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Voorwoord

Bij het verschijnen van dit proefschrift wil ik in de eerste plaats mijn ouders 
gedenken. Dat ik hun persoonlijk thans niet meer van mijn waardering en 
dank blijk kan geven, betreur ik zeer.

Het is mij niet mogelijk, hier allen te danken, die aan mijn vorming heb
ben bijgedragen, doch deze dank geldt in het bijzonder U, oud-hoogleraren, 
hoogleraren en docenten van de medische en natuurphilosophische faculteit 
dei Rijksuniversiteit te Utrecht.

Hooggeleerde Sille vis Smitt, hooggeachte promotor, U bent degene ge
weest, die door Uw grote didactische gaven mijn belangstelling voor de 
neurologie hebt gewekt. Ik ben U zeer dankbaar voor het feit, dat U mij de 
gelegenheid bood mij later onder Uw leiding in dit specialisme te bekwamen.

Bij de bewerking van dit proefschrift heb ik voortdurend op Uw hulp en 
belangstelling kunnen rekenen. Uw verhelderende kritiek heeft de bespre
kingen, die ik met U mocht hebben, voor mij tot een zeer instructieve 
dialoog gemaakt, waarvoor ik U zeer veel dank verschuldigd ben.

Door de nauwe samenwerking die ik, als chef de clinique, met U had, 
is in de loop der jaren een persoonlijke band gegroeid, waarvoor ik U zeer 
erkentelijk ben.

Hooggeleerde Rümke, ik acht het een voorrecht, in Uw kliniek te zijn 
opgeleid. Tijdens de patienten-bespreking, destijds nog in kleine kring, gaf 
U ons de gelegenheid, zeer nabij van Uw brede visie op de psychiatrie kennis 
te nemen, waarbij vooral de somatische aspecten voor de toekomstige neuro
loog van onschatbare waarde zijn. De sprankelende associaties, waartoe de 
psychiatrische casuïstiek U vaak bracht, zijn mij steeds bijgebleven.

Hooggeleerde Verbiest. De samenwerking tussen neurochirurgie en neuro
logie, zoals deze in de Utrechtse kliniek bestaat, kan ten voorbeeld strekken. 
De dagelijkse ontmoeting van deze verwante disciplines met in zeker opzicht 
zo uiteenlopende ‘wapenrusting’, is van grote instructieve waarde. Voor Uw 
bereidwilligheid, een gedeelte van het ontwerp van dit proefschrift met Uw 
opbouwende kritiek te commentariëren, ben ik U zeer dankbaar. De vriend
schappelijke verhouding, die er met U en de Uwen bestaat, stel ik zeer op 
Prijs.

Hooggeleerde Professor de Vries. De grote toewijding, waarmede Gij uw 
laak verricht, doet ons jongeren vaak beschaamd staan. Persoonlijk heb
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VOORWOORD

ik ook thans weer ervaren, dat U steeds bereid bent, ons van Uw grote 
kennis en ervaring te laten profiteren.

Hooggeleerde Biemond. Gaarne wil ik U danken voor Uw bereidwillig
heid, mij gelegenheid te bieden, ervaringen uit de Amsterdamse neurolo
gische kliniek in dit proefschrift op te nemen.

Hooggeleerde Kamp. De samenwerking van de beide kinderafdelingen 
in de psychiatrisch-neurologische kliniek heeft, vooral door Uw stimu
lerende invloed, een deugdelijke vorm gekregen. Ik ben U hiervoor zeer 
erkentelijk, alsmede voor de goede verstandhouding en vriendschap waarop 
deze samenwerking is gebaseerd.

Zeergeleerde Keuter. Destijds hebt U in het voorwoord van Uw proef
schrift gesteld, dat de sfeer in onze kliniek mede gebonden is aan mijn 
persoonlijkheid. Ik ben er echter zeker van, dat U er de onmisbare kleur aan 
geeft. Deze onmisbaarheid geldt tevens voor het klinische werk. Dat U 
bereid was, en gelegenheid vond, bij de illustratie van dit proefschrift te 
helpen, beschouw ik als een bewijs van onze vriendschap, die ik zeer 
op prijs stel.

Zeergeleerde Storm van Leeuwen. Uw bereidwilligheid, om ons steeds 
weer in de problematiek van de electro-encephalogratie te willen voorlichten, 
wordt door ons allen zeer gewaardeerd. Voor Uw hulp bij de bewerking van 
de electro-encephalografische gegevens, die in dit proefschrift ter sprake 
komen, alsmede voor onze goede samenwerking, ben ik U zeer dankbaar.

Zeerervaren Nijdam. Door onze overeenkomstige functies in de kliniek 
zijn wij in de loop der jaren vele malen met elkaar in aanraking gekomen. 
Uw spirituele natuur maakt het trouwens moeilijk, aan U voorbij te gaan. 
De goede verstandhouding, die er tussen de psychiatrische en de neurolo
gische kliniek bestaat, is vooral gebonden aan Uw voorbeeldige collegialiteit. 
Ik hoop, dat onze vriendschappelijke relatie nog vele jaren mag voortduren.

Zeerervaren Laan. Bij het bewerken van dit proefschrift maakte ik dik
wijls gebruik van de roentgenologische verslagen, die destijds door U zijn 
opgesteld. Gedurende de jaren, waarin U aan de neurologische kliniek 
verbonden was, heb ik herhaaldelijk van Uw grote neuro-roentgenologische 
kennis en ervaring mogen profiteren. Ik stel het op prijs, U daarvoor nog 
eens in het bijzonder dank te zeggen.

Zeerervaren Groen en zeergeleerde Sedee. U beiden dank ik voor Uw 
bereidwilligheid mij bij de bewerking van otologische gegevens te willen 
adviseren.

Zeergeleerde Bijl. Het correctiewerk van dit proefschrift was bij U in 
goede handen. Dat deze hulp uit langdurige vriendschap resulteert, stemt 
mij zeer gelukkig.

De collegae-stafleden van de neurologische kliniek ben ik zeer erkentelijk 
voor de harmonie en goede collegialiteit, waarin wij vele jaren met elkaar 
mochten werken.

Collega van Boheemen dank ik voor de hulp bij neuro-roentgenologische
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problemen, die bij de bewerking van dit proefschrift ter sprake kwamen-
Bij het bestuderen en ordenen van de gegevens uit de ziektegeschiedenis, 

sen mocht ik veel hulp ondervinden van collega Los en collega Ossentjuk.
Geleerde Heer Stam. Uw hulp bij het verzamelen van de literatuur was 

voor mij van grote betekenis. Voor de wijze, waarop U dit tijdrovende en 
vaak moeilijke speurwerk verricht, ben ik U zeer dankbaar.

Geachte Mejuffrouw de Boer. De opvatting, dat in de neurologie het 
begrip ‘centrum’ verlaten is, blijkt gelogenstraft te worden door Uw aan
wezigheid in de kliniek. Wanneer men Uw territoor zou uitschakelen, zouden 
namelijk ongetwijfeld zeer bepaalde functiestoornissen optreden. Ik prijs 
me gelukkig, dat U, ondanks Uw centrale regulerende functie, bereid was 
het type-werk van het manuscript te verzorgen. Ik ben U daarvoor zeer 
dankbaar.

Geachte Mevrouw Schuytvlot en Mevrouw van Vliet. U beiden wil ik zeer 
hartelijk danken voor Uw spontane medewerking bij het opsporen van 
literatuur en voor Uw geduld ten aanzien van mijn verplichtingen.

Mevrouw Guikink dank ik voor het verzamelen van de gewenste ziekte
geschiedenissen uit het door haar goed geordende archief, en Mejuffrouw 
Jansen voor haar administratieve hulp.

Geachte Heer Piso. De fotografische afbeeldingen in dit proefschrift zijn 
van Uw hand. De voortreffelijke kwaliteit maakt het overbodig, ze te sig
neren. Zeer veel dank.

Geachte Mevrouw Ligterink. Voor Uw voortdurende hulp bij het ordenen 
en corrigeren van de schetsen voor het manuscript ben ik U zeer dankbaar.

Geachte Mevrouw Jansen en Mejuffrouw Enderman. U beiden zeer veel 
dank voor Uw bereidwilligheid het precisiewerk van de bibliografie voor 
Uw rekening te nemen.

Tenslotte dank ik allen, die bij de correcties van de drukproeven behulp
zaam waren, in het bijzonder Mevrouw Jennekens, collega Jennekens, 
collega Jansen en collega Willemse.
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DEEL I

HOOFDSTUK I

HISTORISCH OVERZICHT

HOOFDSTUK II

PATHOLOGISCHE ANATOMIE EN PATHOGENESE 
VAN HET ACUSTICUSNEURINOOM





HOOFDSTUK I

Historisch overwicht

Het is moeilijk zelfs bij benadering aan te geven, welke mededeling in de 
literatuur als de eerste beschrijving van het acusticusneurinoom kan 
worden beschouwd. Dit hangt samen met het feit, dat klinische gegevens 
veelal onvolledig zijn. Bovendien was men op macroscopisch-anatomische 
observatie aangewezen, hetgeen voor het identificeren van deze tumoren 
bijzondere moeilijkheden bood. Men neemt wel aan, dat Sandifort te Leiden 
in 1777 in zijn Observationes Anatomico-Pathologicae een dergelijke tumor 
heeft beschreven.* De plaatsbeschrijving en de macroscopisch-anatomische 
feiten die hij geeft, lijken weinig twijfel open te laten, temeer daar hij met 
enkele eenvoudige schetsen het aspect van de tumor, ook op doorsnede, 
aangeeft en tevens de verhouding tot de gehoorzenuw duidelijk uiteenzet. 
Interessant is zijn mededeling, dat de tumor obstructie gaf van het foramen 
waardoorheen de gehoorzenuw in het rotsbeen treedt; en tevens, dat het 
niet mogelijk was, deze zenuw van de tumor vrij te prepareren. Het mediale 
deel van de tumor reikte tot het proximale deel van de medulla oblongata, 
was daarmee adhaerent, maar er wel gemakkelijk van los te maken. Op 
doorsnede toonde de tumor, zoals de schets ook aangeeft, twee verschillende 
weefselstructuren, nl. een buitenste laag van vaste consistentie, terwijl het 
binnenste gedeelte van de tumor van weke consistentie was, waarin enkele 
verspreide harde partikels lagen. Het enige klinische gegeven dat hij ver
meldt, luidt: ‘Aderat itaque hoc in casu surditas causa, in cerebri concep- 
taculo latens, ad quam nee medicamenti, nee manui accessus dabatur... ’ 
De patient was dus blijkbaar doof geweest.

Merkwaardig is, dat Cushing in zijn monografie Tumors of the Nervus 
Acusticus (1917), na eerst uiteengezet te hebben dat een waarneming als 
door Sandifort gedaan, niet eerder in de literatuur te vinden is, naar aan
leiding van een soortgelijke waarneming door Lévéque-Lasource in 1810, 
opmerkt: ‘It is quite possible that here too, as in Sandifort’s case, the 
tumor was a meningeal endothelioma and not an acoustic tumor proper.’

In het geval van Lévéque-Lasource was de tumor, die als fibreus werd 
gekwalificeerd, gelegen bij de porus acusticus internus en met het rotsbeen

* Eduard Sandifort werd op 14 november 1742 te Dordrecht geboren. Hij werd op 1 juli 
1772 benoemd tot hoogleraar in de Genees-, Ontleed- en Heelkunde aan de Leidsche Uni-
versiteit.
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HISTORISCH OVERZICHT

stevig verbonden. De N. acusticus was hier echter niet ernstig beschadigd, 
doch alleen opzij gedrukt. Ook de chronologische ontwikkeling der sympto
men wees niet op een primaire aandoening van de N. acusticus. De anato
mische waarneming bij dit geval wijkt dus wel enigszins af van die van 
Sandifort. De moeilijkheid deze tumoren nauwkeurig te identificeren, 
kwam hier reeds duidelijk naar voren. Het toont tevens aan, dat men de ge
gevens van vóór de tijd van de microscopische anatomie met grote reserve 
moet hanteren. Cushing merkte later bij de bespreking van de endotheliomata 
van de achterste schedelgroeve (meningeomen dus) op: ‘It is my impression 
that a histological study would have shown that Sandifort’s case was 
probably of this character.’

In 1822 vermeldt Wishart dan, waarschijnlijk als eerste, een geval van 
dubbelzijdige acusticustumor.

Dit betrof een jongen van 21 jaar, die reeds bij de geboorte blind was en 
scaphocefalie had. Er ontwikkelden zich tumoren van het schedeldak; boven
dien werd hij aan beide oren doof. Wishart opereerde deze tumoren van het 
schedeldak en vond in de diploë gelegen weke tumoren, die met dura bekleed 
waren. Door wondinfectie stierf de patient. Bij obductie bleek, dat er vooral 
langs de falx cerebri en het septum cerebelli walnoot-grote tumoren aanwezig 
waren en tevens vele tumoren bij de uittredingsplaatsen van de hersen- 
zenuwen. Ook waren er tumoren bij de intredingsplaats van de N.VII en 
N.VIII in de meatus acusticus internus.

Zoals Cushing later uiteenzette, was dit waarschijnlijk een geval van multi
pele endotheliomen (meningeomen), gecombineerd met centrale neurofi- 
bromatose.

Het fraaist beschreven geval uit die tijd is van Charles Bell en John 
Whiting (1830).

Het betrof hier een vrouw, die sinds twee en een half jaar een linkszijdige trige- 
minusneuralgie had, waarbij zich bovendien een verminderde gevoeligheid van 
de linker gelaatshelft had gevoegd. Later kreeg zij nekpijn, linkszijdige perifere 
facialisparese, gehoorvermindering links en dysartrische spraak. Zij over
leed tenslotte ten gevolge van slik- en ademhalingsmoeilijkheden. De sectie 
toonde een duiveëi-grote tumor, ten dele cysteus, gelegen tussen pons, linker 
cerebellumhemisfeer en achterzijde van het rotsbeen, waarmee de tumor 
hecht verbonden was en er zich tevens in uitbreidde. De N. facialis en N. acus
ticus (door Whiting respectievelijk portio dura et portio mollis van de N.VII 
genoemd) waren bij de hersenstam goed herkenbaar, maar gingen al spoedig 
in het tumorweefsel verloren, zodat ze ter hoogte van de porus acusticus 
internus niet meer aantoonbaar waren.

Cushing noemt dit de eerste goede klinische mededeling van wat zonder 
twijfel een acusticustumor is geweest. Deze mededeling van Bell en Whiting 
was bewonderenswaardig, omdat ze in deze vorm gedaan werd in een tijd, 
toen de kennis van de cerebrale localisatie nog beperkt was, het ophthal- 
mologisch onderzoek nog niet werd verricht en de cellulair-pathologie nog 
niet bestond.
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Klassieke beschrijvingen zijn ook die van Cruveilhier (1830) en van 
Weiglein (1840). De laatste geeft niet alleen een goed ziekteverslag, maar 
ook een beschrijving van de arrosie van het rotsbeen door de tumor zelf 
en de secundaire veranderingen aan de schedel door algemene drukver- 
hoging, als verwijding van de sella turcica en verdunning van het schedeldak 
met plaatselijke perforatie van hersenweefsel door de binnenvlakte van de 
schedel (door Weiglein ‘fungi medulläres’ genoemd).

Cruveilhiers mededeling vindt men in vrijwel alle latere overzichts
artikelen over dit onderwerp vermeld. Ze geeft een nauwkeurige ziektege
schiedenis van een meisje van 26 jaar, dat in de loop van zes jaar een reeks 
van symptomen ontwikkelde, beginnend met linkszijdige gehoorvermin- 
dering, heftige hoofdpijn, visusvermindering, na twee jaar gevolgd door 
linkszijdige facialisspasme en een toenemend visusverlies, dat binnen enkele 
maanden tot blindheid leidde. Zes jaar na het begin van de klachten ont
stonden reuk- en smaakstoornissen en tevens paraesthesieën in de rechter 
wang.

Bij obductie werd een grote tumor gevonden, gelegen tussen de linker
zijde van de pons, de linkerhelft van het cerebellum en de medulla oblongata. 
Door een steel (‘pédicule considérable’) was de tumor met het rotsbeen 
verbonden. Er was een groot, onregelmatig begrensd defect in de achter
wand van het rotsbeen en tevens bestond een verwijde en sterk gedestru- 
eerde sella turcica. De tumor had de N. acusticus en de N. facialis volkomen 
vernietigd ter plaatse van hun intreding in het rotsbeen, terwijl de N. trige
minus als een plat lint over de voorzijde van de tumor gespannen lag. De 
6e hersenzenuw was onbeschadigd. De Nn. optici waren geatrofieerd, de 
linker N. olfactorius eveneens. Er bestond hydrocephalus internus, de 
tabula interna van de schedelbasis was op verschillende plaatsen gearrodeerd 
en de foramina optica waren afgeplat waardoor de Nn. optici gecompri
meerd werden.

Dit geval toont ons hoe een brughoektumor beginnend met eenzijdig 
gehoorverlies, aanleiding geeft tot een reeks van symptomen, waarvan 
sommige veroorzaakt zijn door directe inwerking van de tumor (functie
stoornis N. VIII, N. VII, N. V en arrosie van het rotsbeen), andere samen
hangen met algemene intracraniële drukverhoging door hydrocephalus 
mternus (versterkte impressiones van de tabula interna, voornamelijk 
van de schedelbasis; verwijding van de sella turcica; uitval van reuk en ge
zichtsvermogen). De tumor was van ‘nature fibreuse’ en toonde geen 
maligne degeneratie. Volgens Cruveilhier ging de tumor waarschijnlijk 
niet van het rotsbeen zelf uit, maar van het gedeelte van de dura, dat in de 
meatus acusticus internus reikt. De opvallend grote steel van de tumor 
toonde enkele tekenen van ossificatie. De holte, door de tumor in het 
rotsbeen gemaakt, verenigde de meatus acusticus internus, het foramen 
]ugulare en de canalis caroticus; de meatus internus was niet afzonderlijk 
te herkennen. Evenals Weiglein’s geval geeft deze mededeling van Cruveil-
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hier een fraai voorbeeld, hoe in de tijd toen men deze tumoren nog niet 
chirurgisch behandelde, de ontwikkeling van dit ziektebeeld was. Men 
moet zich wel verbazen over het feit dat Cushing aannam dat dit een 
geval van primaire acusticustumor was, terwijl hij ertoe neigt, Sandifort’s 
geval er niet toe te rekenen. In de eerste plaats heeft Cruveilhier deze 
ziektegeschiedenis beschreven onder het hoofd: ‘maladies de la dure-mère’, 
hetgeen reeds impliceert, dat hij zelf goede grond had, dit geval als een 
tumor van de meningen te beschouwen. In de tweede plaats zou men thans, 
op grond van klinische ervaring, de afbeelding die Cruveilhier van de tumor 
en van de destructie van het rotsbeen geeft, niet als karakteristiek be
schouwen voor een acusticusneurinoom, doch ernstig rekening houden 
met de mogelijkheid, dat het een meningeoom van de brughoek was. Cushing 
zegt echter in zijn monografie: ‘Little can be added today to this remark
able, clinical and pathological report of Cruveilhier’s ... many of these 
observations have since been remade supposedly for the first time’. Het 
toont echter, mijns inziens, dat men voorzichtig moet zijn de zeer oude 
waarnemingen scherp te willen rubriceren. Ze houden overigens hun grote 
betekenis voor de bestudering van de brughoektumoren in het algemeen 
en laten ons al onmiddellijk zien, dat deze—van verschillende aard en 
oorsprong—klinisch veel overeenkomst kunnen tonen.

Carl Gustav von Lincke gaf in 1837 in zijn Handbuch der Ohrenheilkunde 
een overzicht van de tumoren van de gehoorzenuw, die tot dan in de litera
tuur waren beschreven. Daarbij noemt hij een geval van Boyer (1835), dat als 
‘tumeur encephaloïdes cancéreuse’ werd aangeduid. Deze tumor lag tegen 
de pons en had alle naburige hersenzenuwen samengedrukt. Bovendien was 
deze tumor in de porus acusticus internus gedrongen en had dit kanaal belang
rijk verwijd, zodat de daarin verlopende zenuwen sterk atrophisch waren.

Toynbee beschrijft in 1853 een min of meer toevallige bevinding 
bij de sectie van een 73-jarige man, die gedurende twintig jaar doof was. 
Beiderzijds waren er tekenen van ernstige otosclerose. Links in de meatus 
acusticus internus bevond zich een tumor ter grootte van een kleine erwt, 
die enerzijds door een strengetje verbonden was met de N. vestibularis, 
anderzijds door een kleine uitloper met de cochlea. De tumor had een 
gelatineuze consistentie, waarin zenuwbundeltjes te herkennen waren. 
Deze waarneming is bijzonder belangrijk, omdat ze het acusticusneurinoom 
toont in een zeer vroeg stadium en tevens aanwijzingen geeft over de ont
staanswijze van deze tumor. Bovendien wordt door Toynbee dit geval 
reeds aangeduid als ‘neuroma of the auditory nerve’.

Rokitansky schreef nog in 1855 in zijn Lehrbuch der Pathologische Ana
tomie: ‘Das Neurom kommt entweder vereinzelt oder in gröszerer, ja in 
sehr grosser Anzahl, an allen Nerven mit Ausschlusz des Olfactorius, Opticus 
und Acusticus vor.’ Deze opvatting werd, wat betreft de N. acusticus, 
reeds in 1858 door Virchow weerlegd. Deze wijdde een grote studie aan de 
microscopische anatomie van neuromen.
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Door Wood (1829), Descot (1826) en Cruveilhier (1835) waren al mede
delingen gedaan over verschillende typen van zenuwgezwellen, doch 
Virchow heeft getracht hierin, vooral op grond van microscopisch onder
zoek, een exacte indeling te bereiken (Das Wahre Neurom, 1858). In zijn 
boek Die Krankhafte Geschwülste (1863-1865) komt hij tot een nadere 
beschrijving van tumoren, die uitgaan van de hersenzenuwen. Hij geeft 
daarbij een fraaie uiteenzetting over de klinische symptomen van het 
neuroom, dat van de N. faciahs, of, wat zijns inziens vaker voorkomt, 
van de N. acusticus uitgaat en doet dan verslag van een door hemzelf 
waargenomen geval bij een 36-jarige man. Het autopsieverslag luidt:

Bei der Autopsie fanden sich ausser einer tuberkulösen Gonitis Lungen- und 
Darmtuberkulose zahlreiche Cysticerken an der Dura und Pia mater, ins
besondere einer in der Sella turcica, der die Hypophysis comprimirt hatte, 
und ein anderer im Thalamus. Ausgedehnte Pachymeningitis haemorrhagica; 
leichter Hydrocephalus ventric. Links unter dem Kleinhirn eine kleinhühnerei
grosse, plattovale Geschwulst am Acusticus, welche das Kleinhirn, den Pons 
und den Trigeminus stark zurückgedrängt und abgeplattet hatte und welche 
durch eine Oeffnung in der Dura gegen das Felsenbein hervortrat. Letzteres 
war in der Gegend des Meatus audit, int. stark atrophirt: im Eingang zum 
Meatus fand sich eine Aushöhlung von | cm. im Durchmesser, wo der Knochen 
ganz blossgelegt und feingrubig, nach oben verdünnt und stellenweis perforirt 
war. Auf einem Durchschnitt hatte die Geschwulst eine massige, etwas un
gleiche Consistenz; namentlich war sie sowohl am Umfange, als an einigen 
Stellen im Innern härter, während andere Stellen ein leicht durchscheinendes 
Aussehen, hie und da sogar eine gallertige Beschaffenheit darboten. Gefässe 
traten zahlreich hervor; an mehreren Stellen sah man ältere hämorrhagische 
Färbungen. Das Gewebe erschien da, wo es am reinsten hervortrat, geradezu 
hirnartig, am meisten der weissen Substanz vergleichbar, nur mehr faserig. 
Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass die Haupttheile aus feinen, 
blassen Fasern zusammengesetzt waren, welche bündelförmig zusammen
lagen, sich im Grossen wenig kreuzten, und an manchen Stellen kaum eine 
Intercellularsubstanz wahrnehmen Hessen. An anderen Stellen dagegen traten 
in erheblicher Zahl grössere Kernzellen, an mehreren ziemlich grosse Spindel
zellen hervor, so dass der Habitus mehr und mehr dem eines Sarcoma fusi- 
cellulare sich näherte. An dem linken Auge fand sich ausserdem eine grubige 
Vertiefung an der Macula lutea und um dieselbe eine stark bräunliche Fär
bung; von da zu der Papilla optici lief ein weisslicher Streif.
Dieser Fall scheint mir unzweifelhaft als ein wahres Neurom mit stellen
weisem Uebergang zu Sarkom aufgefasst werden zu müssen. Ich möchte 
glauben, dass im Grossen dieser Bau für die Acusticus-Sarkome typisch 
ist.

Deze mededeling wordt wel eens als de eerste microscopisch-anatomische 
beschrijving van de acusticustumor beschouwd.

Op grond van de beschikbare literatuurgegevens komt mijns inziens 
De Baerensprung de eer toe, als eerste een nauwkeurig microscopisch- 
anatomische beschrijving van een neurinoom in de brughoek te hebben 
gegeven, en wel in zijn dissertatie Observationes microscopicae de penitiore 
tumor um nonnullorum structura (1844).
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Hij vermeldt de obductie van een 40-jarige vrouw waarvan de klinische ge
gevens slechts schaars waren. Ze had reeds lange tijd een rheumatisch hart
lijden en overleed aan een apoplexie. Enige tijd voor haar dood kreeg ze 
heftige hoofdpijn en rechtszijdig oorsuizen.
Bij hersensectie vond hij een kersgrote tumor die rechts in de brughoek ge
legen was en een kleine holte had veroorzaakt ter plaatse waar de Nn. facialis 
en acusticus in het foramen acusticum internum traden. Deze zenuwen waren 
gecomprimeerd (patiënte had klachten van oorsuizen!). Het was niet met 
zekerheid vast te stellen van welke zenuw deze tumor was uitgegaan. Op 
grond van de microscopische bevindingen sprak De Baerensprung van 
‘neuroma.’

Hoewel men dus de anatomie van deze tumoren beter leerde kennen, bleef 
de naamgeving zeer onduidelijk en vaak tegenstrijdig, hetgeen samen
hing met het feit, dat de cellulairpathologie niet over dermate specifieke en 
gedifferentieerde onderzoekmethoden beschikte, dat de gevonden structuren 
nader te analyseren waren. Het aantal waargenomen gevallen, waarbij ook 
anatomisch onderzoek was gedaan, nam snel toe. De pathologisch-anato
mische diagnoses waren zeer uiteenlopend. Foerster, 1862 (‘Sarkom’), 
Brückner, 1867 (‘Glioma’), Boettcher, 1871 (‘Fibrosarcoma’), Voelkel, 
1875 (‘Myxosarcoma’), Klebs, 1877 (‘Neuroglioma’), Stevens, 1879 (‘Sar
coma’), Gomperz, 1890 (‘Fibrosarcoma’), Krepuska, 1894 (‘Gliofibroma’), 
Anton, 1896 (‘Fibrosarcoma’).

Enkele hiervan verdienen in dit historisch overzicht nader vermeld te 
worden, o.a. het geval van Voelkel. Het betrof een meisje van 9 jaar, dat 
twee weken vóór de opneming in het ziekenhuis heftig ging braken, een 
linkszijdige perifere facialisparese kreeg en bovendien een abducensparese. 
Later trad vermindering van de gehoorscherpte van het linker oor op. 
Bij obductie werd links bij de pons Varoli een gelatineuze tumor gevonden, 
die zonder afgrenzing in de pons overging.

Het microscopisch onderzoek werd ‘wegens incompetentie van de patho- 
loog-anatoom’ niet verricht(I). Dit geval is daarom interessant, omdat 
men reeds op grond van het klinische beeld en de macroscopisch-anatomi- 
sche bevindingen deze tumor niet tot de acusticustumoren zou rekenen, 
terwijl dit in de literatuur herhaaldelijk wel gebeurt. Het is waarschijnlijk 
een secundair in de brughoek gegroeide tumor, die van de hersenstam was 
uitgegaan.

Van historische betekenis is ook de mededeling van Stevens (1897). Het 
betrof eveneens een jong meisje (17 jaar), dat reeds vanaf haar 14e jaar 
klachten had van hardhorendheid (links volkomen doof, rechts verminderd 
gehoor). Er bestonden stuwingspapillen, een diplopie door parese van beide 
Mm. recti externi. Zij overleed ten gevolge van ‘meningitis’. Bij obductie 
bleek een grote tumor tussen linker cerebellumhemispheer en achterzijde van 
het os petrosum te bestaan.

Deze tumor zette zich met een uitstulping voort in de verwijde linker 
meatus acusticus internus. Daar was de gehoorzenuw niet te herkennen.
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Aangezien de uitloper van de tumor de plaats van de N. acusticus in de 
inwendige gehoorgang innam, meende hij, gezien het microscopisch aspect, 
met een ‘sarcoma’ van de N. acusticus te doen te hebben. Het microscopisch 
onderzoek toonde namelijk een weefsel van regelmatig gebundelde, elkaar 
dwars kruisende vezels, veel spoelcellen met lange en korte uitlopers, veel 
vaten en ook bloedingen. De fibrillen van het proximale deel van de N. 
acusticus gingen verspreid in de tumor over en waren ook in de tumor 
hier en daar nog te herkennen. Het distale deel van de N. acusticus was te 
gronde gegaan. Gelet op deze gegevens mag men wel concluderen, dat 
hier een neurinoom van de N. acusticus bestond. De aanduiding ‘sarcoma’ 
voor deze microscopische gegevens was destijds min of meer gebruikelijk. 
Dit geval van Stevens is, na de mededeling van De Baerensprung en van 
Virchow, één van de duidelijkste en anatomisch het best onderzochte 
gevallen.

Stevens had reeds tijdens het leven van de patient de localisatie van 
de tumor vastgesteld en tot operatie geadviseerd. Het is de eerste maal, 
dat de operabiliteit van deze tumoren ter sprake werd gebracht. In 1890 
wees Oppenheim, naar aanleiding van een fraaie klinische beschrijving van 
een tumor van de achterste schedelgroeve, die, zoals ook de obductie 
aantoonde, ongetwijfeld een acusticustumor moet zijn geweest, op de nood
zaak van nauwgezette topografische diagnostiek, omdat men reeds enkele 
gevallen van tumor cerebri, zij het met andere localisatie, met succes had 
geopereerd.

In 1894 gaf Krepuska een overzicht van twaalf gevallen van acusti
custumor uit de literatuur en voegde er een eigen waarneming aan toe. 
Er ontbreekt een goede ziektegeschiedenis, maar hier was de tumor kinder- 
vuist-groot, de meatus acusticus internus sterk verwijd en de tumor was 
doorgegroeid in het labyrinthkapsel en tevens naar de canalis caroticus. Hij 
geeft ook een microscopisch-anatomisch verslag van de tumor en meent dat 
het een gliofibroma van de acusticus was. Hij beschouwde het zelf als de 
eerste nauwkeurige pathologisch-anatomische beschrijving van een derge
lijke tumor, met name omdat hier ook het gehoor en evenwichtsorgaan 
waren onderzocht. Er bestond nl. een atrofie van de modiolus van de 
lamina spiralis ossea. Zoals wij zagen, had Cruveilhier de uitbreiding van 
deze tumoren naar de canalis caroticus ook reeds beschreven. Krepuska’s 
mededeling is echter daarom van groot belang, omdat men ook rekening 
moet houden met het feit, dat hier, evenals in Cruveilhier’s geval, de tumor 
misschien niet primair van de N. acusticus is uitgegaan, doch, zoals ook 
Henschen veronderstelt, een endothelioom is geweest.

Dit zou ook een verklaring geven voor de ‘infiltratieve’ groei tot in het 
labyrinth, hetgeen voor een acusticustumor zeer ongewoon is. Endo- 
theliomen in de achterste schedelgroeve zouden een enkele maal ook uit 
kunnen gaan van de arachnoideale celinsluitsels, die gelegen zijn in de 
kleine zakvormige voortzetting van de dura in de meatus acusticus inter-
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mis. Cushing zegt dat hij zelf geen endothelioom van de meningen in de 
meatus acusticus heeft waargenomen, maar dat deze zijns inziens wel 
voorkomen. De waarneming van Virchow bewees dit, naar zijn mening. 
Virchow had nl. in zijn boek Die Krankhafte Geschwülste een geval be
schreven, waarbij een moerbei-grote weke tumor bij de ingang van de 
meatus acusticus internus werd gevonden. De N. facialis en N. acusticus 
waren gecomprimeerd. Hij beschrijft het als een ‘psammom’ van de dura 
bij de ingang van de meatus acusticus internus. De tumor had zich ook 
over een korte afstand in de gehoorgang voortgezet. Fester beschreef in 
1878 in een artikel Zur Kasuistik der Psammome am Zentralnervenapparat 
een soortgelijke waarneming.

Volgens Virchow behoren deze psammomen tot de fibromen of de fibro- 
sarcomen, hetgeen weer verwarring geeft, omdat hij het acusticusneurinoom 
ook aanduidt met ‘Sarkom’ en wel op grond van het weefselverval dat hij 
bij deze tumoren waarnam. Cushing zegt in 1917: ‘for so far as I am aware 
psammoma bodies are not found in true acoustic tumors, though in all 
probability corpora amylacea may occur.’

Tenslotte mogen hier nog genoemd worden twee waarnemingen van 
Anton (1896), die zowel klinisch als histologisch als duidelijke gevallen 
van acusticusneurinoom mogen worden beschouwd (door hem fibrosar
coma genoemd). In één van deze gevallen waren er veranderingen in het 
inwendige oor, voornamelijk degeneratie en atrophie van de canalis gang- 
lionaris van het slakkenhuis en veranderingen in de binnenste en buitenste 
haarcellen van het orgaan van Corti. Het was een vrij grote tumor en 
Anton meent, dat de druk van de tumor op de nervus acusticus tot deze 
veranderingen aanleiding had gegeven.

Omstreeks 1900 waren deze tumoren al zo vaak het onderwerp van grondige 
studie geweest, dat men zich een vrij goed beeld ging vormen van de klini
sche symptomatologie en de bevindingen bij obductie. Bovendien meende 
men op grond daarvan dat het gerechtvaardigd was te trachten ze operatief 
te behandelen. Von Monakow (1900) ondersteunde deze opvatting op 
grond van waarnemingen aan de sectietafel bij patiënten, die aan een 
acusticusneurinoom waren overleden. Hij meende, dat de ontwikkeling der 
symptomatologie gemakkelijk verklaarbaar was uit de bevindingen bij de 
sectie en dat deze tevens zo karakteristiek was, dat de diagnose tijdens het 
leven gemakkelijk te stellen moest zijn. Bovendien wees hij er op, dat deze 
tumoren bij de sectie gemakkelijk vrij te prepareren waren, zodat het risico 
van de operatie in vergelijking tot andere tumoren van de achterste schedel- 
groeve zijns inziens niet groot was. De tumoren van de achterste schedel- 
groeve werden nl. in die tijd over het algemeen nog als een ‘noli me tangere’ 
beschouwd. Zo beschreef Von Bergmann (1900) hoe van twaalf patiënten 
die een achterste-schedelgroeve trepanatie hadden ondergaan, er reeds 
vijf tijdens de operatie aan shock stierven. Von Monakow meende, dat het
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fibrosarcoom en het neurofibroom van de achterste schedelgroeve—uit
gaande resp. van de dura mater of de N. acusticus—geen ondankbare 
objecten voor operatieve behandeling zouden blijken te zijn.

De meningen waren overigens in vele opzichten verdeeld, vooral ten 
aanzien van de interpretatie van vroegere mededelingen. Dit hield voor
namelijk verband met het pathologisch-anatomisch onderzoek, dat in vele 
gevallen onvolledig was (door het ontbreken van microscopische anatomie) 
en dat tevens tot verwarrende conclusies leidde, omdat de gebezigde metho
diek nog geen gedetailleerde en gespecificeerde analyse van de pathologisch
anatomische bevindingen toeliet. Uit het tot nu toe gegeven overzicht komen 
beide bezwaren o.i. wel reeds naar voren.

Sternberg accentueerde een en ander nog eens duidelijk in een publicatie 
in 1900, waarin hij een overzicht gaf van de gevallen uit de literatuur. Na- 
een kritische beschouwing meent hij te mogen concluderen, dat er op dat 
tijdstip maar dertien anatomisch geverifieerde gevallen van ‘sogenannte 
Akustikustumoren’ in de literatuur waren beschreven. Hij wijst ook duidelijk 
op de moeilijkheden van de pathologisch-anatomische diagnostiek. Hij 
meent dat Foerster in 1862 de eerste goede beschrijving van een acusti- 
custumor gaf. Dit moge van anatomisch standpunt gezien het geval zijn 
(hoewel, zoals uit het bovenstaande gebleken is, er reeds vóór 1862 be
langrijke anatomische gegevens over deze tumoren bekend waren), van 
klinisch standpunt gezien bood het geval van Foerster bijzonder weinig 
gegevens, zodat over de relatie van deze twee facetten weinig informatie 
is te krijgen. Sternberg wijst er op, dat in de literatuur overeenstemming 
bestaat over de ligging en macroscopische bouw van deze tumoren.

‘Die Tumoren sind von ovaler oder rundlicher Gestalt, von der Grösse einer 
Nuss, eines Taubeneies bis eines kleinen Apfels, haben eine leicht unebene bis 
höckerige Oberfläche, graugelbe oder graurötliche Farbe, sind in typischer 
Weise in der hinteren Schädelgrube an der hinteren Fläche der Felsenbein
pyramide gelagert und betten sich in die seitliche Brückengegend, in die 
vordere Kleinhirnperipherie, in der Gegend der Flocke und eventuell in die 
Brückenarme des Kleinhirns ein, diese Theile verdrängend und comprimirend, 
so dass ein förmliches Bett für den Tumor gebildet wird, haben weder mit 
dem Gehirn noch mit der Dura oder dem Knochen einen Zusammenhang, 
sondern hängen meist nur mit dem Acusticus zusammen, der sich bis an ihre 
Oberfläche, manchmal auch ins Innere verfolgen, in einzelnen Fällen auch 
gar nicht mehr nachweisen lässt. Die Geschwülste sind theils von ziemlich 
harter Consistenz, seltener derb elastisch, theils stellenweise weicher mit 
gallertigen Antheilen, bestehen aus einem graurötlichen oder mehr grau- 
weissen und gelblichen Gewebe, in dem sich häufig mit frischen oder ver
änderten Blutgerinseln gefüllte Hohlräume, Cysten, finden.’

Ook Stemberg vestigt er nog eens de aandacht op, dat de histologische 
structuur van deze tumoren verschillend wordt aangegeven: ‘Gliofibrom, 
Gliom, Neurogliom, Spindelzellensarkom, Fibrosarkom, Fibropsammom.’ 
Volgens Sternberg zijn het meng-gezwellen, waarin glia en bindweefsel
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(met bloed- en lymphvaten) zijn te vinden. De meer gliomateuze gezwellen 
tonen soms spoelvormige cellen, waardoor de diagnose spoelcellensarcoom, 
of fibrosarcoom, gemakkelijk zou kunnen worden gesteld. Al naar gelang 
het ‘accent’ in het betreffende preparaat kunnen zijns inziens bovengenoemde 
namen ontstaan. Een wat uitgebreider onderzoek van meerdere preparaten 
zou in vele gevallen—naar het inzicht van Sternberg—de microscopische 
diagnostiek van deze tumoren exacter benaderen. Zijn er verkalkingen in de 
tumor, of is er een duidelijke concentrische rangschikking van de spoelcellen, 
dan meent hij met durasarcomen (meningeomen dus) te doen te hebben. 
Sternberg stelt ook het probleem van de pathogenese, waarbij hij de 
theorie ontwikkelt, dat deze tumoren zich vormen uit de embryonale 
resten van de zgn. ‘Nervenleiste’ (gangliënlijst of neurale lijst, zie fig. 
pag. 29). Deze bevindt zich tijdens de embryonale ontwikkeling beiderzijds 
ter hoogte van de omslagplooi van de neurale wal naar het ectoderm en 
uit deze neurale lijst vormen zich de zgn. dorsale hersenzenuwen (trige
minus, facialis, acusticus, glossopharyngeus en vagus). Het is inderdaad 
opvallend dat neurofibromen zich vrijwel alleen aan bovengenoemde hersen
zenuwen voordoen. De voorkeur van deze tumoren voor de N. acusticus is 
daarmede nog niet verklaard. Wij komen later bij de bespreking van de 
pathogenese nog op deze en andere theorieën voor het ontstaan van het 
acusticusneurinoom terug. Het werk van Sternberg is bijzonder belangrijk 
omdat het trachtte door microscopisch-anatomische studies de brughoek- 
tumoren nader te differentiëren, waartoe een grote behoefte bestond, aan
gezien dit op grond van de klinische gegevens en de bevindingen aan de 
sectietafel lang niet altijd mogelijk was.

In het klinische gedeelte wijst Sternberg op het feit, dat de acusticus- 
tumoren lange tijd symptoomloos kunnen blijven; ook wanneer er hard
horendheid bestaat, blijft dit lange tijd onopgemerkt. Soms treedt plotseling 
verergering op ten gevolge van bloeding of circulatiestoornissen. Vaak 
arrodeert de tumor langzamerhand het bot, met name in het gebied van de 
porus acusticus internus, waardoor deze verwijd wordt. Sternberg spreekt 
van ‘sogenannte Geschwülste des Acusticus.’ Zijns inziens hebben deze 
tumoren nl. soms slechts zijdelings of eerst secundair verbinding met de 
N. acusticus.

In 1902 publiceerde Hartmann een artikel over de kliniek van deze 
tumoren. Zijn topografische beschrijving geeft nauwkeurig het gebied aan 
waarin deze tumoren zich voordoen, door hem ‘recessus acustico-cerebel- 
laris’ genoemd. Zij zouden z.i. meestal van de N. acusticus uitgaan. Het 
ziektebeeld is, in het begin althans, gekarakteriseerd door een sterke ner
veuze doofheid. De mate daarvan staat op dat ogenblik nog in zeer 
sterke tegenstelling tot de functiestoornissen van de zijde van de andere 
nerveuze structuren in de achterste schedelgroeve. Hij meent, dat de neuro
loog verplicht is, deze tumoren nauwkeurig te diagnostiseren, omdat ze 
volgens hem voor chirurgische therapie toegankelijk zullen blijken te zijn.
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Hartmann geeft een duidelijke differentiële diagnostiek van de zgn. 
acusticustumor ten opzichte van cerebellum-, pons- en schedelbasis- 
tumoren.

