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Meningiomen zijn de meest voorkomende hersentumoren. Deze tumoren ontstaan uit cellen in de 
meningen, de bekleding van de hersenen en het ruggenmerg. Dit proefschrift gaat over radiologische 
en chirurgische aspecten van meningioomchirurgie.  

 

Een algemene inleiding wordt gegeven in Hoofdstuk 1, waarin epidemiologie, radiologische aspecten 
(zoals ‘dura tail sign’), Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificatie, prognose en behandelopties 
voor meningiomen worden beschreven. Ook wordt de 60-jaar oude Simpson-score voor de mate van 
chirurgische resectie uiteengezet. Deze Simpson-score wordt nog altijd gebruikt.  

 

In Hoofdstuk 2 beschrijven we een op magnetische resonantie (MR) gebaseerd beoordelingssysteem 
om de radiologische mate van resectie te beschrijven. Deze radiologische mate van resectie hebben 
we vergeleken met de mate van meningioom resectie volgens de chirurg (Simpson-score). De intraclass 
correlatie coëfficiënt en de absolute overeenstemming tussen de radiologische en chirurgische 
beoordeling wat betreft de mate van resectie waren over het algemeen goed. Uit de resultaten kwam 
naar voren dat chirurgen de mate van resectie wel overschatten. Anderzijds kunnen vroege 
postoperatieve veranderingen op de MR-scan een overschatting van de resterende tumor geven. De 
relevantie van mogelijke postoperatieve resttumor en de invloed hiervan op recidiefkans en prognose 
moet verder onderzocht worden.  

 

Hoofdstuk 3 gaat over een studie waarin we biopten hebben genomen van de dural tail en de 
radiologisch normale dura rondom meningiomen. Biopten van de dural tail toonden tumorinfiltratie in 
38%, terwijl biopten van de radiologisch normale dura tumorinfiltratie toonden in 13% van de WHO 
graad I tumoren. Voor WHO graad II tumoren vonden we tumorcellen in alle biopten van zowel de 
dural tail als de radiologisch ogenschijnlijk normale dura. Bij atypische (WHO II) meningiomen kunnen 
tumorcellen dus verder in de dura geïnfiltreerd zijn dan we zouden verwachten op basis van 
preoperatieve MR-scan. Als een chirurg de mate van resectie van een WHO II meningioom overschat 
(hoofdstuk 2) en er geen postoperatieve MR-scan wordt uitgevoerd, wordt postoperatieve 
radiotherapie waarschijnlijk niet gegeven bij. Dit kan een verhoogd risico op lokale recidieven tot 
gevolg hebben.  

 

Of een meningioomoperatie succesvol is geweest, hangt af van de mate van tumorresectie en de 
klinische uitkomst wat betreft complicaties, morbiditeit en mortaliteit. Vanwege de stijgende 
levensverwachting zal het aantal oudere patiënten met een meningioom toenemen. Er is aangetoond 
dat de incidentie van benigne (WHO I) meningiomen twee keer zo hoog is voor ouderen > 85 jaar als 
voor volwassenen van 65-69 jaar oud. In de studie zoals beschreven in Hoofdstuk 4 hebben we 
onderzocht of preoperatieve variabelen en postoperatieve klinische uitkomst na meningioomchirurgie 
verschillen tussen volwassenen < 65 jaar en volwassenen ≥ 65 jaar. We vonden geen significant verschil 
in mortaliteit, aantal complicaties en langetermijnuitkomst tussen beide leeftijdsgroepen. Op korte 
termijn (6-12 maanden na meningioom resectie) was de klinische uitkomst voor 65+ minder goed dan 
voor volwassenen < 65 jaar. Maar bij patiënten met een follow-up van 12 tot 18 maanden was dit 
verschil niet langer aanwezig. Daarnaast vonden we dat patiënten in de leeftijdsgroep ≥ 65 jaar vaker 
thuiszorg nodig hadden of tijdelijke opgenomen moesten worden in een verpleeg-of 
revalidatiecentrum in vergelijking met patiënten < 65 jaar. Dit benadrukt dat leeftijd geen contra-
indicatie voor chirurgie hoeft te zijn. Wel moeten zorgverleners patiënten en hun familieleden 
zorgvuldig informeren over de langere tijd die ouderen nodig hebben om te herstellen van een 
operatie.  

 



Een ander belangrijk aspect voor patiënten die een meningioomoperatie ondergaan, is het cognitief 
functioneren en de gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL) na de operatie. In Hoofdstuk 
5 bestudeerden we de associatie tussen preoperatief hersenoedeem en postoperatief cognitief 
functioneren en HRQOL bij patiënten die vijf maanden eerder waren geopereerd aan een WHO graad 
I meningioom. We vonden dat patiënten met een WHO graad I meningioom met veel preoperatief 
hersenoedeem meer risico liepen op beperkingen in cognitief functioneren op de langere termijn in 
vergelijking met patiënten met weinig of geen preoperatief oedeem. We zagen geen verschil in HRQOL 
tussen beide patiëntengroepen.  

 

In Hoofdstuk 6 hebben we een systematische review en meta-analyse uitgevoerd om te beoordelen 
of Positron Emission Tomography (PET) preoperatief gebruikt kan worden om de WHO graad van een 
meningioom te voorspellen. Preoperatieve informatie over het risico op maligniteit beïnvloedt de 
besluitvorming omtrent indicatie en timing voor chirurgie. Bovendien kan het de mate van resectie die 
de chirurg nastreeft beïnvloeden. Na het samenvoegen van de resultaten concludeerden we dat 
glucoseconsumptie van meningiomen zoals zichtbaar op 18F-FDG PET-scan gebruikt kan worden om 
preoperatief een inschatting te maken van de WHO-graad van een meningioom.  

 

In Hoofdstuk 7 bediscussiëren we de onderzoeksresultaten en geven we een perspectief voor 

toekomstig onderzoek. 


