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P.V. ter Wengel, J.C. Reijneveld, F.J. Lagerwaard, S. Peerdeman

Meningeomen zijn in de meeste gevallen langzaam groeiende tumoren uitgaande van ‘arach-
noïd cap cells’ in de arachnoïdale villi en in 90% van de gevallen benigne van aard. Door de 
langzame groei kunnen meningeomen lange tijd onopgemerkt blijven en pas bij aanvullend 
beeldvormend onderzoek of post mortem worden gevonden. De jaarlijkse incidentie is 2-6 
per 100.000. Extrapolerend naar de Nederlandse bevolking betekent dit dat er 320-960  
nieuwe gevallen per jaar optreden. Middels histologische gradering kunnen meningeomen 
worden geclassificeerd in WHO graad I (benigne), graad II (atypisch) en graad III (anaplas-
tisch). De groeisnelheid, lokalisatie, symptomatologie, leeftijd en comorbiditeit van de patiënt 
bepalen de behandeling van eerste keus, waarbij gekozen kan worden tussen een conserva-
tief beleid, chirurgie of radiotherapie. De voorkeursbehandeling bij symptomatische menin-
geomen is chirurgisch. Bij lokalisaties met een te verwachten hoge chirurgische morbiditeit 
kan ook primair radiotherapie gegeven worden. Radiotherapie wordt ook gegeven als adju-
vante behandeling bij WHO graad II- en III-meningeomen. De optimale behandeling van 
asymptomatische meningeomen is niet geheel duidelijk door het moeilijk te voorspellen 
groeipatroon. Dit artikel beoogt inzicht te verschaffen in het biologisch gedrag van meningeo-
men en een handreiking te geven voor een traject van diagnose, behandeling en follow-up. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2010;111:200-9)

Meningeomen, deel I: biologisch 
gedrag en behandelstrategieën

Inleiding
Meningeomen zijn tumoren uitgaande van de ‘arach-
noïd cap cells’ in de arachnoïdale villi en in 90% van 
de gevallen benigne van aard. Na gliomen zijn het de 
meest voorkomende intracraniële tumoren, die 13-
26% van alle symptomatische primaire hersentumo-
ren en 33% van alle incidenteel gevonden primaire 
hersentumoren beslaan.1-3 De jaarlijkse incidentie is 
2-6 per 100.000, waarbij de piekincidentie tussen het 
veertigste en zeventigste levensjaar ligt.1 Door de lage 
groeisnelheid van meningeomen kunnen zij jarenlang 
volledig onopgemerkt blijven. Bij 0,9% van de popu-
latie is een asymptomatisch meningeoom aanwezig.4 
Bij 3% van de mensen ouder dan 60 jaar wordt bij 
autopsie een incidenteel meningeoom gevonden.5 Ex-
trapolerend naar de Nederlandse bevolking betekent 

dit dat er 320-960 nieuwe symptomatische gevallen 
per jaar zijn en 144.000 personen met een asympto-
matisch meningeoom rondlopen.
De behandeling van patiënten met een symptoma-
tisch meningeoom bestaat primair uit chirurgische 
resectie. Radiotherapie wordt vooral toegepast bij 
recidiverende, anaplastische of maligne meningeo-
men. In specifieke gevallen kan radiotherapie als pri-
maire behandelingsmodaliteit overwogen worden. 
In sommige gevallen kan een expectatief beleid ge-
voerd worden. Door het steeds frequenter verrichten 
van radiodiagnostiek voor verschillende indicaties, 
worden neurologen en neurochirurgen regelmatig 
geconfronteerd met meningeomen als toevalsbevin-
ding. Voor asymptomatische meningeomen is het 
vervolgtraject minder duidelijk doordat het natuur-
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lijke beloop sterk kan variëren. 
Middels dit artikel beogen wij inzicht te verschaffen 
in het biologisch gedrag van meningeomen en een 
handreiking te geven voor een traject van diagnose 
tot aan behandeling en follow-up. 