Van even grote betekenis was de publicatie van Henneberg en Koch in 
1902, getiteld: Über centrale Neurofibromatose und die Geschwülste des 
Kleinhirnbrückenwinkels {Acusticusneurinome). Hierin wordt allereerst 
enige casuïstiek gegeven van de algemene neurofibromatose met intra- 
craniële uitbreiding. Bovendien beschrijven zij de anatomische verschillen 
die er huns inziens bestaan tussen de algemene neurofibromatose en de 
solitaire neurofibromen van de hersenzenuwen (zie Hoofdstuk 2). Ook 
wijzen zij op het voorkomen van de centrale neurofibromatosis met multipele 
‘Fribropsammome’ van de dura. Zij menen, dat ds oorsprong van deze 
neurofibromen moeilijk te achterhalen is; vaak zouden ze niet met de 
hersenzenuwen verbonden zijn. Ook menen zij, op grond van literatuur
studie van veertig gevallen, dat de symptomatologie veel minder karak
teristiek is dan sommige onderzoekers, b.v. Von Monakow, dit trachten 
voor te stellen. Henneberg en Koch stellen daarom voor, van cerebello
pontine tumor of van Kleinhirnbrückenwinkeltumor te spreken, een aan
duiding die volgens hen niets prejudiceert wat betreft uitgangspunt en 
histologische bouw. De origine van deze tumoren is, zeggen zij, niet, zoals 
Sternberg meent, in de ‘Nervenleiste’, maar in een ‘Primitivbündel’ van 
de zenuw (zie pag. 31). Bij toenemende groei van de tumor kan deze 
zich van de oorspronkelijke zenuw losmaken, waardoor de tumor vrij naast 
de zenuw waarvan ze uitging, kan komen te liggen.

De auteurs beschrijven dan de symptomatologie en waarderen elk symp
toom op zijn betekenis voor de diagnostiek van dit ziektebeeld. Verschil 
in grootte en vorm van de tumor, plaats van oorsprong en de mate van 
compressie en verdringing veroorzaken echter volgens hen zeer uiteen
lopende klinische ziektebeelden. Ook mag men niet uit het oog verliezen, 
dat de zo fraaie klinische beelden in de literatuur beschreven, zoals b.v. in 
het geval van Bell en Whiting, alleen konden worden waargenomen, omdat 
men deze tumoren conservatief behandelde en men het gehele ziektebeeld 
dus tot volledige ontwikkeling zag komen. Zij merken op:

‘Aus dem Angeführten ergiebt sich bereits zur Genüge, dass das Krankheits
bild, welches die Geschwülste des Kleinhirnbrückenwinkels hervorrufen, viel
fache Variationen bieten. Abgesehen von der Parese des Acusticus, die 
durchaus nicht immer das Initialsymptom bildet, findet sich keine Krank
heitserscheinung, die als absolut regelmässig vorkommend bezeichnet werden 
könnte. Dazu kommt als weiterer die Diagnose erschwerender Umstand, dass 
auch in seiner vollständigen Ausbildung der Symptomencomplex durchaus 
nicht als pathognomonisch für die in Rede stehenden Tumoren erachtet 
werden kann. Geschwülste, die vom Felsenbein (Osteosarkome), oder von der 
Dura desselben (Psammome, Sarkome)—das Os petrosum bildet eine Prä- 
dilectionsstelle für Geschwulstbildungen—ausgehen und in den Kleinhirn-
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brückenwinkel vorwachsen, können das gleiche Krankheitsbild wie dieselben 
bedingen, ebenso Tumoren (Gliome), die in einer Hälfte oder vorwiegend in 
einer Hälfte des Pons und des Cerebellum selbst sich entwickeln und nach 
einer Seite der hinteren Schädelgrube sich ausdehnen.’

Voor de tijd, waarin de roentgenologie van het rotsbeen nog niet bestond, 
enigszins exact otologisch onderzoek ontbrak en de operabiliteit van deze 
tumoren nog slechts schoorvoetend overwogen werd, was het standpunt 
van Henneberg en Koch als actueel te beschouwen. Mocht de term ‘Klein- 
hirnbrückenwinkeltumor’ in eerste instantie als een vervaging van een 
bestaand begrip worden gezien, zij bood anderzijds de mogelijkheid en 
stimuleerde daartoe zelfs, om bij de diagnostiek reeds van stonde af aan 
rekening te houden met andere tumoren, die zich vrijwel identiek kunnen 
manifesteren.

Eenzelfde gedachte ontwikkelde Ziehen in een, in 1905 verschenen, 
artikel. Hij spreekt van tumoren van de ‘Akustikusregion.’ Hij wijst erop, 
hoe voorheen de tumoren van de achterste schedelgroeve niet nader gedif
ferentieerd schenen te kunnen worden. In de tien voorafgaande jaren 
waren er echter zijns inziens, wat betreft de kennis van de localisatie der 
cerebrale functies binnen de achterste schedelgroeve, belangrijke vorde
ringen gemaakt, zodat het mogelijk werd bepaalde klinische beelden te 
onderscheiden. Hierbij duidde Ziehen o.i. vrijwel zeker op het werk van 
Luciani en ook van Babinski, wat betreft de functie van het cerebellum; 
het onderzoek van Stewart en Holmes over het differentiëren van extra- 
en intracerebellaire tumoren en waarschijnlijk tevens op de studies van 
Bezold over het onderzoek van functiestoornissen van het gehoor.

Ziehen maakte al, op grond van klinische beelden, de volgende indeling:

1. tumoren van het cerebellum zelf;
2. intrapontine tumoren (meestal tuberkel of gliosis);
3. tumoren van het rotsbeen (cholesteatoom e.d.);
4. tumoren van de trigeminus-uittredingsplaats;
5. tumoren van de acusticus-uittredingsplaats.

Hij meent, dat men spoedig in staat zal zijn, nog andere ziektebeelden af 
te grenzen, zoals b.v. tumoren van de plexus chorioideus lateralis (papil- 
loom, sarcoom, angiosarcoom), tumoren van de medulla oblongata en 
aneurysmata van de arteria basilaris. Ook verwacht hij, dat het in de toe
komst mogelijk zal blijken, enkele van de bovengenoemde groepen nog 
nader te differentiëren, b.v. bij de tumoren van het cerebellum onderscheid 
te maken tussen oppervlakkige en dieper gelegen tumoren en tevens tussen 
vermistumoren en tumoren van de hemispheer. Hij meent, dat de aanduiding 
‘acusticustumor’ niet aan te bevelen is, omdat dan ook de—klinisch belang
rijk afwijkende—tumoren van de N. acusticus in het verloop van de zenuw 
door het rotsbeen er toe gerekend zouden moeten worden. Ook hij pleit voor 
de term ‘brughoektumor’ omdat deze tumoren inderdaad in de ‘angulus
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pontis’ of het ‘receptaculum pedunculorum’ gelegen zijn. Ziehen gaf dus al 
een zeer fraaie indeling van processen in de achterste schedelgroeve, die zich 
onder het beeld van ‘Kleinhirnbrückenwinkeltumor’ kunnen voordoen, 
alsmede een nauwkeurige analyse van de verschillende symptomen en de 
betekenis daarvan voor de differentiële diagnostiek, o.a. wat betreft het 
differentiëren van intrapontine en extrapontine processen. Ziehen acht 
een nauwgezette diagnostiek van de brughoektumoren zeer noodzakelijk, 
omdat vele van deze processen langzamerhand voor operatie toegankelijk 
lijken.

Hij vermeldt tenslotte de geschiedenis van een patient, bij wie op grond 
van rechtszijdige perceptie-doofheid, homolaterale vestibularis-stoornis, 
lichte stoornis van de N. V en N. VII, hoofdpijn en stuwingspapillen, de 
diagnose gesteld werd op tumor in de omgeving van de uittredingsplaats 
van de rechter N. acusticus. Deze patient werd door Fedor Krause, vier 
weken vóór Ziehen deze mededeling deed, met succes geopereerd, waarbij 
de klinische diagnose werd bevestigd. Ziehen besluit: ‘Soviel ergibt sich 
schon jetzt, dasz das Dogma von der absoluten Intangibilität der Geschwül
ste der hinteren Schädelgrube einer wesentlichen Einschränkung bedarf.’ 
Krause deelde in 1906 in een vergadering van het Deutsche Gesellschaft 
für Chirurgie mede, dat de patient het toen, acht maanden na de operatie, 
zeer goed maakte.

Zonder twijfel moet Sir Victor Horsley van het National Hospital te 
Londen, als één van de eersten worden beschouwd, die met succes een 
brughoektumor hebben geopereerd. In het verslag van het fraaie onderzoek, 
dat Stewart en Holmes gedaan hebben inzake ‘the Symptomatology of 
Cerebellar Tumours’ (1904) vermelden zij de ziektegeschiedenissen van een 
aantal patiënten dat door Horsley was geopereerd wegens een tumor in de 
achterste schedelgroeve.

In 1903 opereerde Horsley een 39-jarige man, die sinds een paar jaar klachten 
had van onzekere gang, en de laatste ij jaar bovendien beiderzijds occipitaal 
hoofdpijn had. Ook braakte hij. Ongeveer een jaar tevoren merkte hij op, dat 
hij doof was aan het linker oor. De laatste tijd verminderde zijn gezichtsver
mogen en ging hij moeilijk spreken (langzaam en onduidelijk).
De symptomatologie wees op een linkszijdig proces in de achterste schedel
groeve. Bij operatie werd een harde, ronde tumor gevonden van ongeveer 
3i cm diameter in de linker achterste schedelgroeve, gelegen onder het 
cerebellum en in de omgeving van de 7e-8e hersenzenuw. De patient was zeven 
maanden na de operatie weer in staat alleen te lopen, waarbij hij slechts wat 
naar links afweek. Zoals uit de literatuur blijkt, heeft Horsley in de jaren 
1904-1905 nog enkele andere patiënten met een brughoektumor met succes 
geopereerd.

Andere in de literatuur vermelde pogingen tot operatie van deze tumoren, 
zoals van Jaffé (1896), Stieglitz (1896) en Saenger (1899) zijn historisch van 
weinig betekenis. Het zijn pogingen tot operatieve behandeling van ruimte-
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innemende processen in de achterste schedelgroeve, zonder dat men zich 
een goede voorstelling had gemaakt of had kunnen maken van de situatie, 
die men bij operatie zou aantreffen. De originele mededelingen tonen, dat de 
patient tijdens de operatie overleed, of dat men de operatie voortijdig 
moest staken. In de literatuur vindt men ook de mededeling van Winkler 
en Rotgans (1902) genoemd, over een patient, die door Guldenarm in 1893 
werd geopereerd. Uit de originele mededeling blijkt, dat men ante opera- 
tionem de diagnose had gesteld op tumor van de linker cerebellumhemis- 
pheer, met druk op de hersenstam. Bij operatie bleek een noot-grote tumor 
in de linker brughoek te bestaan die ten dele zeer hard, ten dele cysteus 
was. Deze tumor kon worden verwijderd, doch de patient overleed na 
twee dagen.

McGillavry was de eerste in Nederland die een brughoekgezwel met goed 
gevolg opereerde (1917).

In 1907 deelden Oppenheim en Borchardt de resultaten mede van zes 
door Borchardt geopereerde patiënten met een brughoektumor, waarvan 
twee operaties met succes werden bekroond. Ze merken op, dat de operatie 
vele risico’s biedt en vermelden, dat drie van de zes patiënten, die voor 
operatie werden voorgedragen, bij binnenkomst in het ziekenhuis reeds blind 
waren. Naar aanleiding daarvan wijzen zij op de wenselijkheid van vroeg
tijdige diagnostiek.

In 1909 en 1910 gaf Alagna in een reeks artikelen betreffende ‘les tumeurs 
de l’acoustique’, een bijzonder goed overzicht over de stand van zaken op 
dat ogenblik. Hieruit valt af te leiden, dat: 1) de klinische symptomatologie 
vrij goed bekend was; 2) de mogelijkheid tot chirurgische behandeling van 
deze tumoren was aangetoond; 3) in verband met het sub 2 genoemde een 
vroegtijdige diagnostiek zeer noodzakelijk was; 4) men andere processen 
in de brughoek kende, die zich daar primair ontwikkelden of er zich secun
dair in uitbreidden en waarvan de symptomatologie veel overeenkomst 
toonde met die van de acusticustumor; 5) in pathogenese en pathologische 
anatomie van de acusticustumor nog onvoldoende inzicht bestond, hetgeen 
enerzijds leidde tot onbevredigende en verwarrende nomenclatuur, ander
zijds de ontwikkeling van de differentiële diagnostiek bemoeilijkte.

Alagna geeft zelf een zeer grondige beschouwing over het sub 5 genoemde, 
waarbij hij vooral het probleem van de aanduiding ‘sarcoom,’ die men 
voor deze tumoren vaak bezigde, aan een kritische beschouwing onderwerpt. 
Volgens hem staan dergelijke waarnemingen niet op solide basis, gelet op het 
feit, dat zij gedaan werden in een tijd, waarin het nog niet goed mogelijk 
was, zelfs bij microscopisch onderzoek, onderscheid te maken tussen tumoren 
van het gliaweefsel uitgaande, en maligne bindweefseltumoren. Ook zijn 
sommige van de beschreven gevallen van sarcoom van de N. acusticus z.i. 
eigenlijk durasarcomen (meningeomen dus), zoals bijvoorbeeld in het geval 
van Boettcher en van Gomperz.

Vroegtijdige diagnostiek zou bereikt kunnen worden door verbetering
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en uitbreiding van het klinisch onderzoek. Dit gold in eerste instantie, gelet 
op het feit dat de stoornissen van de N. VIII bij deze processen in het 
centrum staan, het otologisch onderzoek.

Tussen 1906 en 1910 had Bäräny een reeks onderzoekingen gepubliceerd, 
die er alle toe bij droegen, de otologische diagnostiek te perfectioneren. 
Vooral zijn onderzoekingen over de reflectorisch (door draaien en calorische 
prikkeling) opgewekte zgn. vestibulaire nystagmus, waren van essentiële 
betekenis voor de diagnostiek van stoornissen in het vestibulaire systeem 
en gaven bovendien inzicht in de fysiologie en patho-fysiologie van het 
booggang-systeem.

Henschen beschreef in 1910 in zijn klassiek geworden monografie 
Uber Geschwülste der hinteren Schädelgrube, insbesondere des Kleinhirn
brückenwinkels als het ware verleden, heden en toekomst van dit onder
werp. Hij meende, dat de diagnostiek van de brughoektumoren door de 
bijdragen van neurologische, en vooral van otologische zijde, een zodanige 
graad van zekerheid had bereikt, als men nauwelijks elders bij de diagnostiek 
van hersentumoren aan trof. Naar aanleiding van de nog recente onder
zoekingen van Bäräny merkte hij op, dat deze vooral tot de vroege diagnos
tiek, en dus tot de effectieve behandeling zouden gaan bijdragen. Bäräny had 
zelfs een operatiemethode voor het verwijderen van acusticustumoren langs 
otologische weg aangegeven.

Henschen merkte op: ‘Es ist nicht ausgeschlossen, dasz wir bald sehen 
können, wie gewisse Fälle von Winkeltumoren vom Nervenspezialiste und 
Hirnchirurge zu der diagnostisch und therapeutisch gerüsteten Otologe 
übergehen’.

Otologische en neurologische diagnostiek tesamen kunnen volgens 
Henschen vrij duidelijk differentiëren, of het bij een brughoektumor om 
een acusticustumor of een ander proces ter plaatse gaat:

‘Wenn nämlich z.B. die otologische Untersuchung eine Alteration zentralen 
Ursprungs der Akustikusfunktion aber nicht einen Ausfall derselben und ein 
gleiches seitens der des Vestibularis erkennen lässt und gleichzeitig die neuro
logische Untersuchung bedeutende Störungen von anderen Nerven z.B. 
Abduzens, Trigeminus und Hypoglossus zeigt, so ist es wahrscheinlich, dass 
die Geschwulst kein wirklicher Akustikustumor ist. Liegt wiederum eine 
vollständige Unterbrechung der nervösen Leitung im Akustikus vor und 
sind die Symptome von benachbarten Hirnnerven unbedeutend, so handelt 
es sich wahrscheinlich um einen Akustikustumor in relativ frühem Stadium. 
In beiden Fällen wird vorausgesetzt, dass die Tumorsymptome ausgeprägt 
sind.”

Historisch beschouwd is het interessant dat Quix in 1912 bij een patient 
een boon-groot neurofibroom verwijderde langs translabyrinthaire weg. 
He patient was sinds vijf jaren doof aan het linker oor. De roentgenopnamen 
volgens Henschen toonden een verwijding van de linker meatus acusticus 
internus. Aangezien er geen symptomen van een intracraniële uitbreiding 
van de tumor aanwezig waren meende Quix te mogen aannemen dat de
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tumor in de meatus acusticus internus ontstaan was, maar nog niet naar 
de brughoek was uitgegroeid.

Menschen zegt verder, dat het roentgenonderzoek in de toekomst zeer 
waarschijnlijk nog beter in staat zal zijn, vast te stellen of een brughoek- 
tumor een acusticustumor is. Als deze laatste zich zo gedraagt als vrijwel 
algemeen aangenomen wordt, nl. dat de steel van de tumor in de meatus 
acusticus internus ligt en verwijding van de inwendige gehoorgang geeft, 
moet dit op het roentgenbeeld zichtbaar te maken zijn. Hem ontbrak nog 
deze ervaring, maar hij heeft in 1910 wel getracht, dit roentgenonderzoek 
te verrichten, doch verzuimde bij zijn patient ook de andere zijde te laten 
fotograferen. In een tweede geval, waarbij verdenking op een tumor in de 
brughoek bestond, was de verwijding niet aanwezig en concludeerde hij 
daaruit—terecht—dat er geen acusticustumor bestond. Menschen meent, 
dat het misschien zelfs mogelijk zal blijken te zijn om de acusticustumor 
reeds aan te 'tonen, terwijl deze alleen maar verwijding van de meatus 
acusticus internus heeft gegeven en nog niet naar de brughoek is uitge
groeid. Dit roentgenonderzoek, gecombineerd met de onderzoekmethode 
van Bäräny zou dan tot vroegtijdige diagnostiek kunnen leiden.

In de daaropvolgende jaren leverde Menschen nog twee zeer belangrijke 
bijdragen tot de diagnostiek van de brughoektumoren. In de eerste plaats 
paste hij de methode vlg. Schüller (1905) toe voor roentgenonderzoek van 
het os temporale bij de diagnostiek van brughoektumoren, met het doel, 
de grootte van de meatus acusticus internus te kunnen vastleggen (1912; 
zie hoofdstuk IV).

In zijn monografie van 1910 had Menschen reeds gezegd, dat het vraagstuk 
van de pathologische anatomie van de brughoektumoren nog geenszins 
was opgelost. Hij maakte nu zelf een studie van deze problemen en publi
ceerde hierover in 1916. Dit artikel, o.a. handelend over de pathogenese 
van de brughoektumoren, geeft een scherpe rubricering van de processen 
die zich in de brughoek kunnen voordoen.

Hij noemt als eerste groep: de vreemde nieuwvormingen, als: infectieuze 
granulomen, gummata, tuberkels, cysticerci, metastasen e.d. De tweede 
groep wordt gevormd door de primaire brughoektumoren, die hij weer onder
verdeelt in tumoren, uitgaande van de rotsbeenpyramide, tumoren van de 
dura mater, tumoren van de arachnoidea en pia, tumoren van de aangrenzende 
hersensubstantie (pons, cerebellum e.d.) en tenslotte tumoren die van de 
zenuwen in de brughoek uitgaan. Hij geeft hiervan voorbeelden uit de litera
tuur, die waarschijnlijk als eerste mededelingen dienaangaande zijn te be
schouwen en bespreekt de histologie van de representanten der verschillende 
groepen.

Uitvoerig gaat hij in op de pathogenese van de acusticustumoren en toont 
zich ook nu een voorstander van de theorie van Sternberg. Deze beschouwde 
ze nl. als gezwellen die uitgaan van embryonale resten van de ‘dorsale 
Nervenleiste.’ Volgens Menschen is het acustico-faciale gebied, wat zijn
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ontwikkeling betreft, het meest gecompliceerde van de dorsale hersen- 
zenuwen, hetgeen volgens hem zou predisponeren tot nieuwvormingen.

Van bijzonder belang is, dat Menschen aangaf dat in bepaalde gevallen 
van acusticustumor regressieve veranderingen in de tumor bestaan, die bij 
microscopisch onderzoek verwarring kunnen geven met gliomen of sar- 
comen.

Bijzondere vermelding verdient mi. de publicatie van Jumentié (1911), 
die in zijn thèse: Sur les tumeurs de l’angle 'ponto-cerebelleux, naar aanleiding 
van een twaalftal observaties een fraaie beschrijving geeft van het klinische 
beeld, maar tevens de verschillende symptomen aan een analyse onderwerpt, 
vooral in verband met de differentiële diagnostiek van de processen die 
zich in de brughoek kunnen voordoen. Daarbij geeft hij reeds een schema van 
de ontwikkeling van dit ziektebeeld, dat model zou kunnen hebben gestaan 
voor het schema van de chronologie der symptomen, zoals dit later door 
Cushing in zijn hieronder genoemde monografie werd aangegeven en dat 
algemene bekendheid kreeg. Van grote betekenis is ook de beschrijving die 
Jumentié van de pathologische anatomie van deze tumoren geeft. Hij 
meent echter, dat ze van gliomateuze aard zijn.

Menschen hecht weinig betekenis aan deze waarnemingen, ook al omdat 
tegenover twee positieve gliakleuringen van Jumentié en misschien één 
geval van Wimmer, in de literatuur wel tien gevallen staan met een negatief 
resultaat bij de verschillende ‘specifieke’ gliakleuringen.

In 1917 verschijnt Harvey Cushing’s monografie Tumors of the Nervus 
Acusticus and the Syndrome of the Cerebello-Pontile Angle, nog steeds een 
naslagwerk voor vele problemen, die zich bij dit onderwerp kunnen voor
doen. Gedetailleerd gerapporteerde casuïstiek vormt de kern waaromheen 
alle aspecten van dit ziektebeeld worden besproken. Volgens Cushing heeft 
de neuroloog bij de diagnostiek van hersenprocessen de laatste tijd wel 
profijt kunnen trekken van het reeds algemeen gebruikte electrische oog- 
spiegelonderzoek, de perimetrie, het routine-roentgenonderzoek, het draai- 
stoelonderzoek en de calorische tests van Bäräny. Dit geldt vooral voor de 
zgn. brughoektumoren die volgens Cushing in de korte periode vanaf het 
begin van deze eeuw een grote bekendheid hebben gekregen, vooral door 
de studies van Sternberg, Hartmann, Henneberg en Koch, Ziehen, Men
schen, Stewart en Holmes en anderen. Het onderwerp is, naar zijn mening, 
uitgegroeid van vage beschrijvingen van tumoren van de achterste schedel- 
groeve in het algemeen tot de klinische differentiatie van intra- en extra- 
cerebellaire nieuwvormingen en in het bijzonder tot het onderscheiden 
van brughoektumoren van alle andere tumoren van de achterste schedel- 
groeve. In de groep van de brughoektumoren zijn z.i. die, welke van de 
N- acusticus uitgaan, weer apart naar voren getreden. Cushing wil in deze 
monografie ook speciale aandacht besteden aan het feit—waarop volgens 
hem nog te weinig de nadruk was gelegd (zie Jumentié!)—dat de acusticus-
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tumor door de karakteristieke chronologie der symptomen (zie pag. 61) 
als regel scherp onderscheiden kan worden van alle andere tumoren van de 
brughoek. Cushing’s materiaal bestond, over vijftien jaar gerekend (1902- 
19x2 Baltimore; 1912-1917 Boston), uit 784 gevallen van tumor cerebri, 
waarvan 468 door operatie of sectie waren geverifieerd. Hiervan waren er 
134 gelegen in de achterste schedelgroeve. Van de 56 extra-cerebellaire 
tumoren waren er 42 in de brughoek gelegen; hiertoe behoorden 30 acus- 
ticustumoren. Dit betekent, dat de acusticustumor 6% van alle cerebrale 
tumoren vormt—meer dan 20% van de tumoren van de achterste schedel
groeve—en meer dan 70% van alle tumoren in de brughoek. Dit onderstreept 
nog eens de uitspraak van Menschen, dat de acusticustumor de brughoek- 
tumor ‘par préférence’ is. Het toont ook het belang zich eerst goed te 
oriënteren over de symptomatologie van de acusticustumor, alvorens zich 
met andere brughoekprocessen bezig te houden. Cushing vermeldt zeer 
gedetailleerd de ziektegeschiedenis en het onderzoek van dertig patiënten 
met geverifieerde acusticustumor. Hij geeft daarbij ook nauwkeurige be
schrijvingen van de bevindingen bij operaties en het postmortem onder
zoek, waarbij de microscopisch-anatomische verslagen vooral zeer belang
rijk zijn. Ook de roentgenologische veranderingen aan de meatus acusticus 
internus en de secundaire druk-atrophie van het dorsum sellae worden 
herhaaldelijk vermeld en afgebeeld. Voor elke ziektegeschiedenis wordt de 
chronologie der symptomen afzonderlijk in schema gebracht. Op grond 
van zijn ervaringen meent Cushing, dat bij de diagnostiek van de acusticus
tumor de verkregen informaties, rekening houdend met hun onderling ver
band, als volgt moet worden gerangschikt: 1) gegevens uit de] anamnese; 
2) gegevens van het neurologisch onderzoek; 3) gegevens van het roent- 
genonderzoek.

Wat het roentgenonderzoek betreft, meent hij, dat aan de verwijde porus 
acusticus internus veel betekenis moet worden toegekend, maar dat dit 
symptoom volgens de methode van Menschen minder vaak positief is dan 
diens studies ons hadden doen verwachten. Cushing zegt dan ook: ‘For 
the present, chronology of the symptoms remains unquestionably the most 
important factor in the diagnosis and should be patiently unraveled in 
every patient with a cerebello-pontile-angle syndrome.’

In het hoofdstuk over aetiologie en pathogenese toont Cushing zich een 
aanhanger van de theorie, dat deze tumoren zich uit een aanlegstoornis 
van de perifere zenuw ontwikkelen. Hij stelt, dat de histologie van de 
gegeneraliseerde neurofibromatose en die van de solitaire acusticustumoren 
dezelfde is, doch dat het familiaal voorkomen van het solitaire neurofibroom 
van de acusticus nooit is beschreven.

Wat het otologisch onderzoek betreft meent Cushing, dat de calorische 
tests volgens Barany zeer waardevol zijn. In tegenstelling tot de ervaring 
van Barany zelf vond hij in vele gevallen nog een redelijke calorische prik
kelbaarheid aan de zieke zijde.
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Over de roentgenopname van het rotsbeen, zoals door Henschen aange
geven, is Cushing niet tevreden, ook al omdat hij daarmee enkele misleidende 
waarnemingen bij zijn patiënten deed. Hij dringt er op aan, dat de roent- 
gentechniek voor de opnamen van het rotsbeen verbeterd moet worden 
en geeft daarvoor ook richtlijnen aan (opnamen volgens Grey en Carr en 
tevens stereoscopische opnamen van beide rotsbeenderen).

Zeer belangrijk is Cushing’s beschouwing over de histologie. Het weefsel 
van de acusticustumoren, dat van operaties, die in Baltimore verricht 
waren, afkomstig was, werd zonder nadere klinische gegevens dan dat het 
materiaal van een tumor cerebri was, door de patholoog-anatoom onder
zocht. De diagnose luidde dan: fibrosarcoom of endothelioom, meestal de 
laatste. In Boston luidde de diagnose vaak: glioom, omdat men meende, 
gliafibrillen te hebben aangetoond. Wanneer de clinicus veronderstelde, 
dat dit niet waarschijnlijk was, omdat het een extracerebellaire tumor was, 
werd de diagnose gewijzigd in endothelioom. Cushing kwam toen, na ampele 
besprekingen met de patholoog-anatomen tot de conclusie, dat men rede
twistte over een groep van tumoren van vrij karakteristieke structuur, doch 
dat het verschil in interpretatie samenhing met het feit, dat slechts een klein 
stukje weefsel van de tumor werd onderzocht en dat de diagnose dan op 
het zich min of meer toevallig presenterende microscopische beeld werd 
gesteld. Meer materiaal en meer coupes zouden z.i. tot een uniforme dia
gnostiek hebben geleid.

Cushing maakte duidelijk, dat deze tumor twee types van weefsel toonde: 
i) dicht dooreen gevlochten fibreuze strengen; 2) losmazig reticulair weefsel 
(zie verder Hoofdstuk 2).

Het is bijzonder belangrijk, dat Cushing zo een brug heeft geslagen tussen 
zijn waarnemingen en de meningen van vroegere onderzoekers, die op grond 
van onvoldoende materiaal of onvoldoende kleuringstechniek tot foutieve 
interpretatie waren gekomen. Hij wijdt ook een hoofdstuk aan de dubbel
zijdige acusticustumoren, gegeneraliseerde neurofibromatose en meningeale 
endotheliomen. Het onderlinge verband van deze aandoeningen, met name 
de relatie die er z.i. bestaat tussen centrale neurofibromatose en multipele 
meningeale tumoren wordt hier, aan de hand van literatuurgegevens, 
uiteengezet. Tenslotte beschrijft hij enige gevallen van brughoektumoren 
—geen acusticustumoren—o.a. meningo-endothelioma, papilloom van de 
plexus chorioideus en ependymaal glioom. Cushing heeft in zijn serie acht 
gevallen van ‘endothelioma’ van de achterste schedelgroeve gezien. Daarbij 
was er geen enkele, die uitging van de arachnoïdale uitstulping in de 
meatus acusticus internus. Deze laatste kunnen precies dezelfde symptomen 
geven als een acusticustumor, die van het distale deel van de gehoorzenuw 
uitgaat (geval van Virchow). Deze monografie besluit met een hoofdstuk 
over de geschiedenis van de operatieve behandeling van deze tumoren en 
de verschillende technieken, die hiervoor gevolgd kunnen worden. Cushing’s 
monografie behoort in een historisch overzicht daarom een belangrijke
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plaats in te nemen, omdat alle facetten van de klinisch-neurologische, de 
roentgenologische, de chirurgische en de pathologisch-anatomische pro
blematiek van de acusticustumoren en van de andere brughoektumoren 
hier grondig zijn belicht en de later verkregen kennis dienaangaande slechts 
uitbreiding en perfectionering—zij het een zeer belangrijke en noodzake- 
lijke—van de door Cushing gegeven leidraad betekenen.

Als meest markante punten in deze monografie over de acusticustumor 
moeten genoemd worden: i) de karakteristieke chronologie der symptomen; 
2) de betekenis van het roentgenologisch onderzoek en de richtlijnen, waar
langs de verdere ontwikkeling hiervan moet gaan; 3) ordening van de 
pathologisch-anatomische kennis en omschrijving van de kenmerkende 
histologische structuur van de acusticustumor; 4) de bijdragen tot de 
differentiële diagnostiek van brughoekprocessen; 5) de operatieve be
handelingsmogelijkheden en de techniek daarvan.

Wij willen dit historisch overzicht afsluiten met de belangrijke bijdrage, 
die van Nederlandse zijde tot dit onderwerp is gedaan. Het betreft hier het 
werk van Stenvers, vastgelegd in zijn dissertatie van 1920. In de eerste 
plaats heeft hij, op grond van klinische studies, in hoge mate bijgedragen 
tot de kennis van de cerebellaire functies, hetgeen ook bij de diagnostiek 
van brughoektumoren van betekenis is. Zo wees hij o.a. op het voor
komen van spraakstoornissen bij éénzijdige cerebellaire aandoeningen. 
Van nog grotere betekenis was echter de methode van roentgenogra- 
fisch onderzoek van het rotsbeen, die hij heeft uitgewerkt en aan 
welke methode zijn naam voor altijd verbonden zal zijn. Op grond 
van zijn casuïstische mededelingen van brughoektumoren toont hij aan, 
dat de opnametechniek volgens ‘Henschen-Quix’ voor de beoordeling 
van het rotsbeen ontoereikend is en tevens misleidend—zoals ook 
Cushing reeds had opgemerkt. Ook wijst hij op het belang van zijn eigen 
opnametechniek voor het differentiëren van andere processen, die zich in 
de brughoek kunnen voordoen. Stenvers geeft er de voorkeur aan van 
brughoektumoren te spreken en niet van echte en onechte acusticustumoren, 
zoals Henschen deed. Henschen nam het trouwens zelf met het onderscheid 
tussen echte en onechte acusticustumoren niet zo nauw, zoals uit de tabel 
van zijn klinisch waargenomen gevallen blijkt. Tenslotte merkt Stenvers 
op dat—in tegenstelling tot uitspraken van Alexander, Von Frankl Hoch
wart en van Quix—de diagnostiek van brughoektumoren klinisch dikwijls 
zeer moeilijk is. Hoewel Cushing in de inleiding van zijn hoofdstuk ‘Case- 
reports’ opmerkt: ‘the story of each case in this abbreviated form makes 
uninteresting reading, particularly in view of the great similarity of the 
cases to one another’, herroept hij dit later bij de bespreking van de dia
gnostiek : ‘in the introductory chapter I have possibly spoken too lightly 
of the ease of diagnosis of these lesions’ en later: ‘but it is not always so 
simple, for with every case there is something new, and the moment one
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begins to feel an overweening confidence in his diagnostic saddle he is 
pretty sure to take the cropper.’

Wanneer wij hier de diagnostiek van brughoektumoren, 45 jaar na 
Cushing’s publicatie, weer ter sprake brengen, blijkt dat bovengenoemde 
uitspraak nog steeds geldt.

De patiënten, die wij nu ter beoordeling krijgen, worden ons echter in het 
algemeen in een vroeger stadium toegezonden, waardoor de differentiële 
diagnostiek van processen, die zich in de brughoek kunnen voordoen, 
subtieler en misschien moeilijker is geworden. Dit brengt met zich mede, 
dat men ook getracht heeft de onderzoekmethoden gedifferentieerder en 
vollediger te maken.
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Pathologische anatomie en pathogenese 

van het acusticusneurinoom

Om een goed inzicht te krijgen van de pathologische anatomie en de patho
genese van de acusticustumoren, is het van belang, ook de oude literatuur 
te bestuderen. Vroegere observaties aan de sectietafel boden nl. vaak de 
mogelijkheid tot een nauwkeuriger waarneming wat betreft omvang en 
uitbreiding van de tumor dan thans, nu door chirurgische ingrepen de 
patholoog-anatoom materiaal geboden wordt dat een bestudering van deze 
vragen dikwijls bemoeilijkt. Wat betreft de origine van deze tumoren 
raakte men verstrikt in vruchteloze polemiek, zodat, zoals Zülch en Mme 
Milhaud (i960) opmerkten, gedurende de eerste helft van deze eeuw op 
dit punt geen vorderingen van betekenis werden gemaakt. Zij citeer
den de uitspraak van Korbsch: ‘Die Geschichte des Neurinombegriffes 
ist eine Geschichte der Irrungen.’

De kennis van de bouw van de acusticustumor bleef ook nog gebrekkig 
nadat het microscopisch onderzoek ingang had gevonden. Dit hing samen 
met de ontwikkeling van de kleuringsmethoden. Tot welk een verwarrende 
nomenclatuur één en ander aanleiding gaf, vermeldden wij reeds. Midden 
19e eeuw was de kennis van de morphologic van de zenuwcellen, de zenuw- 
vezels en de gliacellen dan ook nog zeer beperkt. In de tweede helft van de 
19e eeuw werden echter binnen enkele decenniën verschillende kleurings
methoden gevonden. Naast de ook thans nog toegepaste haematoxyline- 
eosinekleuring (Waldeyer, 1863), die vrijwel algemeen voor routine-onder- 
zoek van verschillende weefsels wordt gebruikt, werden meer ‘specifieke’ 
kleuringsmethoden ontwikkeld. Weigert (1885) vond een techniek voor 
mergschedekleuring, die later door Pal werd gemodificeerd. Ook gaf hij 
een methode voor gliakleuring aan, die later door Holzer werd verbeterd. 
In 1873 beschreef Golgi een methode waarbij met zilverzouten een kleuring 
van de zenuwcel en al haar uitlopers kon worden verkregen. In 1885 ont
dekte Nissi de tigroïd-lichaampjes, hetgeen een belangrijke aanwinst was 
voor de bestudering van de zenuwcel. Bielschowsky (1869-1940) heeft een 
techniek gevonden om door zilverimpregnatie de neurofibrillen zichtbaar 
te maken. De chroom-zilver methode van Ramon y Cajal (1852-1934) 
maakte het mogelijk, zowel de zenuwcel als haar uitlopers te kleuren. Voor 
ons is, in verband met het probleem betreffende de genese van de acusticus
tumoren, van bijzonder belang de door Van Gieson aangegeven kleurings-
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methode voor collageen weefsel (haematoxyline, zure fuchsine en picrine- 
zmir), aangezien Bielschowsky’s methode voor bindweefselkleuring naast 
collageen ook reticuline kleurde. Perdreau modificeerde de methode van 
Bielschowsky, hetgeen resulteerde in een kleuring voornamelijk van 
reticuline.

Gaan we nu de ontwikkeling van de kennis der anatomie van acusticus- 
tumoren na, dan blijkt, dat door macroscopische bestudering wel enig in
zicht in de structuur van deze tumoren was verkregen. Sandifort (1777) 
onderscheidt al twee weefselstructuren, nl. een buitenste van vaste, en een 
binnenste van weke consistentie. Bovendien toonde hij de verhouding van 
de gehoorzenuw ten opzichte van de tumor aan. In de daarop volgende

Fig. i. Uit Sandifort’s publicatie (1777):
De duro quodam corpusculo, nervo auditorio adhaerente.

a. Nervus acusticus.
b. Deel van de tumor, dat met de medulla oblongata samenhangt.
c. Deel van de tumor, dat in de porus acusticus internus gelegen is. 
Tumor op doorsnede:

a. en b. buitenste, harde gedeelte van de tumor, 
c. binnenste, weke deel van de tumor.

mededelingen over dergelijke tumoren werden deze op grond van het ma
croscopisch aspect als fibreus gekwalificeerd (het geval van Lévéque- 
Lasource, 1810; het geval van Cruveilhier, 1830). De Baerensprung’s disser
tatie (1844) bevat een hoofdstuk, getiteld: ‘Neuroma’; hij leidt dit in met de 
opmerking: ‘neuromata duce Odier * omnes tumores nominare solemus, 
qui in peripherica systematis nervosi parte invenientur, cum hoe illove 
nervo coniuncti.’ Hij geeft een overzicht over de kennis—op dat ogenblik— 
van verschillende neuromen en onderscheidt: A) neuromen, die ten gevolge 
van traumata van de perifere zenuwen ontstaan. Deze werden reeds door 
Cruveilhier beschreven en later (microscopisch) door Steinrueck {De Ner
vorum regeneratione-, Diss. inaug. Berol. 1838). Cruveilhier wees er op, dat 
het amputatieneuroom voornamelijk een fibreuze nieuwvorming is, en dat 
de zenuwvezels, die er zich in bevinden, langzamerhand te gronde gaan.
* Odier was een medicus in Genève. Hij gebruikte, als eerste, in 1803 de term neuroma 
voor een tumor uitgaande van een zenuw.
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Steinrueck beschreef nauwkeurig de regeneratie in een doorsneden zenuw 
en tevens, hoe één en ander tot herstel van de continuïteit en functie kon 
leiden; B) ‘Neuromata vera’, die door inwendige oorzaken ontstaan. Deze 
zijn weer onder te verdelen in i) ‘neuromata centralia’, die in de zenuw- 
wortels gelegen zijn en 2) ‘neuromata peripherica’, die—van groter of klei
ner omvang—resp. vnl. in de perifere zenuwen of subcutaan gelegen zijn. 
Wood (1829) noemde de grote, aan de zenuw adhaerente vormen ‘neuromata 
sensu strictiore.’ Wat de kleine subcutane tumoren betreft, betwijfelde hij 
de samenhang met het zenuwstelsel.

Zoals wij in Hoofdstuk I al vermeldden was De Baerensprung (1844) 
waarschijnlijk de eerste, die de microscopische anatomie van een ‘neuroma’ 
van de brughoek heeft beschreven. Duidelijk blijkt hieruit, dat er in het 
tumorweefsel allerlei overgangen van cel- tot vezelstructuur werden ge
vonden.
1. Ovale cellen, waarvan de lengtedoorsnee ongeveer 2 X zo groot was 

als de doorsnee van een erythrocyt; deze cellen waren kernhoudend.
2. Staartvormige cellen, die in één of beide uiteinden tot een dunne draad 

waren uitgetrokken. Vele van deze cellen leken al meer op vezels. In de 
intumescentie van deze cellen was meestal een kern aantoonbaar.

3. Zuivere vezelstructuur van gelijkmatige dichtheid.

De Baerensprung noemt dit een neuroma. Opmerkelijk is dat hij bij zijn 
algemene beschouwing over deze tumoren vermeldt, dat ze waarschijnlijk 
uitgaan van het ‘neurilema’ van de zenuw (Hier wordt deze term in de 
oorspronkelijke betekenis gebruikt van zenuwomhulsel waaronder het gehele 
endoneurium werd verstaan. Later is de term ‘neurilemma’ ingevoerd ter 
aanduiding van de schede van Schwann.).

In 1858 geeft Virchow in Das wahre Neurom zijn indeling van de 
neuromen. Een strijdpunt was, of bij neuromen—en men bestudeerde dit 
voornamelijk aan het amputatie- of cicatriciële neuroom—een woekering 
van zenuwvezels bestond.

Het is historisch gezien belangwekkend, dat dit probleem in 1803 reeds 
ter sprake werd gebracht door van Hoorn (een leerling van Sandifort) in 
zijn dissertatie: De iis, quae in partibus membri, praesertim osseis, ampu- 
tatione vulneratis, notanda sunt. Hij meende, dat in het amputatiegebied 
van een extremiteit de zenuwuiteinden wel degelijk woekering toonden.

