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Cerebrale caverneuze malformaties (CCM) zijn zeldzame 

intracerebrale vaatafwijkingen, die meestal vóórkomen als 

een solitaire afwijking. Multipele caverneuze malformaties 

worden vooral gezien bij de familiaire vorm.1 2 De meest 

voorkomende klinische verschijnselen zijn epileptische insul-

ten, bloedingen en progressieve neurologische uitval. Met 

name bij malformaties in de hersenstam is er een grote kans 

op recidiverende symptomatische bloedingen.3-5 De diag-

nose wordt gesteld op grond van het karakteristieke beeld 

bij MR-onderzoek, vooral de T2-gewogen gradiënt-echo-

opname, waarop stapeling van deoxyhemoglobine en hemo-

siderine wordt gezien als teken van doorgemaakte bloedin-

gen.6

 Nieuwe therapeutische mogelijkheden en meer inzicht 

in het natuurlijke beloop van de aandoening hebben de be-

slissingen omtrent de behandeling de laatste jaren doen ver-

anderen. Aan de hand van de volgende ziektegeschiedenis 

willen wij de huidige stand van zaken bespreken.

ziektegeschiedenis

Patiënt A, een 58-jarige man, presenteerde zich op de poli-

kliniek Neurologie met evenwichtsstoornissen. Deze waren 

3 weken eerder ontstaan nadat hij gestruikeld en op het 

hoofd gevallen was. Sindsdien was hij onzeker ter been en 

viel hij alle kanten op. Hij had geen klachten van draaidui-

zeligheid, hoofdpijn of misselijkheid. Ook het gehoor, de 

visus en de spraak waren onveranderd. Patiënt had wel 

enkele malen ongewild urineverlies gehad.

 Op 51-jarige leeftijd had hij passagère dubbelbeelden 

gehad op basis van een bloeding uit een caverneuze malfor-

matie in de pons. MR-onderzoek van de schedel liet toen 

een cavernoom in de pons zien en een cavernoom in de 

linker cerebellaire hemisfeer. De verdere voorgeschiedenis 

vermeldde een tonsillectomie en varices. Patiënt rookte 12 

sigaretten per dag en gebruikte geen medicatie. De moeder 

van patiënt was op 63-jarige leeftijd overleden aan een her-

senbloeding, zonder aanwijzing voor een onderliggende 

vaatafwijking. Verder was de familieanamnese negatief voor 

cerebrovasculaire aandoeningen. Hij had één zus, die be-

kend was wegens longcarcinoom. Zijn 24-jarige zoon was 

gezond.

 Bij lichamelijk onderzoek werd een gestoorde koord-

dansersgang gevonden en een dysdiadochokinese van de 

linker hand. Een MR-scan van de hersenen werd aange-

vraagd. Bij controle op de polikliniek voor de uitslag van 

de MR waren de klachten duidelijk toegenomen. Patiënt 

kon niet meer op de benen staan en was vergeetachtig en 

voortdurend incontinent voor urine. Hij had geen hoofd-

pijn, maar braakte ’s nachts en ’s ochtends. De MR toon-

de multipele kleine caverneuze malformaties beiderzijds 

(figuur a) en twee grotere afwijkingen, één ventraal van de 

rechter voorhoorn (zie figuur b) en één craniaal van de vier-

de ventrikel in de pons (zie figuur c). Deze laatste afwijking 

toonde op T1-gewogen opnamen en op ‘fluid attenuated in-

version recovery’(FLAIR)-opnamen centraal een verhoogde 

signaalintensiteit, passend bij een recentere bloeding en 

aan de periferie een signaalloze zone als teken van oude 

bloedingen. Verder werd een dilatatie van de derde ventri-

kel, de temporaalhoorns en de beide zijventrikels gezien, 

duidend op een hydrocefalus. De malformatie nabij de uit-

gang van de aquaduct in de vierde ventrikel had dus recent 

gebloed, met als gevolg een obstructieve hydrocefalus.
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Axiale MRI-beelden van de hersenen van patiënt A: (a) T2-gewogen gradiënt-echo-opname met multipele caverneuze malformaties 

en verwijde zijventrikels; (b) T2-gewogen gradiënt-echo-opname met multipele caverneuze malformaties en een triventriculaire hydro-

cefalus; (c) ‘fluid attenuated inversion recovery’(FLAIR)-opname met verwijde temporaalhoorn beiderzijds, zoals past bij hydrocefalus, 

en een caverneuze malformatie craniaal van de vierde ventrikel als oorzaak van de hydrocefalus met centraal een verhoogde signaal-

intensiteit als teken van recente bloeding.
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 Na opname in het ziekenhuis werd ter ontlasting een 