Klinische verschijnselen
Symptomatische meningeomen presenteren zich 
afhankelijk van hun lokalisatie met een gevari-
eerd beeld aan klinische verschijnselen door lokale 
druk, doorgroei in nabijgelegen structuren, reac-
tieve veranderingen in aangrenzend hersenweefsel 
of obstructie van liquorafvoer.1 In 27-67% van de 
gevallen presenteren patiënten zich met een epilep-
tisch insult.1,6 Minder vaak presenteren patiënten 
zich met tekenen van een verhoogde intracraniële 
druk. In zeldzame gevallen kan een meningeoom 
zelfs andere klinische beelden nabootsen zoals par-
kinsonisme, psychiatrische ziektebeelden, cerebrale 
infarcten en zelfs amyotrofe laterale sclerose.1,7-10 

Meningeomen ontstaan met name op plaatsen waar 
arachnoïdale cellen zich in grote hoeveelheden be-
vinden, zoals bij de arachnoïdale villi in de veneuze 
sinussen. Zij zijn in 87,5% van de gevallen supra-
tentorieel gelegen. De voorkeurslocaties zijn aan 
de convexiteit (17-34%), parasagittaal (18-22%) en 
sphenoïdaal of in de middelste schedelgroeve (12,5-
25%). Meer zeldzame lokalisaties zijn rondom de 
nervus opticus (0,4-1,3%), cerebellopontiene hoek 
(2-4%), intraventriculair (2-5%) en het spinale ka-
naal (10-12%).2,11-13

Neuropathologie
Gradering en histologie
De histologische gradering is gebaseerd op de huidige 
WHO-classificatie, die sinds 1979 bestaat. Voorheen 
werd een beschrijvende classificatie gebruikt. Binnen 
de WHO-classificatie worden meningeomen in 3 
groepen verdeeld: WHO graad I (benigne), WHO 
graad II (atypisch) en WHO graad III (anaplastisch 

Tabel 1. WHO-classificatie meningeomen.1,11,14,15

WHO graad I WHO graad II WHO graad III

Frequentie 90% 5-7% 1-3%

WHO-classificatie menin-

geomen 

meningotheliaal 

fibreus/fibroblastisch

transitioneel (mixed)

psammomateus

angiomateus

microcysteus

secretoir

lymfoplasmacytair 

metaplastisch

atypisch

clearcell

chordoïd

rhabdoïd

papillair

anaplastisch

NB:

hoge proliferatie-index 

of invasie in omliggend 

hersenweefsel ongeacht 

WHO-classificatie 

Histologische kenmerken geen kenmerken van atypie 

of anaplasie

minimaal 3 kenmerken:

hoge celrijkdom

kleincellige component

prominente nucleoli

patroonloze groeiwijze 

(sheeting)

haardvormige (geogra- 

fische) necrose

anaplasie (kan histologische 

kenmerken hebben van 

sarcomen, carcinomen en 

melanomen)

Biologisch gedrag kan infiltreren in de dura, ve-

neuze sinussen, bot, orbita, 

weke delen en huid 

kan infiltreren in hersen-

weefsel

infiltreert in hersenweefsel 

en omliggend weefsel

Mitotische activiteit meestal enkele mitosefi- 

guren

>4 mitosefiguren per 2,5 

mm²

>20 mitosefiguren per 

2,5mm²

Vijfjaarsoverleving + 93% 79-95% 32-64%
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of maligne). De WHO-classificatie is erop gericht een 
betere voorspelling te geven van het klinische gedrag 
gebaseerd op statistisch significante clinicopatholo-
gische correlaties.14,15 Van alle meningeomen wordt 
ruim 90% als WHO graad I geclassificeerd. Atypi-
sche meningeomen (WHO graad II) beslaan 5-7% 
en anaplastische meningeomen (WHO graad III) 
1-3% van alle meningeomen (zie Tabel 1).1,11,14,15

Beeldvorming
In 80-90% van de gevallen kunnen meningeomen, 
door hun karakteristieke uiterlijke kenmerken, met 
zekerheid worden gediagnosticeerd middels beeld-
vormend onderzoek.11 Het is soms moeilijk om me-
ningeomen te differentiëren van andere cerebrale 
laesies (zie Tabel 2).11,16 

