of bijnierschorshormonen. De medicijnen geven bij langer
gebruik bijwerkingen waaronder kalkverlies van de botten, een verhoogde bloeddruk
en veranderingen van de suikerstofwisseling. Bij langdurig gebruik kan er ook een
verandering van het uiterlijk optreden. Dit laatste houdt in dat patiënten een
opgeblazen gezicht krijgen. Enige tijd na de operatie of na afloop van de
bestralingskuur kan de patiënt meestal geleidelijk minder medicijnen gebruiken en er
uiteindelijk mee stoppen. Als na verloop van tijd weer klachten zouden optreden die
het gevolg zijn van oedeemvorming, kan de arts nieuwe medicijnen voorschrijven.
Epilepsie
Sommige patiënten hebben al epilepsie en kunnen tijdens de ziekte (meer) last
krijgen van epileptische aanvallen. Dat hoeft niet te betekenen dat de tumor opnieuw
groeit. Dikwijls blijft het hersenweefsel ‘epileptische activiteit’ vertonen. Epileptische
aanvallen blijven hierdoor optreden. Sommige artsen schrijven patiënten na een

operatie ‘uit voorzorg’ medicijnen tegen epilepsie voor. Andere artsen schrijven de
medicijnen alleen voor aan patiënten die epileptische aanvallen hebben gehad.

Na de operatie
Normaal gesproken heeft een patiënt na de operatie niet méér uitval van functies dan
ervoor. Pijn is meestal geen punt van betekenis. Na een nacht op de afdeling voor
intensieve of speciale bewaking volgt een herstelperiode op de gewone
verpleegafdeling, waar na enkele dagen meestal de medicijnen tegen de
vochtophoping (oedeem) worden verminderd. Zodra de uitslag van de patholooganatoom bekend is, wordt het verdere beleid besproken. Gaat het om een tumor van
graad III of IV, dan volgt er praktisch altijd bestraling, op voorwaarde dat de toestand
van de patiënt dit toelaat. Van bestraling is bekend dat ze als vrijwel enige
aanvullende behandeling effectief is en gemiddeld een levensverlenging van drie
maanden als resultaat heeft. Dat lijkt weinig, maar je moet bedenken dat het hier om
gemiddelden gaat met een grote spreiding. De behandeling is overigens behoorlijk
intensief en neemt ongeveer zes weken in beslag. Bij het laaggradig astrocytoom
(graad II) wordt vaak gekozen voor een afwachtend beleid of eventueel voor
bestraling of zelfs verwijdering van de tumor wanneer de ligging dit toelaat. Van geen
enkele andere behandeling of dieet is bewezen dat het effectief is.

Verloop van de ziekte
Het is gebruikelijk dat patiënten die vanwege een hersentumor zijn geopereerd en/of
bestraald hun verdere leven onder controle blijven van de specialist.
Van tijd tot tijd wordt bij de controle een MRI of CT-scan gemaakt, soms ook een
EEG. Bij patiënten die medicijnen tegen epileptische aanvallen gebruiken, controleert
de specialist met regelmaat het bloed. Zo kan hij beoordelen of het lichaam de
medicijnen goed verdraagt. Dit laat ook toe de concentratie van de medicijnen in het
bloed te checken. Wanneer er signalen van aangroei van de tumor zijn, kan de arts
opnieuw medicijnen voorschrijven voor klachten die optreden door oedeemvorming.
In sommige gevallen komt hij bij nieuwe klachten tot de conclusie dat een tweede
operatie nodig is. Een tweede bestraling op hetzelfde gebied is meestal niet zinvol.

Recidief en levensverwachting
Zoals eerder gezegd komt een kwaadaardige hersentumor (graad III of IV) op een
enkele uitzondering na altijd weer terug. Vaak zien we dat een patiënt na operatie
goed opknapt, maar na zes maanden toch weer verschijnselen gaat vertonen. De
MRI-scan laat in dat geval vaak een recidief zien. Wat er dan gebeurt, hangt af van
een groot aantal factoren: de leeftijd en conditie van de patiënt, de plaats van de
tumor, het interval tot het recidief, het aanvankelijk herstel na de eerste operatie, enz.
In sommige gevallen kan tot een tweede operatie worden besloten, maar meestal
valt er niet zo veel meer te doen. In enkele centra wordt nog wel eens gewerkt met
het implanteren van radioactief materiaal (brachytherapie) of chemotherapie (bij het

oligodendroglioom is dit laatste soms effectief). Dit moet echter per patiënt worden
bekeken. Er vallen geen algemene richtlijnen voor te geven. Gemiddeld bedraagt de
overlevingstijd na het stellen van de diagnose een jaar. Maar zoals eerder gezegd
zijn er grote variaties die bij de individuele patiënt absoluut niet te voorpellen zijn.
Voor patiënten met een glioom is de levensverwachting zeer uiteenlopend. Dit heeft
vooral te maken met de mate van kwaadaardigheid en met de leeftijd en algehele
conditie van de patiënt. Ook de mogelijkheden van behandeling zijn van invloed op
de levensverwachting. Patiënten met een laaggradig glioom (trage groei) kunnen
soms vele jaren leven zonder terugkeer van de ziekte. Bij twee derde van de
patiënten gaat het echter om een hooggradig glioom (snelle, ongeremde groei). Voor
hen is de levensverwachting doorgaans beperkt. De behandeling is niet gericht op
genezing, maar op het verminderen van de klachten, het uitstellen van de tumorgroei
en soms het terugdringen van de tumorgrootte.
In hoeverre patiënten na de behandeling van een hersentumor hun bezigheden weer
kunnen verrichten zoals vroeger, verschilt van persoon tot persoon. Ook als het goed
gaat, merken sommige patiënten dat ze toch niet meer zo intens bezig kunnen zijn
als voorheen. Ze zijn wat eerder aan de grens van hun mogelijkheden. Sommige
patiënten moeten voortaan afzien van bepaalde activiteiten omdat ze die niet meer
goed kunnen uitvoeren of zich te onzeker voelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
autorijden.
Patiënten bij wie de ziekte niet (voldoende) kan worden behandeld of bij wie de
tumor weer aangroeit, krijgen met verschillende problemen te maken. Afhankelijk van
de plaats van de tumor treden uitvalverschijnselen op. Een verminderde
hersenfunctie veroorzaakt soms storingen op het emotionele vlak en/of in het
denkvermogen. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan die tot extra spanningen
leiden tussen de patiënt en de mensen in zijn omgeving.
Dergelijke gevolgen worden verder besproken.