3-ventriculocisternostomie (perforatie van de bodem van de 

derde ventrikel via endoscopische procedure) verricht, met 

goed resultaat. Hierna verdwenen de klachten veroorzaakt 

door de hydrocefalus, te weten incontinentie, vergeetach-

tigheid en braken, binnen enkele dagen. Ook het lopen ver-

beterde gedeeltelijk en patiënt kon na enkele dagen naar 

huis ontslagen worden.

 Bij controle 3 maanden later had patiënt geen klachten 

meer en was het looppatroon ongestoord. Vanwege de 

lokalisatie van het symptomatische cavernoom, in de her-

senstam, werd van verdere chirurgische behandeling af-

gezien.

beschouwing

Vasculaire malformaties van het brein worden histologisch 

in 4 categorieën verdeeld: arterioveneuze malformaties 

(AVM), capillaire teleangiëctasieën, veneuze malformaties 

en caverneuze malformaties.7 Naast elkaar gebruikte syno-

niemen voor de laatstgenoemde zijn: cavernoom, caverneus 

angioom, caverneus hemangioom en caverneuze malfor-

matie.

 CCM komen meestal sporadisch, maar ook autosomaal 

dominant voor, met een incomplete penetrantie. Deze mal-

formaties worden aangetroffen bij 0,5% van de bevolking 

en vormen 10 tot 20% van de cerebrale vasculaire mal-

formaties. Zowel solitaire als multipele afwijkingen worden 

gevonden. De prevalentie is gelijk bij mannen en vrouwen. 

Cavernomen kunnen op elke leeftijd voorkomen met de 

hoogste incidentie tussen het 20e en het 50e levensjaar. 

Bij de familiaire vorm is er een jongere leeftijd bij presen-

tatie.1 2 5

 Het merendeel van de cavernomen (rond 80%) bevindt 

zich supratentorieel; infratentoriële cavernomen worden 

meestal in de hersenstam aangetroffen (8-22% van het 

totale aantal intracraniële cavernomen).3 8 9 De grootte va-

rieert van minder dan 1 mm tot meer dan 10 cm. De meeste 

symptomatische cavernomen zijn 1-2 cm in diameter.3 8 9

 Bij 10-20% van de patiënten zijn er multipele caverno-

men, over het algemeen bij de erfelijke vorm.3 8 Dit betreft 

een autosomaal dominante aandoening met een hoge pene-

trantie. De meest voorkomende locus is het CCM1-gen, ge-

legen op chromosoom 7q21.2. Andere loci zijn het CCM2- 

en het CCM3-gen, respectievelijk gelegen op chromosoom 

7p13-p15 en 3q25.2-q27. De functie van het eiwit dat door 

het CCM-gen gevormd wordt, is nog niet precies bekend.10 

Multipele afwijkingen worden bij 75% van de patiënten met 

de familiaire vorm gevonden en bij circa 30% van de patiën-

ten met de geïsoleerde vorm.1 3 6 9

 Bij follow-up middels MRI blijkt dat nieuwe CCM kun-

nen ontstaan en dat deze dus niet, zoals vroeger aangeno-

men werd, altijd congenitaal zijn.6 11

 Pathologie. Cavernomen zijn benigne, matig doorbloede 

vasculaire neoplasmata, die bestaan uit sinusoïdale vas-

culaire kanalen, bekleed met een enkele laag endotheel. De 

wanden van deze verwijde vaten zijn dun en bevatten geen 

glad spierweefsel of elastische vezels.3 7 In de lumina kan 

trombosering plaatsvinden, wat leidt tot calcificaties. Het 

omgevende parenchym vertoont tekenen van eerdere micro-

bloedingen, hemosiderineneerslag en soms gliose.

 Diagnostiek. Bij angiografie zijn cavernomen vaak niet 

zichtbaar en ook CT toont geen kenmerkende afwijkingen. 