CT
Meningeomen kunnen bij toeval ontdekt worden bij 
het vervaardigen van een CT-scan.12 Op CT is een 
meningeoom een isodense (25%) tot matig hyper-
dense (70-75%) circumscripte massa, die homogeen 
sterk aankleurt na contrasttoediening.11,12 Bij 1-2% 
van de patiënten wordt meer dan één meningeoom 
gevonden.17 
In 15% van de gevallen is er een atypisch beeld 
met (centrale) necrose, cystevorming, bloedingen, 
onscherpe begrenzing, veel oedeem, multilobulaire 
groei, schijnbare infiltratie en inhomogene aankleu-
ring.18 Dit zijn aanwijzingen, maar géén bewijs, voor 
mogelijk agressief gedrag en een hogere maligni-
teitsgraad. In 5% van de gevallen veroorzaken me-
ningeomen arachnoïdale cysten, wat kan bijdragen 
aan massawerking. Dit komt met name voor bij tu-
moren rondom de basale cisternen. Bij 50% van de 
schedelbasismeningeomen is het onderliggende bot 
ook betrokken en kan er extracraniële uitbreiding 
bestaan, zonder relatie met de maligniteitsgraad. 

MRI
MRI geeft een betere resolutie van de aangrenzende 
structuren dan CT en is onmisbaar bij de diagnos-
tiek van meningeomen aan de schedelbasis of in de 
achterste schedelgroeve (zie Tabel 3). Door lokale 
verdikking van de dura bij de aanhechting van het 
meningeoom wordt in 35-80% van de gevallen een 
zogenoemde ‘dural tail’ waargenomen (zie Figuur 
1C op pagina 203).11,12,19 Deze laat de origo van de 
tumor zien, maar kan ook voorkomen bij andere 
primaire hersentumoren zoals schwannomen en gli-
omen en is daardoor niet pathognomonisch.12,16,19,20

Op T1-gewogen opnamen zijn meningeomen iso-
intens tot hypo-intens (zie Figuur 1A op pagina 
203). Op T2-gewogen opnamen kleuren zij iso- 
intens tot hyperintens (zie Figuur 1B op pagina 203). 
Soms kan een randje liquor om de tumor worden 

Tabel 2. Ruimte-innemende processen  
die een meningeoom kunnen nabootsen  
op beeldvorming.11,16

granulomen corpus alienum granuloom

neurosarcoïdose

infectieus granuloom (tuberculose)

primaire tumoren schwannoom

caverneus hemangioom

hemangiopericytoom

plasmacytoom

chordoom

chondroom

langerhans’ cell histiocytose

ziekte van Rosai-Dorfman

sarcoom

metastasen lymfoom

mammacarcinoom

prostaatcarcinoom

overige aneurysma

overige 

Tabel 3. Karakteristieke uiterlijke kenmerken van meningeomen op MRI.11,12,16,19,20

algemeen goed begrensde, extra-axiale massa, welke met name voorkomt op specifieke locaties; 

oedeem en calcificaties kunnen aanwezig zijn

T1-opname iso-intens tot matig hypo-intens

T2-opname iso-intens tot hyperintens

contrast homogeen sterke aankleuring

anatomie let op doorgroei in de dura en verplaatsing van neuronale en vasculaire structuren
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gezien. Bij operatie is dan een duidelijk vlak aanwe-
zig waardoor de tumor makkelijker los te prepareren 
is. Na intraveneuze toediening van contrastvloei-
stof, kleuren meningeomen sterk homogeen aan (zie 
Figuur 1C) en worden soms ook andere, kleinere 
en asymptomatische meningeomen zichtbaar. Deze 
aankleuring is van belang bij ‘en plaque’ groeiende 
meningeomen, doordat zij veelal slechts op deze ma-
nier in beeld kunnen worden gebracht.21 Om voor 
chirurgie de relatie ten opzichte van de veneuze 
sinussen of cerebrale arteriën in beeld te brengen, 
kan worden overwogen een MR-venografie (MRV) 
of MR-arteriografie (MRA) te verrichten.11,12,16 Van 
belang is te beseffen dat op MRI afwijkingen in de 
witte stof door oedeem of gliose door langdurige 
compressie ook zichtbaar zijn.1 Deze witte-stofver-
anderingen kunnen postoperatief blijven bestaan.