Virchow bestudeerde ook de microscopische anatomie van neuromen. 
Hij meent op grond daarvan onderscheid te moeten maken tussen trauma
tische neuromen, waarbij hij inderdaad een nieuwvorming van de zenuw
vezels meende waar te nemen en andere neuromen, waarbij de woekering 
van het bindweefsel van de zenuw uitgaat. Bij deze laatstgenoemde vond hij 
een fasciculaire structuur, die aan glad spierweefsel (zoals van de pyloris 
of uterus) deed denken. Deze fasciculaire neuromen van bindweefselachtig 
karakter zijn z.i. ook echte neuromen, omdat er tussen de fascikels, die
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van het perineurium uitgaan, mergloze zenuwvezels gelegen zouden zijn. 
Zij komen volgens Virchow ook binnen de schedel en het wervelkanaal 
voor, en volgens zijn ervaring—wat de hersenzenuwen betreft—het meest 
frequent aan de nervus acusticus en de nervus facialis.

Zeer nauwkeurig bestudeerde Virchow daarna de microscopie van de 
acusticustumor. Op grond van de gegevens uit de literatuur en op grond 
van eigen ervaring meent hij, dat dit menggezwellen zijn (glia en bindweefsel). 
Ze zouden volgens hem uitgaan van embryonale resten in het gebied van de 
aanleg van de hersenzenuwen. Hij meent, dat het bijzonder moeilijk is te 
onderscheiden of de tumor uitgaat van de N. acusticus of van de N. facialis. 
De kennis van de aard dezer tumoren was z.i. nog zeer gebrekkig. Zij werden 
meestal beschreven als zijnde van harde consistentie en dan als fibreus of 
kraakbenig gekwalificeerd; soms zijn zij week en van gelei-achtige substan
tie, soms cysteus en haemorrhagisch. Zijn eigen onderzoekingen hadden 
deze waarnemingen bevestigd. Opvallend vond hij echter de fasciculaire, 
tijnvezelige groepering, die in menigerlei opzicht aan de neuroomstructuur 
deed denken. Zijn interessante mededeling betreffende de klinische symp
tomen en de—bij obductie waargenomen— schedelafwijkingen(verwijding 
van de inwendige gehoorgang) laten wij hier verder buiten beschouwing. 
Hij vermeldt de ziektegeschiedenis van een 36-jarige man, die na 3 jaar 
overleed en waarvan wij het autopsieverslag in Hoofdstuk I (zie pag. 7) 
hebben weergegeven. De tumor toonde macroscopisch ten dele een massieve 
consistentie, nl. aan de oppervlakte en verspreid binnenin, terwijl op meer
dere plaatsen de tumor helder doorzichtig was en van gelatineuze consis
tentie. Bovendien was de tumor vaatrijk en toonde haemorrhagische ver
kleuringen ; microscopisch onderzoek toonde dunne vezels, die fasciculair 
gerangschikt waren. Op andere plaatsen vond hij kernhoudende cellen, zelfs 
vele grote spoelvormige cellen, zodat het aspect dat van een sarcoma 
fusicellulare benaderde. Op grond van dit laatste noemde Virchow de tumor 
dan ook een echt neuroom met plaatselijk overgang naar sarcoom. Deze 
structuur is z.i. kenmerkend voor de ‘Acusticus-Sarkome.’

Afgezien van de uiteindelijke interpretatie van de gegevens, dwingt de 
beschrijving, die Virchow van de tumor gaf ook thans nog onze bewondering 
af, omdat deze microscopische waarnemingen gedaan werden, toen de 
kleuringstechniek in de neurohistologie nog pas aan het begin stond.

Een probleem, dat zich bij tumoren in de brughoek voordeed, was het 
eventueel voorkomen van psammoomlichaampjes in de tumor. Virchow 
wijdt daar reeds een beschouwing aan. Zij komen z.i. voor op plaatsen, waar 
reeds onder normale omstandigheden kalkophopingen intracranieel worden 
gezien (plexus chorioideus, glandula pinealis), maar ook op andere plaatsen 
en met name aan de dura, voornamelijk bij oudere mensen. Soms kunnen 
deze vormsels betrekkelijk groot worden of zich in een tumor—meestal van 
bindweefselachtige structuur—voordoen. Virchow spreekt dan van ‘Sand-
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körpergeschwulst’, of ‘Psammoma.’ Hij merkt op, dat psammoomlichaam- 
pjes niet met corpora amylacea verward mogen worden—een fout, die hij 
zelf ook gemaakt had—doch dat ze daarvan scherp moeten worden onder
scheiden, zowel wat de structuur als de chemische samenstelling betreft. 
Psammoomkorrels zijn nl. schaal vormig en chemisch scherp te onderschei
den van de corpora amylacea; de laatstgenoemde kleuren met jodium 
(Virchow, 1853), terwijl de psammoomlichaampjes oplosbaar zijn in zuren, 
met name in azijnzuur (Arlidge, 1854). Virchow meent, dat een niet gering 
aantal van de ‘Dura-sarkome’ (wat wij nu dus meningeomen noemen) ge
rekend zou kunnen worden tot de ‘Psammome.’ Deze bevatten nl. vaak 
een grote hoeveelheid hersenzand; de structuur is verder die van een be
trekkelijk losmazig stroma van fasciculair bindweefsel, waarin veel bloed
vaten voorkomen. Hier vermeldt hij ook het reeds eerder door ons genoemd 
geval van ‘Psammom’ van de dura mater bij de porus acusticus internus 
(zie Hoofdstuk I, pag. 10).

Virchow merkt hierbij op, dat de psammoomlichaampjes geen weefselfor- 
matie in engere zin zouden zijn, maar eerder door concrementvorming zou
den ontstaan—een chemische afzetting of neerslag- zoals kalkzouten bv. in 
dezelfde concentrische concrementen in vloeistoffen als urine en gal kunnen 
voorkomen. Virchow meende aanvankelijk, dat de psammomen van de dura 
als heteroplastische nieuwvormingen moesten worden beschouwd. Later 
bleek, o.a. uit mededelingen van Sommering, Arlidge en Wedl, dat ook onder 
normale omstandigheden kalkophopingen aan de binnenzijde van de dura 
voorkomen. Vooral bij oudere mensen vindt men dit en dan met name aan 
de schedelbasis, vóór de sella turcica, maar ook aan de convexiteit. Volgens 
Virchow vindt men ze bijna even vaak als de psammoomlichaampjes van de 
epiphyse en de plexus chorioideus. Om bovengenoemde redenen meent hij 
dan ook, dat het ‘Psammom’ van de dura als een hyperplastisch vormsel 
moet worden beschouwd.
Het al of niet aanwezig zijn van psammoomlichaampjes zal vooral van be
tekenis zijn bij de neuropathologische differentiële diagnostiek van het 
papilloom van de plexus chorioideus en het meningeoom van de brughoek ten 
opzichte van andere brughoektumoren.

In 1900 gaf Sternberg een beschouwing over de structuur en de pathogenese 
van de acusticustumoren. Hij merkt op, dat als ‘Fibrosarkom’ of ‘Gliofi- 
brom’ tumoren zijn beschreven, die waarschijnlijk van de N. acusticus uit
gaan, of daarmee misschien zijdelings in verbinding staan en die door hun ty
pische ligging in de achterste schedelgroeve—aan de achterkant van de Pyra
mide met uitbreiding naar de voorkant van het cerebellum en de zij vlakte van 
de pons—de aandacht trekken en bestudering uitlokken wat betreft de genese. 
Zelf onderzocht hij zeer nauwkeurig de microscopie van de acusticustumoren. 
Na bestudering van de anatomische onderzoekingen, die in de literatuur 
over deze tumoren zijn vermeld (o.a. van Krepuska, Virchow, Foerster, 
Anton e.a.) en op grond van eigen studie meent ook hij, dat men hier te doen 
heeft met meng-gezwellen (van glia en bindweefsel). Zij kunnen z.i. uitgaan
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van embryonale resten in het gebied van de aanleg van de dorsale hersen- 
zenuwen, nl. van de zgn. Nervenleiste. *

NEURAL PLATE
NOTOCHORDAL

PLATE

P R E NEURAL CREST 
EPITHELIUM

MESODERM 
(f NT RA-EM BRYONIC)

ECTODERM

NOTOCHORDAL

M EU RAL TUBE

Notochord

Fig. 2. Ontwikkeling van de gangliënlijst (neural crest) bij het embryo van de 
mens. (Hamilton, Boyd, Mossman: Human Embryology).

* In de Nederlandse literatuur over de embryologie van het zenuwstelsel vindt men de 
term ‘neurale lijst’ of ‘gangliënlijst’ gebezigd.

In de Angelsaksische literatuur spreekt men van ‘neural crest’.
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Deze ‘gangliënlijst’ ontstaat in een vroeg stadium van de embryonale ont
wikkeling. Wanneer nl. de neurale plaat zich plooit tot neurale groeve, 
groeperen zich beiderzijds kleine celmassa’s in de omslagplooi bij de overgang 
van ectoderm naar neurale groeve.
Tijdens de verdere ontwikkeling en met name als de neurale buis gevormd 
is en het ectoderm zich gesloten heeft, voegen deze celmassa’s zich aan de 
dorsale zijde samen. Later scheiden zij zich weer en vormen, wat het rugge- 
merg betreft, de origine van de dorsale wortel-gangliën en wat de hersen- 
zenuwen betreft de aanleg van de zgn. dorsale hersenzenuwen. Deze—ge
mengde—hersenzenuwen hebben externe gangliën, in tegenstelling tot de 
uitsluitend efferente hersenzenuwen.

Sternberg merkt op, dat het pathologisch-anatomische verslag van deze 
tumoren meestal vermeldt, dat er spoelvormige cellen zijn, parallel gerang
schikt, doch soms concentrisch rond een bloedvat. Dit laatste zou 
eerder kenmerkend zijn voor tumoren, die van de dura uitgaan. Anderzijds 
is er een fijne reticulaire grondsubstantie, waarin ronde kernen gebed zijn 
met moeilijk herkenbaar protoplasma. Zijns inziens zijn dit waarschijnlijk 
gliacellen. Zijn kleuringstechniek was die van Weigert. Het feit, dat de 
tumoren van gliomateuze aard zijn maakt het vlg. Sternberg waarschijnlijk, 
dat ze hun origine niet hebben in de nervus acusticus, doch dat zij eerst 
secundair contact met de zenuw maken. Hij meent daarom, dat het mogelijk 
is, dat ze zich ontwikkelen uit embryonale resten en met name van de zo 
juist beschreven ‘Nervenleiste.’ Deze Nervenleiste vormt zich in een phase, 
waarin nog weinig differentiëring van de betreffende cellen is opgetreden. 
Uit de embryonale resten daarvan zou zich nog zowel gliaweefsel als bind
weefsel kunnen ontwikkelen. Deze opvatting zou vlg. Sternberg zowel de 
histologische samenstelling als de localisatie van deze tumoren kunnen ver
klaren. De tumor kan zich, al naar gelang van de ligging van de embryonale 
rest, buiten of in de zenuw of eventueel subarachnoidaal ontwikkelen. Zo is 
volgens hem ook te verklaren, dat de tumor soms eerder aan de zenuw lijkt 
te insereren.

Sternberg’s conclusie is dus, dat de zgn. acusticustumor een meng-gezwel 
is van gliomateuze aard (gliofibroma), dat zich waarschijnlijk uit embryonale 
resten van de aanleg der dorsale hersenzenuwen ontwikkelt.

Henneberg en Koch leveren dan in 1903 een belangrijke bijdrage tot de 
microscopische anatomie en de pathogenese van wat zij neurofibromen 
noemen. Zij bestrijden de opvatting van Virchow, dat de neuromen, die 
zich aan de hersenzenuwen voordoen, echte neuromen zijn. Er zijn volgens 
hen met een Weigert-Pal kleuring wel zenuwvezels in te vinden, maar 
deze zijn min of meer atrophisch en gedegenereerd. Nieuwvorming van 
zenuwvezels in deze tumoren wordt h.i. door vrijwel alle onderzoekers ont
kend. Zij wijzen ook op het feit, dat het uitgangspunt van deze tumoren 
vaak moeilijk te vinden is en hebben zelf een geval waargenomen, waarbij 
alle hersenzenuwen intact waren en niet met de tumor verbonden, doch 
alleen verdrongen. Zij menen, dat de veronderstelling, dat deze tumoren
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van gliomateuze aard zijn, op een foutieve interpretatie berust: behalve aan 
de N. opticus en de N. olfactorius komt glia volgens hen aan de hersen- 
zenuwen niet voor en dus ook geen gliomen. Wel zet de glia zich, vanaf de 
hersenstam, over een korte afstand op de wortels van de hersen- en rugge- 
mergzenuwen voort. Wat betreft de N. acusticus heeft eigen onderzoek van 
Henneberg en Koch aangetoond, dat de glia wel over één centimeter de 
plaats van het endoneurium van de extracerebrale wortel inneemt. In vele 
door hen onderzochte gevallen toonde de tumor een fibromateuze of sarco- 
rnateuze structuur, die plaatselijk regressieve veranderingen toonde, welke 
overeenkwamen met die, welke Sternberg beschreef, maar welke Henneberg 
en Koch niet meenden te mogen interpreteren als gliomateus. Volgens deze 
auteurs is er geen twijfel aan, dat in vele gevallen zenuwvezels—al zijn deze 
dan ook vaak zeer atrophisch—in de tumor, ja zelfs in het centrum daar
van, aantoonbaar zijn, hetgeen onwaarschijnlijk maakt, dat er een secun
daire vergroeiing van de tumor met de zenuw is, doch er eerder op wijst, 
dat de tumor van de zenuw is uitgegaan. Het feit, dat het in sommige 
gevallen niet lukt, aan te tonen van welke zenuw de tumor is uitgegaan, 
pleit niet tegen deze veronderstelling. Zij meenden, dat hun uitgangspunt 
hgt in het bindweefsel van een ‘Primitivbündel.' * Bij toenemende groei 
van de tumor kan de betreffende ‘Primitivbündel’ los raken van de rest 
van de zenuw, atrophiëren en verloren gaan. Het gezwel zal dan naast de 
zenuw, waarvan het uitging, komen te liggen, zonder nauwer verband met 
deze te hebben. Door eventuele secundaire vergroeiing met een andere, 
naburige zenuw kan het dan moeilijk zijn, vast te stellen van welke zenuw de 
tumor primair is uitgegaan.

Alagna t die, zoals wij in Hoofdstuk I reeds vermeld hebben, in 1909-1910 
een overzicht gaf van de stand van zaken in een reeks artikelen, getiteld: 
Sur les tumeurs de l’acoustique, wijdt ook een beschouwing aan de patho
logische anatomie van deze tumoren. Hij doet dit voornamelijk aan de 
hand van literatuurstudie, doch voegt er een verslag van een persoonlijke 
observatie aan toe. De klinische gegevens over deze 24-jarige man maken 
de diagnose brughoektumor zeer waarschijnlijk. De autopsie toonde een 
kippeei-grote tumor van hobbelige oppervlakte in de brughoek, die de 
pons, de medulla oblongata en het cerebellum deformeerde. Vanaf de 
hersenstam was de N. acusticus over enkele millimeters te herkennen, doch 
verdween dan in de massa van het neoplasma, terwijl de 5e tot en met de 
I2e hersenzenuw gevolgd konden worden over hun gehele verloop over de 
oppervlakte van de tumor; deze zenuwen waren echter duidelijk dunner dan 
normaal.

* Een nadere aanduiding van wat zij hieronder verstaan, geven Henneberg en Koch niet. 
Men zou uit hun uiteenzettingen kunnen afleiden, dat zij met ‘Primitivbündel’ een groep 
zenuwvezels, samengebundeld door perineurium, willen aanduiden. Aangezien in de Angel
saksische literatuur het begrip ‘primitive sheath’ gebruikt wordt voor de schede van 
Schwann, kan één en ander verwarring geven, 
t Assistent deTlnstitut de Médecine opératoire de Palerme.
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Het microscopisch onderzoek, waarbij de kleuring volgens Heidenhain 
(ijzer-ahiin haematoxyline) werd toegepast, toonde bij zwakke vergroting 
een fibrillaire structuur met kernen van verschillende vorm en grootte. 
Tevens werden vaten van embryonaal karakter gezien en waren er enkele 
zenuwvezels in de tumor aantoonbaar.

Bij sterke vergroting kon hij enerzijds kernen onderscheiden, die—naar 
zijn mening—in de fibrillen lagen en spoelvormig waren, en anderzijds 
kernen die tussen de mazen van de fibrillen lagen en het aspect hadden 
van lymphocyten met een smalle krans van protoplasma, waarvan dunne 
en met elkaar anastomoserende vezels leken uit te gaan. Dit laatste bleek 
illusoir te zijn, want in andere coupes met andere kleuring bleek, dat er 
echte cel-lichamen waren, die volkomen onafhankelijk waren van de 
vezelige tussenstof. In deze cellen vond hij vaak verschijnselen van necrose. 
Ook de vaten in de tumor toonden degeneratie (kleuring volgens Van 
Gieson). Alagna noemde deze tumoren ‘gliomes polymorphes angiomateux.’ 
Hij geeft dan een overzicht van 36 anatomisch onderzochte gevallen uit 
de literatuur, waarbij de microscopische diagnose varieert tussen sarcoom, 
fibroom, neuroom, psammoom, glioom etc. Hij meent op grond van de 
bestudering van al deze gegevens te mogen concluderen, dat de anatomische 
diagnose in vele gevallen niet op solide basis berust. De onderzoekers zijn 
daarvoor z.i. echter niet verantwoordelijk, omdat zij leefden in een tijd, 
waarin men nog moeilijk onderscheid kon maken tussen b.v. de tumoren, 
die van de neuroglia uitgingen en die welke van mesodermale aard waren. 
Alagna zelf meent, dat, aangezien de aard van de tumor in 25 procent als 
gliomateus wordt gekwalificeerd, dit enigszins pleit tegen een prigine uit 
de N. acusticus en dat daarom het contact van de tumor met deze zenuw 
wel eens secundair zou kunnen zijn. Hij sluit zich dan ook aan bij de opvat
ting van Sternberg wat betreft de theorie van de zgn. 'Nervenleiste.’

Tenslotte is nog van belang, dat Alagna er op gewezen heeft, dat de 
tumoren van de N. acusticus door hun uitbreiding in de meatus acusticus 
internus ook veranderingen kunnen veroorzaken in het labyrinth zelf.

Deze veranderingen die aan het perifere evenwichts- en gehoororgaan kunnen 
ontstaan, zijn van betekenis voor de interpretatie van de afwijkingen die bij 
het otologisch onderzoek van deze patiënten worden gevonden. Wij zullen in 
het gedeelte over de otologische symptomatologie hier nog op terugkomen.

In 1910 verschijnt dan de monographic van Henschen. Behalve dertien 
gevallen van ‘echte acusticustumoren’ vermeldt hij zeer uitvoerig andere 
processen in de brughoek, tezamen acht en twintig ziektegeschiedenissen, 
waarbij bij enkele patiënten het grootste deel van de tumor in feite buiten 
de brughoek lag. Ook Henschen wees op het gebrek aan goede systematiek 
en nomenclatuur, hetgeen z.i. niet te verwonderen viel, omdat over de 
genese en histologie nog steeds onvoldoende bekend was. Het embryologisch 
en anatomisch gecompliceerde gebied tussen cerebellum en hersenstam 
enerzijds en de rotsbeenpyramide anderzijds is z.i. een praedilectieplaats
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Plaat I. Snede door de inwendige gehoorgang en de Nervus acusticus.
De pijltjes duiden op de plaats van de overgang van het glieuze naar het neuri- 
lemmeuze deel van de Nervus acusticus.

(Menschen, Handbuch der spez. patho
logischen Anatomie und Histologie (1955).



Plaat 2. Sterke pneumatisatie van het rotsbeen.



PATHOLOGISCHE ANATOMIE

voor intracraniële tumoren, die bovendien vaak een gelijkvormig aspect 
tonen. Dit suggereert volgens hem, dat het om een in pathogenetisch 
opzicht uniforme groep van tumoren zou gaan.

Van de dertien gevallen van acusticustumoren, die hij vermeldt, zijn er 
twaalf microscopisch-anatomisch onderzocht, waarbij van enkele ook een 
zeer gedetailleerd verslag van het onderzoek van het rotsbeen vermeld is. 
Wat de echte acusticustumor betreft komen Henschens waarnemingen 
geheel overeen met de reeds eerder vermelde waarneming van andere 
onderzoekers. Bij de twaalf onderzochte gevallen vond hij het merkwaardige 
Zäpfchen’ waarmede de tumor in de meatus acusticus internus vast zat. 

Hij concludeert hieruit, dat de primaire ontwikkeling van de tumor in de 
meatus acusticus internus plaats vindt en dat deze tumor van daar uit 
door de porus in de brughoek groeit. Sommige onderzoekers menen, dat dit 
proces in omgekeerde richting zou plaatsvinden. Henschen meent, dat dit 
niet waarschijnlijk is, omdat de tumor in de bodem van de meatus acusticus 
internus het hechtst gefixeerd is; bovendien lijkt het onwaarschijnlijk omdat 
de consistentie van de acusticustumor zó is, dat de porus daardoor van 
buiten af nauwelijks toegankelijk zou zijn. Om een beter inzicht te krijgen, 
hoe dit ‘zapfenformige’ tumordeel zich in de inwendige gehoorgang gedraagt, 
heeft Henschen de mededelingen in de literatuur van zeer vroege gevallen 
van acusticustumoren bestudeerd (gevallen van Alexander, Habermann, 
Lévéque-Lasource, Toynbee). Het geval van Toynbee (zie pag. 6), hoewel 
alleen macroscopisch onderzocht, geeft de beste informaties; de tumor 
hing samen met de nervus vestibularis, waar deze uit de fundus meatus 
acustici interni trad, terwijl de nervus cochlearis vrijwel onaangetast over 
de oppervlakte van de tumor liep.

In vier gevallen van zijn eigen materiaal deed Henschen ook een nauw
keurig microscopisch-anatomisch onderzoek van het rotsbeen om te zien, 
hoe de verhouding van de tumor ten opzichte van de meatus acusticus 
internus en de daarin verlopende nerveuze structuren was. Het resultaat 
van dit onderzoek was in alle vier gevallen tot in details hetzelfde: ‘Der 
deil der Geschwulst, der sich im inneren Gehörgang befindet, füllt denselben 
vollständig aus. Der Gehörgang ist bedeutend erweitert. Die Geschwulst 
steht nur innerhalb eines kleinen begrenzten Gebietes in wirklichem organi
schem Zusammenhang mit den Bildungen des inneren Gehörgauges, näm
lich ringsum die Area vestibularis inferior, wo sie ohne eine Spur von Grenze 
in das Bindegewebe im und um den Austritt des Nervus saccularis und 
ampullaris posterior aus dem Knochen übergeht. Mit den übrigen Nerven, 
sowohl Facialis als auch Cochlearis und dem oberen Endast des Vestibularis, 
sowie mit dem Periost ist der Zusammenhang nicht von dieser intimen, 
sozusagen organischen Natur, sondern bedeutend lockerer.’

Wat Toynbee in 1853 in eenvoudige macroscopische praeparaten had 
waargenomen, blijkt door dit nauwgezette microscopische onderzoek van 
Henschen in grote trekken bevestigd te worden.

33



HET ACUSTICUSNEURINOOM

Wat betreft de origine van de acusticustumor concludeert Henschen: 
ie de solitaire acusticustumor gaat uit van het distale deel van deze zenuw; 
het is niet bekend, dat ze ook kan uitgaan van het proximale deel; 2® macros
copisch onderzoek van vroegere gevallen en microscopisch onderzoek van 
gevallen in het algemeen tonen, dat het gehele distale deel van de nervus 
acusticus met de tumor in contact staat, doch dat er een overgang zonder 
grens van de tumor in het bindweefsel van de zenuw bestaat ter plaatse 
van de onderste eindtak van de nervus vestibularis op de bodem van de 
inwendige gehoorgang.

Bij zijn beschouwing over de histogenese van deze tumoren merkt 
Henschen op, dat het opvallend is, dat solitaire tumoren van de hersen- 
zenuwen practisch alleen aan de nervus acusticus voorkomen en slechts 
enkele aan de N. trigeminus. Het was hem niet bekend of ze ook aan andere 
hersenzenuwen konden voorkomen. Ook bij de algemene neurofibromatose 
betrof het meestal tumoren van de Nn. acustici.

Henschen ontwikkelde ook een theorie over de genese van de solitaire 
acusticustumor. Z.i. zou deze genese kunnen samenhangen met de embry
onale ontwikkeling van het rotsbeen.

Het benige labyrinthkapsel, de modiolus, de lamina spiralis ossea en de 
fundus meatus acusticii interni zouden direct uit het embryonale bindweefsel 
worden gevormd. De meatus acusticus internus ontstaat doordat de foramina 
acustica en het foramen nervi facialis door proliferatie van het embryonale 
kraakbeen van het rotsbeen tot een lang gemeenschappelijk kanaal uit
groeien, waarvan de fundus dus aanvankelijk grotendeels uit bindweefsel 
bestaat en pas later verbeent. De rami van de N. acusticus lopen dus door 
het gebied waar ze met een embryonaal bindweefsel in intieme verbinding 
staan. Het lijkt verleidelijk, zegt Henschen, om deze toestand aansprakelijk 
te stellen voor de bijzondere plaats, die de N. acusticus bij het voorkomen 
van solitaire zenuwtumoren onder de hersenzenuwen inneemt. De uittre- 
dingsplaatsen van de andere hersenzenuwen zijn nl. reeds eerder definitiel 
gevormd.

Henschen verwerpt de theorie van Von Orzechowski (1908), die, naar 
aanleiding van een door hem waargenomen geval van een cysteuze tumor 
van de brughoek—uitgaande van de plexus chorioideus lateralis—en 
op grond van Sternberg’s opvatting, dat de solitaire acusticustumoren 
voornamelijk van gliomateuze aard zijn, aannam, dat deze tumoren alle 
van de wand van de recessus lateralis uitgaan, omdat z.i. de embryonale 
ontwikkeling van dit gebied praedisponeert tot het ontstaan van tumoren. 
Von Orzechowski meent daarom, dat het beter is te spreken van ‘Tumoren 
der Lateralrezessus.’ Henschen meent, dat deze conclusie op grond van één 
waarneming niet gerechtvaardigd is en dat het bovendien vaak zó duidelijk 
aantoonbaar is, dat de tumor met de N. acusticus in de meatus acusticus 
internus samenhangt, dat deze theorie van Von Orzechowski niet aanvaard
baar is. Hij wijst ook de overwegend gliomateuze aard, die Von Orzechowski 
aan deze tumoren toeschrijft van de hand en zegt, dat er wel op glia ge
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lijkend weefsel in kan worden waargenomen, maar dat bindweefselachtige 
structuur overheerst.

Hij meent dan ook, dat de acusticustumoren hun naam moeten behouden, 
omdat ze werkelijk van deze zenuw uitgaan en met name van de onderste 
vestibularistak in de fundus meatus acustici interni.

Zijn microscopisch-anatomische waarnemingen vermelden o.a., dat deze tu
moren bundels van kernrijk fibromateus weefsel tonen, die soms parallel of 
elkaar kruisend verlopen, soms van wervel- of knoopachtige structuur zijn. 
De kernen zijn langgerekt en slank, zoals bij sommige bindweefselgezwellen 
wordt gezien; er is matige vaatrijkdom, doch er zijn wel talrijke verwijde 
vaten met gehyaliniseerde wanden. Op vele plaatsen is er losmazig bind
weefsel en oedeem. Dit weefsel bestaat uit een zeer fijn stroma van bindweef
sel met spaarzame ovale kernen. In de mazen van dit netwerk zijn vele kleine, 
ronde, tamelijk chromatinerijke kernen ingebed, omgeven door een brede 
zone van sterk gevacuoliseerd protoplasma. Deze cellen zijn rond, polygonaal 
of spoelvormig. Ze lijken hydropisch. Bij oppervlakkige beschouwing lijkt dit 
laatste tumorweefsel sterk op gliaproliferatie.

Henschens samenvatting over de histologie van deze tumoren is ook nu 
nog geheel aanvaardbaar: ‘Gegenwärtig hat es also den Anschein, alsob 
die Akustikustumoren nach ihrem Charakter so gut wie durchweg fibroïde 
Geschwülste wären. Dasz der Kernreichtum wechselt und die Geschwulst 
bald fester und kompakter, bald mehr myxomatös ist, dasz ferner Nekrosen, 
Blutungen und zystische Bildungen nicht selten angetroffen werden, ist 
an und für sich von grossem Interesse, scheint aber einer eigentlichen 
prinzipiellen Bedeutung zu entbehren.’

Henschen heeft in 1916 nog een aanvulling gegeven op datgene, wat hij 
in 1910 al over de microscopische anatomie van acusticustumoren had 
medegedeeld. Hij meent, dat, wat betreft de klinische verschijnselen, de 
gehele groep van brughoektumoren voorlopig tesamen moet worden gezien. 
Eerst later komt dan waarschijnlijk een opvallend zelfstandige groep naar 
voren, b.v. de echte acusticustumor. De pathogenese van deze laatste moet 
vooral worden bestudeerd aan vroege gevallen en hij vermeldt drie van 
dergelijke gevallen, die kort tevoren in de literatuur beschreven waren 
(Quix, Wolff en Preobraschenski). Ook hier bleek, dat de tumor van het 
distale deel van de N. acusticus uitging. Volgens Quix (1912) zou in zijn 
geval de tumor van het periost van de bodem van de meatus acusticus 
internus zijn uitgegaan, ter plaatse, waar de N. cochlearis in de spil van 
het slakkenhuis binnendringt. Hier was de tumor niet van het periost 
vrij te maken, terwijl deze elders in de meatus acusticus vrij lag. In dit geval 
was er atrophie van het zintuigepitheel, z.i. door druk op de arteria auditiva 
interna.

Henschen onderzocht een reeks Nn. acustico-faciales op seriedoorsnede 
(kleuring vlg. Weigert en Van Gieson). Ook hij vond, dat in het proximale 
deel de plaats van neurilemma en endoneurium door glia werd ingenomen. 
Hij zegt, dat de tumor in het distale deel van de zenuw optreedt en niet
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—zoals sommigen meenden—van de zgn. gliastrepen, die in de acusticus 
zouden voorkomen. De tumor zou nooit voortschrijden naar het proximale, 
glieuze deel van de zenuw.

Het is van belang hier ook de bijdrage, die Jumentié—samen met Sézary— 
aan de kennis van de acusticustumor heeft geleverd, te vermelden. Jumentié 
beschrijft nl. in de eerste plaats het macroscopisch aspect van die tumoren 
van de brughoek, die zich klinisch vrij karakteristiek voordoen en die niet 
uitgaan van het bot, de dura mater, de vaten of de plexus chorioideus. 
Hij meent, dat het niet zeker is, dat ze van de N. acusticus uitgaan. Patho
logisch-anatomisch rekent hij ze tot de neurogliomen, gelet ook op het 
feit, dat onderzoekingen, o.a. van Alagna en ook van Lhermitte hadden 
aangetoond, dat de hersenzenuwen proximaal over een min of meer uit
gebreid gebied een gliastructuur tonen (zie plaat i). Dit zou het duidelijkst 
zijn voor de N. VIII en N. V. De tumoren zijn, naar zijn ervaring, oneffen 
van oppervlak en de consistentie varieert in de verschillende gevallen, die 
hij onderzocht. Soms zijn ze hard, soms week; meestal tonen zij zones van 
verschillende consistentie en zelfs plaatselijke verweking. Er is vaak cysteuze 
verandering en haemorrhagie. Wat de microscopische structuur betreft, 
merkt Jumentié op dat, hoewel de nomenclatuur voor deze tumoren zeer 
uiteenlopend is, men het op bepaalde punten wel eens is, nl.: dat de tumor 
een vaste kapsel heeft en vaten bevat, waarvan sommige gedilateerd zijn 
en dat er vaak vele en uitgebreide haemorrhagieën in voorkomen en boven
dien hyalinemassa’s van colloïdaal aspect. Aangezien deze kenmerken 
voor de verschillende tumoren onderling zeer uiteenlopend zijn, onderschei
den Jumentié en Sézary drie variëteiten van deze tumoren.

Type A: Hierbij bestaat een fibrillaire structuur. Deze fibrillen zijn parallel 
gebundeld of lopen wervelvormig; in de lengte-richting van de fibrillen zijn 
langgerekte kernen gelegen, die plaatselijk in groten getale voorkomen en op 
andere plaatsen gering in aantal zijn. De vorm der kernen is regelmatig. 
Enkele kernen zijn omringd door een kleine zone van protoplasma; de vaten 
hebben geen georganiseerde wand, het lumen is omgeven door een laag van 
langgerekte kernen en fibrillen in dichte structuren.
Type B: Dit type komt het meest voor. Hier bestaat onregelmatig gerang
schikt bindweefsel, ten dele losmazig als een spinrag, op andere plaatsen 
meer fasciculair. Er is polymorphic van de kernen. Er zijn vaten met sterk 
verwijd lumen met een niet-georganiseerde wand. Andere vaten tonen dichte 
vezelige bekleding van de wand met hyaline degeneratie, waarbij het lumen 
vernauwd of zelfs geoblitereerd is. Op verschillende plaatsen zijn er hae
morrhagieën.
Type C: Hier bestaat de tumor enerzijds uit een vaste fibreuze kapsel, ander
zijds—in het centrum—uit een losmazig netwerk, waarin kernen, die met 
weinig protoplasma zijn omgeven. De tumor is zeer vaatrijk, vooral aan de 
periferie. Er zijn verwekingshaarden, waarin zich erythrocyten bevinden. 
Op andere plaatsen is er hyaline degeneratie.

Zij menen in al deze variaties één fundamentele identieke structuur te 
zien en beschouwen ze als gliomen. In twee gevallen deden zij een kleuring
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volgens Weigert en vonden daarbij een huns inziens specifieke kleuring van 
de neuroglia. Van belang is, dat Jumentié en Sézary—hoewel zij de ware 
aard van deze tumor niet goed herkenden—toch het algemeen aspect en de 
variaties van het microscopisch-anatomische beeld van deze tumoren goed 
hebben opgemerkt en beschreven.

Henschen (1916) beschouwt deze tumoren—in tegenstelling tot Jumen
tié—niet als gliomen, maar als neurofibromen, waarin hij drie typen onder
scheidt. In de eerste plaats dat met een dichtvezelig, vaatarm weefsel, dat 
kenmerkend is voor de histologische basisstructuur van deze tumoren. Door 
hydropische doordrenking kan een tweede type ontstaan, dat gelijkt op 
een myxoom of een oedemateus glioom. Tenslotte ontwikkelen zich in 
sommige gevallen cysteuze veranderingen of vettige en hyaline degeneratie. 
Door deze degeneratieve veranderingen hebben verschillende onderzoekers 
aangenomen, dat het hier een glioom betrof. Henschen meent, dat dit een 
verkeerde interpretatie is. Onderzoek, volgens Weigert, naar glia-elementen 
in de acusticustumoren was volgens Henschen altijd negatief. Hij meent 
dan ook, dat hij zijn oordeel van 1910, toen hij aannam dat er ook op glia 
gelijkend weefsel in de tumor voorkwam, moet herzien en dat deze tumoren 
uitgaan van het neurilemma in het distale deel van de zenuw en moeten 
worden aangeduid als neurofibromen. De pathogenese hangt z.i. samen 
met de eigenaardige embryonale ontwikkeling in het gebied van het distalë 
deel van de N. acusticus.

De visie van Henschen was vooral ontstaan onder invloed van het werk 
van Verocay (1908-1910), en van Herxheimer en Roth (1914). Verocay 
meende, dat de tumoren uitgaande van de perifere zenuwen en, met name 
bij de ziekte van Von Recklinghausen, niet in de eerste plaats van bind
weefselachtige bouw waren, maar een eigenaardig neurogeen weefsel toon
den. Zijns inziens zijn het tumoren, die uitgaan van de cellen van Schwann. 
Vanwege de vezelige structuur en de neurogene aard sprak hij van ‘neu- 
rinome’ (vsvpov = zenuw; tp = vezel). Tumoren van de perifere zenuwen, 
die duidelijk meer bindweefsel bevatten, noemde hij ‘Fibroneurinome.’ 
Het bindweefsel fungeerde z.i. slechts als stroma voor de vascularisatie. 
Verocay beschreef als eerste de ‘eigentümliche Anordnung der Kerne in 
Querbändern’ (palissade- of paradestand). Hij wees ook op het feit, dat 
het op glia gelijkend weefsel, dat sommige onderzoekers meenden te hebben 
waargenomen, het resultaat was van oedeemvorming in het oorspronkelijke 
tumorweefsel.

Herxheimer en Roth meenden, evenals Verocay, dat men bij het neuri- 
noom met een specifiek weefsel te doen had, maar dat Verocay de betekenis 
van de bindweefselachtige elementen in het neurinoom onderschatte, aan
gezien deze huns inziens wel degelijk aan de woekering deelnamen. Er zou 
een accentverschuiving bestaan bij de verschillende zenuwtumoren met 
dien verstande, dat bij de tumoren van de hersenzenuwen de specifieke 
elementen van het neurinoom, die zij als de cellen van Schwann beschouwden,
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overwogen, terwijl bij de perifere tumoren, zoals bij de ziekte van Von 
Recklinghausen, de bindweefselelementen op de voorgrond stonden.

Zoals wij hieronder zullen zien, wordt met deze uitspraak de strijd, die 
er later zou ontstaan naar aanleiding van de verschillende opvattingen over 
de aard van deze tumoren, al gemarkeerd.

Om de chronologische ontwikkeling van de kennis van de acusticustumo- 
ren te volgen, willen wij nu hier wederom Cushing’s monografie: Tumors 
of the nervus acusticus noemen, die in 1917 verscheen. Het is voornamelijk 
een klinische studie, doch aan de problemen betreffende de pathologische 
anatomie besteedt hij eveneens aandacht. Wat de pathogenese betreft ver
meldt hij vrijwel uitsluitend datgene wat in de literatuur reeds bekend was, 
en hoewel hij geen keus voor een bepaalde theorie doet, zegt hij: ‘Acustic 
tumors apparently arise from embryonic tissue rests in the peripheral end 
of the nerve.’

Vooral Cushing’s waarnemingen, tijdens operaties verkregen, zijn van 
betekenis.

Wat het macroscopisch aspect betreft, beschrijft hij tumoren van kleine, 
ovale vorm tot onregelmatig grote tumoren. De verbinding met de zenuw 
in de meatus acusticus internus is bij operatie niet altijd te verifiëren. 
Cushing meent, dat een nauwgezet onderzoek zal bewijzen, dat al deze 
tumoren uitgaan van de 8e zenuw in de meatus acusticus internus. Dat 
dit niet altijd aantoonbaar is, is het gevolg van het feit, dat het weefsel 
van de tumor vaak week is en de steel van de tumor, die van de porus is 
losgemaakt dan de indruk maakt een gewone oneffenheid te zijn, zoals er 
meerdere aan de lobbige oppervlakte van de tumor voorkomen. Cushing 
vestigt dan nog de aandacht op het feit, dat acusticustumoren niet alleen 
subduraal, maar zelfs in een arachnoidaal omhulsel gelegen zijn. De tumor 
kan volgens hem bij een operatie slechts ä vue gebracht worden als dit 
arachnoidale omhulsel, dat een verdikte cysteuze bedekking van de tumor 
geeft, wordt losgeprepareerd en men het vocht van de cyste, dat vaak zeer 
eiwitrijk is, laat afvloeien. De cisterna lateralis kan gedilateerd zijn door 
obstructie (hetgeen mogelijk ook fluctuatie in de klinische symptomen geeft). 
Deze wordt waarschijnlijk ‘gevoed’ door de plexus chorioideus, die door het 
foramen van Luschka uitpuilt. De plexus kan door de tumor sterk ver
plaatst zijn. Secreteert ze dan toch, dan kan dit een locale stoornis van de 
liquor cerebrospinalis-circulatie geven, omdat de afvoer vanuit de cisterna 
lateralis geobstrueerd is. Deze toestand kan dan eveneens tot cysteuze ver
anderingen voeren. Dit kan een cysteuze kap op het achterste deel van de 
tumor veroorzaken. Bij de gevallen, die Cushing beschreef, bestond dit bij 
dertien van de vierentwintig geopereerde patiënten.

Wat de histologie betreft, onderscheidt Cushing ook twee types van 
weefsel, nl. de dichte, dooreengevlochten fibreuze structuur en het losmazige 
reticulaire weefsel.

Ook hij meent, dat de tumoren van de perifere zenuwen verschillend zijn.
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al naar gelang zij van de hersenzenuwen of van de ruggemergzenuwen af
komstig zijn. De eerste beschouwt hij meer als gliomateus, de andere meer 
als fibreus. Cushing noemt hier de opvatting van Borst (1913), die reeds 
veronderstelde, dat er tumoren van de perifere zenuwen zijn, die hun oor
sprong hebben in de cellen van Schwann.

Hoewel Cushing dus nog van fibreus en gliomateus spreekt, erkent hij, 
dat er andere onderzoekers zijn, die de verschillende aspecten van het ana
tomisch substraat van deze tumoren zien als varianten van bindweefsel- 
elementen. In dit verband noemt hij zijn medewerker dr. Goodpasture, die 
meent, dat de door Alagna, Verocay e.a. als ganglioncellen geïdentificeerde 
cellen in het perifere deel van de acusticustumor niet anders zijn dan on
gedifferentieerde fibroblasten met veel cytoplasma. Cushing geeft wel toe, 
dat deze fibreuze elementen zich bij de kleuring niet geheel gedragen als 
fibroblastisch weefsel. Bovendien tonen de zgn, gliafibrillen in de reticulaire 
zones een afwijkende vorm. De tumor gaat echter z.i. zeker uit van de 
zenuw, hetgeen in de benaming tot uitdrukking komt. Als men de naam 
acusticustumor wil vervangen door een meer histologische aanduiding, dan 
zou volgens hem de naam fibroneuroma de voorkeur verdienen.

Men kan wel stellen, dat ten tijde van Cushings monografie, de neuro- 
pathologische kenmerken van de acusticustumor reeds vrij nauwkeurig 
waren beschreven. De nomenclatuur, die lange tijd zo uiteenlopend en ver
warrend was geweest, was teruggebracht tot slechts enkele veronderstellin
gen, nl. neurinoma, neurofibroma, neuroglioma of neurofibroglioma. Cushing 
geeft uitdrukkelijk aan, dat hij ertoe neigt de voorkeur te geven aan 
‘fibroneuroma.’ Het was tevens duidelijk, dat deze van de N. acusticus uit
gaande tumoren een afzonderlijke groep vormden door hun vrij kenmer
kende klinische symptomatologie. Er volgde echter later toch nog een 
langdurige polemiek over het wezen van deze tumoren, waarbij sommigen 
zich oriënteerden naar de mogelijke pathogenese, anderen meer de morpho
logic en de ‘specifieke’ kleuring als uitgangspunt voor hun opvatting 
namen.