De diagnose wordt gesteld op basis van het karakteristieke 

beeld bij MR-onderzoek. Dit wordt veroorzaakt doordat 

de cavernomen bloedproducten in verschillende stadia van 

evolutie bevatten. Hierdoor wordt de hyperintense kern om-

geven door een rand met een verlaagde intensiteit, bestaand 

uit hemosiderine en ferritine. Dit wordt vooral goed gezien 

op T2-gewogen opnamen; het beeld wordt omschreven als 

‘popcorn’ of ‘moerbeien’.3-6

 De T2-gewogen gradiënt-echo-opnamen, waarop stape-

ling van deoxyhemoglobine en hemosiderine wordt gezien, 

hebben een opvallend hoge sensitiviteit. Op gradiënt-echo-

opnamen worden cavernomen gezien die op conventionele 

T1- en T2-gewogen opnamen gemist worden.6

 Alhoewel het MR-beeld karakteristiek is, dient de diffe-

rentiaaldiagnose de volgende aandoeningen te omvatten: 

arterioveneuze malformatie, bloeding uit een primaire her-

sentumor of metastase, infectieuze en granulomateuze aan-

doeningen en inflammatoire afwijkingen. De differentiaal-

diagnose van hypo-intense afwijkingen op de gradiënt-

echo-opnamen omvat ook puntbloedingen, diffuse axonale 

schade en contusiehaarden als gevolg van trauma, en daar-

naast nog hypertensie en amyloïdangiopathie.

 Kliniek. Door de variabiliteit in grootte, lokalisatie en 

bloedingsneiging kunnen CCM’s uiteenlopende verschijn-

selen geven. De klachten beginnen meestal tussen het 20e 

en het 40e levensjaar, maar kunnen op elke leeftijd voor-

komen. Cavernomen, zowel solitair als multipel, kunnen 

asymptomatisch zijn. De meest voorkomende klinische ver-

schijnselen van CCM zijn epileptische insulten (30-50%), 

bloedingen (8-37%) en geleidelijk progressieve neurolo-

gische uitval (10-35%).2-4 6 Uitvalsverschijnselen kunnen 

voorbijgaand, blijvend, progressief of recidiverend zijn, 

zodat in zeldzame gevallen een beeld kan ontstaan dat op 

multiple sclerose lijkt, met exacerbaties en remissies.

 Ook hoofdpijn wordt gezien (20-30%), soms migrai-

neus.2 3 8 De meest voorkomende klinische presentatie is 

epilepsie; insulten treden ongeveer 2 maal zoveel op als bij 

patiënten met een AVM op een vergelijkbare lokalisatie.

 Cavernomen met verkalkingen, trombusvorming en kap-

sels zijn meer geneigd om zich te manifesteren met insulten 

dan met grote bloedingen.

 Cavernomen in de hersenstam kunnen hersenzenuw-

uitval geven, oogbolmotoriekstoornissen, hoofdpijn, bra-
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ken, draaiduizeligheid, ataxie en halfzijdig krachts- en ge-

voelsverlies. Deze cavernomen kunnen echter ook klachten 

geven door obstructie van de liquorafvoer: hydrocefalus en 

hiermee gepaard gaand verhoogde intracraniële druk, zoals 

hoofdpijn, sufheid, incontinentie, vergeetachtigheid en 

verwardheid, misselijkheid en braken.3 4 12-14

 Het jaarlijkse bloedingsrisico wordt geschat op 0,7-

3,1%.3 4 9 14 Dit bloedingsrisico is verhoogd bij cavernomen 

in de hersenstam, 2-6,5%.4 8 12-14 Als een cavernoom een-

maal gebloed heeft, stijgt het bloedingsrisico aanzienlijk, 

en wel tot 5-30% per jaar. De meeste studies geven een 

risico op recidiefbloeding van een stamcavernoom aan van 

21-69%, hoewel er ook groepen zijn met een gunstiger prog-

nose, 5-7%.4 8 12-14 De kans op een recidiefbloeding neemt 

af met de tijd en daalt zo’n 2-3 jaar na de eerste bloe-

ding. Vrouwen hebben een hoger bloedingsrisico, mannen 

presenteren zich daarentegen vaker met epilepsie.3 8 Een 

bloeding is zelden levensbedreigend en de patiënt heeft een 

goede tot redelijke prognose. Van belang is of de bloeding 

in het cavernoom optreedt of uit het cavernoom in het her-

senparenchym; niet elke bloeding geeft klinische verschijn-

selen. Een bloeding in het cavernoom is meestal asympto-

matisch.