Angiografie
Angiografie kan een rol spelen bij het differentiëren 
tussen meningeomen en andere typen tumoren, als 
MRI en CT moeilijk te interpreteren blijven. Menin-
geomen zijn vaatrijke tumoren en vertonen dikwijls 
op een angiogram een karakteristieke ‘tumor blush’ 
vanuit de capillaire fase tot aan de veneuze fase. Deze 
blush is pathognomonisch. Op een angiogram verto-
nen meningeomen vaak een spakenwielpatroon. In 
85% van de gevallen gaat de vascularisatie uit van 

de meningeale takken van de arteria carotis externa. 
Kennis van de bloedvoorziening of vaatingroei kan 
van belang zijn voor een eventuele preoperatieve em-
bolisatie en chirurgische verwijdering.11,12,16

Beloop
Groeisnelheid
Meningeomen hebben over het algemeen een lage 
groeisnelheid, die in de loop der tijd kan variëren 
ten gevolge van nog onbegrepen factoren. Kennis 
over de groeisnelheid is bepalend voor de follow-
up van meningeomen. Van de incidentele menin-
geomen vertoont tweederde na 8 jaar geen tot nau-
welijks groei (dat wil zeggen ≤1 cm³/jaar).13,22 De 
interindividuele variatie van groeiende incidentele 
meningeomen ligt tussen de 0,1 (±0,1) cm³ tot 5,3 
(±2,1) cm³ per jaar.22,23 Per jaar varieert de volume-
toename van 3,6-14,6%. De gemiddelde tijd waarin 
een incidenteel meningeoom zich in volume verdub-
belt, bedraagt 21,6 jaar (spreiding 1,27-143,5 jaar).24 
Het percentage incidentele meningeomen die op 
een gegeven moment symptomatisch worden, be-
draagt 3,1-6,4%; dit aantal neemt toe tot 12,5% bij 
een leeftijd boven de 70 jaar.13 Ook als een menin-
geoom niet groeit, kan het symptomatisch worden. 
Als er echter sprake is van aangetoonde groei, stijgt 
de kans dat het meningeoom symptomatisch wordt 
tot 20%.13,22

Ook de intra-individuele groeisnelheid van menin-
geomen lijkt te variëren. Sommige tumoren ver-
tonen een spontane groeiversnelling, vertraging of 
verandering van groeipatroon door nog onbegrepen 
factoren. De aanwezigheid van calcificatie op beeld-
vorming lijkt samen te hangen met een langzame 
en lineaire groei. Afwezigheid hiervan is daarente-
gen veelal gecorreleerd met een exponentiële groei. 
Atypische meningeomen vertonen, in tegenstelling 
tot benigne meningeomen, met name exponentiële 
groei.13,25 
Een snelle tumorgroei wordt significant vaker 
in verband gebracht met een leeftijd onder de 60 
jaar, afwezigheid van calcificatie, een sterk hyper-
intens signaal op T2-gewogen opnamen, een pad-
denstoelvormige tumor, nabijheid van een veneuze 
sinus, hogere histologische gradering en een sterke 
aankleuring van de proliferatiemarker MIB-1.22,24,25 
Een minder duidelijk verband bestaat tussen tu-
morgrootte bij diagnose, osteolyse of peritumo-

Figuur 1. MRI-scan van een patiënt met een links frontaal 

gelokaliseerd meningeoom. A. T1-gewogen opname toont 

een hypo-intense massa. De vascularisatie in de tumor is 

zichtbaar als een spaakwiel. B. T2-gewogen opname toont 

een hyperintense massa. Rondom de tumor is een randje 

liquor zichtbaar. In het aangrenzende parenchym zijn witte-

stofafwijkingen zichtbaar, passend bij oedeem. C. T1-ge-

wogen opname met contrastvloeistof (gadolinium) toont een 

homogeen aankleurende massa met een ‘dural tail’.

A B C
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raal oedeem en de groeisnelheid van het menin-
geoom.23,24,26 De lokalisatie van de tumor en het 
geslacht van de patiënt zijn niet van invloed op de 
groeisnelheid van het meningeoom.

Therapie
De behandeling van meningeomen hangt af van de 
klinische verschijnselen die ermee gepaard gaan, de 
comorbiditeit, leeftijd van de patiënt en de lokalisatie 
en grootte van de tumor. Afhankelijk hiervan kan 
tussen diverse behandelstrategieën worden gekozen. 
Mogelijke behandelingstrategieën zijn ‘watchfull 
waiting’, chirurgische verwijdering, radiotherapie of 
een combinatie hiervan. Daarnaast is nog een klein 
aantal andere therapieën mogelijk.