Zo kwamen van Franse zijde nog mededelingen, dat men de glieuze aard 
van deze tumoren waarschijnlijk achtte, o.a. van Roussy, Lhermitte en 
Cornil (1924), maar dit vond zijn reden voornamelijk in het feit, dat men toch 
een tè grote specificiteit aan bepaalde kleurmethoden toekende (b.v. aan 
de kleuring volgens Holzer).

Garcin wijdde in zijn monografie: Le syndrome paralyüque unilateral 
global des nerfs craniens (1927) een hoofdstuk aan deze tumoren, die hij: 
‘gliomes du nerf auditif’ noemde. Hij merkt op, dat de kenmerkende opeen
volging van de symptomen verklaard kan worden uit de origine van deze 
tumoren, nl. het perifere deel van de N. acusticus in de meatus acusticus 
internus. Hij veronderstelt eveneens, dat ze ontstaan uit embryonale resten, 
gelegen in dit gebied van de zenuw en vervolgt: ‘Histologiquement, sa 
structure est caractéristique. Elle se compose de deux tissus principaux;

39



HET ACUSTICUSNEURINOOM

1’un fibreux et dense, la zone fibreuse constituée de travées denses de 
cellules en palissade; 1’autre aréolaire et lache, d’aspect oedémateux, conte- 
nant des cellules rondes, clairsemées et des fibrilles ressemblant a des 
fibrilles névrogliques, c’est la zone réticulée.’

Aangezien het met de ten dienste staande kleuringsmethoden niet moge
lijk was, de verschillende weefsels met zekerheid te identificeren, wezen vele 
onderzoekers erop, dat de morphologische structuur, die de microscopie 
toonde, belangrijker was voor het identificeren van deze tumoren dan de 
kleuringseigenschappen zelf.

Van belang is hier nog het werk van Antoni (1920) te vermelden. Zijn 
indeling van de acusticustumoren naar het microscopisch aspect wordt nog 
steeds toegepast. Hij onderscheidde twee typen: type A, het compacte, fijn- 
vezelige fasciculaire weefsel van bipolaire cellen, die parallel gerangschikt 
zijn. De fascikels verlopen soms golvend of in wervelvorm. De kernen, die 
meestal spoelvormig zijn, liggen vaak in dwarse rijen gegroepeerd (palissade- 
stand). Daarnaast type B, het meer losmazig gebouwde en veel polymorphe 
cellen bevattende, cysteuze en oedemateuze weefsel. Het type A van Antoni 
vindt men vooral bij kleine tumoren en aan de periferie van grote acusticus
tumoren; maar dit type weefsel kan men ook aantreffen in het centrum 
van grote tumoren met beperkte secundaire degeneratie. In het type B 
van Antoni bestaat hyaline en vettige degeneratie. De reticulaire structuur 
van dit type zou waarschijnlijk door autolyse verdwijnen en tot uitgebreide 
cysteuze veranderingen leiden, die soms kunnen imponeren als verwijde 
lymphvaten. Helene van Oppen (1930) toonde in microscopisch-anatomische 
studies aan, dat er zich geen lymphvaten in de tumoren bevinden en dat de 
cysteuze veranderingen, die worden waargenomen, inderdaad samenhangen 
met plaatselijke autolyse in het weefsel. De cystes hebben dan ook geen 
georganiseerde wand en zijn als pseudo-cystes te beschouwen.

Wanneer men de indeling van Antoni leest, treft onmiddellijk de gelijke
nis met de typologie die Jumentié in 1911 reeds had aangegeven. Deze gaf 
weliswaar een indeling in drie typen, maar de beschrijving van het weefsel 
en het onderscheid zijn in wezen dezelfde. Merkwaardig is, dat Jumentié’s 
werk door Antoni nauwelijks wordt vermeld.

Zoals hierboven reeds is gezegd, ontwikkelde zich een strijd over de vraag 
of deze tumoren inderdaad van de schede van Schwann uitgaan, of van het 
bindweefsel (met name het endoneurium) van de zenuw.

Mallory (1920) en ook Penfield (1927) menen, dat deze laatstgenoemde 
veronderstelling de juiste is en spreken op grond daarvan van ‘perineural 
fibroblastoma.’ Gaan ze van de schede van Schwann uit, zoals Antoni en 
later ook Stout (1935) meende, dan zou men beter van ‘lemmoma’ of 
‘neurilemmoma’ kunnen spreken. Het was echter nog zeer onduidelijk, wat 
men onder ‘neurilemma’ verstond. Dorothy Russell (1959) stelde voor, de 
opvatting van Young (1942) te volgen en de term ‘neurilemma’ alleen te 
gebruiken voor het binnenste deel van het endoneurium of schede van
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Plenk-Laidlow, welke de eigenlijke basismembraan vormt van de cellen 
van Schwann.

Bijdragen tot de kennis van de pathogenese leverden ook de waarnemin
gen van de kleine tumoren van de N. acusticus. Dergelijke waarnemingen 
werden o.a. gedaan door Lange (1929), Fowler (1936) en Hardy en Crowe 
(I93Ö). Deze laatste twee onderzoekers maakten seriesneden van 250 paar 
rotsbeenderen en vonden in vier gevallen kleine acusticustumoren, die alle 
in de ramus vestibularis gelegen waren en klinisch symptoomloos waren 
gebleven. Opmerkelijk was de hoge leeftijd van de personen, van wie deze 
rotsbeenderen afkomstig waren. Op grond van het anatomische beeld menen 
°ok zij, dat men mag aannemen, dat deze tumoren uitgaan van het lem- 
rneuze deel van de zenuw en zij spraken van ‘Lemmoma.’ De waarneming 
van Hardy en Crowe sluit aan bij de macroscopische waarnemingen van 
Toynbee in 1853. De hoge leeftijd van de personen zou volgens Henschen 
een aanwijzing kunnen zijn, dat zulke tumorhaardjes waarschijnlijk lang 
inactief kunnen blijven of zelfs nooit tot grotere tumoren uitgroeien.

Bij hoge uitzondering zouden acusticustumoren ook in het perifere neuron 
van de ramus vestibularis of ramus cochlearis kunnen voorkomen, en dan 
destructie van het labyrinth of de cochlea kunnen veroorzaken (geval van 
Nager en van Mayer, geciteerd door Henschen). Wanneer men de beschrijving 
van deze ziektebeelden leest, blijkt het, dat men in beide gevallen met mul
tipele tumoren van de N. acusticus te doen had. Als zodanig zijn ze te rang
schikken onder de ziekte van Von Recklinghausen.

Boor meerdere onderzoekers werd een trauma als mogelijk provocerende 
factor voor het ontstaan van deze tumoren verantwoordelijk gesteld (b.v. 
door Brückner, die dit waarnam bij zijn vrouw). Anderen menen, dat 
zwangerschap of menopauze invloed op de ontwikkeling van deze tumoren 
zou kunnen hebben (Cushing 1917, Darquier en Schmite, 1935). O.i. 
hebben genoemde factoren hoogstens een provocerende betekenis voor het 
Manifest worden van de klinische symptomen.

Bij de bilaterale acusticustumoren, in het kader van de algemene neuro- 
fibromatose, spelen erfelijke factoren een zeer belangrijke rol. Bij de soli
taire acusticustumoren wordt het bestaan van erfelijke factoren vrijwel 
algemeen ontkend. Gardner en Frazier (1930) meenden, dat bilaterale 
acusticustumoren als een incomplete vorm van de ziekte van Von Reckling
hausen moeten worden beschouwd. Balli (1938) beschreef een familie, waarin 
Trie patiënten met acusticustumoren voorkwamen, nl. de vader (waarschijn
lijk bilaterale acusticustumor), een dochter (solitair acusticusneurinoom) en 
een zoon (solitair acusticusneurinoom). Volgens Henschen staat deze waar
neming geheel op zichzelf en geeft deze, bij ontbreken van nauwkeurig 
familie-onderzoek, geen bewijs van het erfelijk voorkomen van solitaire 
acusticusneurinomen.

Gardner en Turner (1940) gaven een aanvulling op de waarneming van 
Gardner en Frazier (1930) van een familie, waarin 38 gevallen van bilaterale
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doofheid voorkwamen in vijf generaties met 217 familieleden. Zes van de 
lijders aan bilaterale doofheid konden na de dood worden geobduceerd. 
Allen hadden bilaterale acusticustumoren. Eén lid van deze familie werd 
geopereerd voor een intraspinaal neurinoom. Gardner en Turner stellen, 
dat dit de enige bekende familie is met de ziekte van Von Recklinghausen, 
waarin deze ziekte zich beperkt tot bilaterale acusticustumoren.

De mogelijkheid, het wezen van verschillende weefsels nader te leren 
kennen, werd later nog verrijkt door de weefselkweek. Wat betreft de 
zenuwtumoren is dit vooral het werk van Murray en Stout (1940-1942). 
Zij konden in weefselcultures van lemmomen en met name van enkele 
acusticustumoren het morphologisch onderscheid maken tussen fibroblasten 
en cellen van Schwann. Bovendien bleek dat de cellen van Schwann in vitro 
zelfstandig collageen en reticuline kunnen vormen. Dit was een zeer be
langrijke waarneming, omdat de ‘fibroblasten-Schwannse cellen controverse’ 
reeds enige tijd verstrikt was geraakt in het probleem of andere cellen dan 
fibroblasten in staat waren tot het vormen van interstitiële vezels met de 
kleuringseigenschappen van collageen en reticuline. Door deze waarneming 
vervielen de sterkste argumenten tegen de ‘Schwannse cellen-theorie.’ 
Lange tijd bleef de vraag nog bestaan, in hoeverre men de cel van Schwann 
als van neuro-ectodermale of van mesodermale oorsprong moest beschouwen.

Dorothy Russell (1959) meent, dat dit voor de oncologie van de acusticus
tumoren niet van essentieel belang is. Zij geeft voor dit type tumoren de 
voorkeur aan de naam Schwannoma boven lemmoma of neurilemmoma, 
omdat het haars inziens in eerste instantie meer om een nieuwvorming van 
cellen gaat dan van membranen. De destijds door Yerocay voorgestelde 
naam ‘neurinoom’ verwerpt zij, omdat dit een proliferatie van zenuwvezels 
zou kunnen veronderstellen.

Belangrijk is ook het werk van Kersting en Finkemeyer (1958). Zij kon
den enerzijds het resultaat van de onderzoekingen van Murray en Stout 
bevestigen en slaagden er tevens in, uitgaande van cultures van geïsoleerde 
cellen van een neurinoom van de mens de karakteristieke bouw van deze 
tumoren, nl. de palissadestructuur, te reproduceren. Van bijzonder belang 
was nog, dat zij door trypsine aan de oorspronkelijke cellencultuur toe te 
voegen, elke fibroblastische component, d.w.z. elk mesenchymaal steun- 
weefsel meenden te hebben uitgeschakeld. Op grond van hun onderzoek 
besloten zij tot de neuro-ectodermale aard van de tumorcellen van het 
neurinoom. Belangrijk werk op dit terrein deden ook Zülch en Madame 
Milhaud (i960). Zij konden met zilverimpregnaties nauwkeurig de bouw 
van de cel van Schwann bestuderen. Niet op grond van de argentophyle 
eigenschappen in engere zin, doch op grond van de morphologische ken
merken bij zilverimpregnatie waargenomen, concluderen deze onderzoekers 
tot de gelijkvormigheid van tumorcellen van het neurinoom en de cellen 
Van Schwann. Ze beschouwen de neurinomen daarom eveneens van neuro- 
ectodermale origine. De perifere neurofibromen bij de ziekte van Von Reck-
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linghausen zijn, zoals Zülch en Milhaud opmerken, rijk aan mesenchymaal 
weefsel in tegenstelling tot de spinale en intracraniële neurinomen. Deze 
neurofibromen ontwikkelen zich nl. in het gebied van de perifere zenuw- 
uiteinden, die rijk zijn aan perineuraal bindweefsel, hetgeen sterke prolife
ratie toont. Deze mesenchymale reactieve proliferatie wettigt huns inziens 
echter niet te stellen, dat het neurofibroom als een mesodermale tumor moet 
worden beschouwd. Zij vergelijken deze reactieve bindweefselproliferatie 
met die, welke b.v. bij adeno-carcinomen van de lever wordt gezien. 
Ook Zülch en Milhaud menen, dat de weefselcultures de sterkste argumenten 
geven voor de neuro-ectodermale genese van het neurinoom. Volgens hen 
zijn noch de kleuringsmethoden noch de zilverimpregnaties in staat, de 
specificiteit van bepaald weefsel aan te tonen, omdat deze methoden eerder 
aanwijzingen geven voor een bepaalde physico-chemische toestand, b.v. 
van de pH. Ook de histo-chemische methoden kunnen huns inziens op 
zichzelf geen oplossing brengen in de vraagstelling betreffende de aard en 
origine van een bepaald weefsel. De resultaten van dergelijke onderzoekingen 
dienen gecombineerd te worden met argumenten berustend op morpholo
gische en embryogenetische studie.

Onderzoekingen met de electronenmicroscoop hebben de bevindingen, bij 
zilverimpregnatie en weefselkweek verkregen, in het algemeen bevestigd.

Del Rio-Hortega had reeds omstreeks 1940 door zilverimpregnatie- 
roethode waarschijnlijk gemaakt, dat de voornaamste tumorcellen van de 
solitaire acusticustumor lemmocyten waren, een derivaat van de embryonale 
lemmoblast, waaruit ook de cellen van Schwann ontstaan. Del Rio-Hortega 
sprak dan ook van ‘Lemmocytoma.’ Zülch en Mme Milhaud meenden op 
grond van eenzelfde onderzoekmethode tot gelijkvormigheid van de tumor
cellen en cellen van Schwann te mogen concluderen.

Een moderne methodiek om cellen te identificeren is de electronen- 
microscopie. Voor het onderzoek van neurinomen werd deze methode toe
gepast door o.a. Luse (i960), Grüner (i960) en Pineda (1964).

Grüner vermeldt, dat de neurinomen vooral zouden ontstaan aan de niet 
gemyeliniseerde vezels van de perifere zenuwen (vezels van Remak).

Murray en Stout (1942) meenden bij weefselkweek te kunnen waarnemen, 
dat in overeenstemming met de twee typen neurinomen (A en B volgens 
Antoni) waarschijnlijk ook twee typen cellen van Schwann moeten worden 
onderscheiden. Het type tumor A zou ontstaan uit de cellen van Schwann 
van de niet gemyeliniseerde vezels, het type B uit die van de gemyelini
seerde vezels. In tegenstelling tot de opvatting van Antoni menen zij dan 
ook, dat het type B niet ontstaat door dedifferentiatie of regressie van 
type A, maar dat type B reeds vanaf het begin zijn eigen karakter heeft.

Pineda concludeerde op grond van zijn onderzoekingen, dat de voor
naamste cel van de acusticustumor als een lemmocyt moet worden be
schouwd en hij kon de structuur van deze cellen, zoals deze door del Rio- 
Hortega (1942, 1943) bij zilverimpregnatie was beschreven, onder de
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electronenmicroscoop herkennen. Met name kon hij ook de twee verschillen
de weefselstructuren onderscheiden, die deze tumoren toonden (type A en B 
van Antoni).
1. Die met het ronde of ovale celtype en regelmatig gevormde kernen; 

deze lijken op de cellen van Schwann. In het meer compacte deel van de 
tumor waren de cellen spoelvormig, zoals ook del Rio-Hortega dat waar
nam en die hij lemmocyten noemde. Deze spoelvormige cellen hebben 
slechts schaars perinucleair cytoplasma, maar polaire uitlopers van 
cytoplasma, die draadvormig dun zijn. (‘Neuritides’ van del Rio- 
Hortega.)

2. Het losmazige reticulaire type, waarvan de cellen ovaal of langwerpig 
waren van onregelmatige contour, met onregelmatige kern en excen
trische nucleoli. Het cytoplasma van deze cellen toonde vaak lipoïd- 
ophoping.

Door bovengenoemde onderzoekingsmethoden is in de loop der jaren de 
elementaire cel, die tot de tumorvorming aanleiding geeft, wel geïdentifi
ceerd als van neuro-ectodermale oorsprong.

Wat de pathogenese van deze tumoren—en met name het solitaire acus- 
ticusneurinoom—betreft, zijn in de loop der jaren vele hypothesen naar 
voren gebracht, die vrijwel alle samenhangen met de bijzondere omstan
digheden, die er tijdens de embryonale ontwikkeling in het acustico-faciale 
gebied bestaan.

Antoni meende op grond van embryologische studies te kunnen aantonen, 
dat de segmentatie van de neurale lijst in het craniële deel onvolledig is 
en dat er dientengevolge ongeordende nesten van lemmoblasten achter
blijven, die later uitgangspunten van tumorvorming zouden kunnen zijn. 
Volgens Holmdahl (1934) is er in het craniële deel geen morphologische 
continuïteit tussen de vorming van de neurale lijst en de aanleg van de 
gangliën. De gangliën van de hersenzenuwen ontstaan uit afzonderlijk 
liggende celophopingen, tussen losmazig bindweefsel en zonder voorafgaande 
vorming van een echte gangliënlijst.

Zoals reeds eerder vermeld menen andere onderzoekers, dat de patho
genetische voorwaarden later in de ontwikkeling bepaald zijn. [Henschen 
(1916), Skinner (1931)]. Daarbij wordt dan gewezen op het feit, dat 
in het gebied van de meatus acusticus internus nog embryonaal bindweefsel 
aanwezig is op een tijdstip, dat de uittredingsplaatsen van de andere 
hersenzenuwen reeds een definitieve benige structuur hebben.

Skinner meende, dat voor de pathogenese van deze tumoren ook van 
betekenis kan zijn het feit, dat bij de N. acusticus het proximale glieuze deel 
van de zenuw zich verder uitstrekt dan bij de andere hersenzenuwen, 
waardoor de van perifeer uit zich om de zenuw groeperende schedecellen 
als het ware in hun opmars gestuit worden, hetgeen zou resulteren in een 
ongeordende groepering van deze cellen in en rond het ganglion vesti
buläre.
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Aangezien de cochleaire vezels het rhombencephalon later bereiken dan 
de vestibulaire vezels, is het glieuze deel in de ramus cochlearis korter en 
zijn de schedecellen in het ganglion spirale beter geordend.

Deze embryologische bijzonderheden worden als pathogenetische condi
ties bij het ontstaan van acusticusneurinomen beschouwd.
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Inleiding tot het klinische gedeelte

In de volgende hoofdstukken zal in de eerste plaats de symptomatologie 
van het acusticusneurinoom besproken worden. Deze tumor, die de meest 
frequent voorkomende brughoektumor is, presenteert zich als regel met 
een vrij kenmerkend symptomencomplex. De oude mededelingen in de 
literatuur vermelden meestal een ziektebeeld met een uitgebreide sympto
matologie, waardoor het dikwijls mogelijk is, een goede indruk te krijgen van 
de chronologische ontwikkeling der symptomen. Zoals uit de voorafgaande 
hoofdstukken blijkt, werden reeds spoedig waarnemingen gedaan van andere 
ziekteprocessen—in de brughoek of elders gelocaliseerd—die eveneens een 
hrughoeksymptomatologie toonden.

Wil men op grond van de ervaringen dienaangaande een indeling geven 
van deze verschillende ziektebeelden, dan zou men ze als volgt kunnen 
classificeren.

A. Brughoektumor en
Hieronder verstaan wij in de eerste plaats tumoren, die zich primair of als 
metastase in de brughoek ontwikkelen.

Ook zou men tumoren, die in de directe omgeving van de brughoek 
ontstaan en waarvan de grootste massa zich in de brughoek ontwikkelt, 
hiertoe kunnen rekenen (b.v. sommige epidermoïdcysten en meningeomen). 

Tot de brughoektumoren behoren:
1- Acusticusneurinomen.
2- Meningeomen.
3- Epidermoidcystes.
4- Trigeminusworteineurinomen, die zich uitsluitend tot de achterste 

schedelgroeve beperken. Deze komen zelden voor.
5- Neurinomen van de Nervus IX, Nervus X en Nervus XI. Deze zijn zeer 

zeldzaam.
h- Metastatische tumoren in de brughoek.

B. Pseudo-brughoektumoren
Heze benaming vindt men een enkele maal in de literatuur vermeld. Jatho 
(1955) b.v. verstaat hieronder een ziektebeeld met brughoeksymptomato- 
I°gie zonder roentgenafwijkingen en waarbij de toestand reeds spoedig geen
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progressie meer toont. Hij vermeldt dit bij de bespreking van arachnoiditis 
van de brughoek.

Wij zouden in die gevallen van pseudotumor met brughoeksymptomato- 
logie willen spreken.

Onder pseudo-brughoektumoren verstaan wij echter: tumoren, die zich 
presenteren met een brughoeksymptomatologie, doch die zich in het geheel 
niet, of slechts secundair in de brughoek uitbreiden. De hierna genoemde 
processen kunnen zich zodanig gedragen:
1. Intrapontine en cerebellaire tumoren.
2. Rotsbeentumoren (b.v. facialisneurinomen, sarcomen, epidermoid- 

cystes, glomustumoren).
3. Neurinomen van het ganglion Gasseri.
4. Basilaire epidermoidcystes,
5. Meningeomen.

C. Pseudotumoren met brughoeksymptomatologie
Hieronder kan men samenvatten: andere afwijkingen (dus geen tumoren) 
met de symptomatologie van een brughoektumor. Het ziekteproces is in de 
brughoek zelf of elders gelegen.

Hiertoe kunnen onder andere gerekend worden:
1. Arachnoiditis (adhaesiva of cystica) van de brughoek.
2. Vaatanomalieën in de achterste schedelgroeve.
3. Vasculaire stoornis van het cochleo-vestibulaire orgaan of van de 

hersenstam.
4. Neuritis en neuronitis vestibularis.
5. Ziekte van Ménière.
6. Multiple sclerose.
Bovenstaande opsomming pretendeert geenszins volledig te zijn. Wij 
hebben ons bij de keus van de genoemde ziektebeelden laten leiden door de 
frequentie waarin zij voorkomen en door het feit, dat meerdere daarvan 
in de volgende hoofdstukken besproken zullen worden. De rubricering heeft 
voornamelijk klinische betekenis, vooral in de diagnostische phase van ons 
handelen.

Deze classificatie heeft dan het voordeel, dat men gevallen kan rubrice
ren, ook als de diagnose niet tot in de finesses bekend is.

Bij onze beschouwing over de symptomatologie van het acusticusneurinoom 
zullen wij, na een algemene inleiding, een afzonderlijke beschrijving geven 
van de verschillende symptomen. Wij hebben ons daarbij enerzijds ge
oriënteerd naar de ervaringen, die in de literatuur zijn vermeld, anderzijds 
naar de ziektegeschiedenissen van 60 patiënten, die wegens een solitair 
acusticusneurinoom in de Utrechtse en Amsterdamse Neurologische Univer
siteitsklinieken tussen 1950 en 1963 werden geobserveerd en geopereerd.
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In dit hoofdstuk is ook aandacht besteed aan enkele differentieel-diagnos- 
tische problemen.

In Hoofdstuk IV komt de roentgenologic van het rotsbeen ter sprake, 
alsmede de betekenis van de angiografie en pneumografie bij brughoek- 
tumoren en verwante ziekteprocessen.

In Hoofdstuk V bespreken wij dan de symptomatologie van andere 
brughoektumoren, met name van de meningeomen, epidermoidcystes en 
trigeminusneurinomen. Hierbij worden eigen waarnemingen vermeld.

Hoofdstuk VI behandelt enkele ziekteprocessen uit groep B en C. Het 
betreft de arachnoiditis van de brughoek, de malformatie van Arnold- 
Chiari, het fusiforme aneurysma van de arteria basilaris, de tumor van het 
glomus jugulare en het pontocerebellair glioma.
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HOOFDSTUK III

Symptomatologie en differentiële diagnostiek 

van het acusticusneurinoom

Reeds lang geleden waren er onderzoekers, die de symptomatologie van de 
acusticustumor, welke de grootste groep van de brughoektumoren ver
tegenwoordigt, zó karakteristiek vonden, dat zij meenden, dat deze diagnose 
gemakkelijk gedurende het leven was te stellen (Alexander en von Frankl- 
Hochwart). Ten onzent was het Quix, die de symptomatologie der acusticus- 
gezwellen zelfs zeer eentonig noemde (1912). Men kan zich daarover ver
bazen omdat enerzijds het aantal, althans door dezelfde onderzoeker waar
genomen, gevallen van acusticustumoren in die tijd betrekkelijk gering was, 
anderzijds reeds meerdere gevallen met een ongewoon ziektebeloop be
schreven waren. Er waren toen echter ook reeds waarschuwende stemmen 
tegen een dergelijk zelfvertrouwen. Zo schreef Oppenheim in igio: ‘es ist 
eine überaus grosze Zahl von Geschwülsten dieser Gegend (Kleinhirn
brückenwinkel) die ich im Laufe der Jahre gesehen habe, aber bei aller Ver
wandtschaft des Krankheitsbildes in den verschiedenen Fällen bietet doch 
fast jeder wieder etwas Neues, stellt uns vor neue Fragen, die oft schwierig 
zu beantworten sind; und deshalb kann für den Ausbau der Symptomato
logie und Diagnostik nicht genug geschehen.’

Cushings uitspraak (1917), waarbij hij zijn aanvankelijk optimisme ten 
opzichte van de diagnostiek van deze tumoren terugneemt, noemden wij 
reeds. Ook Stenvers waarschuwt in zijn dissertatie (1920) voor de vergis
singen, die bij de diagnostiek van brughoektumoren gemaakt kunnen 
worden. Hij meent, dat de diagnose (echte) brughoektumor eerst tijdens 
operatie of post mortem zekerheid kan worden, doch dat tijdens het leven 
deze diagnose belangrijk aan waarschijnlijkheid kan winnen door het toe
passen van onderzoekmethoden die meer objectieve gegevens leveren, zoals 
de door hem aangegeven roentgen-opnamen van het rotsbeen.

Cushings monografie over de acusticustumoren spreekt van ‘the syndrome 
of the cerebello-pontile angle.’

‘Syndrome’ veronderstelt een zekere wetmatigheid in expressie, combi
natie en volgorde van symptomen en Cushing meende dit in de verschijn
selen, die de acusticustumor toont, te herkennen.

Ook Jumentié sprak van ‘un syndrome de l’angle ponto-cerebelleux.’ 
De verschijnselen waaruit dit syndroom was samengesteld waren echter
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bij beide onderzoekers zeer gecompliceerd en de wetmatigheid ontbrak 
vaak. Men behoeft Cushings overzichtstabellen van de symptomatologie 
van de patiënten uit zijn serie slechts te bestuderen om te zien met welke 
uitgebreide en ernstige ziekteverschijnselen de meeste van de patiënten ter 
behandeling kwamen.

Jumentié vatte het ‘syndrome de l’angle pontocerebelleux’ samen als: 
stoornissen van de 8e, 5e, 6e en 7e hersenzenuw, cerebellaire afwijkingen, 
lichte stoornissen van de motorische banen en intracraniële drukverhoging.

De diagnose wordt volgens hem nog waarschijnlijker wanneer het gaat 
om een patient ouder dan 30 jaar, maar Jumentié vervolgt: ‘le diagnostic 
de tumeur de cette région semble done facile et de fait il en est assez souvent 
ainsi: mais il ne faut pas oublier qu’il y a de trés nombreuses causes d’erreur 
et que 1’on a publié des observations assez nombreuses oü le diagnostic 
fait durant la vie, avait été montré inexact ä 1’opération, dans les cas oü 
eile avait été pratiquée, ou a l’autopsie.’

Het is bovendien van betekenis te weten, of men van een brughoek- 
syndroom of van het syndroom van een acusticustumor spreekt. Deze 
begrippen worden vaak door elkaar gebruikt. Indien men echter twee 
afzonderlijke syndromen zou willen opstellen, zou blijken, dat een be
langrijk onderscheid te constateren valt.

Men mag niet uit het oog verliezen, dat omstreeks de tijd van Cushing 
en Jumentié (1910-1920) dergelijke patiënten, wanneer ze bij de medicus 
kwamen of in een ziekenhuis werden opgenomen, reeds duidelijke en talrijke 
symptomen toonden, zodat men vergevorderde stadia van de verschil
lende ziekteprocessen in de brughoek te zien kreeg, die globaal op 
elkaar geleken, doch bij nauwkeurige analyse van hun ontwikkeling be
langrijke verschillen zouden tonen. Deze analyse werd in vele gevallen 
bemoeilijkt omdat de voorgeschiedenis lang was en de chronologische 
symptomatologie, waaraan Cushing zo’n grote betekenis toekende, niet 
duidelijk meer was te reproduceren. Deze chronologische symptomatologie 
heeft ongetwijfeld haar bijzondere betekenis, doch er schuilt tevens het 
gevaar in, dat men, door haar te strak te willen hanteren bij de diagnostiek, 
processen met enigszins afwijkend klinisch beloop miskent. In dit opzicht 
is de chronologie die Jumentié aangaf, beter toe te passen op de immers wat 
uiteenlopende verschijnselen die processen in de brughoek kunnen tonen.

Jumentié, die in zijn monografie de verschillende symptomen van brug- 
hoektumoren uiteenzet, geeft daarbij enerzijds een nauwkeurige beschrijving 
van de kenmerken van elk symptoom afzonderlijk, maar bovendien geeft 
hij aan, in welke frequentie zij zich in het ‘syndrome de 1’angle pontocere
belleux’ manifesteren.

Hoewel zijns inziens de tumoren van dit gebied klinische beelden hebben, 
die duidelijk gelijkenis tonen, waardoor het geoorloofd is, ze voor de be
studering van de symptomatologie samen te voegen, hebben ze toch elk 
voor zich eigen kenmerken die het mogelijk maken, ze in verschillende
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categorieën te rangschikken. De meest frequent voorkomende is de acusti- 
custumor en om die reden beperkt hij zich tot een beschrijving van dit 
bijzondere type, waarvan hij 8 observaties in zijn monografie vermeldt. 
Hij komt tot een chronologische symptomatologie van de acusticustumor, 
die er als volgt uitziet:
1. Stoornissen van de functie der hersenzenuwen, in de eerste plaats van 

de N. VIII; zeer vaak is z.i. ook de N. V vroegtijdig gestoord, in tegen
stelling tot geringe stoornissen van de N. VII.

2. Cerebellaire stoornissen.
3. Verhoogde hersendruk.
4. Motorische stoornissen door aandoening van de motorische banen.
5. Eindstadium met stoornissen van de 9® en ioe hersenzenuw (dysphagie, 

dysarthrie en respiratiestoornissen).

Cushings schema heeft hier veel gelijkenis mee. Deze vermeldt echter 
niet, dat Jumentié reeds een soortgelijke chronologie had aangegeven. 
Toch had Cushing ongetwijfeld hiervan kennis genomen, want in zijn be
schouwingen over de moeilijkheden en de fouten, die zich bij de inter
pretatie van de symptomen kunnen voordoen noemt hij precies dezelfde 
factoren, die Jumentié reeds had genoemd, maar ook hier zonder de bron te 
vermelden.

Wanneer wij straks de differentiële diagnostiek van brughoektumoren 
en ‘pseudoprocessen’ bespreken, zal het van belang zijn, ons eerst georiën
teerd te hebben over de symptomatologie van de meest frequent voor
komende brughoektumor, nl. het acusticusneurinoom, een brughoekgezwel 
waarvan men plaats van ontstaan, wijze van groei, uitbreiding en anato
mische structuur waarschijnlijk het best heeft leren kennen. Wij willen 
hier eerst de anatomische verhouding van de brughoek nog in het kort 
beschrijven.

Deze wordt gevormd door de ‘ruimte’ die begrensd wordt door de pons 
en het bovenste gedeelte van de medulla oblongata (eminentia olivaris) 
enerzijds, anderzijds de tonsil, flocculus, lobus biventer en lobus quadrangu- 
laris van het cerebellum en aan de antero-laterale zijde door de rotsbeen- 
pyramide en de dura. Binnen deze grenzen bevindt zich de cisterna ponto- 
cerebellaris. Deze heeft de vorm van een driehoek, die langs één zijde samen
hangt met het postero-laterale deel van de cisterna pontis en waarvan de 
tegenover liggende top lateraal naar boven en naar achteren wijst. In het 
postero-mediale deel van de cisterna ponto-cerebellaris vormt de flocculus 
een ronde indeuking. Dicht hierbij ligt het foramen van Luschka, omgeven 
door een kleine plexus chorioideus. Vlak voor de flocculus lopen de zevende 
en achtste hersenzenuw (intermediaire groep) in lateraal-voorwaartse 
richting naar de porus acusticus internus. Om deze zenuwen vormt zich 
een klein divertikel uit de subarachnoidale ruimte tot in de porus acusticus 
internus en zelfs voor een gedeelte tot in de meatus acusticus. De arteria

54



INLEIDING

auditiva interna en venae auditivae internae voegen zich bij het verloop 
van genoemde zenuwen door de porus acusticus internus. De nervus V 
en VI (rostrale groep) liggen in het voorste mediale deel van de cisterna 
ponto-cerebellaris; de caudale groep (nervus IX, X en XI) in het achterste 
mediale deel. De arteria cerebelli inferior anterior gaat met een lichte 
bocht om de flocculus. Venae verlopend in de cisterna ponto-cerebellaris, 
monden uit in de sinus petrosus superior en de sinus petrosus inferior.

Eén en ander toont, dat uit genoemde structuren velerlei processen tot 
ontwikkeling kunnen komen en dat, wanneer zich in de brughoek, een 
‘ruimte’ van slechts enkele cm3 inhoud, een proces ontwikkelt, dit reeds bij 
geringe omvang tot een complex klinisch beeld aanleiding kan geven, 
waarbij ook circulatiestoornissen in de liquorruimte en de bloedvaten een 
belangrijke rol kunnen spelen.

Uitgaande van de veronderstelling, dat het solitaire acusticusneurinoom 
vrijwel altijd in de meatus acusticus internus ontstaat, zou men deze tumor 
in zijn beginstadium nog geen echte brughoektumor mogen noemen.

De praktijk toont echter, dat men vrijwel uitsluitend met deze tumoren 
geconfronteerd wordt in het stadium waarin zij zich, ook anatomisch gezien, 
als brughoektumoren gedragen. Bovendien is het waarschijnlijk, dat ze ook 
kunnen ontstaan in het verloop van de N.VIII, ter plaatse van de porus 
acusticus internus of zelfs mediaal daarvan (Brunner). De topische sympto
matologie voor alle brughoektumoren is gemakkelijk uit de anatomische 
verhoudingen af te leiden, hoewel ze van geval tot geval wisselend kan zijn. 
De differentiële diagnostiek zal echter voor een belangrijk deel moeten 
steunen op de chronologische symptomatologie, omdat hierbij de plaats, 
waar het proces tot ontwikkeling komt, is verdisconteerd en tevens de groei- 
snelheid en groeirichting. De laatstgenoemde factor manifesteert zich in 
samenhang met de vulnerabiliteit der verschillende structuren. Tevens heb
ben deze tumoren de neiging zich te ontwikkelen in de richting van de 
minste weerstand, b.v. naar het foramen magnum.

Uit onze beschouwing van de anatomie van de acusticusneurinomen is 
gebleken, dat het de indruk maakt, dat de meeste tumoren in het laterale 
deel van de 8e hersenzenuw ontstaan. Soms is het verband met de N. 
acusticus echter niet duidelijk aantoonbaar. Over het al dan niet voorkomen 
van zgn. mediale acusticustumoren bestaat verschil van mening. Cushing 
zegt, dat hij deze in zijn materiaal niet heeft waargenomen, doch hij meent, 
dat zij waarschijnlijk wel voorkomen, omdat er roentgenologisch bij acus
ticustumoren in enkele gevallen geen dilatatie van de porus acusticus in
ternus bestaat. De beperkte mogelijkheid, die het roentgenologisch onder
zoek echter destijds bood, maakt dit o.i. een zwak argument.

Brunner (1935) meent, mede naar aanleiding van mededelingen van Hen- 
schen en Alagna, dat er wel degelijk acusticustumoren voorkomen, die van 
het mediale deel van de zenuw uitgaan en hij karakteriseert ze als volgt: 
anatomisch, door ontbreken van een steel van de tumor naar de meatus
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acusticus internus en in overeenstemming daarmee dikwijls geen verwijding 
van deze meatus, en klinisch, door het eerst later optreden in het klinische 
beeld van—meestal geringe—stoornissen van de zijde van de nervus acus
ticus, met name van de ramus cochlearis, bij betrekkelijk vroeg optredende 
pontine symptomen en verschijnselen van intracraniële drukverhoging. De 
verbinding van de tumor met de N. acusticus is in deze gevallen niet altijd 
duidelijk aantoonbaar en men vraagt zich af, of deze neurinomen zich dan 
niet uit andere hersenzenuwen hebben ontwikkeld, of—zoals reeds eerder 
werd uiteengezet—zich reeds spoedig van de zenuw, waarin ze ontstaan zijn, 
hebben losgemaakt. Belangrijk is in dit geval ook de uitspraak van Cushing, 
die in verband met het al of niet bestaan van mediale acusticustumoren 
opmerkt dat er z.i. geen obducties bekend zijn waarbij—eventueel toevallig 
—een kleine tumor van het mediale deel van de acusticus werd gevonden, 
dit in tegenstelling tot het feit, dat kleine tumoren van het laterale deel 
wel gevonden zijn (Toynbee, Hardy en Crowe).

Uit bovenstaande beschrijving moge blijken, dat de begrippen laterale en 
mediale acusticustumor hier gebezigd zijn in verband met het eventuele 
verschil in symptomatologie tussen tumoren, die van het laterale deel of van 
het mediale deel van de nervus acusticus uitgaan. Deze begrippen komen niet 
overeen met die, welke de neurochirurg als mediale en laterale acusticus
tumor kent. Hierbij geldt de globale ligging van de tumor in de achterste 
schedelgroeve als onderscheid en niet de plaats van oorsprong.

Tenslotte kan het acusticusneurinoom zich ook ontwikkelen op een wijze, 
welke in het kader van de ziekte van Von Recklinghausen of van de zgn. 
centrale neurofibr omat ose (Mossé en Cavaljé) wordt waargenomen. Hierbij 
is de plaats van oorsprong minder scherp omschreven en kunnen zich even
tueel multipele tumoren voordoen. In tegenstelling tot het solitaire acus
ticusneurinoom kunnen deze tumoren doorgroeien tot in het binnenoor, 
eventueel zelfs tot in het middenoor (geval van de Kleyn en Gray, 1932).

De acusticustumoren bij de ziekte van Von Recklinghausen manifesteren 
zich meestal op jeugdiger leeftijd dan de solitaire acusticustumoren. Boven
dien komen ze betrekkelijk zelden voor en kunnen ook om die reden niet 
als uitgangspunt dienen ter bestudering van de symptomatologie van de 
acusticustumor in het algemeen.

Blijft dus het solitaire acusticusneurinoom, door Henschen de brughoek- 
tumor ‘par préférence’ genoemd, die de basis moet vormen voor de klini
sche symptomatologie, waaraan men andere in de brughoek voorkomende 
tumoren en tevens andere processen met brughoeksymptomatologie kan 
toetsen bij de differentiële diagnostiek. Zoals gezegd, hebben de symp
tomen, die zich bij de solitaire acusticusneurinomen voordoen, enkele karak- 
teristica, die later nog ter sprake zullen komen, doch het globale chronolo
gische schema, zoals dat door Cushing is gegeven, biedt in eerste instantie 
(ie mogelijkheid tot vergelijking met eigen ervaringen. Vooropgesteld dient
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te worden, dat de waarde van Cushings schema alleen kan worden be
oordeeld, nadat öf bij operatie öf obductie de aanvankelijk gestelde dia
gnose: ‘brughoektumor—waarschijnlijk acusticusneurinoom’ geverifieerd is. 
Cushing’s onderzoek omvatte 91 extra-cerebellaire tumoren, die tussen 1902 
en 1917 in Baltimore en Boston door hem werden waargenomen. Hiervan 
waren 42 geverifieerde' tumoren van de brughoek, nl. 30 acusticusneurinomen, 
5 endotheliomen (meningeomen), 4 gliomen, 1 papilloom, 1 cyste, 1 carci
noom. Van deze 12 laatstgenoemde brughoektumoren vermeldt hij enige 
ziektegeschiedenissen met het kenmerkende klinische beeld. Het is opmerke
lijk, dat in deze serie van 42 geverifieerde brughoektumoren geen neuri- 
nomen van een andere hersenzenuw worden vermeld. Cushing noemt wel 
enkele gevallen uit de literatuur. Volgens Cushings ervaring vormt het 
acusticusneurinoom ongeveer 6% van alle intracraniële tumoren en meer 
dan 20% van die, welke in de achterste schedelgroeve gelegen zijn.

Tooth (1912) geeft in zijn serie over 10 jaar, uit het National Hospital 
te Londen, een percentage van ca. 9% voor acusticustumoren op het totaal 
aantal waargenomen intracraniële tumoren, waarbij hij de hypophyse en 
parahypophysaire tumoren buiten beschouwing laat. Volgens Cushing 
kwam de acusticustumor in zijn serie meer voor bij vrouwen dan bij mannen, 
resp. 18 en 12, doch hij meent op grond van de uit de literatuur verzamelde 
gevallen door Henschen (in totaal 245 geverifieerde acusticustumoren) dat 
er geen duidelijke praedispositie is voor één van beide sexen. Hetzelfde 
geldt voor een mogelijke praedilectie voor de rechter of linker N. acusticus, 
hoewel in Cushings kleine serie een duidelijke voorkeur voor de linker kant 
bestond.