 Therapie. Chirurgische resectie is de behandeling van 

keuze voor symptomatische cavernomen bij refractaire 

epilepsie, of ter preventie van een bloeding of recidief-

bloeding. Excisie van de afwijking zorgt voor een betere 

aanvalscontrole bij de meerderheid van de patiënten. Vaak 

zijn zelfs anti-epileptica niet meer nodig.3

 Na het optreden van een bloeding is het doel van opera-

tie het voorkómen van een recidiefbloeding; hiertoe dient 

het cavernoom in toto verwijderd te worden. De operatie 

vindt meestal binnen 4-6 weken na een bloeding plaats, als 

de toestand van de patiënt gestabiliseerd is.3 8 15 De moge-

lijkheid van resectie is afhankelijk van de lokalisatie van het 

cavernoom. Asymptomatische cavernomen worden gecon-

troleerd met beeldvorming en cavernomen met asymptoma-

tische bloedingen, vaak binnen de afwijking, worden alleen 

verwijderd bij jonge patiënten, als ze toenemen in grootte 

en supratentorieel gelegen zijn.3 6 9 15

 Cavernomen in de hersenstam worden geopereerd bij 

progressieve uitval, recidiverende symptomatische bloedin-

gen of bloedingen met massawerking, indien de afwijking 

goed bereikbaar is, dit wil zeggen < 2 mm van het oppervlak 

van de stam of op de bodem van de 4e ventrikel.3 4 8 9 15 Het 

percentage blijvende morbiditeit door operatie van stam-

cavernomen wordt wisselend aangegeven in de literatuur, te 

weten 4,3-38.3 4 8 13-15 De mortaliteit loopt uiteen van 0-4,3% 

binnen een periode van 0,5-5 jaar. Bij de conservatieve 

behandeling van een symptomatisch stamcavernoom zijn 

beide ook niet gering: de morbiditeit is dan 0-42% en de 

mortaliteit 0-8%. Bij oppervlakkig gelegen cavernomen be-

draagt de gecombineerde morbiditeit en mortaliteit 0-3%.

 Gammaknifebehandeling en stereotactische bestraling 

zijn andere mogelijkheden ter behandeling van symptoma-

tische inoperabele cavernomen, bijvoorbeeld bij een lokali-

satie in de hersenstam of diep in de basale kernen. De stan-

daarddosis voor behandeling van een AVM geeft bij CCM 

een matige respons en veel complicaties. Bij lagere doserin-

gen van 12-15 Gy zijn er weinig complicaties en is er een 

reductie in het recidiefrisico van bloeding 2 jaar na de be-

straling.16-18 Bij 45-85% van de patiënten met epilepsie 

neemt de aanvalsfrequentie af.

conclusie

Cerebrale cavernomen kunnen zich manifesteren met een 

scala aan klachten door hun lokalisatie, omvang of het op-

treden van bloedingen. Indien het cavernoom in de hersen-

stam gelokaliseerd is, kan dit een hydrocefalus tot gevolg 

hebben. MRI is het diagnosticum van voorkeur. Hierop 

wordt een hyperintense kern gezien, omgeven door een 

hypo-intense ring. Vooral gradiënt-echo-opnamen zijn ge-

voelig wat betreft aantal en uitgebreidheid van de afwijkin-

gen en laten vaak multipele hypo-intense afwijkingen zien. 

Patiënten die geen symptomen hebben, worden gecontro-

leerd met MRI. Excisie van symptomatische, goed bereik-

bare cavernomen wordt aanbevolen, met als alternatief 

radiochirurgie.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 27 juli 2005

Literatuur

1 Rigamonti D, Hadley MN, Drayer BP, Johnson PC, Hoenig-Rigamonti 
K, Knight JT, et al. Cerebral cavernous malformations. Incidence and 
familial occurrence. N Engl J Med. 1988;319:343-7.

2 Labauge P, Laberge S, Brunereau L, Levy C, Tournier-Lasserve E. 
Hereditary cerebral cavernous angiomas: clinical and genetic features 
in 57 French families. Société Française de Neurochirurgie. Lancet. 
1998;352:1892-7.

3 Bertalanffy H, Benes L, Miyazawa T, Alberti O, Siegel AM, Sure U. 
Cerebral cavernomas in the adult. Review of the literature and analy-
sis of 72 surgically treated patients. Neurosurg Rev. 2002;25:1-53.