‘Watchfull waiting’
Asymptomatische meningeomen met een lage groei-
snelheid kunnen conservatief worden behandeld. 
Slechts eenderde van alle asymptomatische meningeo-
men vertoont groei. Van deze groep wordt uiteindelijk 
slechts 20% symptomatisch.13,22,23 Van alle asympto-
matische meningeomen wordt slechts 3,1-6,4% bin-
nen 8 jaar symptomatisch.13 De meeste meningeomen 
worden, ondanks groei, pas symptomatisch boven een 
grootte van 4 cm.13 Daarnaast lijken ouderen boven 
de leeftijd van 70 jaar een hoger risico te hebben op 
het symptomatisch worden van een meningeoom.22 
Wanneer er een groeiversnelling optreedt, massawer-
king ontstaat of symptomen optreden, kan over wor-
den gegaan tot chirurgische behandeling.

Chirurgie
Chirurgie is de primaire behandeling bij snelgroei-
ende, asymptomatische meningeomen of sympto-
matische meningeomen. Ook verdient een chirur-

gische behandeling bij jongeren over het algemeen 
de voorkeur boven een conservatieve behandeling, 
omdat de tumor een langer tijdsbeloop heeft om te 
kunnen groeien. Er wordt altijd gestreefd naar een 
complete resectie. Complete resectie is mogelijk in 
38-80% van de gevallen, afhankelijk van de loka-
lisatie van de tumor.27-29 Tumoren van de schedel-
basis, achterste schedelgroeve, cerebellopontiene 
hoek of tumoren met ingroei in veneuze sinussen 
zijn moeilijk in toto te reseceren. De mate van exci-
sie wordt uitgedrukt in de Simpson-classificatie (zie 
Tabel 4).11,30 Deze maat is significant van invloed op 
het ontwikkelen van een recidief (zie Tabel 5 op pa-
gina 205).
Ondanks de totale resectie ontwikkelt zich in 3,5-
29% van de gevallen een recidief binnen 5 jaar.28,31-

34 De kans op het ontwikkelen van een recidief 
hangt onder meer samen met de histologische gra-
dering van het meningeoom. Van alle WHO graad 
I-meningeomen recidiveert 3-12% binnen 5 jaar. 
Voor WHO graad II- en III-meningeomen is dit 
respectievelijk 27-52% en 39-84% (zie Tabel 6 op 
pagina 206).33,35,36 Wanneer tevens voor de mate 
van resectie wordt gecorrigeerd, recidiveren WHO 
graad I-, II- en III-meningeomen binnen 5 jaar na 
een totale resectie respectievelijk in 1,8-5%, 27,2-
38% en 65-78% van de gevallen (zie Tabel 7 op pa-
gina 206).27,35,37,38 Als convexiteit-meningeomen re-
cidiveren, blijken ze vaker een hogere histologische 
gradering te hebben ontwikkeld dan schedelbasis-
meningeomen.34 
De morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van een 
chirurgische behandeling is afhankelijk van ver-
schillende factoren. De peri-operatieve morbiditeit 
lijkt samen te hangen met ouderdom, comorbiditeit, 
lokalisatie en klinische symptomen van de tumor. 
Yano et al. tonen een peri-operatieve morbiditeit bij 

Tabel 4. Simpson-classificatie voor tumorresectie.11, 30

Simpson graad I-resectie macroscopische verwijdering van de tumor en resectie van zijn aan-

hechting aan de dura en eventueel afwijkend bot

Simpson graad II-resectie Macroscopische verwijdering van de tumor en coagulatie van zijn aan-

hechting aan de dura

Simpson graad III-resectie macroscopische verwijdering van de tumor zonder coagulatie of resectie 