Van meer betekenis is de leeftijd waarop deze tumoren manifest worden. 
Hierbij zou men zich kunnen oriënteren naar het tijdstip, waarop de pa
tient voor het eerst bij de medicus komt. In Cushings serie was dit ge
middeld 38 jaar (jongste 21—oudste 53 jaar). De top in deze serie van 30 
Hg in het 5e decennium. Belangrijker lijkt het, na te gaan op welke leeftijd 
de eerste symptomen zich voordeden. Hierbij doet zich echter de moeilijk
heid voor, dat de patient vaak geen goede herinnering heeft aan het tijd
stip waarop b.v. de gehoorstoornissen zijn begonnen. Bovendien wordt dit 
laatste vaak pas laat—en soms toevallig, b.v. bij telefoneren—opgemerkt. 
Hierdoor wordt als eerste klacht hoofdpijn of onzekere gang genoemd, ter
wijl bij nauwkeurig opnemen van de anamnese of bij het onderzoek blijkt, 
dat de gehoorstoornissen reeds langer bestaan, resp. reeds duidelijk aan
wezig zijn. Met deze factoren zoveel mogelijk rekening houdend, vond 
Cushing in zijn serie, dat de eerste symptomen zich gemiddeld 4 jaar voor
dat de patient in onderzoek kwam, hadden voorgedaan. Hoewel de exact
heid dienaangaande dus te wensen overlaat, zou de gemiddelde leeftijd 
Waarop de eerste symptomen optreden in Cushings serie 34 jaar bedragen. 
Volgens Cushing zouden de acusticustumoren zich dan ook zelden vóór het 
3e decennium voordoen. In zijn eigen serie was er één patient, die op het
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19® jaar de eerste verschijnselen toonde, doch in Henschens serie van 165 
solitaire acusticustumoren waren er 3 patiënten beneden de 10 jaar.

Men moet daarbij echter in aanmerking nemen, dat de waarnemingen 
in die tijd—vooral anatomisch—niet geheel aan de later gestelde normen 
voldeden. De uitspraak van Cushing, dat een acusticustumor zich als regel 
op een wat hogere leeftijd voordoet dan b.v. gliomen van het cerebellum of 
van de hersenstam, kan men wel onderschrijven. Ook Cushing merkt op, 
dat patiënten, die acusticustumoren hebben in het kader van een algemene 
neurofibromatose, meestal reeds op jeugdige leeftijd hun eerste klachten 
krijgen. Als voorbeeld noemt hij het in de literatuur vaak gerefereerde 
geval van Berggrün (1897). Dit betrof een jongen van 11 jaar, die beiderzijds 
een acusticustumor had.

Recente literatuur vermeldt interessante gegevens over het voorkomen 
van solitaire acusticustumoren bij kinderen. Het jongste geval van uni
laterale acusticus tumor tot nu toe vermeld, is dat van Mark en Sweet 
(1952). Dit betrof een jongen van ruim 8 jaar, die reeds op zijn zesde jaar 
de eerste symptomen toonde. Craig, Dodge en Ross (1954) beschreven twee 
ziektegevallen, resp. van een jongen van 11 jaar en een meisje van 14 jaar, 
waarbij een solitair acusticusneurinoom bestond, hetgeen in beide gevallen 
bij operatie werd geverifieerd. Dit waren de twee enige gevallen beneden 
de 15 jaar uit een totaal van 410 patiënten met een unilateraal acusticus
neurinoom, die tussen 1915 en 1953 in de Mayo Clinic werden geopereerd.

Bijzonder goed gedocumenteerd is ook de waarneming van Björkesten (1957), 
die een 12-jarig meisje behandelde dat slechts 6 maanden voor de opname 
in een ziekenhuis gehoorverlies kreeg aan het rechter oor. Een week later 
werd ze onzeker bij het lopen en ontwikkelde zich een dwangstand van het 
hoofd, waarbij het hoofd wat naar links helde. Korte tijd later werd ze hees. 
Bij het neurologisch onderzoek was er een lichte veneuze stuwing in de 
fundus oculi bdz., de corneareflex was rechts afwezig en er bestond een lichte 
hypaesthesie in het gebied van de rechter N. trigeminus. De facialis toonde 
een lichte parese van het perifere type. Voor het rechter oor bestond een 
vrijwel volledige perceptiedoofheid; het calorisch onderzoek was moeilijk 
te beoordelen vanwege een sterke spontane horizontale nystagmus, met de 
langzame component naar rechts. Zij had slikmoeilijkheden. Aan de rechter 
zijde was een ataxie bij hak-knie en vinger-neus proef. Met gesloten ogen 
week zij bij het lopen af naar de rechter zijde. De roentgenfoto’s van de schedel 
toonden geen tekenen van intracraniële drukverhoging. De porus acusticus 
internus was rechts wijder dan links. Bij trepanatie werd een pruimgrote 
tumor gevonden in de rechter brughoek; deze reikte rostraal tot het tento
rium—waarbij de N. V gecomprimeerd werd—en caudaal tot in de omgeving 
van het foramen magnum. De 9e en ioe hersenzenuw waren adhaerent aan 
het kapsel van de tumor. Histologisch bleek de tumor een neurinoom te zijn 
van het reticulaire type. Hoewel dit patientje niet viel in de leeftijdsgroep 
waarin éénzijdige acusticustumoren gewoonlijk worden waargenomen, werd 
deze diagnose toch ante operationem gesteld. Behalve de jeugdige leeftijd is 
bij deze waarneming ook merkwaardig de discrepantie tussen de zeer korte 
anamnese (ca. 1 maand) en de betrekkelijk grote afmetingen van de tumor. 
Dit maakt het waarschijnlijk dat de tumor zich reeds lang tevoren had ont
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wikkeld of snel groeide. Bjorkesten vermeldt uitdrukkelijk dat dit patientje 
geen enkel verschijnsel van multipele neuro-fibromatose te zien gaf en dat de 
familie-anamnese—in dat opzicht—geen aanknopingspunten bood. Patientje 
herstelde zich zeer goed na de operatie en haar toestand bleef gunstig, hetgeen 
over een periode van 4 jaar na de operatie kon worden gecontroleerd.

De juist genoemde, goed gedocumenteerde waarnemingen tonen ons, dat 
het solitaire acusticusneurinoom op zeer jeugdige leeftijd kan voorko
men.

In de loop der jaren verschenen mededelingen betreffende series patiën
ten lijdende aan een acusticusneurinoom, waarbij aandacht werd besteed 
aan leeftijd en geslacht van de patiënten, alsmede aan de localisatie van de 
tumor en de symptomatologie. Naast de reeds vermelde serie van Cushing 
(I9I7), willen wij hier noemen:
Nielsen (1942)

Olsen en Horrax (1944) 

Gonzales Revilla (1947) 

Johnsen en Kristensen (1949) 

Edwards en Paterson (1951)

Lundborg (1952)

Graf (1952)

Pool en Pava (1957)

130 gevallen (1930-1939)
Operaties: Olivecrona, Stockholm.

42 gevallen (1932-1942)
Lahey Clinic, Boston.

145 gevallen (1926-1945)
Operaties: Dandy, Baltimore.

81 gevallen (1934-1947)
Operaties: Busch, Kopenhagen.

I57 gevallen (1921-1948)
Operaties: Mc. Kissock, National Hos
pital, Londen.

300 gevallen (1931-1949)
Operaties: Olivecrona, Stockholm.

40 gevallen
Operaties: Krayenbühl, Zürich.

122 gevallen (1944-1955)
Operaties: Pool, New York.

Hoewel het materiaal niet uniform is bewerkt, is het toch mogelijk, de 
gegevens op vele punten vergelijkenderwijs te beschouwen (zie tabel I).

Uit deze gegevens zou men kunnen afleiden, dat het acusticusneurinoom 
meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Dit is ook nog door andere 
onderzoekers waargenomen (List). Wat de localisatie betreft, is er in enkele 
series een voorkeur voor de linker kant. Het aantal vermelde gevallen en 
de verschillen zijn echter te gering, om daaruit conclusies te trekken. Boven
dien toont de waarneming van Lundborg, die 300 patiënten onderzocht, die 
allen door Olivecrona tussen 1931 en 1949 in Stockholm waren geopereerd, 
eerder een praedilectie voor de rechter zijde, doch ook dit materiaal wet
tigde niet, zoals hij opmerkt, een statistisch significant verschil aan te 
nemen.
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Wat betreft de gemiddelde leeftijd, waarop de patiënten bij de medicus 
komen (althans bij de medicus, die de diagnose stelt) lopen de resultaten 
van de verschillende onderzoekers weinig uiteen (38 tot 45 jaar). De leef- 
tijdsspreiding van de patiënten op het ogenblik dat zij onder behandeling 
komen, ligt tussen 13 en 72 jaar. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat 
dit hier geldt voor geopereerde patiënten, zodat mogelijk de bovengrens van 
deze leeftijd voor de patiënten die van operatie zijn uitgesloten iets hoger ligt.

Zoals reeds eerder is opgemerkt, zal het voor een goed begrip van het 
gedrag van het solitaire acusticusneurinoom van belang zijn, het tijdstip te 
leren kennen, waarop de eerste symptomen zich kunnen manifesteren. 
Voor enkele van de bovengenoemde series wordt de gemiddelde leeftijd bij 
het begin der klachten vermeld. Deze varieert tussen 34 en 41-! jaar. De 
tabellen, die de spreiding voor de verschillende decennia aangeven, laten 
zien, dat het solitaire acusticusneurinoom vooral voorkomt tussen het 30® 
en het 6oe jaar. Tussen het ioe en het 20e jaar zijn zij zeldzaam. In boven
genoemde series was de jongste patient 13 jaar, toen deze onder behandeling, 
kwam (Pool en Pava).

Vooropgesteld dat voor het materiaal, dat voor deze vergelijkende be
schouwing is bewerkt, de—later nog te noemen—criteria van elk symptoom 
afzonderlijk en hun onderling verband, zoals deze bij het acusticusneurinoom 
voorkomen, zo veel mogelijk in acht zijn genomen, valt het volgende over 
de chronologische symptomatologie te zeggen.

Vermoedelijk naar aanleiding van de vele laat ter behandeling komende 
gevallen, hebben enkele onderzoekers—met name Jumentié en daarna 
Cushing—getracht een zekere wetmatigheid in de vaak zeer uitgebreide 
symptomatologie aan te tonen, waardoor het mogelijk zou worden, be
ginnende ziektegevallen te herkennen. Zoals reeds opgemerkt, komt Jumen
tié de eer toe, hierin al reliëf te hebben gebracht, doch algemeen wordt het 
schema, door Cushing opgesteld, in de literatuur als toetssteen bij de dia
gnostiek en differentiële diagnostiek van brughoektumoren en verwante 
Processen gebruikt. Het chronologische schema van Cushing ziet er als 
volgt uit:
1- gehoor- en vestibulaire stoornissen;
2- occipito-frontale hoofdpijn. Pijnlijke en stijve nekspieren, meestal aan 

de kant van de tumor;
3- incoördinatie en instabiliteit van cerebellaire oorsprong;
4- tekenen van stoornissen van de aangrenzende hersenzenuwen (vooral 

N. V);
5- verschijnselen van verhoogde intracraniële druk, o.a. stuwingspapillen;
6- dysarthrie, dysphagie;
7- ‘cerebellar crises’, ademhalingsstoornissen.

Wanneer men Cushings gevallen bestudeert, blijkt, dat zeker niet in alle 
gevallen van acusticusneurinoom, de ontwikkeling der symptomen zo ver
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liep. Toch hebben sommige onderzoekers dit schema star gehanteerd, 
zoals b.v. Olsen en Horrax, die opmerken, dat het bijna onfeilbaar is. De 
genoemde series in de literatuur beschreven, zijn vrijwel nooit tot in details 
aan het schema van Cushing getoetst.

Meestal heeft men zich beperkt tot het rubriceren van slechts enkele 
symptomen in hun chronologisch verband.

Een uitzondering maakt de serie van Edwards en Paterson. Deze bestaat 
uit 152 gevallen van acusticusneurinoom. Zij brachten de symptomen, 
die zij bij deze tumoren vonden, in een tabel, waarbij tevens de duur der 
verschillende symptomen werd aangegeven. Op deze wijze wordt een fraai 
overzicht gegeven van de chronologische symptomatologie en tevens kan 
uit de tabel gemakkelijk worden afgeleid, hoe groot het gemiddelde interval 
was tussen het ontstaan van de verschillende symptomen. Wij nemen het 
schema in zijn oorspronkelijke vorm over.

tabel ij (volgens Edwards en Paterson)
The order of onset of symptoms

(In 152 Patients with Unilateral Acoustic Neurofibromata 
in whom the Total Duration of Symptoms was Known)

Symptom Number of 
Patients

Mean time of onset 
of symptom after 
initial complaint

Acoustic symptoms 145 3 months
Trigeminal symptoms 62 21 months
Headaches 130 27 months
Cerebellar symptoms 116 29 months
Diplopia 62 38 months
Other symptoms of raised 

intracranial pressure 119 38 months
Facial nerve symptoms 22 39 months
Dysphagia ii 44 months

Zoals uit deze tabel blijkt, komt de chronologische symptomatologie in grote 
trekken overeen met het chronologisch schema van Cushing, behoudens de 
plaats, welke de stoornissen van de N. trigeminus en de N. facialis innemen.

Gonzales Revilla, wiens materiaal eveneens de indruk maakt, nauwgezet 
bewerkt te zijn, vermeldt, dat in zijn serie (145 gevallen) slechts 31% 
enigszins aan het schema van Cushing beantwoordde. Lundborg heeft zijn 
grote serie van 300 gevallen ook getest op het schema van Cushing. Hij 
vond bij 68% een typische chronologie, doch men moet hierbij rekening 
houden met het feit, dat hij een variant op het schema van Cushing had 
opgesteld, waarbij hij de trigeminusstoornis, hoofdpijn, cerebellaire af
wijkingen en de afwijkingen van de N. facialis in het chronologische schema 
had samengevoegd tot één punt. Dit biedt dan ook weinig mogelijkheid
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tot exacte vergelijking. Van belang is echter, dat Lundborg nog eens wees 
op de atypische ziektebeelden, b.v. die, waarbij het beginsymptoom jaren
lang aan de volgende symptomen vooraf kan gaan (soms 10 tot 20 jaar). 
Dit kwam wel bij 17% voor.

Bij 2% waren er uitsluitend symptomen van de nervus acusticus; in 
12% ontstonden de symptomen vrijwel tegelijkertijd en bovendien had de 
ziekte dan een bijzonder snel verloop, zodat dit wel sterk afwijkt van het 
langzaam zich uitbreidende ziektebeeld, zoals dat voor de acusticustumor 
wel als kenmerkend wordt beschouwd. Bij 13% waren de symptomen van 
de N. acusticus gering of traden zeer laat op; hierbij debuteerde het ziekte
beeld vaak met verschijnselen van verhoogde hersendruk, psychische stoor
nissen of stoornissen van de N. V of N. VII (mediale tumor?).

De betekenis van het chronologische schema in de oorspronkelijke vorm 
lijkt beperkt. Mogelijk heeft het wel betekenis als leidraad bij het opsporen 
van verschillende, vaak nog onduidelijke symptomen en tevens geeft het 
een inzicht in de wijze waarop het ziektebeeld zich ontwikkeld heeft, het
geen voor de prognose belangrijk kan zijn.

Het feit, dat vooral de laatste jaren een volledig ontwikkelde sympto
matologie van het acusticusneurinoom minder vaak wordt waargenomen 
en tevens het streven bestaat, zo vroeg mogelijk de diagnose te stellen, heeft 
vele onderzoekers er toe gebracht, vooral hun aandacht te richten op de 
eerste symptomen die in Cushing’s schema zijn aangegeven. Edwards en 
Paterson spreken van: ‘the cardinal diagnostic signs’, en rekenen daartoe 
doofheid, cerebellaire- en trigeminusstoornissen. De keus lijkt arbitrair, 
maar het toont, dat men in het bijzonder aandacht wil besteden aan enkele 
kernsymptomen, waarmede solitaire acusticusneurinomen debuteren.

In aansluiting aan deze algemene beschouwingen over de symptomatologie 
willen wij hier de betreffende resultaten noemen die verkregen werden bij 
de bewerking van onze eigen serie van 60 patiënten die tussen 1950 en 
1963 werden geobserveerd en waarbij de diagnose acusticusneurinoom bij 
operatie of obductie werd geverifieerd. Ook in onze serie overweegt het 
aantal vrouwelijke patiënten duidelijk boven het aantal mannelijke (resp. 
70% en 30%).

Wat de localisatie van de tumor betreft, bestaat er geen bepaalde voorkeur 
voor de linker- of rechterzijde.

De gemiddelde leeftijd bij opneming bedroeg 46 jaar. Vergeleken bij de 
andere series is dit de hoogste leeftijd. Opmerkelijk is het dat in Cushing’s 
serie de gemiddelde leeftijd 38 jaar bedroeg. Waarschijnlijk hangt dit samen 
met het feit, dat gedurende de laatste decenniën ook bij de wat oudere patiën
ten tot operatieve behandeling kon worden besloten, dank zij de verbeterde 
operatietechniek en post-operatieve behandeling.

Ook in de leeftijdsspreiding bij opneming komt dit tot uitdrukking: bij 
Cushing 21 tot 53 jaar, in onze serie 20 tot 71 jaar. Ook in de andere series,
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die betrekking hebben op patiënten, die ongeveer tussen 1940 en 1955 
werden behandeld, blijkt een vrij groot aantal in de leeftijdsgroep tussen 
60 en 70 jaar voor te komen. Dezelfde verklaring moet worden gegeven aan 
het feit, dat de gemiddelde leeftijd bij het begin van de klachten hoger is, 
naarmate de betreffende serie later werd waargenomen.

De gemiddelde duur van de klachten bij opneming blijkt echter voor de 
latere series ten opzichte van de vroegere te zijn afgenomen. Hieruit zou 
men de conclusie kunnen trekken, dat de diagnose thans eerder wordt ge
steld.

Zoals uit tabel 1 blijkt, behoorden 10 patiënten in onze serie tot de leef
tijdsgroep van 20-30 jaar. Hiervan waren 4 patiënten bij opneming jonger 
dan 25 jaar, nl. resp. 20, 21, 21 en 22 jaar. Het is opmerkelijk, dat deze 
patiënten een zeer korte anamnese hadden, nl. resp. 3 maanden, 2 maanden, 
17 maanden en 3 maanden, hetgeen overeenkomt met de waarneming van 
Craig e.a., en van Björkesten. Onze oudste patient was bij opneming 71 
jaar. Hier bestonden reeds 7 jaar klachten over éénzijdige progressieve 
gehoorvermindering.

De langste anamnese had een patient van 38 jaar, die reeds op zijn i6e 
jaar éénzijdig oorsuizen kreeg.

Als kenmerkend voor het ziektebeeld wordt wel, zoals wij zagen, de 
ontwikkeling der symptomen beschouwd, zoals Cushing dit in zijn schema 
stelde. Het bleek echter, dat andere onderzoekers van mening waren, dat 
de symptomatologie in vele gevallen hieraan niet beantwoordde. Wanneer 
wij ons oriënteren naar de eerste 4 punten van het schema van Cushing (te 
weten stoornis in de N. VIII, hoofdpijn, cerebellaire stoornissen, en stoor
nissen van de aangrenzende hersenzenuwen) dan blijken in onze serie 
slechts 17 patiënten (28%) hieraan te voldoen. De vroege diagnostiek zou 
kunnen impliceren, dat de symptomatologie een dergelijke ontwikkeling 
in vele gevallen niet zou bereiken. Oriënteert men zich dan naar de eerste 
2 punten uit het schema van Cushing (stoornis N. VIII en hoofdpijn), dan 
blijkt in onze serie 40% deze chronologie te tonen. Wel kan aan de hand van 
onze serie worden geconcludeerd, dat een stoornis van de achtste hersen- 
zenuw (hardhorendheid, oorsuizen, duizeligheid) zeer vaak als eerste klacht 
in de anamnese is aan te tonen. Dit was bij 48 van de 60 patiënten het geval 
(80%). Bij neurologisch onderzoek blijkt dan, dat, zoals wij later zullen 
zien, het aantal patiënten, dat een stoornis van de N. acusticus heeft, nog 
groter is.

Wij willen nu de verschillende symptomen, die zich in het kader van de 
acusticusneurinomen voordoen, nader aan een beschouwing onderwerpen. 
Hierbij doet zich het bezwaar gelden, dat de mededelingen in de literatuur 
soms niet geschikt zijn, om als oriëntatie te dienen, omdat het onderzoek 
niet uniform is geweest, zelfs niet binnen elke beschreven serie afzonderlijk. 
Vele van de gevolgde onderzoekmethoden kunnen wij echter wel als be
trouwbaar accepteren voor de informaties, die ermede verkregen zijn.
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Later gepubliceerde series tonen vaak een grotere uniformiteit en specifi
citeit, vooral betreffende otologische en roentgenologische onderzoek
methoden, die voor de diagnostiek van de processen, die wij hier bespreken 
van bijzondere betekenis zijn.

Alvorens een overzicht te geven van de gehoor- en vestibulaire stoornissen, 
die bij het acusticusneurinoom voorkomen, volgt hier ter oriëntatie een 
korte toelichting wat betreft de methoden van onderzoek, die daarbij ter 
sprake komen.

De wijze van toepassing van de stemvorkproeven volgens Schwabach, 
Rinne en Weber mag als bekend worden verondersteld.

Bezold, die als de pionier van de klinische toepassing van deze onderzoek
methoden kan worden beschouwd, heeft reeds de betekenis van de informa
ties, die men hiermede kan verkrijgen, uiteengezet.

Het biedt ons in de eerste plaats de mogelijkheid onderscheid te maken 
tussen geleidingshardhorendheid en perceptiehardhorendheid, hetgeen een 
belangrijk gegeven is in het kader van het oriënterend neurologisch of 
otologisch onderzoek. In hoeverre de perceptiehardhorendheid berust op 
een cochleaire of een retrocochleaire stoornis laat zich met dit onderzoek 
niet vaststellen. Bij verdenking op een in de brughoek gelocaliseerd proces 
zal een dergelijke aanvullende informatie echter van betekenis kunnen zijn.

Het onderzoek van de gehoorscherpte kan geschieden met fluisterspraak 
of met luide conversatiespraak. Met deze methode kan men bij de juiste 
keuze van de proefwoorden het gehele spectrum van frequentie vullen, doch 
men dient zich bewust te zijn, dat met het onderzoek van het waarnemen 
van het toegesproken woord een meer complexe functie van het gehoor 
wordt onderzocht dan bij het onderzoek met klanken of tonen.

Met stemvorken van verschillend trillingsgetal kan men eveneens een glo
bale indruk van de gehoorscherpte en van eventuele defecten in het frequen
tiespectrum krijgen, doch het uitklinken van de stemvork maakt het onder
zoek tot een tijdrovende bezigheid. Bovendien geeft dit onderzoek een ge- 
fractioneerd beeld van de gehoorfunctie, aangezien dit slechts voor be
paalde frequenties wordt onderzocht. Bezold heeft zich reeds beijverd om dit 
discontinue gehooronderzoek te ontwikkelen tot een onderzoek met kleine 
intervallen wat betreft de frequentie (stemvorken met verschuifbare be
lasting volgens Edelmann).

Het streven bleef, de tekortkomingen van de stemvork te verbeteren en 
met name een zuivere geluidsbron te construeren, waarbij men tevens de 
frequentie en de intensiteit kon regelen, waardoor het mogelijk zou zijn de 
gehoorscherpte in maat en getal vast te leggen. Dit is gerealiseerd in de 
zuivere toonaudiometers. De hiermee te bepalen gehoordrempels voor het 
gehele frequentiespectrum vormen het audiogram.

Het type audiogram kan in vele gevallen reeds een belangrijke informatie 
geven over de localisatie van de afwijking, die tot de gehoorstoornis aan
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leiding heeft gegeven. Zo wordt discantdoofheid als een vorm van per- 
ceptiedoofheid beschouwd en basdoofheid als een vorm van geleidingsdoof- 
heid. Het is echter gebleken dat dit onderscheid niet altijd kan worden 
gemaakt. Slechts in die gevallen, waar het klinische en histologische beeld 
op grond van ervaring bekend is en die een kenmerkend audiogram tonen, 
is de localisatie van de afwijking te voorspellen (b.v. lawaaidip bij 
4000 Hz.).

Van bijzondere betekenis is het onderzoek van Fowler. In 1936 publi
ceerde hij een artikel, waarin hij een methode van onderzoek beschreef, 
waarmee hij kon aantonen, dat bij bepaalde vormen van hardhorendheid een 
abnormale relatie was vast te stellen tussen de intensiteit van de geluids- 
prikkel en de luidheid van het waargenomene. Dit uit zich in een veel 
sterkere toeneming van de luidheid van het gehoorde, direct boven de—pa
thologische—gehoordrempel, dan bij normaal horenden. Het gehoor is 
dus in een bepaald frequentiegebied gekenmerkt door een verlies van 
de normale gradatie. Fowler meende, dat dit ‘loudness recruitment 
phenomenon’ zowel kan voorkomen bij cochleaire hardhorendheid als bij 
zenuwhardhorendheid. Later is vooral door de onderzoekingen van Dix, 
Hallpike en Hood gebleken, dat dit verschijnsel voorkwam bij cochleaire 
laesies en afwezig was bij retrocochleaire aandoeningen. Er zijn vele theo
rieën opgesteld ter verklaring van dit verschijnsel. Lorente de No (1937) 
en ook Dix, Hallpike en Hood (1948) menen, dat inderdaad door de grotere 
intensiteit van de geluidsprikkel nieuwe zintuigcellen tot activiteit worden 
gebracht (‘recruitment’). Het is ook mogelijk, dat juist de zintuigcellen in de 
cochlea, die de hoge frequenties percipiëren, worden gemobiliseerd.

Men vindt ook de term ‘regressie’ gebruikt (De Bruine-Altes). Dit duidt 
meer op de wijze, waarop het verschijnsel zich aan ons presenteert: het 
verschil in luidheid loopt terug, naarmate de geluidsprikkel intensiever 
wordt. Fowler gebruikte bij zijn onderzoek interrumptieve audiometrie, 
doch Von Békésy heeft in 1947 een methode van continue audiometrie voor 
het onderzoek van het recruitmentphenomeen aangegeven. Deze audiometer 
produceert een reeks van tonen, die automatisch het gehele frequentiespec
trum doorlopen, en waarbij de onderzochte zelf de intensiteit van het geluid 
zodanig regelt, dat het nog juist waarneembaar is. Hiermee wordt in de 
eerste plaats de gehoordrempel voor de verschillende frequenties bepaald, 
doch tegelijkertijd ook de toonsterktetrede, d.w.z. de drempelwaarde van 
het intensiteitsverschil, dat tot verschil in luidheid aanleiding geeft. Hoe
wel recruitment in de eerste plaats als een verschijnsel van cochleaire 
hardhorendheid wordt beschouwd, is het ook bij brughoektumoren waar
genomen (Dix en Hood).

Behalve de zuivere toonaudiometrie kennen we ook de spraakaudiometrie. 
Dit onderzoek omvat een meer complexe functie van het gehoor, b.v. ook 
het discriminatie vermogen. Het zal eerder een indruk geven van de prac- 
tische betekenis van het gehoorverlies en is dus vooral van belang voor de
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prognose en therapeutische mogelijkheden van hardhorendheid. In het alge
meen zal de spraakaudiometrie voor de diagnostiek van brughoektumoren 
van weinig betekenis zijn. Het ware te overwegen een dergelijk onderzoek 
toe te passen bij dié ziektegevallen met brughoeksymptomatologie, waarbij 
de gehoorstoomis nog betrekkelijk gering is. Groen en Hellema hebben 
namelijk aangetoond, dat het met binaurale spraakaudiometrie mogelijk is 
informaties te verkrijgen van de localisatie van de afwijking, die tot een 
perceptiehardhorendheid heeft geleid.

Ook het onderzoek naar het richtinghoren kan in dergelijke gevallen even
tueel tot de diagnose bijdragen. Zoals Nordlund heeft aangetoond, komt een 
dergelijke stoornis namelijk vooral voor bij retrocochleair gelocaliseerde 
perceptiehardhorendheid. Naast het onderzoek van het recruitment-pheno- 
meen zou dit dus een bijdrage kunnen leveren tot het onderscheid van 
cochleaire en retrocochleaire gehoorstoornissen.

Wat de onderzoekmethoden betreft, die betrekking hebben op de vesti
bulaire functies noemen we hier de draaiproeven en de calorische proeven. 
De klinische betekenis van beide onderzoekmethoden zijn destijds door 
Bärany aangegeven (1908). De draaiproeven hebben voor het onderzoek 
van de ziektebeelden, die hier ter sprake komen, weinig betekenis, omdat 
zij een beoordeling van de prikkelbaarheid van de labyrinthen afzonderlijk 
niet toelaten, een bezwaar, dat dooi Bärany reeds werd genoemd.

Volgens de methode van Bärany wordt in een tijdsverloop van 20 secon
den de stoel, waarop de patient gezeten is, 10 maal rondgedraaid. Men regi- 
streeit daarna de postrotatoire nystagmus. Door de grote draaisnelheid is 
dit onderzoek voor de patient veelal onaangenaam.

Van Egmond, Groen en Jongkees hebben deze draaiproeven toegepast op 
een wijze, waarbij prikkels aan het vestibulaire apparaat werden toegediend, 
die de physiologische toestand beter benaderden, met name de functie van 
de cupula, die als het primair percipiërende orgaan bij de draaiproeven moet 
worden beschouwd. Zij spraken van cupulometrie. Als draaisnelheden bezi
gen zij respectievelijk ig°/sec, 30°/sec, 6o°/sec. De draaisnelheden worden 
eerst langzamerhand bereikt, zodat de patient niet het gevoel krijgt van 
draaibeweging. Ook bij deze draaiproeven wordt de postrotatoire nystagmus 
geregistreerd en daarnaast de postrotatoire draaisensatie, zodat tevens een 
indruk kan worden verkregen van de wijze, waarop de prikkel door de pa
tient wordt ‘verwerkt’. Sterkte van de prikkels en duur van de reacties 
(nystagmus en sensatie) worden op een diagram uitgezet (cupulogram).

Van meer betekenis bij het onderzoek van onze patiënten zijn de calo
rische proeven. Bäräny heeft destijds deze methode al in details beschreven. 
Hij gebruikte water van een temperatuur, die verschilt van de lichaams
temperatuur, b.v. van 30° en heeft reeds aangegeven dat de nystagmus 
van richting verandert, wanneer men water gebruikt van een temperatuur 
boven de lichaamstemperatuur. Bäräny heeft deze proef echter, wat be
treft de hoeveelheid water en de temperatuur van het water, niet duidelijk
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gestandaardiseerd. In 1920 gaf Kobrak een methode aan, waarmee hij zijns 
inziens nauwkeuriger de calorische prikkelbaarheid van de labyrinthen kon 
bepalen. Hij gebruikte namelijk kleinere hoeveelheden water (5-10 cc) en 
varieerde de temperatuur met enkele graden totdat hij een duidelijke 
nystagmus waarnam. Kobrak meende, dat men met grote hoeveelheden 
water of water van een temperatuur die belangrijk verschilt met de lichaams
temperatuur, een te sterke prikkel geeft, waardoor een goede beoordeling van 
de reacties onmogelijk wordt. Soms zag hij, dat met een grote hoeveel
heid water geen reactie optrad, terwijl een kleinere hoeveelheid water van 
dezelfde temperatuur wel reacties gaf. Hij meende, dat men in het alge
meen moet vermijden te sterke prikkels te geven. De calorische test volgens 
Kobrak wordt thans niet meer gebruikt.

Thans wordt algemeen de calorische test volgens Fitzgerald en Hallpike 
toegepast. De patient ligt daarbij op de rug op de onderzoekbank, terwijl 
het hoofd met de onderlaag een hoek van 30° maakt. Voor dit onderzoek 
wordt water van 30 en 44°C gebruikt. Fitzgerald en Hallpike zelf geven aan, 
dat zij het water vanuit een reservoir via een canule gedurende 40 sec. in 
de uitwendige gehoorgang laten afvloeien. Zij registreren de duur van de 
nystagmus en geven deze aan in een calorigram.

GEHOORSTOORNISSEN

Vanzelfsprekend hebben de symptomen, uitgaande van de N. acusticus 
bij alle onderzoekers de meeste aandacht gehad. Men heeft getracht door 
een nauwkeurige anamnese en analyse van de symptomen tot een vroeg
tijdige diagnostiek van acusticustumoren te komen. Letten wij op de fre
quentie, waarmee gehoorstoornissen—met name oorsuizen en hardhorend
heid—in het materiaal van de verschillende onderzoekers voorkomen, dan 
blijkt, dat dit reeds in de tijd, toen het otologisch onderzoek minder ge
differentieerd werd uitgevoerd dan thans het geval is, opvallend groot was 
(zie Tabel III).

Uit deze tabel valt af te leiden, dat éénzijdig gehoorverlies homolateraal 
aan de tumor in een hoog percentage, variërend van 95 tot 100% blijkt voor 
te komen en dat dit zelfs in een percentage variërend van 63 tot 74% een 
‘complete doofheid’ is. Opmerkelijk is ook, dat het percentage van ‘complete 
eenzijdige doofheid’ in de series van de laatste jaren wat gedaald blijkt te 
zijn, hetgeen enerzijds zou kunnen wijzen op een vroegere diagnostiek, 
anderzijds op een verfijning van onze onderzoekmethoden. Met name heeft 
de audiometrie aangetoond, dat in zeer vele gevallen nog gehoorresten aan
wezig zijn, die bij het onderzoek met de stemvork of de conversatiespraak 
niet aantoonbaar zijn.

De percentages, die voor het oorsuizen worden opgegeven lopen zeer 
uiteen. Dit voor de patient zeer hinderlijke symptoom wordt meestal
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aangegeven als fluitend, gonzend, sjirpend of als het geluid van een water
val of van een locomotief. Het is meestal aanhoudend. Sommige onder
zoekers menen, dat dit geluid veroorzaakt wordt door een irritatie van de 
vezels van de N. cochlearis en om die reden vaak aan de hardhorendheid 
vooraf gaat. Lundborg vond, dat dit niet in overeenstemming was met de 
waarnemingen bij zijn eigen serie. Hier ging hardhorendheid aan tinnitus 
vooraf bij 45% van de gevallen, terwijl slechts bij 15% het omgekeerde het 
geval was. Er is ook door andere onderzoekers geen wetmatigheid gevonden 
in de volgorde waarin deze symptomen ontstaan. Cushing vermeldde reeds 
een geval, waarbij éénzijdig oorsuizen bleef bestaan, nadat volledige doof
heid van hetzelfde oor was opgetreden. Edwards en Paterson namen in hun 
serie enkele gevallen waar, waarbij het oorsuizen intermitterend optrad. 
Hoewel 12 patiënten hadden opgemerkt, dat het oorsuizen verdween 
nadat ze volledig doof waren geworden aan hetzelfde oor, bleef bij het 
grootste deel van de patiënten dit symptoom ook dan nog bestaan. Over 
de oorzaak van het oorsuizen is weinig met zekerheid bekend. Het is reeds 
een oude ervaring, dat dit verschijnsel nog kan blijven bestaan wanneer bij 
lijders aan de ziekte van Ménière de N. acusticus wordt doorgesneden. 
Bäräny (1910) vermeldde nl., dat Wallace en Marriage in 1904 bij een 
patient de N. acusticus doorsneden ter bestrijding van hardnekkige vertigo. 
Het oorsuizen bleef bestaan. Quix opereerde in 1911 een patient met een 
acusticustumor translabyrinthair en doorsneed de N. acusticus bij de 
intredingsplaats in de hersenstam. Ook hier hield de patient klachten over 
oorsuizen. Om die reden meende Quix, dat de oorzaak van het oorsuizen 
ook meer centraalwaarts kan liggen.

Wat het optreden van hardhorendheid betreft vermeldden wij reeds, 
dat dit vaak eerst laat door de patient wordt opgemerkt. Dit betekent, dat 
ook over het onderlinge verband tussen het tijdstip van het optreden van 
oorsuizen en dat van hardhorendheid moeilijk exacte gegevens zijn te ver
krijgen.

Onderzoekingen van Dix, Hallpike en Hood (1949) hebben aangetoond, 
dat bij lijders aan acusticustumor de conversatiespraak nog lange tijd 
wordt waargenomen; dit in tegenstelling tot de gehoorstoornis bij vele 
Ménièrelijders.

Wat het onderzoek van het gehoor betreft, blijkt, dat de meeste onder
zoekers zich daarbij beperkt hebben tot de stemvorkproeven en het onder
zoek met de fluisterstem en conversatiestem. Meestal leverde dit reeds 
duidelijke aanwijzingen op voor het bestaan van een perceptiehardhorend- 
heid. Dit is echter geenszins altijd het geval en vooral de onderzoekingen 
van grote series, zoals die van Lundborg, laten zien, dat zeer vaak afwij
kingen bij de stemvorkproeven worden waargenomen, die suggereren, dat 
er tevens een geleidingshardhorendheid bestaat. Bezold had echter reeds 
aangegeven, dat de proef van Rinne niet meer bruikbaar is wanneer 
de conversatiespraak voor het betreffende oor minder dan 1 meter bedraagt.
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De proef van Weber wordt vrijwel altijd naar de gezonde kant gelatera- 
liseerd, maar de test volgens Rinne toont in enkele gevallen, dat aan de 
zijde van de tumor de beengeleiding beter is dan de luchtgeleiding. Een 
dergelijke waarneming deden o.a. Nylen (1939) en Dix en Hallpike (1950). 
Deze laatsten vonden bij obductie van twee gevallen van acusticustumor 
een eiwitachtig coagulum in het labyrinth. Bij deze beide patiënten was de 
proef van Rinne negatief, terwijl bij één van deze twee bovendien bij de 
proef van Weber het geluid naar de zieke zijde werd gelateraliseerd. Zij 
meenden, dat dit mogelijk de verklaring van deze ‘geleidingshardhorend- 
heid’ kon geven. Later (i960) deelden zij mede, dat zij deze opvatting 
moesten herzien, omdat zij bij het onderzoek van deze patiënten het ge
zonde oor onvoldoende hadden gemaskeerd. Toen zij later gebruik maakten 
van modernere apparatuur, waarmee dit goed te realiseren was, werden in 
geen enkel geval van acusticustumor aanwijzingen gevonden voor een ge- 
leidingshardhorendheid.

Een andere waarneming bij acusticustumoren was, dat bij de stemvork- 
proeven een beperking werd gevonden van de bovenste toongrens. Andere 
onderzoekers vonden een zgn. concentrische beperking van het gehoor, 
d.w.z. een toestand, waarbij de onderste en bovenste toongrens elkaar 
waren genaderd.

Audiometrisch onderzoek werd aanvankelijk betrekkelijk weinig stelsel
matig bij lijders aan acusticustumor gedaan. Opmerkelijk is, dat Gonzales 
Re villa dit reeds in 1947 bij nagenoeg alle patiënten, die hij beschrijft, 
heeft toegepast.

Het resultaat werd later door Sourdille, Greiner en Philippides (1949) 
bevestigd. Het toonde, dat er in de meeste gevallen gelijkmatig gehoor- 
verlies voor alle frequenties was. Daarnaast zijn er mededelingen, dat het 
gehoorverlies zich vooral in de hogere frequenties zou voordoen (2000-8000 
Hz). Edwards en Paterson vonden in de 15 gevallen, die zij in hun serie 
audiometrisch onderzochten, een vrij constant beeld, nl. een normaal 
gehoor in de lage frequenties, terwijl de curve boven de 1000 Hz langzamer
hand daalde. Het belangrijkste is, dat men bij verdenking op acusticustumor 
het type van de gehoorstoornis bepaalt en bij het bestaan van een één
zijdige perceptiehardhorendheid de otologische diagnostiek verder uit- 
breidt (Lundborg). Hierbij wordt dan in het bijzonder gedacht aan een 
audiogram en andere aanvullende onderzoekingen, als b.v. het ‘recruit- 
ment-phenomeen’ (Fowler, 1936), ter onderscheiding van cochleaire en 
retrocochleaire aandoeningen.

Dix en Hood hebben echter later (1953) aangetoond, dat ook bij acusti
custumor soms een ‘recruitment-phenomeen’ kan worden waargenomen. 
De oorzaak daarvan moet h.i. gezocht worden in het feit, dat bij acusticus
tumoren compressie van de cochlearis-stam gepaard kan gaan met af
sluiting van de bloedtoevoer naar het orgaan van Corti, waardoor de zin- 
tuigcellen langzamerhand te gronde gaan. Voordat het echter zover is ge
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komen, wordt voldaan aan de voorwaarde, waardoor recruitment (‘extra 
mobiliseren van zintuigepitheel door intensievere geluidsprikkel’) mogelijk 
wordt.