4 Kupersmith MJ, Kalish H, Epstein F, Yu G, Berenstein A, Woo H, et al. 
Natural history of brainstem cavernous malformations. Neurosur-
gery. 2001;48:47-53.

5 Labauge P, Brunereau L, Levy C, Laberge S, Houtteville JP. The natural 
history of familial cerebral cavernomas: a retrospective MRI study of 
40 patients. Neuroradiology. 2000;42:327-32.

6 Lehnhardt FG, von Smekal U, Rückriem B, Stenzel W, Neveling M, 
Heiss WD, et al. Value of gradient-echo magnetic resonance imaging 
in the diagnosis of familial cerebral cavernous malformation. Arch 
Neurol. 2005;62:653-8.



  Ned Tijdschr Geneeskd 2005 12 november;149(46) 2581 

7 Gault J, Sarin H, Awadallah NA, Shenkar R, Awad IA. Pathobiology 
of human cerebrovascular malformations: basic mechanisms and 
clinical relevance. Neurosurgery. 2004;55:1-16.

8 Wang CC, Liu A, Zhang JT, Sun B, Zhao YL. Surgical management 
of brain-stem cavernous malformations: report of 137 cases. Surg 
Neurol. 2003;59:444-54.

9 Vinas FC, Gordon V, Guthikonda M, Diaz FG. Surgical management 
of cavernous malformations of the brainstem. Neurol Res. 2002;24:
61-72.

10 Verlaan DJ, Laurent SB, Sure U, Bertalanffy H, Andermann E, Ander-
mann F, et al. CCM1 mutation screen of sporadic cases with cerebral 
cavernous malformations. Neurology. 2004;62:1213-5.

11 Agazzi S, Maeder P, Villemure JG, Regli L. De novo formation and 
growth of a sporadic cerebral cavernous malformation: implications 
for management in an asymptomatic patient. Cerebrovasc Dis. 2003;
16:432-5.

12 Mathiesen T, Edner G, Kihlstrom L. Deep and brainstem cavernomas: 
a consecutive 8-year series. J Neurosurg. 2003;99:31-7.

13 Fritschi JA, Reulen HJ, Spetzler RF, Zabramski JM. Cavernous mal-
formations of the brain stem. A review of 139 cases. Acta Neurochir 
(Wien). 1994;130:35-46.

14 Porter RW, Detwiler PW, Spetzler RF, Lawton MT, Baskin JJ, Derksen 
PT, et al. Cavernous malformations of the brainstem: experience with 
100 patients. J Neurosurg. 1999;90:50-8.

15 Esposito P, Coulbois S, Kehrli P, Boyer P, Dietemann JL, Rousseaux P, 
et al. Place de la chirurgie dans le traitement des cavernomes du tronc 
cerebral. Resultats d’une etude multicentrique portant sur 30 cas. 
Neurochirurgie. 2003;49:5-12.

16 Liscak R, Vladyka V, Simonova G, Vymazal J, Novotny jr J. Gamma 
knife surgery of brain cavernous hemangiomas. J Neurosurg. 2005;
102(Suppl):207-13.

17 Kim MS, Pyo SY, Jeong YG, Lee SI, Jung YT, Sim JH. Gamma knife 
surgery for intracranial cavernous hemangioma. J Neurosurg. 2005;
102(Suppl):102-6.

18 Liu KD, Chung WY, Wu HM, Shiau CY, Wang LW, Guo WY, et al. 
Gamma knife surgery for cavernous hemangiomas: an analysis of 
125 patients. J Neurosurg. 2005;102(Suppl):81-6.

Abstract

Balance disorder and subacute hydrocephalus due to haemorrhage in a 
cerebral cavernous malformation. – A 58-year-old man presented with a 
balance disorder, followed by progressive memory disturbance, urinary 
incontinence and vomiting. MRI of the brain revealed multiple cavernous 
malformations, with recent haemorrhage from one of them, in the brain-
stem, causing a hydrocephalus. After treatment for the hydrocephalus, 
the symptoms resolved quickly. Cerebral cavernomas may cause epileptic 
seizures, haemorrhaging and progressive neurological deficits. Diag-
nosis is on the basis of the typical MRI pattern of a hyperintense core, sur-
rounded by a hypointense rim of old blood. Treatment consists of surgery 
if the lesion is easily accessible and can be completely removed. Other 
options are gamma-knife surgery, stereotactic radiotherapy and conser-
vative treatment.
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