van zijn durale aanhechting of extradurale doorgroei

Simpson graad IV-resectie gedeeltelijke tumorresectie

Simpson graad V-resectie decompressie van de massawerking van tumor/biopt
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4,4% van alle patiënten onder de 70 jaar en 9,3% 
van alle patiënten boven de 70 jaar aan.13 Asymp-
tomatische meningeomen hebben een kleinere kans 
op peri-operatieve morbiditeit dan symptomatische 
meningeomen. Asymptomatische meningeomen 
gelokaliseerd in de convexiteit, falx, parasagittaal of 
sphenoïdaal, hebben een peri-operatieve morbiditeit 
boven de 6%.13 
Factoren die significant van invloed zijn op de totale 
mortaliteit zijn onder andere de mate van resectie, 
ouderdom, comorbiditeit, lichamelijke conditie en 
afwezigheid van epilepsie. Peri-operatieve mortali-
teit wordt met name beïnvloed door de leeftijd van 
de patiënt en de lokalisatie van de tumor. De ‘odds 
ratio’ (OR) voor peri-operatieve mortaliteit is bij 
patiënten boven de 70 jaar 3,0 (95%-betrouwbaar-
heidsinterval (BI) 1,7-5,3) ten opzichte van jongere 
patiënten. Een infratentorieel gelokaliseerd menin-
geoom heeft een OR voor peri-operatieve mortali-
teit van 2,0 (95%-BI 1,03-4,0) in tegenstelling tot 
andere lokalisaties.39 
De mortaliteit in de eerste 30 dagen postoperatief 
is significant gerelateerd aan ouderdom. Een onder-
zoek van Patil et al. toonde bij patiënten boven de 
70 jaar in deze periode een mortaliteit van 12,0%, in 
tegenstelling tot 4,6% van de jongeren.39 Een slech-
te uitkomst, te weten mortaliteit in de vierde tot de 
twaalfde maand postoperatief, is gerelateerd aan de 
postoperatieve complicaties, de postoperatieve con-
ditie van de patiënt en de histologische gradering 
van de tumor. In het tweede tot het vijftiende jaar 
postoperatief zijn de mate van resectie, de pre- en 
postoperatieve conditie van de patiënt, hyperostosis 
en de histologische gradering significant van belang 
voor de uitkomst. Daarnaast hebben meningeomen 
die gelokaliseerd zijn ter hoogte van de rand van het 
os sphenoïdale, processsus clinoïdeus of de sinus ca-
vernosus een slechtere uitkomst.13,28 

Radiotherapie
Een aantal vormen van radiotherapie wordt toege-
past bij meningeomen: conventioneel gefractioneer-
de radiotherapie of stereotactische radiochirurgie. 
Radiotherapie wordt als primaire behandelingsmo-
daliteit én als adjuvante behandeling toegepast. De 
keuze tussen beide vormen van radiotherapie hangt 
onder andere af van de lokalisatie en grootte van de 
tumor en de nabijheid van kritische normale struc-
turen.40 
Primaire radiotherapie kan gegeven worden bij opti-
cusmeningeomen, bij chirurgisch moeilijk bereikba-
re tumoren en bij patiënten die vanwege lichamelij-
ke conditie niet geschikt zijn voor chirurgie.41 In een 
retrospectieve groep van zowel primair bestraalde 
als reeds geopereerde meningeomen werd een per-
centage voor 5-jaars lokale controle bij WHO graad 
I-, II- en III-meningeomen gevonden van respectie-
velijk 93%, 68% en 0%.42 Een recente retrospec-
tieve studie toonde aan dat primaire radiochirurgie 
kan worden overwogen voor de behandeling van 
kleine voor meningeoom verdachte tumoren. Pol-
lock et al. beschrijven dat primaire radiochirurgie 
bij verdenking op een WHO graad I-meningeoom, 
kleiner dan 35 mm in doorsnede, een gelijke prog-
nose geeft als een Simpson graad I-resectie (progres-
sievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) 
na 7 jaar: 95% versus 96%).31 Volgend op dit on-
derzoek hebben zij tevens onderzocht of primaire 
radiochirurgie ook geïndiceerd is voor grotere voor 
WHO graad I-meningeomen verdachte tumoren 
(>10 cm³). Uit dit onderzoek bleek dat primaire ra-
diochirurgie niet geïndiceerd is voor supratentorieel 
gelegen WHO graad I-meningeomen die groter zijn 
dan 10 cm³, vanwege de grote kans op complicaties 
(43% versus 18% bij een schedelbasislokalisatie).43 
In het geval van een supratentorieel gelegen WHO 
graad I-meningeoom die groter is dan 10 cm³, kan 

Tabel 5. De relatie tussen de Simpson-graad voor resectie en recidiefvorming. Hierbij is niet 
onderverdeeld naar histologische gradering.28,31-34