Naar aanleiding van het bovenstaande willen wij wijzen op het feit, dat 
Cushing reeds een beschrijving gegeven heeft van de anatomische studies die 
er gemaakt waren van de veranderingen, die bij acusticustumoren in het 
labyrinth kunnen voorkomen (Panse, 1906; Henschen, 1910; Quix, 1911).
In dit verband zijn vooral de waarnemingen van Wittmaack van betekenis 
(1911). Hij heeft niet alleen een nauwkeurig onderzoek gedaan naar de afwij
kingen binnen het rotsbeen bij acusticusneurinomen, doch tevens experimen
teel bij katten de N. octavus in de inwendige gehoorgang doorgesneden, om 
de daaruit resulterende veranderingen van het labyrinth te kunnen bestuderen. 
Wittmaack stelde vast, dat de N. cochlearis perifeer van de plaats van 
onderbreking was gedegenereerd; hierbij was ook het gehele perifere neuron 
betrokken, met inbegrip van de zintuigcellen van het orgaan van Corti. De 
N. vestibularis bleek perifeer van de plaats van onderbreking intact te zijn 
gebleven. Hij meende, dat het ganglion spirale niet als het voedende centrum 
van het perifere neuron van de N. cochlearis was te beschouwen en dat de 
wet van Waller voor de N. cochlearis niet van toepassing was. Tegen deze 
opvatting werd reeds spoedig bezwaar ingebracht op grond van andere er
varingen (Siebemann, Quix). Deze onderzoekers meenden, dat de degeneratie 
van het perifere neuron van de N. cochlearis het gevolg was van het feit, dat 
bij de onderbreking van de zenuw in de meatus acusticus internus ook een 
stoornis van de bloedvoorziening van het labyrinth optrad (b.v. veneuze 
stuwing of arteriële afsluiting). Onderzoekingen van Lange toonden, dat de 
zintuigcellen van het orgaan van Corti echter nog lange tijd intact kunnen 
blijven. Wittmaack heeft later (1935) zÜn opvattingen herzien naar aanleiding 
van een anatomisch goed onderzocht geval van acusticustumor. Hij kon 
daarbij vaststellen, dat het perifere neuron van de N. cochlearis wel gede
genereerd was, maar dat de zintuigcellen van het orgaan van Corti grotendeels 
intact waren. Er bleef een controverse bestaan tussen onderzoekers, die 
meenden, dat de veranderingen in het labyrinth het gevolg waren van een 
stoornis in de bloedcirculatie en die, welke de directe inwerking van de tumor 
op de zenuw daarvoor verantwoordelijk stelden. Men nam in het algemeen wel 
aan, dat onderbreking van de N. cochlearis in de canalis acusticus internus 
tot een degeneratie van het perifere neuron aanleiding gaf, en dat, wat deze 
zenuw betreft, de wet van Waller niet gold, doch voor de andere afwijkingen, 
die in het labyrinth voorkwamen (vaat-dilatatie, transsudatie en bindweefsel- 
vorming in de perilymphatische ruimte) was de ontstaanswijze niet duidelijk. 
Graf, die evenals Brunner een gedegen studie maakte van de anatomische 
veranderingen van het labyrinth bij acusticustumoren, meende, dat de trans- 
sudaatvorming in het labyrinth de voortzetting was van een transsudaat- 
vorming die in de arachnoïdale schede van de N. acusticus onder invloed 
van de tumor ontstaat. Brunner sprak in die gevallen van ‘Stauungshydrops.’ 
Graf kon in andere preparaten aantonen, dat er een correlatie was tussen het 
intact blijven van het orgaan van Corti en de toestand van de stria vascularis. 
Volgens Graf zou het verschil tussen de degeneratie van de N. cochlearis en 
van de N. vestibularis niet zo uiteenlopend zijn als men aanvankelijk ver
onderstelde. Hij onderzocht rotsbeenpreparaten van patiënten, die tengevolge 
van een acusticustumor waren overleden en vond wel degelijk veranderingen 
van het perifere deel van de N. vestibularis. Vooral bij de zgn. laterale 
acusticustumoren waren als regel het ganglion Scarpae en de perifere vezels
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ook gedegenereerd. De maculae en cristae van het labyrinth waren meestal 
intact gebleven.
Belangwekkend in dit verband is de bijdrage, die Quix in 1911 betreffende 
genoemde problematiek leverde. Hij observeerde een patient met een acus- 
ticustumor, bij wie de ramus cochlearis en het ganglion spirale volledig waren 
gedegenereerd, terwijl de perifere zintuigcellen in het orgaan van Corti en 
van de maculae en cristae van het labyrinth intact waren. Quix schreef dit 
toe aan het feit, dat de stria vascularis, die als voedingsbodem voor dit 
zintuigepitheel moet worden beschouwd, ongeschonden was gebleven, omdat 
de arteriële verzorging van dit gebied, nl. de arteria auditiva interna, niet 
door de tumor was afgesloten. Hij meent, dat druk of rekking van de N. 
cochlearis of N. vestibularis niet tot degeneratie van de zintuigcellen aanlei
ding geeft, wanneer de circulatie van bloed en lymphe in het labyrinth intact 
blijft.
Het is duidelijk, dat deze opvatting van Quix (1911) in velerlei opzichten 
overeenkomt met die van Graf (1952).
Wat de transsudaatvorming in de acusticusschede betreft, vindt men reeds 
een analoge opvatting bij Cushing, nl., dat bij een acusticustumor, door 
blokkering van de perineurale ruimte, stuwingsverschijnselen in de peri- 
lymphatische ruimte van het labyrinth kunnen optreden.
Tenslotte noemen wij hier nog recente onderzoekingen van Perlman en 
Kimura (1958), die experimenteel bij caviae de invloed van arteriële afsluiting 
op het labyrinth hebben nagegaan. Een vaatafsluiting zonder beschadiging 
van de N. acusticus bleek nog ernstiger afwijkingen in het cochleo-vestibulaire 
apparaat te veroorzaken dan zenuwdoorsnijding alleen. Vooral de haarcellen 
van het orgaan van Corti zijn zeer gevoelig voor arteriële vaatafsluiting en 
degenereren binnen enkele uren.
De waarnemingen, bij experimenten gedaan, mag men echter zeker niet zonder 
meer vergelijken met de toestand, zoals die bij een langzaam groeiende 
tumor van de N. acusticus bestaat. Hier spelen waarschijnlijk andere factoren 
mede een rol, b.v. de duur en de mate van druk of rekking van de zenuw, 
alsmede de ‘hydrops’ van de perineurale ruimte.
Hoewel het mechanisme, dat tot de verandering van het perifere deel van de 
N. acusticus en het labyrinth aanleiding geeft, niet in details bekend is, mag 
o.i. wel worden aangenomen, dat naast de voortschrijdende degeneratie van 
de zenuw, de stoornissen van de bloed voorziening van bijzondere betekenis zijn.

Dix en Hallpike (i960) onderzochten 165 patiënten met acusticusneurinoom. 
Zij vonden slechts in 2 gevallen een normaal audiogram. Zeventig patiënten 
werden nauwgezet otologisch onderzocht. Het bleek, dat bij volledige audio- 
nietrie alle patiënten gehoorresten toonden; 10% toonde ‘recruitment’ bij 
één of meer frequenties. Zij meenden, dat dit van betekenis was bij de dif
ferentiële diagnostiek ten opzichte van de ziekte van Ménière, waarbij zij 
!n 100% recruitment vonden.

Van belang is nog de vraag, in welke frequentie de stoornis van de gehoor- 
functie als eerste symptoom van het ziektebeeld voorkomt en hoe lang dit 
aan het optreden van andere symptomen kan voorafgaan.

In Cushings serie waren de verschijnselen van de N. cochlearis in 83% 
het eerste symptoom, volgens Edwards en Paterson in 66%, en volgens 
Lundborg in 61% der gevallen.
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Vele onderzoekers hebben duidelijk gesteld, dat de stoornis van de N. 
cochlearis lange tijd aan de andere symptomen vooraf kan gaan; gemiddeld 
bedraagt dit voor het gepubliceerde materiaal ongeveer 4 jaar, doch er zijn 
meerdere mededelingen bekend, waarin dit gehoorverlies jaren lang als 
enig symptoom voorkwam (Henschen: 10 jaar). Ook uit de serie van Ed
wards en Paterson bleek, dat de eenzijdige cochlearisstoornis(oorsuizen en 
hardhorendheid) zeer lang kan bestaan, voordat andere symptomen op
treden. Hier bedroeg dit in 11 gevallen meer dan 10 jaar en in 15 gevallen 
3 tot 10 jaar. Lundborg vond dit type van ontwikkeling van het ziekte
beeld bij 17% van zijn patiënten.

Dit is een zeer opmerkelijk feit, want het betekent dat de acusticustumor 
zich zeer lang als een monosymptomatisch ziektebeeld kan voordoen. Het 
accentueert nog eens duidelijk, dat men bij een eenzijdige perceptiedoof- 
heid, al dan niet gepaard gaande met oorsuizen, altijd verdacht moet zijn 
op een acusticustumor, zodat b.v. roentgenonderzoek steeds geïndiceerd is.

Het feit, dat zoveel patiënten in de serie van Edwards en Paterson voor
kwamen met een dergelijke anamnese, toont tevens, dat deze stoornis waar
schijnlijk wel door de patient was opgemerkt, maar dat hij zich daarvoor 
niet tot zijn medicus had gewend, of dat de behandelende arts deze klach
ten en afwijkingen jarenlang niet goed had geïnterpreteerd. Dit laatste is 
zeker voorgekomen en bewijst, dat ook nog in onze tijd velen van deze pa
tiënten te laat ter behandeling komen.

In tegenstelling tot tinnitus ontstaat hardhorendheid meestal langzamer
hand; een enkele maal ontstaat zij vrij plotseling, waarvoor een stoornis 
in de bloed- of liquorcirculatie verantwoordelijk wordt gesteld. Toch doet 
een dergelijk plotseling optredend gehoorverlies ons eerder aan een andere 
oorzaak denken dan aan een neoplasma.

Een bijzonder probleem vormen ook nog de brughoektumoren, die aan
leiding geven tot bilaterale gehoorstoornissen. In vrijwel alle genoemde 
series worden dergelijke voorbeelden gegeven. Cushing vermeldt een geval, 
waarbij de neurologische stoornissen zich in de loop van ongeveer drie jaar 
ontwikkelden en waarbij tekenen van ernstige intracraniële drukverhoging 
bestonden. Aan de zijde waar men de acusticustumor vermoedde waren 
meerdere hersenzenuwen aangetast. Eerst in een later stadium was doof
heid op het contralaterale oor ontstaan. Het onderzoek toonde o.a. dubbel
zijdige doofheid en geen reactie op calorische prikkeling. De diagnose luidde: 
bilaterale brughoektumor. Bij obductie werd echter alleen aan de linker
zijde een groot acusticusneurinoom gevonden en tevens een sterke hydro
cephalus internus. Er waren diepe impressiones in de schedelbasis, waarin 
het hersenweefsel was binnengedrongen. Cushing vond ook nog bij 2 andere 
patiënten bilaterale gehoorstoornissen, doch deze waren gering. Dergelijke 
waarnemingen zijn ook door anderen gedaan; vooral de series, die in het 
bijzonder otologisch zijn onderzocht tonen gevallen, waarin contralaterale
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gehoorstoornissen werden gevonden. Nylén zou dit wel in 30% van de door 
hem waargenomen gevallen hebben vastgesteld. De afwijkingen aan het 
contralaterale oor zijn meestal gering en juist dit verschil in de mate van 
gehoorstoornis zou bij het differentiëren tussen unilaterale en bilaterale 
acusticusneurinomen van belang zijn. Bij de laatste zou nl. meestal de 
gehoorfunctie aan beide zijden duidelijk gestoord zijn. Sourdille c.s. toonden 
aan, dat het audiogram van patiënten met éénzijdige acusticustumoren 
vaak aan de gezonde zijde een verlies van 20 Db. zou geven in een gebied 
hij ongeveer 1024 Hz. Graf vermeldt een geval, waarbij contralateraal een 
duidelijk gehoorverlies bestond. Dit betrof een patient, bij wie symptomen 
van ernstige intracraniële drukverhoging bestonden toen de patient ter ob
servatie in het ziekenhuis kwam. Roentgenologisch bestond links een sterke 
arrosie van de rotsbeenpunt. De rechter meatus acusticus internus was 
duidelijk verwijd. Bij obductie werd er alleen aan de linker kant een grote 
acusticustumor gevonden. Graf verklaart de gehoorstoornis en de verwijding 
van de meatus acusticus intemus door de algemene intracraniële druk
verhoging. Edwards en Paterson vermelden 8 gevallen van bilaterale doof
heid, in 3 gevallen gepaard gaande met tinnitus. Bij 3 patiënten bleek de 
doofheid aan de ‘gezonde’ zijde te wijten aan een oude middenoorontsteking 
of otosclerose, doch in de 5 andere gevallen kon een perceptiehardhorend- 
heid worden aangetoond. Het was opmerkelijk, dat 4 van de 5 patiënten 
reeds een vergevorderd ziektebeeld toonden. Wanneer er bij verdenking op 
acusticustumor dubbelzijdige gehoorstoornissen voorkomen, moet men eerst 
nauwkeurig nagaan of er niet een ander, reeds bestaand oerlijden aanwezig 
kan zijn (Lundborg, Graf). Wanneer deze mogelijkheid is uitgesloten, brengt 
men deze gehoorstoornis wel degelijk in verband met de bestaande acusti
custumor. Sommige onderzoekers menen, dat verplaatsing van de hersen
stam rekking van de contralaterale N. acusticus veroorzaakt en dat dien
tengevolge een gehoorstoornis optreedt. Anderen menen, dat door de ver
plaatsing van de hersenstam ook circulatiestoornis in de contralaterale 
cisterna lateralis zou optreden en dientengevolge hydrops van de acus- 
ticus-schede (arachnoïdaal omhulsel). Brunner (1935) zou in enkele geval
len deze veranderingen anatomisch hebben kunnen bevestigen.

Tenslotte is het nog van belang te letten op die gevallen van acusticus- 
neurinoom, waarbij de N. cochlearis slechts in geringe mate of in het geheel 
niet is gestoord. Zoals uit tabel III blijkt, bedraagt dit percentage 1-5%. 
Met dit probleem heeft Brunner zich eveneens bezig gehouden. Hij meent, 
dat bij de zgn. laterale tumoren, die zich dus in de meatus acusticus intemus 
ontwikkelen, vrijwel altijd doofheid of sterke hardhorendheid optreedt. Al
leen de zeer kleine laterale tumoren laten de N. cochlearis soms nog intact. 
Bij de mediale tumoren, die tussen porus acusticus internus en hersenstam 
ontstaan, zou volgens Brunner zelden ernstige hardhorendheid voorkomen, 
omdat deze tumoren meestal reeds tevoren tot ernstige neurologische 
stoornissen, vooral tekenen van verhoogde hersendruk en slik- en spraak
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stoornissen, aanleiding zouden geven. Deze tumoren zouden echter wel hy
drops met transsudaatvorming in het inwendige oor kunnen veroorzaken.

Graf beschrijft, naar aanleiding van deze opvatting, in het kort uit zijn 
serie van 37 patiënten de 5 ziektegevallen, die slechts lichte tot matige 
éénzijdige hardhorendheid toonden. Drie van deze patiënten bleken bij de 
operatie een mediaal gelegen acusticustumor te hebben, die niet tot in de 
meatus acusticus internus reikte. Van deze 3 patiënten was het roentgen- 
onderzoek van het rotsbeen normaal; de vestibulaire functies waren in alle 
3 gevallen wel gestoord. Bij de andere 2 gevallen bevond de tumor zich wel 
in de meatus acusticus internus. De porus acusticus internus was in deze 
beide gevallen verwijd. In één geval kon men bij obductie aantonen, dat 
de N. acusticus gedeeltelijk intact was gebleven.

In de literatuur vindt men slechts enkele mededelingen over een intacte 
functie van zowel de N. cochlearis als de N. vestibularis bij acusticustumoren; 
Fischer, (1921), Schmidt (1944), Edwards en Paterson (1952). In het geval 
van Fischer betrof het een kersepit-grote tumor in de meatus acusticus 
internus; bij het geval van Schmidt was het een kastanje-grote tumor, 
die tot in de meatus acusticus internus reikte. Over het geval van Edwards 
en Paterson zijn geen nadere gegevens bekend.

Men kan echter in het algemeen stellen, dat een dergelijke toestand 
de diagnose acusticustumor vrijwel uitsluit, behalve waar het zeer kleine 
tumoren betreft.

Eigen waarneming. Het resultaat van het onderzoek van de gehoor- 
functie in onze eigen serie kan als volgt worden samengevat:

Gehoorstoornissen 
(60 patiënten)

A namnestische gegevens:
gehoorverlies en tinnitus 47%
gehoorverlies zonder tinnitus 45%
tinnitus zonder gehoorverlies

Totaal 92%

Als beginsymptoom:
gehoorverlies 47%
tinnitus 5%
gehoorverlies en tinnitus 11 %

63%

In 92% werden dus in de anamnese klachten van gehoorstoornissen ge
durende het ziektebeloop aangegeven, terwijl deze in 63% als eerste symp

76



GEHOORSTOORNISSEN

toom optraden. Zoals wij hierboven reeds vermeldden, kwamen bij 80% 
van onze patiënten gehoorstoornissen of vestibulaire stoornissen als begin- 
symptoom voor. De stoornissen van het vestibulaire systeem zijn in ’t 
algemeen an amnestisch moeilijker vast te stellen dan die van het gehoor. In 
aanmerking genomen dat het acusticusneurinoom zich waarschijnlijk vrijwel 
altijd primair in de meatus acusticus intemus ontwikkelt, is het percentage 
van 63% waarin de gehoorstoornissen als beginsymptoom optreden betrek
kelijk laag te noemen. Ook om die reden zal het acusticusneurinoom 
dikwijls eerst in een later stadium worden herkend.

Wanneer wij nu de resultaten vermelden die bij het audiologisch onder
zoek werden verkregen, dan dient men rekening te houden met de onder
zoekmethoden, die werden toegepast. Bij 39 patiënten werd de gehoor- 
functie onderzocht met de stemvorkproeven, de fluisterspraak en de 
conversatiespraak. Bij 21 patiënten werd een—zuivere toon—audiogram 
gemaakt voor lucht- en beengeleiding. Bij enkele patiënten werd een onder
zoek naar het ‘recruitment-phenomeen’ gedaan, doch de resultaten hiervan 
bleken van weinig betekenis voor de diagnostiek

Resultaten van de audiometrie 
(21 patiënten)

Homolateraal a.d.tumor:
Geen gehoorresten 5
Kleine gehoorrest 1
Perceptiehardhorendheid 8

a. alleen voor de hoge frequenties 3
b. toenemend naar de hogere frequenties 5

Gemengde hardhorendheid 7
Contralateraal a.d.tumor:

Perceptiehardhorendheid van het discant type 3

Het blijkt dus, dat in enkele gevallen een volledig gehoorverlies bestaat.
Voor de gemengde hardhorendheid werd in de ziektegeschiedenissen 

geen oorzaak gevonden. Mogelijk hangt deze toch samen met de aan
wezigheid van de tumor.

De contralaterale stoornis deed zich altijd voor als een perceptieverlies 
van discant type. Men zou, op grond van de opvattingen van Brunner 
(tQSd), kunnen stellen, dat één en ander samenhangt met de stuwingsver- 
schijnselen, die er in de contralaterale meatus acusticus internus kunnen 
voorkomen. Bij de interpretatie van deze waarneming moet men echter 
altijd bedacht zijn op de mogelijkheid, dat een andere, niet met het ziekte
proces samenhangende oorzaak, verantwoordelijk moet worden gesteld voor 
dergelijke bevindingen. Bij onze 3 patiënten, die deze discant-doofheid toon
den, zouden wij b.v. rekening moeten houden met een vroegtijdige presby- 
acusis. De leeftijd van deze 3 patiënten was nl. resp. 53. 54 en 55 jaar.
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Onderzoek met stemvork, fluisterspraak en conversatiespraak 
(39 patiënten)

Homolateraal a.d.tumor: 
Bäräny-doof
Sterke perceptiehardhorendheid 
Intact gehoor

22
i6
I

Contralateraal a.d.tumor:
Lichte perceptiehardhorendheid 2

Het blijkt dus, dat 59 patiënten (98%) een duidelijk gehoorverlies toonden 
aan de zijde van de tumor, waarvan 5 bij audiometrie geen gehoorresten 
hadden, terwijl 22 anderen Baräny-doof waren.

VESTIBULAIRE STOORNISSEN

De klachten, die zich bij vestibulaire stoornissen kunnen voordoen, zijn 
nog altijd moeilijk te kwalificeren. De mededelingen van de patient dien
aangaande zijn vaak niet nauwkeurig, ook al, omdat deze klachten soms 
lang in de anamnese terug liggen en de patient zich niet duidelijk meer 
herinnert, hoe één en ander zich heeft toegedragen. De gebruikte termino
logie wordt in de literatuur vaak niet nauwkeurig gedefinieerd, hetgeen de 
waarde van de gegevens onbetrouwbaar maakt.

Onder het algemene begrip duizeligheid vallen verschillende toestanden, 
die echter een zeer uiteenlopende betekenis kunnen hebben. Een duidelijk 
omschreven toestand is vertigo. Deze term moet volgens Gowers gebruikt 
worden om aan te geven: ‘any movement or sense of movement, either in 
the individual himself, or in the external objects, that involves a defect, 
real or seeming, in the equilibrium of the body.’ Men kan hiertoe dus ook 
de toestand rekenen die wij draaiduizeligheid noemen. Een ander begrip, 
dat in de Angelsaksische literatuur wordt gebruikt, is ‘giddiness’ of ‘dizzi
ness.’ Men zou hier eenvoudig van duizeligheid kunnen spreken, waaronder 
men dan een toestand verstaat, waarbij een vaag gevoel van onzekerheid 
optreedt, zonder dat een duidelijk gerichte bewegingssensatie van het 
lichaam zelf of van de omgeving wordt waargenomen. Een derde vorm 
van duizeligheid is die, waarbij aanvalsgewijs draaiduizeligheid optreedt, 
gepaard gaande met sterke neurovegetatieve stoornissen, zoals braken, 
transpireren, afwijkingen in de polsfrequentie etc. Hierbij bestaat een 
ernstig evenwichtsverlies, zodat de patiënten niet op de been kunnen 
blijven. Deze aanvallen lijken op die, welke bij de ziekte van Ménière voor
komen. Merkwaardig is, dat bij de betreffende patiënten alle drie genoemde 
toestanden vaak geprovoceerd kunnen worden door—meestal betrekkelijk
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snelle—bewegingen van het hoofd. Soms treden zij ook op door houdings- 
veranderingen van het lichaam. Het feit, dat de provocerende factoren 
voor de drie genoemde vormen van duizeligheid overeenkomst tonen, heeft 
ertoe geleid, dat men ze ook als van dezelfde origine meende te moeten 
beschouwen, nl. van vestibulaire aard.

Wat de waarnemingen bij acusticustumoren betreft blijkt, dat vertigo 
of Ménière-achtige toestanden als beginsymptoom uitermate zeldzaam 
zijn. Cushing vermeldt, dat, terwijl sensaties van duizeligheid (‘giddiness’) 
niet ongewoon waren, er in zijn serie slechts één patient was, die in het 
begin van de ziekte aanvallen van vertigo toonde. Edwards en Paterson 
menen, dat vestibulaire symptomen veel minder frequent als eerste klacht 
voorkomen dan gehoorstoornissen; in hun materiaal resp. 18% en 66%, 
terwijl ook zij waarnamen, dat de duizeligheidsklachten meestal licht 
waren en tijdelijk. Volgens Olsen en Horrax is ‘instability’ vaak een eerste 
symptoom bij acusticustumor, doch Vertigo was conspicious by its in
frequency.’ Vele onderzoekers zijn trouwens van mening, dat vestibulaire 
stoornissen bij een betrekkelijk klein aantal patiënten met acusticustumor 
als eerste klacht voorkomen, in het bijzonder geldt dit voor vertigo en op 
Ménière gelijkende toestanden (Cushing, List, Nylén). Wel neemt men 
soms in een vroeg stadium ‘giddiness’ waar. Lundborg vond bij zijn serie 
m 83% in het verloop van de aandoening ‘loss of balance’, doch ook in 
66% vertigo. Dit is een opvallend hoog percentage. Men dient hier echter 
rekening te houden met het feit, dat Lundborg onder het begrip vertigo 
zowel draaiduizeligheid als, wat hij noemt, ‘diffuse vertigo’ verstaat. Deze 
laatstgenoemde toestand duidt hij later weer aan als ‘diffuse dizziness’, 
waarmede de verwarring, die er bestaat op het punt van de nomenclatuur 
der verschillende vormen van duizeligheid, wel duidelijk wordt geaccen
tueerd. Lundborg merkt echter ook op, dat vertigo zelden het eerste symp
toom is bij acusticustumor (5%). Hij beschrijft ook de moeilijkheden, die 
er bestaan om bij patiënten, die ‘loss of balance’ tonen, vast te stellen of 
dit cerebellair of vestibulair bepaald is, doch geeft er de voorkeur aan, om 
dit symptoom geheel te rubriceren onder de vestibulaire stoornissen. Een
zelfde probleem vindt men weer terug in de publicatie van Dix en Hallpike 
(i960). Zij spreken van ‘sense of imbalance’ en ‘unsteadiness of gate’ en 
rangschikken dit onder de vestibulaire stoornissen, doch voegen er aan 
toe: ‘their localizing value is by no means always clear cut.’

Begrippen als ‘instability’ en ‘loss of balance’ dienen o.i. tot dezelfde 
categorie gerekend te worden als dat, wat in de Franse literatuur ‘titubation 
cérébelleuse’ genoemd wordt, met dien verstande, dat ze het primaire sta
dium hiervan zijn. Volgens Babinski hebben wij bij de laatstgenoemde 
toestand met een niet-samenwerken van verschillende enkelvoudige be- 
Wegingsmechanismen te doen, welke b.v. voor het lopen nodig zijn: ‘une 
Perturbation de la faculté dissociation des mouvements.’ ‘Instability’, 
of ‘loss of balance’ is m.i. een toestand, waarbij de normale samenwerking
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van de verschillende primaire reflexmatige houdings- en bewegingsme- 
chanismen, die voor het staan en lopen noodzakelijk zijn, tijdelijk en vaak 
abrupt is verstoord. De patient wankelt even. Dit wordt meestal niet als 
wezensvreemd beleefd, in tegenstelling tot datgene, wat de patient ervaart, 
die lijdt aan ‘duizeligheid’, ‘vertigo’ of ‘een op Ménière gelijkende toe
stand.’ Vooral de twee laatstgenoemde toestanden worden vaak als een 
bedreiging gevoeld en geven aanleiding tot psychische reacties (angst voor 
de volgende aanval, innerlijke onzekerheid).*

Het gehele gedrag van de patient kan hierdoor sterk worden bepaald, 
vooral indien neuro vegetatieve verschijnselen, die bij vestibulaire stoor
nissen voorkomen, sterk uitgesproken zijn. Dergelijke toestanden, die tot 
een sterke geremdheid in de motoriek aanleiding kunnen geven—met 
name wat betreft de bewegingen van het hoofd—werden o.a. door Barré 
(Tanxiété vestibulaire’) en Chavany (Tanxiété d’équilibration’) beschreven. 
Het is opmerkelijk, dat wij deze toestanden bij patiënten met een acusti- 
custumor betrekkelijk zelden zien.

Wij menen dus, dat ‘duizeligheid’ (‘dizziness’ of ‘giddiness’), ‘vertigo’ 
en ‘op Ménière gelijkende toestanden’, die bij lijders aan brughoektumor 
kunnen voorkomen, drie varianten zijn van een vestibulaire stoornis, 
waaraan echter in dit geval geen nadere localisatorische betekenis kan 
worden toegekend. In het algemeen berusten ‘Ménière-aanvallen’ op aan
doeningen van het perifere vestibulaire orgaan, doch zij zijn ook beschreven 
bij stoornissen van de N. vestibularis en de vestibulaire kernen in de hersen
stam.

Men zou eerder kunnen stellen, dat op Ménière gelijkende toestanden 
en vertigo zich vooral voordoen bij een acuut optredende stoornis in het 
vestibulaire systeem. Men ziet het b.v. bij labyrinthitis, acute neuritis 
van de N. octavus en bij thrombose van de arteria cerebelli posterior inferior 
(syndroom van Wallenberg).

Experimenten (o.a. van André Thomas) hebben aangetoond, dat éénzijdige 
doorsnijding van de N. acusticus bij dieren een sterker en langduriger syn
droom van vestibulaire stoornis teweeg brengt dan eenzelfde ingreep bij de 
mens. Aubry en Ombrédanne konden dit ook waarnemen bij hun patiënten, 
bij wie zij de N. acusticus doorsneden wegens klachten van duizeligheid. 
Crabbé schreef: ‘chez 1’homme, les effets d’une destruction du nerf acoustique 
sont moins impressionants que l’envahissement du labyrinthe.’

De als regel langzame ontwikkeling van het acusticusneurinoom zal dan 
ook, althans in het begin, weinig aanleiding geven tot het ontstaan van 
hinderlijke vestibulaire stoornissen. Mogelijk, dat een afsluiting van de 
vaten in de canalis acusticus internus in enkele gevallen hiertoe wel aan

* Deze ‘heuristische’ methode van diagnostiek is vooral van toepassing bij het onderscheiden 
van motorische stoornissen. Zo wordt b.v. een Jacksonse aanval als ‘ich-fremd’ beleefd, 
terwijl sommige extrapyramidale stoornissen b.v. torsiespasme, als ‘ich-nah’ worden ervaren.
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leiding kan geven. De ervaring leert althans, dat vertigo of Ménière-achtige 
toestanden een enkele maal in het ziektebeloop voorkomen. Wanneer de 
tumor later in omvang is toegenomen, zullen echter ook door druk op, 
of circulatiestoornissen in de hersenstam, nog vestibulaire stoornissen 
kunnen ontstaan.

Het vestibulaire onderzoek kan, zoals pag. 67 toont, op verschillende 
wijzen plaatsvinden. Voor de series acusticusneurinomen, die wij hierboven 
hebben vermeld, zijn deze onderzoekingen niet uniform geweest, doch de 
latere mededelingen vermelden meestal voornamelijk resultaten van calo
rische proeven (vlg. Bäräny, Kobrak of Fitzgerald en Hallpike), althans 
zijn de conclusies hier vrijwel uitsluitend op gebaseerd.

Een interessant probleem is nog, of de prikkelbaarheid van de halfcirkel
vormige kanalen onderling nog verschillend kan zijn. Amerikaanse onder
zoekers hebben dit beschreven en naar aanleiding daarvan een syndroom 
samengesteld, dat zij ‘the cerebellopontile angle lesion syndrome’ noemden. 
In dit geval is dit een otologisch begrip, waarbij, naast unilaterale uitval 
van de functie van de N. cochlearis ook een verlies van de calorische prik
kelbaarheid bestaat van het homolaterale horizontale kanaal en de beide 
homolaterale verticale kanalen; bovendien is er een vermindering van 
calorische prikkelbaarheid van de contralaterale verticale kanalen. Hierover 
zijn mededelingen gedaan door Grant en Fischer (1926) en Winston (1940).

Garcin beschrijft in zijn thesis dit syndroom eveneens en vermeldt, dat 
Barré het in vele gevallen van acusticustumor heeft waargenomen, doch 
dat deze het niet van pathognomonische betekenis achtte. Dit onder
zoek is later niet meer stelselmatig bij patiënten met acusticusneurinoom 
verricht.

Barré gaf reeds in 1923 als zijn mening te kennen, dat de draaiproeven 
bij de diagnostiek van de acusticustumor geen enkele nuttige informatie 
kunnen geven. In de nieuwere literatuur zijn de mededelingen over het resul
taat van draaistoelonderzoek bij acusticustumor schaars, zodat Lundborg 
in 1952 opmerkte: ‘possibly because this examination is not thought to 
afford any essential basis for the diagnosis.’ Lundborg kon zelf door zijn 
onderzoek zeer duidelijk aantonen, dat de calorische test veel gevoeliger 
is dan de rotatietest, bovendien geeft de draaiproef geen betrouwbare 
informatie vanwege de compensatie, die optreedt tussen de beide laby- 
rinthen na een periode van functie-vermindering van één van beide. Deze 
compensatie is onder normale omstandigheden meestal voldoende, zodat 
de patient zelf geen functiestoornis waarneemt. Mogelijk is deze compen- 
satietoestand nog aan te tonen met de bilaterale calorisatietest van Brun
ner (1952), waarbij ook in die gevallen, waarin bij afzonderlijke prikkeling 
Van de labyrinthen geen verschil bestaat, gelijktijdige bilaterale prikkeling 
wel een verschil tussen beide vestibulaire systemen kan aantonen. De 
draaiproeven zullen overigens in het algemeen, ook wanneer dit geschiedt 
volgens het principe van de cupulometrie.geen belangrijke bijdrage kunnen
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leveren tot de diagnostiek van het acusticusneurinoom, omdat daarbij 
altijd beide labyrinthen worden geprikkeld.

Bij de beoordeling van de resultaten van het otologisch onderzoek, zoals 
in de bovengenoemde series van acusticusneurinomen is vermeld, moet men 
in zeker opzicht buiten beschouwing laten, welke methode van onderzoek 
is gevolgd en aannemen, dat het onderzoek onder de gegeven omstandig
heden zo exact mogelijk is verricht. Een vergelijking der resultaten blijft 
daardoor echter arbitrair.

Cushing schrijft, dat er in zijn serie slechts vier patiënten waren, die een 
verminderde calorische prikkelbaarheid homolateraal aan de tumor toon
den, terwijl bij alle andere onderzochte patiënten geen reactie op calorische 
prikkeling bestond. Bäräny had, bij meer dan 30 onderzochte patiënten, in 
geen enkel geval door calorische prikkeling een vestibulaire reactie homo
lateraal aan de tumor kunnen opwekken. Olsen en Horrax, en ook Bailey 
vermelden, dat de calorische reactie aan de zijde van de tumor vrijwel 
altijd opgeheven of althans zeer sterk verminderd is.

Vermeldenswaard is ook, dat soms een intacte vestibulaire functie kan 
worden gevonden.

Revilla (1947) vond bij ongeveer 11% van de door hem onderzochte 
patiënten normale vestibulaire reacties bij calorische prikkeling; het gehoor 
was in al deze gevallen verminderd. In de grote serie van Lundborg (300 
gevallen) waren er 47 patiënten (16%) met een normale calorische prikkel
baarheid. Lundborg zegt dan ook, dat het duidelijk is geworden, dat—in 
tegenstelling tot de opvatting, die bij sommige onderzoekers nog bestaat— 
een normale calorische prikkelbaarheid van het vestibulaire orgaan de 
diagnose acusticustumor niet verwerpt. Een dergelijke uitspraak werd reeds 
in 1920 door Stenvers gedaan, naar aanleiding van een patient met een 
brughoektumor, waarbij hij verwijst naar een soortgelijke waarneming 
door Löwenstein in 1914. In beide gevallen was de gehoorfunctie aan de 
zijde van de tumor verminderd.

Een ander probleem vormt ook nog de contralaterale vestibulaire stoor
nis. In Cushing’s serie komt deze niet voor; Revilla nam slechts enkele van 
dergelijke gevallen waar, terwijl Olsen en Horrax één geval vermelden. 
In de serie van Edwards en Paterson werd bij 5 van de 38 onderzochte 
patiënten een veranderde vestibulaire prikkelbaarheid contralateraal aan 
de zijde van de tumor waargenomen; bij één patient bestond een o ver
prikkelbaarheid en bij de anderen een verminderde prikkelbaarheid. In 
de serie van Lundborg waren de calorische reacties van het contralaterale 
vestibulaire orgaan verminderd bij 16 patiënten en in Nylén’s serie bij 10 
patiënten.
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, meent men deze contralaterale ver
schijnselen wel te kunnen verklaren door een algemeen verhoogde intra- 
craniële druk.
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Wanneer wij nu een samenvatting geven van het voorkomen van vesti
bulaire stoornissen in de verschillende series van acusticustumoren is het, 
gelet op de uiteenlopende interpretatie, die men aan klachten van duizelig
heid en evenwichtsverlies heeft gegeven, van weinig belang de percen
tages van de subjectieve klachten ter vergelijking in een tabel te brengen. 
Zij variëren van 30 tot 60%, doch de criteria zijn, zoals gezegd, zeer aan
vechtbaar.

Van meer betekenis zijn de objectieve afwijkingen, met name die, welke 
bij de calorische proeven zijn gevonden. In de series van oudere datum 
heeft men de test vlg. Bäräny toegepast, later die van Kobrak of van 
Fitzgerald en Hallpike (1942).

RESULTATEN IN DE LITERATUUR

Calorische prikkel
baarheid van het 

labyrinth

Cushing

19 pat.

Revilla

87 pat.

Olsen
en

Horrax

33 pat.

Nylén

95 pat.

Edwards
en

Paterson

106 pat.

Lundborg

298 pat.

Pool
en

Pa va

92 pat.

opgeheven 79% 83% 55%
verminderd 21% 15% 29%
opgeheven of 89% 100% 92% 99%

verminderd
normaal 11% 8% 2% 16% 1%

Contralateraal aan de 
tumor eveneens ver
anderd 6% 3% 5% 10%

Wanneer wij deze resultaten vergelijken blijkt, dat in de meeste series het 
percentage voor opgeheven of verminderde calorische reacties meer dan 
90%—zelfs 98 tot 100%—bedraagt. Duidelijk afwijkend lijken de waar
nemingen van Revilla en Lundborg, met resp. 11% en 16% normale calo
rische reacties. Bovendien toont de serie van Lundborg een opvallend laag 
Percentage van patiënten, bij wie de calorische prikkelbaarheid aan de zijde 
van de tumor was opgeheven. Het zijn vooral de onderzoekingen van Dix 
en Hallpike, welke de verklaring van een dergelijke waarneming kunnen 
geven. Zij hebben nl. gewezen op het feit, dat afwijkingen in het calorische 
nystagmuspatroon (calorigram), die bij acusticustumor voorkomen, tot 
misleidende interpretaties aanleiding kunnen geven, indien het calorisch 
onderzoek niet volledig wordt uitgevoerd. De drie nystagmuspatronen, 
die door deze onderzoekers bij brughoektumoren in 't algemeen zijn waar
genomen, zijn de volgende:
A. Éénzijdig verminderde calorische prikkelbaarheid (zowel voor warm 

als koud water), homolateraal aan de tumor (‘canal paresis’).
F>. Nystagmusvoorkeur in contralaterale richting.
C. Combinatie van A. en B.

83



L

R

L

SYMPTOMATOLOGIE

L

3min.

30' 30

3 min. R

4 4' 1 1 -------- ▼1 1 1 / L
1 1 Tm 1 1 11 1 1 1

A
I 1 **** V

\ P
Pt 1 N U u-|

Normaal calorigram. A Verminderde calorische prikkelbaar
heid van het rechter labyrinth 
(tumor rechts).

B Nystagmusvoorkeur in contralate
rale richting (naar links, bij rechts- 
zijdige tumor).

C Combinatie van A en B.

Voert men het onderzoek echter onvolledig uit, b.v. door alleen water van 
300 te gebruiken, dan zou b.v. in geval B de indruk kunnen worden gewekt, 
dat het linker labyrinth minder prikkelbaar is. Onderzoekt men alleen met 
water van 30° bij een calorigram, dat door C is aangegeven, dan wekt het 
de indruk, dat beide labyrinthen gelijk en normaal prikkelbaar zijn.

Het blijkt nu, dat Lundborg in zijn serie 10 tot 20 cc water van 27°C 
of van 47°C gebruikte en Revilla gebruikte uitsluitend koud water voor 
deze calorische test. Alleen in geval A geeft spuiten—uitsluitend met koud 
water—‘juiste’ informatie.

Is de vestibulaire prikkelbaarheid voor calorische prikkels aan de zijde 
van de tumor reeds sterk verminderd of opgeheven, dan zijn bovenge
noemde risico’s voor een verkeerde interpretatie niet aanwezig. Het onder
zoek van Dix en Hallpike (i960) toont nu, dat bij acusticustumoren het 
zgn. gecombineerde calorigram (C) in 7% voorkomt en tevens, dat dit bij 
andere tumoren van de brughoek wel 28% kan bedragen. Nystagmusvoor
keur namen zij in hun serie van 70 patiënten met acusticusneurinomen niet 
waar, in de groep van de andere brughoektumoren kwam dit voor in 12%.

Het onderzoek van Dix en Hallpike toont ook, dat een niet prikkel
baar labyrinth wel in 83% bij acusticustumoren voorkomt, tegenover 32% 
bij andere brughoektumoren.

In onze eigen serie deed zich het bovengenoemde probleem niet voor, 
omdat alle patiënten, bij wie calorisch onderzoek werd verricht, zowel met
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koud als met warm water waren onderzocht. Bovendien blijkt uit onze 
serie, dat 90% van de patiënten een opgeheven of sterk verminderde prikkel
baarheid van het labyrinth aan de zijde van de tumor toonde; een waar
neming, die overeenkomt met de ervaring van Fitzgerald en Hallpike.

Eigen waarneming. Wat betreft het onderzoek van onze eigen serie valt 
het volgende te vermelden:

De anamnese toonde bij 25 patiënten (42%) klachten, die men eventueel 
aan vestibulaire stoornis zou kunnen toeschrijven.

Deze varieerden van een vaag gevoel van duizeligheid, zonder de sensatie 
van een gerichte beweging van het lichaam of de omgeving, tot—in enkele 
gevallen—vertigo en ‘Ménière.’ De twee laatstgenoemde toestanden kwamen 
slechts bij vier patiënten in de anamnese voor (resp. twee maal als vertigo en 
twee maal als 'Ménière’). Bij tien patiënten waren klachten van vestib ulaire 
aard het eerste symptoom (17%), doch slechts éénmaal manifesteerden 
deze zich als vertigo en éénmaal als ‘Ménière.’ In beide gevallen toonde het 
ziektebeloop verder geen opmerkelijke bijzonderheden.

In de andere gevallen werd een vaag gevoel van duizeligheid aangegeven, 
waarbij men vaak vermeld vindt, dat het vooral optrad bij houdingsver- 
anderingen van het hoofd.

Gevonden afwijkingen bij vestibulair onderzoek 
(60 patiënten)

Calorische prikkelbaarheid

Homolateraal a.d. tumor:
Opgeheven 40 pat. (75%)
Sterk verminderd 8 pat. (15%)
Zeer licht verminderd i pat. ( 2%)
Intact 4 pat. ( 8%)
Niet onderzocht 7 pat.
Contralateraal a.d. tumor:
Verminderd prikkelbaar 2 pat.

Bij 12 patiënten die calorisch onderzocht waren, werd tevens een cupulo- 
gram gemaakt. Bij vijf patiënten kwam het resultaat overeen met het calorisch 
onderzoek, bij de zeven andere patiënten werd een verminderde reactie ge
vonden voor de draairichting tegengesteld aan de ‘zieke’ kant, terwijl het 
betreffende vestibulaire orgaan calorisch niet prikkelbaar was.

Het calorisch onderzoek werd vrijwel in alle gevallen verricht volgens de 
methode van Fitzgerald en Hallpike. Wanneer met water van 3o°C en 44°C 
geen reactie kon worden opgewekt, werd er nog met water van lagere tempe
ratuur (in enkele gevallen tot I2°C, of met ijswater) onderzocht.
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De cupulometrie kon in sommige gevallen niet worden uitgevoerd wegens 
de slechte algemene toestand van de patient. Voor dit onderzoek bestond 
trouwens in vele gevallen geen indicatie, omdat audiologisch en calorisch 
onderzoek reeds voldoende informatie had geleverd voor het stellen 
van de diagnose. Bovendien is de bijdrage die dit onderzoek tot de diagnos
tiek van acusticustumoren kan leveren, zoals wij reeds opmerkten, beperkt.