Recidief na 5 jaar Recidief na 15 jaar

Simpson graad I-resectie 3,5-29% 7-10%

Simpson graad II-resectie 4-20% 11-15%

Simpson graad III-resectie 25-66% 37-43%

Simpson graad IV-resectie 44-55% 81-100%

Simpson graad V-resectie 36-50% 63-100%
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voor gefractioneerde radiotherapie of primaire re-
sectie worden gekozen.
Adjuvante radiotherapie kan op indicatie worden 
toegepast na subtotale resecties en recidieven van 
meningeomen en totale resecties van WHO graad 
II- en III-meningeomen.44-49 Bij graad II- en III-
meningeomen tonen verscheidene onderzoeken 
aan dat adjuvante radiotherapie volgend op totale 
en subtotale resectie leidt tot een verbeterde lokale 
controle.47,49-51 Bij atypische en anaplastische me-
ningeomen toonden Hug et al. een 5-jaars tumor-
controle van respectievelijk 38% en 52% aan bij 
patiënten die adjuvante radiotherapie kregen vol-
gend op een totale of subtotale resectie. De 5-jaars 
totale overleving (‘overall survival’, OS) van aty-
pische en anaplastische meningeomen was hierbij 
89% en 51%.51 Een verbetering van de 5-jaars PFS 
bij maligne meningeomen werd gevonden wan-
neer adjuvante radiotherapie gegeven werd na 
totale resectie (57% versus 28% met alleen totale 
resectie).52 Aghi et al. toonden een afname aan 
van recidieven bij in toto gereseceerde atypische 
meningeomen, die adjuvante radiotherapie kregen 
(5-jaars recidiefpercentage 0% versus 41% met al-
leen totale resectie).44 
Omdat radiotherapie ook effectief kan zijn, indien 
toegepast na het ontwikkelen van een recidief, is de 
rol van directe adjuvante radiotherapie bij in toto 
gereseceerde atypische meningeomen niet geheel 
duidelijk. Momenteel lopen diverse prospectieve 

onderzoeken hiernaar vanuit de Radiation Therapy 
Oncology Group (studie 0539) en de European Or-
ganisation for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC; studie 26013/26014). Daarnaast loopt 
momenteel ook een andere studie van de EORTC 
(22042), die het effect onderzoekt van hogere do-
ses adjuvante radiotherapie bij de behandeling van 
WHO graad II- en graad III-meningeomen.
Eenzelfde onduidelijkheid bestaat er over de rol van 
adjuvante radiotherapie bij niet-volledig gereseceer-
de WHO graad I-meningeomen. De 5-jaars PFS 
van WHO graad I-meningeomen was in een re-
trospectief onderzoek 91% bij subtotale resectie met 
adjuvante radiotherapie in tegenstelling tot 38% bij 
alleen subtotale resectie. Door het toepassen van ef-
fectieve salvage-radiotherapie bij groeiende restlae-
sies was de 5-jaars OS in beide groepen echter 90%. 
Mede op grond van de effectieve salvage-radiothe-
rapie wordt adjuvante radiotherapie momenteel niet 
standaard gegeven bij subtotaal gereseceerde WHO 
graad I-meningeomen. 
De kans op en de aard van complicaties die radio-
therapie met zich meebrengt, zijn sterk afhankelijk 
van de lokalisatie en uitgebreidheid van het me-
ningeoom en kunnen worden ingedeeld in acute 
toxiciteit, vertraagde toxiciteit en late toxiciteit. 
Verschijnselen van acute toxiciteit zijn progressief 
hersenoedeem, misselijkheid en braken, radiatie-
dermatitis of alopecia. Vertraagde toxiciteit uit 
zich in somnolentie en passagère neurologische 

Tabel 6. Recidiefkans van het meningeoom op basis van de histologische gradering.  
Hierbij is niet gecorrigeerd voor de mate van resectie.33,35,36

WHO graad I WHO graad II WHO graad III

Recidief na 5 jaar 3-12% 27-52% 39-84%

Tabel 7. Recidiefkans van het meningeoom, gecorrigeerd voor de mate van resectie en de 
histologische gradering.27,35,37,38

WHO graad I WHO graad II WHO graad III

‘Gross total resection’ recidief na 5 jaar 1,8-5% 27,2-38% 65-78%*

‘Sub total resection’ recidief na 5 jaar 11-31% 37-52%** 52-100%*/**

‘Gross total resection’ (GRT) wordt in de literatuur gedefinieerd als een Simpson graad I-, Simpson graad I-II- of Simp-

son graad I-III-resectie. De percentages in de tabel zijn gebaseerd op recidiefvorming na GTR volgens Simpson graad 

I- tot en met I-III-resectie. *=de recidiefperiode loopt bij sommige onderzoeken tot 8 jaar, **=een aantal studies heeft 

recidiefkansen voor WHO graad II- en III-meningeomen samengevoegd.
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klachten. Late complicaties van radiotherapie zijn 
radiatienecrose. De kans op complicaties ten ge-
volge van radiotherapie varieert van 0-17%.53 Uit 
2 recente studies blijkt dat radiotherapie bij me-
ningeoompatiënten op de lange termijn geen groot 
effect lijkt te hebben op het cognitief functioneren 
van deze patiënten.54,55

Overige therapieën
Andere aanvullende therapieën, zoals endovascu-
laire embolisatie, kunnen worden toegepast om de 
tumor preoperatief te verkleinen of het peropera-
tieve bloedverlies te verminderen.1,16,56 Over de rol 

van endovasculaire embolisatie bij de behandeling 
van meningeomen zijn de meningen nog verdeeld. 
Embolisatie leidt tot necrose in de sterk gevasculari-
seerde meningeomen dat tot gevolg kan hebben dat 
de tumor in omvang afneemt.57 Sommige studies 
laten zien dat preoperatieve embolisatie daarnaast 
het peroperatieve bloedverlies vermindert.58 Daar-
entegen tonen andere studies aan dat er slechts een 
afname is van het peroperatieve bloedverlies wan-
neer er een volledige embolisatie van de tumor 
plaatsvindt, hetgeen weer risico’s op complicaties 
met zich meebrengt.56 
In sommige gevallen, wanneer alle andere therapieën 

Aanwijzingen voor de praktijk

Asymptomatisch meningeoom

•	 Eenderde	vertoont	groei	(>1	cm3/jaar), 20% hiervan wordt symptomatisch.

•	 Drie	tot	zes	procent	wordt	binnen	8	jaar	symptomatisch,	ook	zonder	groei.

•	 Een	grootte	van	4	cm	lijkt	een	grens	te	zijn	waarbij	symptomatologie	optreedt.

•	 	Indien	er	geen	groei	of	verschijnselen	zijn,	kan	klinische	en	radiologische	follow-up	plaatsvinden	

 met toenemende intervallen, bijvoorbeeld na 6 maanden, 1 jaar en vervolgens verder uitbreiden.

Bij duidelijke groei of optreden van verschijnselen

•	 Overweeg	behandeling.

Symptomatisch meningeoom

Behandeling van voorkeur is chirurgische resectie in toto: 

•	 	Bij	 indicatiestelling	voor	chirurgie	moet	afgewogen	worden:	de	symptomatologie,	 lokalisatie	van	het	

meningeoom, de te verwachten groeisnelheid, leeftijd van de patiënt en comorbiditeit.

•	 	WHO	graad	I-,	II-	en	III-meningeomen	recidiveren	ondanks	‘gross	total	resection’	binnen	5	jaar	in	

	 respectievelijk	1,8-5%,	27,2-38%	en	65-78%	van	de	gevallen.

(Stereotactische) radiotherapeutische behandeling kan gegeven worden als primaire 

behandeling

•	 Bij laesies, klinisch en radiologisch, verdacht voor opticusmeningeomen.

•	 Bij	chirurgisch	moeilijk	te	bereiken	laesies,	verdacht	voor	meningeoom.

Radiotherapeutische behandeling kan gegeven worden 

•	 	Als	adjuvante	behandeling	bij	WHO	graad	II-	(atypische)	en	WHO	graad	III-	(anaplastische)	

 meningeomen.

•	 Bij	(multipele)	recidiverende	WHO	graad	I-meningeomen.

‘Watchfull waiting’ kan overwogen worden 

•	 	Bij	zeer	langzaam	groeiende	meningeomen,	met	geringe	symptomatologie,	bij	oudere	patiënten	

 en/of ernstige comorbiditeit.
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geen resultaat hebben opgeleverd, worden in onder-
zoeksverband ook progesteronreceptor-antagonisten, 
immunotherapie of chemotherapie gegeven.59 

Conclusie
De behandeling van meningeomen hangt samen 
met hun biologisch gedrag, de histologische grade-
ring en de lokalisatie. Daarnaast spelen de leeftijd 
van de patiënt, comorbiditeit, lichamelijke conditie, 
lokalisatie en de klinische symptomen van het me-
ningeoom een zeer belangrijke rol. Per patiënt dient 
afgewogen te worden of een vorm van interventie 
geïndiceerd is, en zo ja welke vorm. 
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