CEREBELLAIRE STOORNISSEN

Vrijwel alle onderzoekers, die zich met de symptomatologie van de 
acusticustumor of van de andere brughoektumoren hebben bezig gehouden, 
stellen dat het moeilijk is, onderscheid te maken tussen de zgn. vesti
bulaire en de cerebellaire ataxie. Bij brughoektumoren komen cere- 
bellaire en vestibulaire ataxie overigens ook gecombineerd voor. Jumentié 
waarschuwt bij de bespreking van de symptomatologie van het acusti- 
cusneurinoom al tegen het gebruik van de term ataxie. Hij meent, dat 
hierbij zowel stoornissen in de enkelvoudige bewegingsmechanismen een 
rol kunnen spelen—zoals b.v. van de amplitudo der beweging—alsook 
stoornissen in de synergie van de bewegingen. Bij de acusticustumor bestaat 
er vooral in het beginstadium de moeilijkheid, dat de criteria voor het 
analyseren van deze ataxie vaak niet te registreren zijn, omdat men daarbij 
soms uitsluitend op anamnestische gegevens is aangewezen. Men zal zich 
echter allereerst moeten oriënteren over de vraag, of men op grond van 
anamnestische gegevens en een volledig otologisch onderzoek niet reeds 
waarschijnlijk kan maken, dat men met een vestibulaire stoornis te doen 
heeft. Een in de anamnese soms vermeld symptoom is de plotselinge onzeker
heid of het verlies van het evenwicht (‘instability’, 'loss of balance’), dat 
zowel in staande houding of zelfs zittend, kan optreden. Daarbij dreigt de 
patient plotseling om te vallen. Deze sensatie is meestal kortdurend en 
kan als regel onmiddellijk gecorrigeerd worden. Ze gaat niet gepaard met 
een gevoel van duizeligheid. De oorzaak van dit verlies van evenwicht 
acht men vaak onduidelijk. Cushing zei reeds: ‘it is not always possible to 
tell from the history alone whether the early periods of staggering are of 
labyrinthine or cerebellar origin.... ’ Zelf neigt Cushing er toe, het als 
een cerebellaire stoornis te beschouwen en hij meent, dat deze ‘cerebellar 
incoordination’, die naar zijn ervaring meestal eerst ongeveer een jaar na 
het optreden van de eerste stoornissen van de nervus acusticus ontstaat, 
is toe te schrijven aan druk van de tumor tegen de flocculus, eventueel met 
verplaatsing van de cerebellum-hemispheer en de pedunculi cerebelli.

Men zou dit kortdurende evenwichtsverlies (‘instability’, ‘loss of balance’) 
kunnen beschouwen als de eerste phase van de cerebellaire stoornis, die zich 
gaat ontwikkelen. Zij berust o.i. op een regulatiestoornis van de houdings- 
tonus van de musculatuur, die—in de onderhavige situatie—de houding
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van de romp bij staan of lopen tijdelijk verstoort. Hieraan sluit zich dan de 
tweede phase aan, waarbij een meer permanente ataxie van de romp op
treedt, die zich vooral aan de onderste extremiteiten en met name bij het 
staan en lopen het duidelijkst manifesteert, vaak zonder dat bij onderzoek 
reeds coördinatie- of atactische stoornissen van de benen afzonderlijk zijn 
aan te tonen. Lhermitte wijst erop, dat voor het instand houden van het 
lichaamsevenwicht in staande houding en bij lopen de benen een belangrijke 
steun- en compenserende functie hebben, zodat een stoornis in dit lichaams
even wicht zich vooral bij lopen zal manifesteren. In meer uitgesproken 
vorm doet dit zich dan voor als de zgn. ‘titubation cérébelleuse,’ een onzekere 
gang, die vooral berust op een asynergie van de enkelvoudige bewegings- 
mechanismen, die voor het lopen noodzakelijk zijn. Deze asynergie mani
festeert zich bij het lopen, behalve door een onzekere gang, ook doordat de 
romp de benen niet lijkt te volgen. Tevens blijkt dan vaak, dat in staande 
houding de benen niet gebogen worden, wanneer de patient sterk achter
over helt en dat bij staan op één been de patient onmiddellijk dreigt om te 
vallen. Dit laatste verschijnsel zou volgens Cushing bij de acusticustumor 
het duidelijkst zijn bij staan op het been homolateraal aan de tumor. Dit 
kon door andere onderzoekers veelal niet worden bevestigd. Volgens Sten- 
vers zou bij de brughoektumor eerst een afwijken bij het lopen naar de 
zijde van de tumor optreden, wanneer aan deze zijde een onderbreking van 
de brugge-arm bestaat.

De titubation cérébelleuse wordt bij de acusticustumor meestal slechts 
in geringe mate waargenomen en ontbreekt soms geheel.

Zeer veel onderzoekers en ook clinici hebben zich bezig gehouden met het 
vraagstuk, in hoeverre de instandhouding van het lichaamsevenwicht 
voornamelijk een functie van het cerebellum of van het vestibulaire systeem 
is, of van beide. Wij vermeldden reeds, dat Cushing de eerste cerebellaire 
stoornis, die zich als een kortdurend evenwichtsverlies voordoet toeschrijft aan 
een laesie o.a. van het flocculo-nodulaire systeem. Er is enig verschil van in
zicht over het al dan niet bestaan van directe verbindingen van de vezels van 
de nervus vestibularis met de vermis cerebelli. Ingvar (1923), Dow (1936) en 
ook Larsell (1937) menen, dat dit wel het geval is, doch Winkler conclu
deerde naar aanleiding van zijn anatomische studies: ‘geen enkele vezel 
van de N. octavus gaat direct naar het cerebellum, althans niet bij de 
hogere vertebraten.’

Het is echter wel zeker, dat de vermis, en met name het nodulaire gebied, 
afferente verbindingen ontvangt vanuit de vestibulaire kernen in de hersen
stam, in het bijzonder vanuit de nucleus superior. Van het flocculo-nodulaire 
gebied gaan anderzijds weer efferente banen naar de vestibulaire kernen. 
Ook phylogenetisch bestaat er een nauwe relatie tussen het flocculo-nodu
laire systeem en het vestibulaire systeem. Men zou deze kunnen beschouwen 
als een functioneel-anatomische eenheid. Uit dierproeven (apen) blijkt 
echter, dat uitschakeling van het flocculo-nodulaire systeem slechts ten
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dele tot een zelfde symptomatologie leidt als dubbelzijdige labyrinth- 
uitschakeling (Dow, Larsell, Fulton). Een belangrijk verschil is, dat er geen 
nystagmus ontstaat bij destructie van het flocculo-nodulaire systeem 
(Dow, 1938). Carrea en Mettler (1947) toonden bovendien aan, dat bij die 
laesie van het cerebellum oprichtreflexen en labyrinthaire reacties intact 
waren, in tegenstelling tot de toestand na dubbelzijdige labyrinth-uit- 
schakeling. De steunreacties waren versterkt aantoonbaar, doch dit ver
dween na enige tijd. Toch zijn er, oppervlakkig gezien, ook duidelijk over
eenkomsten, zoals Ectors opmerkte. Hij herhaalde de proeven van Dow 
en kon aantonen, dat zijn dieren (apen) na dubbelzijdige labyrinth-extirpatie 
of na nodulus-extirpatie een statische ataxie toonden met een zeer onzekere 
gang en valneiging. Deze schijnbare gelijkenis heeft ook de clinici een be
paalde analogie doen zien in bepaalde cerebellaire en labyrinthaire stoor
nissen.

Dat het flocculo-nodulaire systeem ook bij de mens een belangrijke functie 
heeft bij de instandhouding van het lichaamsevenwicht lijkt wel aanneme
lijk. De klinische waarnemingen wijzen daarop. Lhermitte noemt in dit 
verband vooral het medulloblastoom bij kinderen, dat hier zijn oorsprong 
heeft en meestal in eerste instantie aanleiding geeft tot romp-ataxie, waar
bij de coördinatie tussen de bewegingen van de romp en de onderste extre
miteiten ernstig gestoord is. Crabbé noemt dit de zuiverste vorm van 
stoornis in het lichaamsevenwicht. Miller-Guerra beschreef deze ‘marche 
titubante’, waarbij de patiënten met een breed gangspoor lopen, de romp 
licht gebogen houden en de armen geabduceerd worden gehouden, naar 
aanleiding van observaties bij 14 kinderen met medulloblastoom. De val
neiging was meestal in het sagittale vlak.

Het is opmerkelijk, dat bij acusticustumoren, evenals bij andere brug- 
hoektumoren, verschijnselen, die op een laesie van de cerebellumhemispheer 
wijzen, als eenzijdige hypotonie, dysmetrie, dysdiadochokinese, meestal 
slechts in geringe mate aanwezig zijn (de derde phase). Bovendien ontstaan 
zij vaak pas laat in het beloop van het ziektebeeld (Hilpert). Wanneer zij 
zich manifesteren bestaan er meestal reeds stoornissen van de hersenstam.

Experimentele en klinische ervaringen bij eenzijdige cerebellaire destructie 
of extirpatie tonen, dat dergelijke verschijnselen meestal slechts tijdelijk 
in duidelijke mate blijven bestaan (André-Thomas). Zij worden echter 
weer manifest wanneer er bijzondere eisen aan coördinatie of lichaams
evenwicht worden gesteld. Als de nucleus dentatus of de verbinding via 
de pedunculus superior tevens uitgeschakeld is, blijft de compensatie 
meestal uit (Walker en Botterell).

De langzame groei van sommige brughoektumoren geeft waarschijnlijk 
de verklaring van het vaak ontbreken van genoemde symptomen. Bij snel 
groeiende tumoren of tumoren van grote omvang komen homolaterale 
verschijnselen van het neocerebellum wel voor. Deze zijn als regel eerder 
aantoonbaar aan de armen dan aan de benen, omdat de arm afzonderlijk
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meer gedifferentieerde coördinatie in haar bewegingspatroon heeft dan het 
been. Bij lopen is de synergie van beide benen daarentegen van essentieel 
belang, doch deze functie is vooral gerepresenteerd in de vermis.

In sommige publicaties wordt de zgn. spontane nystagmus bij de cere- 
bellaire symptomen beschreven (Revilla). Jumentié besprak dit symptoom 
uitsluitend bij stoornissen, die het gevolg zijn van een laesie van het vesti
bulaire systeem. Cushing daarentegen vermeldt in zijn ziektegeschiedenissen 
de nystagmus ook onder de cerebellaire symptomen, ‘though it is quite 
possible that the two varieties of nystagmus on the basis of origin may be 
distinguished.’

Wilson en Pike hadden reeds eerder (1915) getracht, door een nauw
keurige analyse van de vorm der nystagmus een onderscheid te maken 
tussen vestibulaire en cerebellaire nystagmus, waarbij zij de laatstgenoemde 
als atactisch kwalificeerden, samenhangend met de asynergie van de oog
spieren. Zij verheelden niet, dat de differentiatie op grond van klinische 
waarnemingen zeer grote moeilijkheden bood. Sten vers vestigde in 1920 
nog eens de aandacht op het feit, dat Nothnagel reeds in 1879 de opvatting 
verdedigde, dat de spontane nystagmus geen cerebellair symptoom is en 
dat bij tumoren, die zich tot het cerebellum beperken, van nystagmus geen 
sprake is. Stenvers voegt eraan toe: ‘treedt bij een proces in het cerebellum 
nystagmus op, dan kan men er zeker van zijn, dat de invloed van dit proces 
zich buiten het cerebellum uitstrekt.’

Dit probleem is nog steeds actueel. Miller-Guerra zegt: ‘On entend, 
classiquement par nystagmus une longue série de mouvements alternés et 
involontaires, dans la régie aux deux yeux et qui n’ont comme élément 
commun que le tremblement, ce terme étant pris dans sa signification la 
plus large.’

Zijns inziens wordt nystagmus nog steeds beschouwd als een cerebello- 
vestibulaire manifestatie. Bij het onderscheiden van vestibulaire en 
cerebellaire symptomen bestaan altijd op het punt van de nystagmus de 
grootste controversen.

De vestibulaire nystagmus is gekenmerkt door rhythmische, gelijktijdige 
bewegingen van beide ogen met twee opeenvolgende, alternerende pha- 
sen— de ene langzaam in de ene richting, de andere snel in tegengestelde 
richting.

Babinski en Tournay stelden in 1913: ‘Le nystagmus imputé par certains 
ä une lésion de voisinage semble cependant pouvoir être produit experi- 
mentalement par une lésion du cervelet’, terwijl Rothmann in datzelfde 
jaar schreef: II n’apparait jamais dans les animaux dont on a enlevé une 
grande partie du cervelet (sans créer de lésion de voisinage) et n’existe pas 
da vantage chez l’homme dans les cas d’agénésie du cervelet: c’est seulement 
Un Symptome de voisinage fréquent.’

André-Thomas meende aanvankelijk (1924), dat er een cerebellaire 
nystagmus bestaat, maar bij de beschrijving van het type van deze nystag-
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mus merkt hij op, dat het maar enkele slagen zijn in de uiterste stand van 
de oogbollen. Hij herriep deze opvatting echter in 1948: ‘Le nystagmus 
quelqu’en soit la variété n’est plus considéré comme un Symptome céré- 
belleux. ’

Gordon Holmes meende naar aanleiding van observaties bij traumatische 
beschadiging van het cerebellum, dat er inderdaad een cerebellaire nystag
mus bestaat, doch dat deze alleen is waar te nemen, wanneer de patient 
de blik fixeert, in het bijzonder in de richting van de gelaedeerde cerebellum- 
hemispheer.

De nystagmus ontstaat z.i. bij willekeurige bewegingen van de oogbollen 
en het mechanisme van het ontstaan is daarom volgens hem gelijk aan de 
stoornis van andere doelgerichte bewegingen die er bij cerebellaire laesies 
kunnen bestaan. Deze cerebellaire nystagmus zou gekenmerkt zijn door 
haar onregelmatigheid en is vaak slechts vluchtig aanwezig.

Dierexperimenten hebben echter aangetoond, dat noch locale prikkeling, 
noch extirpatie van delen of van het gehele cerebellum deviatie in de oog
bewegingen of nystagmus doet ontstaan (Dusser de Barenne, Rademaker). 
Pierre Marie, Foix en Alajouanine kwamen op grond van hun waarnemingen 
bij patiënten met cerebellaire abiotrophieën eveneens tot de conclusie, 
dat nystagmus daarbij practisch niet voorkomt, hoogstens worden enkele 
onregelmatige nystagmoïde bewegingen in uiterste stand van de oogbollen 
waargenomen. Onderzoekingen van Brouwer en Biemond bij 14 patiënten met 
cerebellaire atrophie toonden in 6 gevallen nystagmus. Deze was meestal 
van licht horizontaal-rotatoir type; de nystagmus was niet altijd aanwezig 
en kon dagen lang niet aantoonbaar zijn. Zij menen, dat er verbindingen 
bestaan tussen de cortex cerebelli met het mesencephale kernsysteem voor 
de oogbewegingen. Deze zouden via de brachia conjunctiva verlopen. De 
vraag blijft echter bestaan of in het kader van de cerebellaire atrophieën 
niet tevens afwijkingen in andere gebieden van het centrale zenuwstelsel 
kunnen voorkomen, die voor deze nystagmoïde bewegingen verantwoordelijk 
zijn.
Barré meende, dat cerebellaire afwijkingen wel de vorm van de vestibulaire 
nystagmus kunnen beïnvloeden: ‘on observe alors un nystagmus ä oscillations 
trés amples, assez molles et irrégulières qui rappellent les mouvements 
dysmétriques.’

Van belang is bij de diagnostiek van cerebellaire stoornissen ook op het 
spreken te letten. Jelgersma stelde in 1904, dat alleen bij dubbelzijdige 
cerebellaire schorsaandoeningen spraakstoornissen voorkwamen. Stenvers 
meende op grond van eigen waarnemingen en bestudering van de literatuur, 
met name van de serie patiënten met acusticustumoren van Cushing, te 
mogen vaststellen, dat spraakstoornissen wel degelijk bij eenzijdige en 
zuiver cerebellaire afwijkingen voorkomen en wel ‘wanneer de haard ge
legen is in de hemispheer homolateraal aan de meest gebruikte hand en dus 
contralateraal aan de spreekhersenen.’

Stenvers beschrijft deze spraakstoornis als ‘onduidelijk’, ‘lijmerig’ (‘ver
waschen’). Om te mogen concluderen tot een cerebellaire spraakstoornis
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moet een bulbaire oorzaak vanzelfsprekend eerst worden uitgesloten. De 
cerebellaire spraakstoornis manisf est eert zich, zoals Biemond het weergeeft, 
als een verlangzaamde, monotone, nasale spraak, doch tevens als gescan
deerd en onderscheidt zich van de bulbaire spraak door de bruuske wijze, 
waarop de woorden worden uitgesproken. In de verschillende publicaties 
over de symptomatologie van de acusticustumoren wordt in het algemeen 
alleen gesproken over dysarthrische spraakstoornissen.

De differentiatie tussen bulbaire en cerebellaire spraakstoornissen vindt 
men niet vermeld. Alleen Jumentié haalt een geval aan, waarbij hij de 
spraakstoornis gescandeerd en explosief noemt: ‘la parole nous a paru 
prendre le caractère de la parole des cérébelleux.' Hij vermeldt niets over 
de manuele dominantie van de betreffende patient. Ook Edwards en Paterson 
geven slechts een summiere aanduiding van het voorkomen van cerebellaire 
spraakstoornissen: .... ‘twelve percent showed disorder of speech, which 
was probably cerebellar in origin.... ’

De criteria, aangegeven door Stewart en Holmes betreffende het onder
scheid tussen intra- en extracerebellaire aandoeningen bleken van weinig 
of geen betekenis te zijn bij de diagnostiek van brughoektumoren.

Aandacht verdienen nog de |‘cerebellar crises’ of ‘convulsive seizures’, die 
door Hughlings Jackson werden beschreven bij een kind, dat lijdende 
was aan een tumor van de vermis cerebelli. Dit zijn plotseling optredende 
aanvallen van tonische krampen met opisthotonus, nekstijfheid en strekstand 
van de onderste extremiteiten, bij een buigstand van de bovenste extremi
teiten. De aanval wordt soms door een plotselinge schreeuw ingeleid, het 
bewustzijn zou daarbij niet duidelijk gestoord zijn en nu en dan treedt in
continentie van urine en faeces op. Bij de patient van Jackson duurden de 
aanvallen ongeveer 2 è, 3 minuten. Jackson deed zijn mededeling hierover in 
1871. In 1880 werden door Dreschfeld en ook door Drummond soortgelijke 
waarnemingen gedaan bij patiënten met tumoren van de vermis cerebelli. 
Cushing zag dergelijke toestanden ook bij patiënten met acusticustumor en 
wel bij 7 uit zijn serie van 30 patiënten. Hij vindt het een prognostisch on
gunstig symptoom, dat wijst op een vergevorderd ziekteproces. Cushing 
meent dat de oorzaak gezocht moest worden in plotseling optredende retentie 
van liquor in de basale cisternen. Stenvers wees erop, dat de beschrijving, 
die Hughlings Jackson van een dergelijke toestand geeft, een sterke gelijkenis 
toont met de houding, die bij decerebratie kan optreden door de tonische hals
en labyrinthreflexen. Het is opmerkelijk, dat in de latere series van acusticus
tumoren deze ‘convulsive seizures’ slechts een enkele keer werden beschreven. 
In de serie van Revilla bedroeg het aantal slechts 4%. Olsen en Horrax ver
meldden ze niet, terwijl Edwards en Paterson in hun serie maar één patient met 
dergelijke tonische convulsies waarnamen. Dit berust enerzijds op vroege 
diagnostiek, anderzijds op het feit, dat de patiënten—eerder dan in Cushings 
tijd—operatief worden behandeld. Het feit, dat de genoemde tonische kramp- 
toestanden vrijwel uitsluitend voorkomen in een ver gevorderd stadium van 
het ziektebeeld maakt het waarschijnlijk, dat bij een grote brughoektumor 
een directe laesie van de hersenstam tot een dergelijk syndroom aanleiding 
kan geven. Ook de invloed van de tumor op de vermis cerebelli zou als 
oorzaak in aanmerking komen.
Bailey (1948) meende dat deze ‘cerebellar fits’ niet geheel gelijk te stellen
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zijn aan de decerebratie-stijfheid. In de eerste plaats gaat bij ‘cerebellar fits’ 
de toestand van extensie-hypertonie van de ledematen gepaard met sterke 
vegetatieve verschijnselen als zweten, onregelmatigheid van pols en adem
haling. Terwijl de echte decerebratiestijfheid berust op een supratentoriële 
laesie (mesencephalon) moet men volgens Bailey de ‘cerebellar fits’ toeschrij
ven aan een ‘asphyxia’ van pontobulbaire centra, b.v. door druk van een 
neoplasma. Ook de inklemming van cerebellumtonsillen kan, althans aan
vankelijk, dergelijke ‘cerebellar fits’ veroorzaken. Bij brughoektumoren zijn 
deze bovengenoemde voorwaarden voor het ontstaan van ‘cerebellar fits’ 
zeker aanwezig.

Letten wij op het voorkomen van cerebellaire verschijnselen in de ver
schillende gepubliceerde series van acusticustumoren, dan blijkt, dat het 
eerste symptoom daarvan meestal een onzekere gang is, waarbij geen duide
lijke neiging tot afwijken naar een bepaalde kant bestaat (tweede phase 
van cerebellaire stoornis).

Bovendien wordt de onzekerheid niet verergerd door het sluiten van de 
ogen en de patient heeft niet het gevoel van duizeligheid, doch voelt zich 
alleen onzeker bij het lopen. Tenslotte kan worden opgemerkt, dat deze 
evenwichtsstoornis niet onder invloed staat van de stand van het hoofd. 
Door deze genoemde kenmerken onderscheidt zich de cerebellaire even
wichtsstoornis van de vestibulaire. Bestaat er bij de brughoektumor wel 
een constant afwijken naar één zijde, dan berust dit meestal op een één
zijdige laesie van de pedunculi cerebelli.

Revilla vond bij de patiënten in zijn serie bij 86% cerebellaire verschijn
selen. Slechts bij 3% was het het eerste symptoom. Olsen en Horrax gaven 
aan, dat er bij 76% een onzekere gang bestond, terwijl er bij 94% een 
lichte intentietremor van de hand was, welke stoornis vrijwel altijd het 
duidelijkst uitgesproken was aan de kant van de tumor. Dit laatste is 
een opmerkelijk hoog percentage, vergeleken bij de waarnemingen van 
andere onderzoekers.

Van belang is tenslotte nog het resultaat te vermelden van het onder
zoek van Edwards en Paterson. Zij vonden bij hun 157 patiënten met 
acusticustumor bij 77% cerebellaire stoornissen, 76% toonde een gestoorde 
gang. Slechts bij 4% waren cerebellaire verschijnselen het eerste symptoom. 
Opmerkelijk was, dat terwijl 22% over onzekerheid in een arm klaagde, 
bij onderzoek bleek, dat 69% coördinatiestoornissen van de arm had. Wat 
de onzekerheid bij het lopen betreft, blijkt, dat hier subjectieve klachten 
en gevonden afwijkingen bij het onderzoek vrijwel overeenkomen. Blijk
baar is een gebrek aan evenwichtscontrole over de romp en benen een 
beter waarneembaar ongemak voor de patient.

Zoals uit hun schema blijkt, begonnen de cerebellaire verschijnselen ge
middeld 2^ jaar na het eerst optredende symptoom en chronologisch nemen 
zij de vierde plaats in (zie tabel op blz. 62).
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Eigen waarneming. De bewerking van onze eigen serie gaf de volgende 
resultaten:

Cerebellaire symptomen (anamnestisch) 
(60 patiënten)

Geen cerebellaire symptomen 22 (37%)
Wel 38 (63%)
Kortdurend wankelen 6 (!0%)
Gestoorde gang 34 (56%)
Cerebellaire stoornis v. d. arm

(in alle gevallen homolateraal) 9 (15%)
Cerebellaire stoornis als eerste klacht 2 patiënten.

Zoals reeds eerder werd uiteengezet menen wij, dat de klacht van kort
durend wankelen zonder gevoel van duizeligheid, tot de cerebellaire ver
schijnselen gerekend moet worden. Dit kwam in onze serie bij 6 patiënten 
in de anamnese voor; tweemaal was dit het beginsymptoom, vier maal trad 
het op in aansluiting aan klachten van de zijde van de N. VIII. Wat betreft 
de plaats van de andere cerebellaire symptomen in de chronologische ont
wikkeling van het ziektebeeld, blijkt, dat in de meeste' gevallen een ge
stoorde gang als tweede of derde klacht werd genoemd en de coördinatie- 
stoornis van de arm als derde of meer recente klacht. Van de 34 patiënten, 
die anamnestisch een gestoorde gang toonden, konden 20 geen deviatie in 
een bepaalde richting aangeven; bij 12 patiënten was er een deviatie naar 
de zijde van de tumor, 2 patiënten gaven een deviatie bij het lopen aan 
naar de contralaterale richting.

Cerebellaire afwijkingen bij het onderzoek 
(60 patiënten)

Geen cerebellaire afwijkingen 18 (30%)
Cerebellaire afwijkingen 42 (70%)
Cerebellaire gang 36 (60%)

Deviatie homolateraal a.d. tumor 17
Deviatie contralateraal a.d. tumor 3
Geen bepaalde deviatie

Cerebellaire stoornissen v.d. extremiteiten
16

Homolaterale arm 14 (23%)
Homolaterale arm en been 8 (13%)
Homolaterale been 2
Beide benen 3

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, worden de afzonderlijke stoornissen 
van de extremiteiten, met name van de arm, in de anamnese minder vaak
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vermeld dan deze bij het onderzoek worden waargenomen. Dit werd ook 
voor andere series beschreven. Gestoorde gang werd bij het onderzoek vrij
wel bij een gelijk aantal patiënten gezien als in de anamnese werd aange
geven. Dit is dus een beter an amnestisch criterium voor de mogelijke aan
wezigheid van cerebellaire stoornissen dan de stoornis van de extremi
teiten afzonderlijk. Deze laatste zijn trouwens ook bij het onderzoek vaak 
weinig uitgesproken.

Hoewel in het algemeen wordt gesteld, dat de deviatie van de gang weinig 
localisatorische betekenis heeft, bij de diagnostiek van acusticustumoren 
blijkt in onze serie toch een voorkeur te bestaan voor het afwijken naar de 
zijde waar de tumor zich bevindt.

Bij zeven patiënten werden spraakstoornissen waargenomen van het 
type dysarthrie, zoals dit hierboven als kenmerkend voor een cerebellaire 
spraakstoornis, werd aangegeven. Hoewel niet vermeld wordt of de 
betreffende patiënten rechtshändig of linkshandig waren, kan worden op
gemerkt, dat bij 3 patiënten de tumor aan de rechterzijde gelocaliseerd 
was en bij 4 patiënten aan de linkerzijde.

Slechts bij 1 patient uit onze serie werden in de anamnese ‘cerebellar 
fits’ vastgesteld. Het betrof een 45-jarige vrouw, die sinds 15 maanden 
klachten had; aanvankelijk bestond hoofdpijn links suboccipitaal, die zich 
later naar frontaal uitbreidde. Eerst daarna traden klachten van doofheid 
en oorsuizen op. Reeds spoedig stonden tekenen van algemene intracraniële 
drukverhoging op de voorgrond. Bij het onderzoek bestond een sterke 
hypertonie van de halsspieren, bovendien was er een supranucleaire parese 
van rechter arm en rechter been. Bij operatie werd een grote tumor links 
in de brughoek gevonden; de cerebellumtonsillen waren ingeklemd. Pa
tiënte had een sterk verhoogde bloeddruk (215/130); reeds lang was zij 
bekend als lijdende aan hypertensie. De fundus oculi gaf een duidelijke 
hypertensieve retinopathie te zien.

NYSTAGMUS

Het lijkt arbitrair om de nystagmus, die bij acusticustumor kan voor
komen, een aparte plaats bij de beschrijving van de symptomatologie te 
geven; men zou deze namelijk kunnen rangschikken onder de vestibulaire 
symptomen, maar het feit, dat de nystagmus bij acusticustumor een eigen 
karakter heeft en zich soms op vrij typische wijze ontwikkelt, wettigt een 
afzonderlijke bespreking.

Theoretisch gezien zou men bij de acusticustumor in het begin stoornissen 
kunnen verwachten van de vestibularis-stam, terwijl later afwijkingen kun
nen optreden in het gebied van de vestibulaire kernen en de verbindingen 
van deze kernen met andere delen van het centrale zenuwstelsel, met name 
die, welke via de fasciculus longitudinalis posterior naar het gebied van de
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mesencephale oogspierkernen verlopen. Sommige onderzoekers betwijfelen 
of de meestal langzaam progressieve aandoening van de N. vestibularis bij 
acusticustumor wel tot spontane vestibulaire nystagmus aanleiding geeft.

Het blijkt nu, dat de nystagmus bij acusticustumor in vele gevallen een 
bijzonder karakter draagt. Het zijn vooral Bruns (1908), Cords (1930), Keys 
(1927), Unterberger (1939) en Falkenberg (1942) geweest, die zich met de 
eigenaardigheden van de nystagmus bij processen in de achterste schedel- 
groeve hebben bezig gehouden. Het bleek, dat een spontane horizontale of 
horizontaal-rotatoire nystagmus niet alleen kan ontstaan bij een laesie van 
het perifere orgaan of de zenuwstam, doch in dezelfde vorm ook voorkomt 
bij éénzijdige beschadiging van de vestibulaire kernen in de hersenstam. 
Bij deze laatste origine ziet men dan tevens vaak, dat er een nystagmus 
zowel bij blikken naar de gezonde zijde als naar de zieke zijde bestaat. 
Meestal overweegt zij in één blikrichting en is bij recht vooruit zien spon
taan aanwezig in deze zelfde richting. De kenmerken van deze nystagmus 
doen veronderstellen, dat men met stoornissen van het vestibulaire systeem 
te maken heeft. De oscillaties hebben namelijk een snelle en langzame phase.

De nystagmus kan tevens gekwalificeerd worden als een spontane nystag
mus, d.w.z. ze bestaat bij recht vooruit zien (eventueel nog duidelijker met 
de bril van Frenzel) of bij blikken in bepaalde richting (ter vermijding 
van instelnystagmus niet tot in de uiterste stand, doch over een hoek van 
ongeveer 45 graden). Sommige onderzoekers menen, dat men in het laatst 
genoemde geval eigenlijk niet meer van spontane nystagmus zou mogen 
spreken. Barré noemde deze nystagmus, die bij blikken bestaat: ‘nystagmus 
révélé’. Men spreekt ook wel van bliknystagmus of blikrichtingsnystagmus. 
Men rekent deze nystagmus echter in het algemeen ook tot de spontane 
nystagmus. Daarnaast bestaat dan nog de geprovoceerde nystagmus, waar
bij men nog onderscheid kan maken tussen die, welke b.v. door calorische 
of rotatoire prikkeling van het labyrinth ontstaat en de positienystagmus. 
De spontane vestibulaire nystagmus is meestal van horizontaal-rotatoir, 
vaak ook van horizontaal type, wanneer ze van perifere origine is. Ze is 
dan zelden zuiver rotatoir en nooit verticaal.

Bij centrale aandoeningen, b.v. van de hersenstam, komt soms een 
zuiver horizontale, rotatoire of verticale nystagmus voor, doch meestal is 
er een combinatie van meerdere genoemde richtingen, vooral wanneer de 
centrale aandoening een uitgebreide of diffuse localisatie heeft. Men spreekt 
dan van multiple nystagmus. Ze kan b.v. rotatoir naar rechts zijn bij 
blikken naar rechts, horizontaal naar links bij blikken naar links, verticaal 
naar boven bij zien naar boven, verticaal naar beneden bij het naar beneden 
zien. De nystagmus, die dan bestaat bij recht vooruit zien is die welke over
weegt. Wanneer een nystagmus op het ogenblik dat de oogbollen de me- 
diaanlijn passeren van richting verandert en dus multipel wordt, heeft men 
zeker met een centrale nystagmus te doen. Men neemt dit soms waar— 
indien men in het horizontale vlak de oogbollen van rechts naar links laat
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bewegen—als een korte onderbreking van de nystagmus in de mediaanlijn. 
Cords en Reijs meenden, dat de spontane nystagmus, die bij een acusticus- 
tumor vaak naar de gezonde zijde gericht is, berust op een beschadiging van 
de N. vestibularis zelf. Bruns had er echter in 1908 al op gewezen, dat 
deze nystagmus, die meestal snel, fijnslagig en regelmatig is, vaak gecombi
neerd is met een nystagmus naar de tumorzijde die grof, langzaam en on
regelmatig is (Bruns’ nystagmus). Dit geldt in het algemeen als een ernstig 
verschijnsel, omdat het naar men aanneemt op een beschadiging van de 
hersenstam wijst. Unterberger en Falkenberg hebben beschreven, dat h.i. 
de Bruns’ nystagmus bij brughoektumoren berust op een druk van de tumor 
tegen het frontale gebied van de pons, waardoor de fasciculus longitudi- 
nalis posterior aan één zijde beïnvloed zou worden en er dientengevolge een 
bhkparese naar de homolaterale kant zou ontstaan. Deze al dan niet mani
feste blikparese vormt naar hun mening de verklaring van de nystagmus 
van Bruns. Genoemde onderzoekers toonden ook aan, dat bij kleine tumoren 
van de brughoek deze soms alleen het caudale deel van de pons beïnvloeden 
en dat daarbij geen blikparese optreedt.

In vele gevallen bestaat er bij acusticustumor ook een verticale nystag
mus en dan vrijwel uitsluitend naar boven. Soms heeft deze geen zuiver 
verticaal type, doch is meer van diagonaal type. Hoewel de origine van 
de verticale nystagmus altijd als centraal wordt beschouwd, bestaat over 
het anatomisch substraat van de verticale oogbewegingen geen eenstem
migheid. Zoals reeds opgemerkt werd, is de verticale nystagmus meestal naar 
boven gericht, een enkele maal komt ze ook naar beneden voor. Aubry 
nam een zuiver benedenwaarts gerichte verticale nystagmus waar bij een 
patient met syringobulbie. Naar aanleiding daarvan vermeldt hij de opvat
tingen, die er bestaan omtrent het traject waarlangs de oogbewegingen in 
het sagittale vlak tot stand zouden komen. Sommigen menen, dat dit— 
evenals voor de horizontale blikbewegingen geldt—via de fasciculus longi- 
tudinalis posterior verloopt, anderen daarentegen, en met name Muskens, 
zijn van mening, dat dit via de tractus vestibulo-olivaris gaat, waarbij het 
laterale deel van de olijfkern ingeschakeld zou zijn voor het traject van de 
opwaartse bewegingen en het mediale deel voor de benedenwaartse oog
bewegingen. Vandaar zou het traject dan via de centrale segmentale baan 
naar het striatum gaan en tenslotte via de kernen van Foix en Nicolesco 
naar de mesencephale oculomotoriuskernen. Belangwekkend is, dat Garcin 
en Oeconomos een benedenwaarts gerichte verticale nystagmus waarge
nomen hebben bij een patient met een impressio basilaris.

Men zou de ontwikkeling van de nystagmus bij de acusticustumor in drie 
phasen kunnen verdelen: in de eerste phase (‘phase tronculaire’ van Aubry) 
is er een horizontaal-rotatoire of horizontale nystagmus in de richting tegen
gesteld aan de zijde van de tumor (aandoening van de zenuwstam van de 
N. VIII); in de tweede phase (‘phase vestibulaire centrale’ van Aubry) een
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nystagmus van soortgelijk type, zowel bij blikken naar de zijde van de 
tumor als naar de contralaterale kant (centrale vestibulaire stoornis); in 
de derde phase is er dan de nystagmus van Bruns, waarbij dus het type 
der nystagmus voornamelijk bepaald wordt door de geconjugeerde blik- 
stoornis, die er in de richting van de tumor bestaat, tevens is er dan in 
vele gevallen een bovenwaarts gerichte verticale nystagmus.

Wij willen hier buiten beschouwing laten in hoeverre een spontane nystag
mus een cerebellair symptoom kan zijn. In het betreffende hoofdstuk is hier
op nader ingegaan.

Bij acusticustumoren komt in sommige gevallen ook positie-nystagmus 
voor. In de neurologische literatuur is dit begrip vaak niet duidelijk om
schreven ; sommigen verstaan hieronder het optreden of verergeren van een 
nystagmus bij ligging in een bepaalde houding (b.v. zijligging) of bij ver
andering van houding. Anderen vatten hieronder ook nystagmus, welke 
optreedt of verergert bij houdingsveranderingen van het hoofd ten opzichte 
van de romp. Ook vindt men vermeld, dat men voor het onderzoek van 
de positienystagmus de patient vanuit de zittende houding plotseling 
achterover brengt en daarbij tevens het hoofd naar één van beide zijden 
draait.

Het is duidelijk, dat hier verschillende mechanismen in het spel kunnen 
zijn. Aangezien positienystagmus ook bij labyrinthaire aandoeningen kan 
voorkomen, is het mogelijk, dat de veranderde stand van het hoofd in de 
ruimte hier provocatief kan werken. Deze veranderde stand van het hoofd 
treedt, zowel bij houdingsveranderingen van het hoofd ten opzichte van 
de romp als bij veranderingen in de stand van het gehele lichaam op.

Wat betreft het voorkomen van positienystagmus bij processen in de 
achterste schedelgroeve meent men wel, dat de rotatie van het hoofd op de 
romp hier provocatief kan werken tengevolge van de veranderde liquor- 
circulatie in de achterste schedelgroeve. Ook moet men rekening houden 
met een extracraniële oorzaak van de positienystagmus. Wanneer men het 
hoofd achterwaarts en vervolgens naar rechts of links roteert bestaat de 
mogelijkheid, dat men het ‘arteria vertebralisphenomeen’ opwekt, zoals dit 
door de Kleyn en Nieuwenhuyse is beschreven. Gerlings (1948) wees erop, 
dat men bij het onderzoek altijd met deze speciale vorm van positienystag
mus rekening moet houden en hij beschrijft tevens een andere bijzondere 
vorm van positienystagmus, die door de Kleyn werd aangegeven. Hierbij 
treedt positienystagmus eerst op in een bepaalde zijligging, wanneer de 
patient tevoren enige tijd op de contralaterale zijde heeft gelegen.

Het is duidelijk, dat men zich goed moet realiseren welke mechanismen 
men bij de verschillende manipulaties in werking kan stellen, alvorens con
clusies te trekken uit het optreden van de positienystagmus. Het is echter 
zeker van belang dit onderzoek—althans wanneer de toestand van de pa
tient dit toelaat—te verrichten, omdat men hiermede latente verschijnse
len in vele gevallen manifest kan maken of moeilijk te interpreteren nystag-
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moïde bewegingen duidelijker aan de dag ziet treden. Bij acusticustumor 
zou de spontane nystagmus duidelijker worden bij zijligging contralateraal 
aan de tumor. Lundborg wijst erop, dat het van belang is, het onderzoek 
bij zeer uiteenlopende posities van het hoofd te verrichten. In zijn serie 
bleek, dat in sommige gevallen een positienystagmus slechts in één be
paalde houding van het hoofd optrad. Dit is ook de mening van Nylén 
(1931), die op deze wijze in vrijwel alle gevallen van acusticustumor een 
positienystagmus zou hebben kunnen aantonen.

Ook wat de positienystagmus betreft, onderscheidt men een nystagmus van 
perifere en van centrale origine.
Bij de eerste is deze meestal van horizontaal-rotatoir type en is soms reeds 
zichtbaar voordat nog de betreffende positie is ingenomen. Deze nystagmus, 
die meestal met een gevoel van duizeligheid gepaard gaat, is tijdelijk; het 
intacte centrale vestibulaire systeem zorgt blijkbaar reeds spoedig voor vol
doende compensatie. Er is vaak een zeer bepaalde houding of beweging waar
door ze ontstaat; deze houding of beweging wordt door de patient meestal 
bewust vermeden.
Bij de centrale positienystagmus kan een zuiver horizontale, verticale of 
rotatoire nystagmus bestaan. Er komen ook combinaties van deze vormen 
voor (‘multiple nystagmus’). Deze centrale positienystagmus treedt eerst op 
wanneer de betreffende positie is ingenomen en blijft langere tijd bestaan. 
Aboulker, Pialoux e.a., die de juist genoemde indeling van de positienystag
mus hebben opgesteld, menen, dat deze ten dele nog theoretische betekenis 
heeft, omdat het Äi de kliniek in vele gevallen moeilijk is, een dergelijk onder
scheid vast te stellen.
Nylén gaf ook een 'indeling van verschillende typen van positienystagmus. 
Deze is gebaseerd op het feit of de nystagmus na verandering van de 
positie van het hoofd al dan niet van richting verandert. Zo geeft hij b.v. aan, 
dat de van richting veranderende positienystagmus zou voorkomen bij centrale 
vestibulaire stoornissen, de niet van richting veranderende positienystagmus 
daarentegen bij perifere stoornissen. Dit was ook de mening van Lindsay. 
De klinische betekenis van deze typologie blijkt echter twijfelachtig. Naar aan
leiding van een onderzoek van patiënten met labyrinthitis kon Gerlings name
lijk waarnemen, dat bij 5 van de 7 patiënten een positienystagmus volgens 
het type I van Nylén bestond. Volgens Nylén zou echter dit type—waarbij 
de nystagmus van richting wisselt bij verschillende posities van het hoofd— 
juist bij centrale stoornissen voorkomen.

Aubry meende, dat het hoge percentage van positienystagmus, dat Nylén 
bij infratentoriële tumoren waarnam, verklaard kan worden door het feit, 
dat hij de positienystagmus bij zijn patiënten ook in buikligging onderzocht, 
een methode, die in die tijd door anderen niet werd toegepast.

Wat betreft de techniek van dit onderzoek kan worden vermeld, dat 
Aubry aangeeft, dat men achtereenvolgens de nystagmus moet onderzoeken 
in de volgende posities van de patient:
1. rechtop zittend en recht vooruit kijkend (men onderzoekt dan of er een 

spontane nystagmus aanwezig is);
2. rechtop zittend met het hoofd in sterke retroflexie, of wel in rugligging;
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3. in rechter en linker zij ligging;
4. rechtop zittend met het hoofd in sterke anteflexie, of wel in buikligging. 
Gerlings wijst erop, dat bij dit onderzoek altijd de bril van Frenzel moet 
worden gebruikt.

Een methode, waarmee men in het bijzonder positienystagmus zou 
kunnen opwekken bij een perifere, labyrinthaire, stoornis is die, welke is aan
gegeven door Dix en Hallpike. Hierbij wordt de patient, die aanvankelijk op 
de onderzoektafel rechtop zit met het hoofd naar rechts of links gedraaid, 
in een snelle beweging in liggende houding gebracht. Na een korte latente 
periode (dz 5 seconden) of reeds onmiddellijk na of tijdens de beweging kan 
dan de eventueel aanwezige positienystagmus worden waargenomen, die 
meestal van horizontaal-rotatoir karakter is en gericht is naar de zijde 
waarheen het hoofd gedraaid is.

Dix en Hallpike namen deze nystagmus waar bij patiënten met labyrinthaire 
laesies ten gevolge van ontstekingen of traumata. In één geval konden zij 
huns inziens het bewijs leveren, dat deze positienystagmus van perifere 
origine was. Een 40-jarige patiënte, die reeds sinds 20 jaar duizeligheids- 
klachten had, overleed aan een glioma cerebri. Bij obductie werden ernstige 
afwijkingen aan het neuro-epitheel en subepitheliale bindweefsel van de 
macula utriculi gevonden; de half-cirkelvormige kanalen waren intact.

Wanneer men zich een oordeel wil vormen over de oorzaken van de positie
nystagmus in het algemeen blijkt dat de verschillende opvattingen die hier
over bestaan, een sterk hypothetisch karakter dragen en meestal theore
tisch afgeleid zijn uit de ziekelijke toestand, die bij de betreffende patiënten 
bestond. Zo vindt men voor het optreden van positienystagmus bij tumoren 
van de achterste schedelgroeve vaak als mogelijke oorzaak vermeld de ver
plaatsing van de tumor bij contralaterale zij ligging of de daaruit resul
terende stoornis in de liquorcirculatie. Van den Boom meende, dat de ver
storing van het evenwicht bij éénzijdige perifere vestibulaire aandoening, 
onder normale omstandigheden centraal gecompenseerd wordt, doch dat bij 
een bijzondere beweging van het hoofd dit compenserende mechanisme ver
stoord raakt, met het gevolg, dat b.v. nystagmus ontstaat. Eenzelfde soort 
verklaring zou men aan het optreden van positienystagmus bij centrale 
vestibulaire stoornissen kunnen geven. Hiér is de perifere prikkel wel nor
maal, doch het gecompenseerde centrale vestibulaire evenwicht wordt daar
door tijdelijk weer verstoord. Een combinatie van beide toestanden zou 
zich bij een eenzijdig proces in de brughoek kunnen voordoen.

Naar aanleiding van onze uiteenzetting over de sensibele innervatie van 
de dura van de achterste schedelgroeve (pag. 102), waaraan, zoals wij zien, 
de bovenste cervicale sensibele zenuwen bijdragen, rijst de vraag, inhoeverre, 
ook door prikkeling van deze sensibele structuren, het optreden van positie
nystagmus bij brughoektumoren mogelijk is. Biemond beschreef nl. experi
menten bij konijnen, waarbij doorsnijding of prikkeling van de bovenste
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cervicale achterworteis tot nystagmus aanleiding gaf. Anatomisch onder
zoek bevestigde de relatie tussen het overeenkomstige gebied van de achter
strengen en de nucleus vestibularis inferior. De aanleiding tot deze experi
menten was de klinische waarneming, dat ook bij patiënten met neuritis 
van de plexus cervico-brachialis soms in bepaalde zijligging positienystag- 
mus wordt waargenomen.

Enkele gegevens betreffende de frequentie van het voorkomen van nystag
mus en het type van nystagmus, dat daarbij werd waargenomen—zoals ver
meld in sommige gepubliceerde series van acusticustumoren—zijn hieronder 
samengevat.

Auteurs

TABEL IV

Spontane 
nystagmus 

in het 
algemeen

Type van de nystagmus Positie-
nystagmus

Nylén (1939) 74%
Revilla (1947) 72% meestal type Bruns 

f a. alleen horizontaal of hori-
Edwards en Paterson (1951) 92% ■I zontaal-rotatoir . . . .50%

1 b. horizontaal en verticaal . 42%
Graf (1952) 95% 58% type Bruns

I3% verticaal
Lundborg (1952) 92% 41% type Bruns

Eigen waarneming. Wat onze eigen waarnemingen betreft, valt het vol
gende op te merken.

Bij 58 patiënten uit onze serie wordt in de ziektegeschiedenis een bruik
baar verslag vermeld van het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid 
van nystagmus.

56 patiënten (96%) toonden nystagmus in enigerlei vorm; opmerkelijk 
is, dat slechts enkele patiënten een meestal nog moeilijk te registreren 
spontane nystagmus toonden bij recht vooruit zien. De spontane nystagmus 
werd vrijwel altijd eerst manifest bij blikken in een horizontale richting of 
bij blikken naar boven. Deze nystagmus was in het merendeel van de ge
vallen langzaam en grofslagig in de richting van de tumor en snel en fijn- 
slagig in de tegengestelde richting (type Bruns). De vorm van deze nystag
mus was in het merendeel van de gevallen van horizontaal, soms van 
horizontaal-rotatoir type; bij naar boven blikken meestal van zuiver 
verticaal type, ook wel verticaal met een rotatoire component. Verticale 
nystagmus bij blikken naar beneden werd bij geen van de onderzochte 
patiënten waargenomen.

Bij ii patiënten, die een nystagmus type Bruns toonden, werd tevens 
een positienystagmus waargenomen. Deze positienystagmus ontstond in
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drie gevallen bij zijligging homolateraal aan de tumor, daarentegen in acht 
gevallen bij contralaterale zijligging. Deze positienystagmus manifesteerde 
zich meestal door het duidelijker worden van de nystagmus, die contrala- 
teraal aan de betreffende zijligging gericht was; in enkele gevallen werd bij 
zijligging homolateraal aan de tumor een verdwijnen of verminderen van 
de contralateraal gerichte nystagmus waargenomen.

Wat betreft de twee patiënten, bij wie geen spontane nystagmus werd ge
zien, kan worden vermeld, dat één patient bij opneming verschijnselen had 
van cerebellaire inklemming; het labyrinth was aan de zijde van de tumor 
calorisch niet prikkelbaar. Bij operatie werd een zeer grote, mediaal gelegen 
acusticustumor gevonden. De cerebellum tonsillen waren ingeklemd. Deze 
patient toonde een merkwaardig ziektebeloop; als eerste klacht trad nl. 
hoofdpijn en braken op, daarna onzekere gang en ataxie van de rechter 
lichaamshelft. Doofheid en oorsuizen kwam pas laat in de anamnese voor. 
Bij de tweede patient was het ziektebeloop in geen enkel opzicht afwijkend 
te noemen. Het labyrinth was rechts niet prikkelbaar. Bij operatie werd een 
grote rechtszijdige acusticustumor gevonden.

Overzicht van het voorkomen van spontane nystagmus in onze eigen serie
(58 patiënten)

1. Nystagmus
2. Geen nystagmus
3. Nystagmus, type Bruns

waarvan tevens met verticale 
nystagmus bij zien naar boven

4. Horizontale of horizontaalrota- 
toire nystagmus
waarvan:
a. bij zien in beide horizont, 

richtingen
b. bij zien in de richting v.d. 

tumor
c. bij zien naar de gezonde zijde

56 patiënten (96%) 
2 patiënten 

32 patiënten

22 patiënten

24 patiënten

13 patiënten

2 patiënten 
9 patiënten

HOOFDPIJN

Bij de acusticustumor doet zich, evenals bij andere brughoektumoren, 
het probleem voor, in hoeverre de hoofdpijn samenhangt met de intra- 
craniële drukverhoging, of dat de pijn haar oorzaak vindt in plaatselijke 
prikkeling van pijn-gevoelige structuren, b.v. de Nn. V, IX, X, de meningen, 
of de vaatwanden in de achterste schedelgroeve. Bij algemene intracraniële 
drukverhoging en met name bij hydrocephalus internus wordt de pijn in
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het algemeen bifrontaal gelocaliseerd. Ze kan éénzijdig zijn. Deze localisatie 
van de pijn komt ook bij de acusticustumor voor, en gaat dan in vele ge
vallen gepaard met heftige exacerbaties. Ook wordt de pijn wel, en vooral 
in het begin, meer in het achterhoofd en dan vaak homolateraal aan de 
tumor, aangegeven; later breidt deze zich naar frontaal uit en wordt door 
de patient in het bijzonder achter de oogkas gelocaliseerd.

De occipitale pijn kan soms met een gevoel van stijfheid in de nek ge
paard gaan en vooral bij houdingsveranderingen van het hoofd op de romp 
of bij persen verergeren.

Edwards en Paterson hebben een zeer nauwkeurige studie gemaakt over 
de hoofdpijnklachten bij het acusticusneurinoom. In hun serie had 84% 
hoofdpijnklachten in één of andere vorm. In 8% was dit het eerste symp
toom ; dit komt overeen met de ervaringen van anderen (List, 9%; Revilla, 
12%). Het tijdstip, waarop de hoofdpijnklachten optraden, was voor de hele 
serie gemiddeld 2.3 jaar na het beginsymptoom, hetgeen samenvalt met 
de gemiddelde tijd waarna cerebellaire symptomen manifest worden (zie 
tabel II). De eerste hoofdpijnklachten blijken echter in het algemeen 
vooraf te gaan aan de verschijnselen van intracraniële drukverhoging. Voor 
dit laatste werden stuwingspapillen, braken en visusstoornissen als criteria 
gesteld, hetgeen overigens zeer arbitrair is, althans ten aanzien van de 
beide laatstgenoemde verschijnselen, die geen zekere symptomen van 
intracraniële drukverhoging zijn. Deze bezwaren werden trouwens door de 
auteurs zelf g;edeeld. Wel deden zij een andere belangrijke waarneming: 
occipitale hoofdpijn, eventueel tesamen met elders gelocaliseerde hoofdpijn 
(in 45% aanwezig), trad in het algemeen eerder op dan uitsluitend frontale 
hoofdpijn (40%) en was meestal reeds lang aanwezig (gemiddeld één jaar, 
tegenover frontale hoofdpijn 0.3 jaar) voordat verschijnselen van algemene 
intracraniële drukverhoging optraden. Deze occipitale pijn meenden zij te 
moeten toeschrijven aan tractie en dislocatie van structuren als basale 
arteriën, sinuswanden en meningen in de achterste schedelgroeve. Zij ver
wijzen hier naar de experimenten van Wolff, die bij stimulatie van de ver
schillende intracraniële structuren kon waarnemen, welke pijngevoelig 
waren en waar de pijn dan werd gelocaliseerd.

Prikkeling van de onderkant van de sinus transversus, de dura in de omgeving 
van de sinus sigmoideus, de wand van de arteria auditiva en de dura ter 
plaatse van de porus acusticus internus veroorzaakte pijn in of achter het 
homolaterale oor. Deze pijn treedt niet op als de nervus IX en X doorsneden 
zijn. Zoals Penfield, MacNaughton en ook Feindel hebben aangetoond, 
dragen de bovenste cervicale zenuwen, en met name de tweede en derde, 
bij tot de pijngeleiding vanaf het onderste deel van de wand van de sinus 
occipitalis, de arteria vertebralis, de arteria cerebelli posterior inferior en de 
arteria meningea posterior, terwijl ook de dura van de bodem van de achterste 
schedelgroeve, vooral in het voorste deel en de omgeving van het foramen 
magnum door deze sensibele takken wordt verzorgd. Prikkeling van juist- 
genoemde structuren veroorzaakt—evenals prikkeling van de tweede en
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derde cervicale sensibele wortel zelf—pijn homolateraal in achterhoofd en nek,
terwijl deze uitblijft na doorsnijding van de 2e en 3e cervicale wortel.

In de serie van Edwards en Paterson werd de pijn bij acht patiënten uitslui
tend in of direct achter het oor aangegeven, homolateraal aan de tumor. Men 
zou op grond van het feit, dat een acusticustumor meestal ontstaat uit het 
distale deel van de N. acusticus kunnen veronderstellen, dat de pijn in deze 
gevallen veroorzaakt wordt door prikkeling van de wand van de arteria 
auditiva interna of de dura rond de porus acusticus internus. Het is dan 
een opmerkelijk feit, dat deze localisatie van de pijn slechts sporadisch 
in het begin van de ziekte wordt waargenomen; meestal is de pijn nl. ge- 
localiseerd in het achterhoofd, suboccipitaal of in de nek. Dit is een be
trekkelijk vroeg symptoom. Deze pijn is niet altijd eenzijdig of blijft dit 
althans veelal niet, zodat de localisatorische betekenis daardoor wel be
perkt is.

Ziehen (1905) beschouwde de éénzijdige plaatselijke drukpijnlijkheid 
aan de onderzijde van de processus mastoideus als een locaal symptoom 
van een proces in de achterste schedelgroeve en met name ook van de 
acusticustumor. Soms vindt men duidelijke hypertonie en drukpijnlijkheid 
van de nekspieren, meestal aan de zijde van de tumor.

Cushing beschreef dit verschijnsel ook en merkte op, dat deze pijn in het 
achterhoofd of de nek verergert door hoesten of persen, en vaak in de 
nacht of vroege morgen het sterkst aanwezig is. Bovendien beschreef hij 
ook, dat, naarmate de tumor in grootte toeneemt, deze pijn gepaard gaat 
met stijfheid van de nekspieren, gewoonlijk aan de kant van de tumor 
‘which lead to a protective tilting of the head.’ Dit symptoom is laterals 
het zgn. ‘Nackenphenomen’ beschreven. Er kan daarbij dus ook een voor
keursstand van het hoofd optreden.

Over deze voorkeurstand bestaat geenszins eenstemmigheid, ook niet 
wat betreft de verklaring, die men aan dit symptoom meent te mogen 
geven. Graf b.v. veronderstelde, dat het moet worden toegeschreven aan 
een tonusverandering van de halsspieren ten gevolge van cerebellaire of 
vestibulaire afwijkingen. Wat de vestibulaire genese van deze hoofdhouding 
betreft, wijst men dan op de proeven van Magnus, die aantoonden, dat bij 
éénzijdige prikkeling of uitval van een labyrinth steeds het geprikkelde, 
resp. intacte labyrinth naar boven wordt gehouden. Moeilijk hiermede te 
rijmen valt echter, dat Graf in vele gevallen van acusticustumor de voor
keurstand van het hoofd waarnam, waarbij het achterhoofd naar de schouder 
aan de gezonde zijde werd gekanteld en gedraaid. Deze stand is dus tegen
gesteld aan die, welke Cushing bij enkele van zijn patiënten waarnam.

Het blijkt trouwens aanvechtbaar, de voorkeurstand van het hoofd bij 
acusticustumor aan vestibulaire invloeden toe te schrijven. De uitval van 
de vestibulaire functie voltrekt zich nl. meestal langzamerhand, zodat er, 
althans onder normale omstandigheden, voldoende compensatie bestaat 
tussen beide vestibulaire systemen.
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Wat de cerebellaire genese van deze hoofdhouding betreft, noemt Cushing 
de zgn. cerebellar posture’, zoals deze door Starr is beschreven en waarbij 
de verklaring op simplistische wijze gezocht wordt in het gewicht van de 
tumor. Oppenheim (1905) wees er op, dat bij tumoren in de achterste 
schedelgroeve, met name bij cerebellumtumoren, de contralaterale ligging 
door de patient vermeden wordt, omdat daarbij, door verplaatsing van de 
tumor de circulatie in de aquaeductus Sylvii belemmerd zou worden. De 
patient vermijdt daarom de houding en ligging, die hem onaangename ver
schijnselen kan bezorgen en houdt het hoofd in een bepaalde voorkeurstand. 
Oppenheim vermeldt ervaringen van anderen, dat bij tumoren van de 
achterste schedelgroeve vrijwel stelselmatig het hoofd naar de gezonde zijde 
helt en de kin naar de zieke zijde afwijkt. Oppenheim acht echter de locaal- 
diagnostische betekenis van de hoofdhouding gering.

Batten meende, dat een verklaring van de hoofdhouding op grond van 
innervatiemechanismen zeer moeilijk was, en neigde er dan ook toe, liquor- 
circulatiestoornissen verantwoordelijk te stellen. Een zelfde mening was 
Stenvers (1925) toegedaan. Hij zette uiteen, welke mechanismen bij de 
hoofdbewegingen op de romp hierbij van belang zouden kunnen zijn en 
kende aan de dwangstand van het hoofd wel degelijk diagnostische bete
kenis toe. Hij concludeerde, dat tumoren, die tot een belemmering van de 
liquorcirculatie in de aquaeductus leiden, aanleiding geven tot een achter
waarts buigen van het hoofd, terwijl bij tumoren van de achterste schedel
groeve het hoofd naar voren wordt gebogen als de patient daarmee een 
betere liquorciculatie tussen vierde ventrikel en cisterna cerebello-medullaris 
kan bereiken.

Hilpert (1935) heeft dit probleem bij de tumoren van de achterste schedel
groeve opnieuw ter sprake gebracht. Ook hij acht de voorkeurstand van 
het hoofd van locaal-diagnostische betekenis. Het hoofd wordt veelal achter
waarts geneigd gehouden, naar de kant van de tumor. Correctie van deze 
stand is vaak moeilijk en pijnlijk. Hilpert meent, dat het hier gaat om 
een voorkeurshouding ten gevolge van een prikkeling van de bovenste 
cervicale wortels. De halsspieren zijn aan één zijde pijnlijk en hypertoon. 
Hij meent echter, dat tumoren van de achterste schedelgroeve zich, van
wege hun onberekenbare drukwerking bijzonder slecht lenen voor het 
opstellen van wetmatigheden.

Wanneer wij de verschillende opvattingen betreffende dit probleem over
zien, blijkt dat het moeilijk valt, hierin stelling te nemen.

De ervaring is, zoals ook uit ons eigen materiaal zal blijken, dat voor
keurstand of dwangstand bij acusticustunoren betrekkelijk zelden wordt 
gezien.

Toch vindt men in verschillende gepubliceerde series en ook in ons eigen 
materiaal enkele gevallen, waarbij een abnorme stand van het hoofd wordt 
waargenomen, Het is opvallend, dat afwijkingen uitsluitend in het sagittale
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vlak vrijwel niet worden gezien, maar meestal bestaat er een lichte 
voorkeurstand, waarbij, zoals hierboven werd beschreven, het achter
hoofd geneigd en licht gedraaid is naar de schouder aan de zieke zijde en 
waarbij bij palpatie aan deze kant hypertonie en pijnlijkheid van de hals
spieren bestaat.

Wanneer wij de pathogenetische factoren voor het ontstaan van hoofdpijn 
en vooral van de suboccipitale hoofdpijn en nekpijn bij processen in de achter
ste schedelgroeve overzien, dan kan men o.i. de opvatting verdedigen, dat 
ook voor de voorkeurstand van het hoofd irritatie van bepaalde structuren 
in de achterste schedelgroeve verantwoordelijk moet worden gesteld.

Daarbij zou dan met name prikkeling via de tweede en derde sensibele 
cervicale wortels tot een hypertonie van de halsspieren leiden en tot de 
beschreven houding van het hoofd op de romp aanleiding geven. De hyper
tonie van de halsmusculatuur, meestal éénzijdig en homolateraal aan de 
tumor, zou men als een ‘défense musculaire’ kunnen beschouwen. Wij 
zouden hier eerder van een voorkeurstand dan van een dwangstand van 
het hoofd willen spreken. Correctie van de houding is nl. mogelijk en geeft 
geen aanleiding tot hinderlijke symptomen, in tegenstelling tot een correctie 
van een zgn. dwangstand, die moeilijk of niet te corrigeren valt. De dwang
stand zal eerder moeten worden gezien als een gevolg van een stoornis in 
de liquorcirculatie, al of niet gepaard met inklemmingsverschijnselen. Dat 
wij deze laatstgenoemde toestand bij acusticustumor thans betrekkelijk 
zelden waarnemen hangt o.i. samen met het feit, dat de diagnose vroeger 
gesteld wordt en sneller besloten wordt tot operatieve behandeling dan 
enkele decennia geleden.

Wat de frequentie van het voorkomen van hoofdpijn bij acusticustumor 
betreft, variëren de mededelingen weinig (d: 50 tot 80%).

Hoofdpijn is slechts in een beperkt aantal van de gevallen het eerste 
symptoom (Revilla: 12%; Lundborg 16%; Pool en Pava 17%).

Ook in de verschillende gepubliceerde series komt duidelijk tot uitdruk
king dat de localisatie van de pijn meestal occipitaal, suboccipitaal of in 
de nek is, en dan in vele gevallen homolateraal aan de tumor (Lundborg: 
suboccipitaal 45%; Pool en Pava: occipitaal 43%, suboccipitaal 15%). 
Van de andere genoemde localisaties is de frontale het meest frequent, 
waarbij wordt aangegeven, dat de pijn dan meestal van het achterhoofd 
over de kruin naar het voorhoofd trekt en soms tenslotte ook achter het 
oog (meestal homolateraal aan de tumor) wordt aangegeven. Deze locali
satie zou er op kunnen wijzen, dat de tumor tot aan het tentorium of zelfs 
tot in de tentoriumspleet reikt. Er treedt dan nl. uitstralende pijn op in 
het gebied van de ramus ophthalmicus nervi trigemini door irritatie van 
de nervi tentorii van Arnold (= nervi ophthalmici recurrentes van Henle), 
die pijnvezels bevatten, o.a. afkomstig van het tentorium en de veneuze 
sinus.
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Eigen waarneming. Wat het voorkomen van hoofdpijn in onze eigen serie 
betreft, valt het volgende te vermelden: van de 60 patiënten werden door 
42 (70%) in de anamnese hoofdpijnklachten aangegeven. Hoofdpijn was bij 
15% de eerste klacht; bij 30% van de patiënten was het de tweede klacht 
en volgde dan meestal op klachten van gehoorstoornissen of duizeligheid.

Localisatie van de pijn

33% (14 patiënten) 
I7% ( 7 patiënten) 
20% ( 8 patiënten) 
7% (3 patiënten) 

23% (10 patiënten)

Suboccipitaal of in de nek 
Occipitaal 
Occipito —> frontaal 
Retrobulbair 
Onduidelijke localisatie

Bij 50% van de patiënten werd deze hoofdpijn dus gelocaliseerd in de nek 
of op het achterhoofd. Bovendien bleek, dat in meer dan de helft der gevallen 
de pijn homolateraal aan de tumor werd aangegeven.

Later trad in sommige gevallen naar frontaal uitstralende pijn op. Ondui
delijk gelocaliseerde hoofdpijn deed zich in het begin van de ziekte duidelijk 
minder frequent voor dan later (resp. eenmaal als eerste klacht; eenmaal 
als tweede klacht en achtmaal als derde of volgende klacht).

Wij menen op grond hiervan te mogen concluderen, dat de occipitale 
of in de nek gelocaliseerde pijn samenhangt met plaatselijke irritatie van 
pijngevoelige structuren in de achterste schedelgroeve, terwijl de diffuse 
hoofdpijn meer in verband moet worden gebracht met het ruimte-innemend 
karakter van de tumor, waarbij als complicatie ook hydrocephalus internus 
kan ontstaan. In deze gevallen ontstaat de pijn door tractie aan pijn
gevoelige structuren, en is niet duidelijk gelocaliseerd.

Tenslotte willen wij nog vermelden, dat in onze serie slechts drie ge
vallen werden waargenomen, waarbij een voorkeurstand van het hoofd 
bestond en waarbij tevens hypertonie van de halsmusculatuur werd vast
gesteld. Het feit, dat een dergelijke waarneming slechts enkele malen werd 
vermeld, betekent o.i. nog niet, dat deze afwijkende stand van het hoofd 
ook weinig voorkomt. Ze is vaak in geringe mate aanwezig en kan in andere 
gevallen aan de aandacht zijn ontgaan.

Bij twee van de drie patiënten, die een abnorme stand van het hoofd 
toonden, bleken duidelijke verschijnselen van verhoogde intracraniële druk 
te bestaan. Bij operatie werd in beide gevallen inklemming van de tonsillen 
vastgesteld. Beide patiënten hadden hypertonie van de halsmusculatuur 
zonder overwegen van één van beide kanten. Bij de derde patient bestond 
een voorkeurstand van het hoofd, waarbij de kin naar rechts was gedraaid; 
er bestond een linkszijdige acusticustumor.
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Wat de hersenzenuwen betreft is, naast de N. Octavus, de N. V het 
meest frequent gestoord. De subjectieve Machten kunnen bestaan uit pijn, 
doof gevoel of prikkelingen (paraesthesieën). Wat de pijn betreft, deze kan 
zich voordoen als tic douloureux, doch Cushing merkte reeds op, dat dit 
zeldzaam is. De destijds in de literatuur vermelde gevallen van tic dou
loureux bij brughoektumor (Krause, Lexer en Weisenburg) waren volgens 
Cushing geen acusticustumoren, doch resp. cholesteatoom, psammoom, 
en in het geval van Weisenburg was de aard van de tumor onzeker. Ook 
Biemond vermeldt een geval, waarbij operatie werd verricht voor een 
hardnekkige tic douloureux en waarbij een brughoektumor werd gevonden, 
echter geen acusticustumor, maar een cholesteatoom. De pijn kan zich ook 
intermitterend voordoen zonder de eigenschappen van tic douloureux. 
Edwards en Paterson zagen één patient in hun serie van acusticusneuri- 
nomen, die reeds 14 jaar een trigeminusneuralgie had, zonder dat er verder 
enige andere Macht of afwijking bestond.

Dat de trigeminusneuralgie inderdaad zelden bij acusticustumor voor
komt, blijkt wel uit het feit, dat in de grote serie van Lundborg slechts drie 
patiënten met dergelijke klachten voorkwamen. Lundborg wijst er trouwens 
op, dat de neuralgiforme pijnen, die bij de acusticustumor kunnen optreden, 
meer een overgang vormen tussen neuralgieën en paraesthesieën. Ook Graf 
vermeldt, dat de drie patiënten in zijn serie, die lijdende waren aan trige
minusneuralgie, tevens paraesthesieën hadden.

Paraesthesieën zijn spontaan optredende sensaties van ‘prikkelen’ of 
‘tintelen’; ook dit is vaak de enige aanwijzing, dat er een trigeminusstoornis 
bestaat. De frequentie van dit symptoom bedraagt in de verschillende series 
ongeveer 15%.

Het gevoel van ‘doofheid’ of ‘stijfheid’ in het gelaat komt vaak voor 
(i 3°%)- Het is een sensatie, die meestal samenhangt met verminderd 
of verloren zijn van één of meer gevoelskwaliteiten in het betreffende gebied.

Soms bestaat er bij aanraking van één zijde van het gelaat hyperaesthesie 
of dysaesthesie.

De frequentie van het voorkomen van subjectieve stoornissen in het 
sensibele trigeminusgebied bedraagt volgens de verschillende onderzoekers 
ongeveer 50%. Soms is dit de eerste klacht; dit komt echter bij het acusti- 
cusneurinoom betrekkelijk zelden voor (i 10%). Meestal volgt het op de 
stoornissen van de N. VUL

Vrijwel alle onderzoekers vermelden enkele waarnemingen, waarbij ook 
contralateraal trigeminusklachten werden aangegeven, doch ook dit is 
zeldzaam (Lundborg zag 3 gevallen op 300 patiënten). De verklaring voor 
deze contralaterale verschijnselen is moeilijk. In sommige gevallen bleek 
een zo grote tumor te bestaan, dat deze ver over de mediaanlijn reikte en
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men veronderstelde, dat door distorsie en verplaatsing van de hersenstam 
tractie op de contralaterale zenuwen kan worden uitgeoefend. Ook spelen 
waarschijnlijk vasculaire factoren een belangrijke rol.

Uit het feit, dat meestal alle kwaliteiten van de sensibiliteit gelijkelijk 
gestoord zijn, meende men te mogen concluderen, dat het aangrijpingspunt 
voor de contralaterale verschijnselen extrapontien moet worden gezocht.

Motorische stoornissen van de trigeminus komen bij de acusticustumor 
vaker voor dan men in het algemeen veronderstelt; ze geven echter vrijwel 
nooit tot subjectieve klachten aanleiding. Dit blijkt nog eens duidelijk 
uit de serie van Edwards en Paterson, waarin dergelijke motorische stoor
nissen in 20% werden waargenomen, terwijl in geen enkel geval door de 
patient klachten dienaangaande naar voren waren gebracht.

Het onderzoek naar de functie van de N. trigeminus toont in een hoog 
percentage afwijkingen (Henschen 82%, List 87%, Lundborg 90%). Vrijwel 
altijd is de corneareflex gestoord. In de verschillende series, die wij genoemd 
hebben ontbrak dit symptoom slechts een enkele maal. Graf vond bij alle 
door hem onderzochte patiënten een verlaagde homolaterale corneareflex 
en bij drie patiënten was ook de contralaterale corneareflex verminderd. 
Oppenheim wees reeds op het feit, dat de verlaagde corneareflex het eerste 
haardsymptoom van een acusticustumor kan zijn; dit symptoom zou nog 
duidelijker worden, wanneer de patient op de contralaterale zijde ligt. 
Meerdere onderzoekers hebben er op gewezen, dat—ook wanneer er al 
stoornissen van de andere hersenzenuwen bestaan—de verlaagde cornea
reflex in vele gevallen het enige symptoom kan zijn van een gestoorde 
trigeminusfunctie. In dit verband heeft men zich bezig gehouden met het 
probleem, waarom de vezels van de cornea vroegtijdig of electief aangetast 
worden. Men spreekt van een verhoogde kwetsbaarheid, doch dit schept 
een nieuw probleem, waarvan de oplossing evenmin gemakkelijk te vinden 
is.

Men neemt, o.a. naar aanleiding van onderzoekingen van Sjöqvist aan, 
dat de corneareflex verloopt via de tractus descendens spinalis N. trige
mini, waarlangs voornamelijk pijn- en temperatuurgeleiding plaats vindt. 
Frazier (1913) meende, dat de drie takken van de trigeminus topografisch 
afzonderlijk gerepresenteerd waren in het ganglion Gasseri en ook in het 
retroganglionaire deel van de zenuw. Dandy (1929) nam aan, dat de pijn
vezels van alle drie de takken het achterste gedeelte van het retrogan
glionaire gebied innamen. Carmichael en Woollard (1933) vonden echter 
geen duidelijke groepering van de vezels in de zenuw naar de verschillende 
modaliteiten van de sensibiliteit.

Volgt men de opvatting van Dandy, dan zou op deze wijze dus een ge
dissocieerde sensibiliteitsstoornis kunnen ontstaan door een afwijking 
in het retro-ganglionaire deel van de N. trigeminus. Wanneer de acusticus-
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tumor groter wordt, verdwijnt de dissociatie in de sensibiliteitsstoornis. 
Indien een dergelijke gedissocieerde sensibiliteitsstoornis veroorzaakt zou 
zijn door een onderbreking in de tractus descendens zou men mogen ver
wachten, dat er ook andere intramedullaire structuren gestoord zijn. Het 
is belangwekkend te merken, dat in de, op dit punt ook zeer goed onder
zochte, serie van Edwards en Paterson, dertien gevallen zijn vermeld, waarbij 
een dergelijke gedissocieerde stoornis werd waargenomen. Zoals reeds 
opgemerkt, zal een dergelijk klinisch beeld alleen voorkomen bij een acusti- 
cusneurinoom of andere brughoektumor van beperkte omvang. Wij namen 
zelf een dergelijk geval waar (pag. 171, ziektegeval nr. N. 21.364).

Dat de corneareflex over de tractus spinalis trigemini verloopt, werd 
waarschijnlijk gemaakt door de ervaringen van Sjöqvist, die bij zijn patiën
ten met trigeminusneuralgie, die hij behandelde met spinale tractotomie 
naast een verminderde pijn- en temperatuurzin en soms ook verminderde 
diepe-drukzin in de homolaterale gelaatshelft, een intacte aamakingszin 
vond, terwijl de corneareflex aan dezelfde zijde opgeheven was.

Sjöqvist verrichtte ook een nauwkeurig anatomisch onderzoek van de 
tractus spinalis nervi trigemini en kon met de methode van Häggqvist voor 
vezel-analyse aantonen, dat deze tractus vrijwel uitsluitend niet-gemyeli- 
niseerde vezels bevatte met een diameter van minder dan 5 mu. Onder
zoekingen van Erlanger, Gasser en Zottermann hadden aangetoond, dat 
dit type vezel vooral pijn- en temperatuurprikkels geleidt. Sjöqvist vond 
slechts weinig vezels met een diameter groter dan 5 mu en concludeerde 
hieruit, dat de tractus spinalis N. trigemini—hoewel daarlangs enige tast- 
zingeleiding bestaat—vrijwel uitsluitend pijn- en temperatuurzin en blijk
baar ook enige diepe-drukzin geleidt.

In dit verband verwijzen wij naar een eigen klinische waarneming van 
een patient met een hoog cervicaal gelegen extramedullaire tumor die 
deze opvatting van Sjöqvist betreffende de corneareflex lijkt te bevestigen. 
Bij deze patient was de corneareflex rechts volledig opgeheven, links zeer 
sterk verlaagd. Aanraken van de cornea werd beiderzijds duidelijk waar
genomen, doch zelfs forse aanraking kon geen pijnsensatie opwekken. Ook 
in het gelaat was het pijngevoel zeer sterk verminderd, de tastzin geheel 
intact. (Kemp, 1959, ziektegeval N. 10509).

De sensibiliteitsstoornissen, die zich in het trigeminusgebied bij het 
acusticusneurinoom voordoen, zijn meestal in alle drie de takken aanwezig. 
Indien er een gedeeltelijke stoornis bestaat, is deze volgens sommige auteurs 
het duidelijkst waar te nemen in de omgeving van de mond en aan de kin, 
en Jumentié vermeldt, dat vooral de slijmvliezen, die door de N. trige
minus worden verzorgd, te weten de binnenzijde van de wang, het voorste 
I deel van de tong en het palatum, de sensibiliteitsstoornissen vroegtijdig 
zouden tonen. De sensibiliteit is meestal voor alle kwaliteiten gestoord. 
Hierop zijn, zoals wij zagen, enkele uitzonderingen.

Naast waarnemingen, waarbij alleen de pijnzin gestoord was, wordt ook
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anaesthesia dolorosa vermeld. Ook zou soms alleen de oppervlakkige of 
grove tastzin (aanrakingszin) gestoord zijn.

Zoals reeds werd opgemerkt, komen klachten over een gestoorde motorische 
functie van de N. trigeminus in de anamnese van deze patiënten vrijwel 
niet voor. Opmerkelijk is echter, dat er in sommige series bij een betrek
kelijk groot aantal patiënten afwijkingen in de functie van de kauwmus- 
culatuur werden gevonden. Cushing vermeldt dit bij 40%, doch Lundborg 
vond het slechts in n%- Het is niet onmogelijk, dat het feit, dat de latere 
series lage percentage tonen, samenhangt met de verbetering in de diagno
stiek der acusticustumoren, met name wat betreft het tijdstip, waarop deze 
herkend worden. De motorische vezels van de trigeminus blijven vaak 
lange tijd gespaard, hetgeen men toeschrijft aan de betrekkelijke onkwets
baarheid voor druk of ischaemie van deze vezels. Ditzelfde verschijnsel 
zullen wij later bij de facialisvezels ontmoeten.

Wij willen hieraan nog een korte beschouwing toevoegen wat betreft het 
onderzoek van de corneareflex. Het is van belang, dat hierbij aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan, omdat enerzijds op grond van klinische en 
neurochirurgische ervaring en bovendien uit dierproeven werd aangetoond, 
dat de corneareflex naast een bulbo-pontine reflexboog, die via de tractus 
spinalis nervi trigemini verloopt, ook een supranucleaire reflexboog heeft, 
die—in eerste instantie ook via de tractus spinalis trigemini verlopend—over 
de contralaterale groothersenhemispheer gaat. In 1927 reeds werd door Guillain, 
Alajouanine en Darquier een syndroom van het onderste deel van de fissura 
Rolandi besproken, hetgeen zij ‘syndrome brachio-facial typique’ noemden. 
Het bestaat uit een supranucleaire parese van de arm, gecombineerd met 
homolaterale facialisparese zonder stoornis van de sensibiliteit in het gelaat. 
De corneareflex is daarbij aan dezelfde zijde verminderd of opgeheven. Zij 
meenden met een zuiver corticale localisatie van het proces te doen te hebben. 
Ook Walker meent, op grond van waarnemingen bij patiënten met een 
neoplasma in de hemispheer, dat er, naast een lage corneareflexboog een hoge 
corneareflexboog bestaat, die naar zijn mening over de gelaatsarea van de 
contralaterale en postcentrale winding verloopt. De vraag rijst, in hoeverre 
men deze beide corneareflexen afzonderlijk kan onderzoeken. De corneareflex 
is voor sterke prikkels in het algemeen onuitputbaar. Bij lichte aanraking van 
de cornea verdwijnt de reflex na herhaling van de prikkel. Men zou kunnen 
stellen, dat deze laatste reflex enige kenmerken van de geconditioneerde reflex 
heeft, en waarschijnlijk over de hoge reflexboog verloopt. De reflex bij sterke 
aanraking is een ongeconditioneerde reflex, die meer als een zuivere ‘defence- 
reflex’ moet worden beschouwd.
Een andere factor is nog, dat men bij vergelijking van de corneareflex van 
beide ogen rekening moet houden met het plaatselijk verschil in gevoeligheid 
van de cornea: in de verticale meridiaan is de gevoeligheid nl. groter dan in de 
horizontale. De zone van de grootste gevoeligheid ligt in het centrum van de 
cornea. Dit toont het belang om zo goed mogelijk corresponderende punten 
van de cornea te onderzoeken.

Eigen waarneming. De waarnemingen betreffende trigeminusstoornissen 
in onze eigen serie (60 patiënten) mogen uit het volgende blijken.

Bij 26 patiënten (43%) werden klachten in de anamnese aangegeven, die
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op een trigeminusstoornis wezen. Bij vijf patiënten was dit ook de eerste 
klacht; hiervan hadden twee patiënten een trigeminusneuralgie, die resp. 
vier jaar en één jaar bestond, alvorens andere klachten optraden. Deze trige- 
minusneuralgie onderscheidde zich bij beide patiënten niet van de neuralgia 
major; bij één patient bestond ook een duidelijk 'trigger point.’ Bij dertien 
Patienten was de trigeminusstoornis de tweede klacht, deze volgde meestal 
op stoornissen van de N. acusticus.

Van deze dertien patiënten hadden er twee een trigeminusneuralgie, 
Waarvan één uitsluitend van de eerste tak. Bij zeven patiënten waren de 
trigeminusstoornissen de derde klacht en bij één patient de vierde klacht 
in de chronologische ontwikkeling van het ziektebeeld. Bij 18 patiënten 
werden de klachten beschreven als een gevoel van ‘doofheid’ of stijfheid 
in één zijde van het gelaat, terwijl vier patiënten deze als ‘prikkelen’ of 
‘tintelen’ aanduidden. Door twee patiënten werd, behalve over een ‘doof
heid’ in het gelaat, ook over een prikkelend gevoel in de punt van de tong 
geklaagd.

Bij alle genoemde patiënten bestonden deze klachten uitsluitend homo- 
lateraal aan de tumor.

Onderzoek van de trigeminusfunctie in eigen serie 
(60 patiënten)

Geen trigeminusafwijkingen 3 patiënten
Trigeminusafwijkingen (homolateraal a.d. tumor) 57 patiënten (95%)
1. Corneareflex

a. normaal
b. verminderd

homolateraal a.d. tumor 
contralateraal a.d. tumor 
beiderzijds

c. afwezig
2. Sensibiliteit v.h. gelaat verminderd 33 (55%.

Kwaliteit en localisatie van de sensibiliteitsstoornis

N.V. 
(1,2 en 3)

N.V.
(1 en 2)

N.V.
(2 en 3) N.V.i N.V.2 N.V.3

Grove tast- en pijnzin 16 3 2 5

Pijnzin 3 I I

Grove tastzin — — i i

3- Motorische trigeminusstoornis (homolateraal aan de tumor) 7 (12%)
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Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de corneareflex dus het gevoeligste 
symptoom is van een stoornis in de trigeminusfunctie. Bij twee patiënten 
was een vermindering van de corneareflex uitsluitend aantoonbaar bij 
zijligging contralateraal aan de tumor; dit was bij beide patiënten ook het 
enige symptoom van een trigeminusstoornis.

Wat betreft de sensibiliteitsstoornis in het gelaat blijkt dus, dat deze 
zich meestal gelijkelijk over de drie trigeminustakken voordoet; wanneer 
er een beperkte stoornis was, bestond er geen voorkeur voor één of meer 
bepaalde trigeminustakken. De stoornis bestaat meestal zowel voor tastzin 
als voor pijnzin; wanneer één van beide kwaliteiten gestoord is, is dit meestal 
de pijnzin. Dit was ook de ervaring van Edwards en Paterson.

Duidelijke bilaterale stoornissen van de N. trigeminus werden in onze 
serie niet waargenomen. Een enkele maal wordt vermeld, dat de corneare
flex aan de contralaterale zijde laag was, doch bij geen enkele patient werd 
dan aan dezelfde zijde een sensibiliteitsstoornis in het gelaat waargenomen.

Het feit dat drie patiënten geen stoornissen van de N. trigeminus 
toonden, bewijst ons inziens wel, dat een dergelijk symptoom vrijwel obligaat 
is voor een acusticusneurinoom.

VERHOOGDE INTRACRANIËLE DRUK

Het onderzoek van de fundus oculi kan ons eventueel informatie geven over 
een bestaande intracraniële drukverhoging. Er is echter zeker geen vaste 
correlatie tussen intracraniële druk en het oogfundus-beeld, zoals o.a. uit 
een onderzoek van Henderson en Smyth blijkt. In een reeks van waar
nemingen vonden zij b.v. bij vier patiënten bij wie de lumbale druk va
rieerde tussen de 220 en 300 mm liquor geen aanwijzingen voor papiloe- 
deem. Daarnaast waren er zeven patiënten met normale lumbale liquor- 
druk en duidelijke stuwingspapillen. Pool en Pava hadden soortgelijke 
ervaringen bij resp. acht en drie patiënten uit hun serie van 79 patiënten. 
Zij merken op, dat dergelijke waarnemingen tonen, dat ons inzicht in het 
mechanisme van het ontstaan van stuwingspapillen nog zeer onvolledig is. 
Stuwingspapillen komen bij acusticustumoren betrekkelijk vaak voor. De 
oudere mededelingen vermelden hoge percentages. Cushing vond dit in zijn 
serie vrijwel bij alle patiënten. Nylén (1939) bij 88%, Olsen en Horrax 
(1944), bij 76% en Revilla (1947) bij 66%. Lundborg merkt op, dat het aantal 
patiënten met stuwingspapillen in de meer recente series duidelijk ver
minderd is, en schrijft dit toe aan de vroegere diagnostiek. In zijn eigen 
materiaal van 300 patiënten, geobserveerd over de jaren 1931-1949 bedroeg 
het aantal patiënten met stuwingspapillen 72,7%, doch over de laatste 100 
patiënten van deze serie was dit slechts 41%. Soms was de stuwing aan 
één oog sterker dan aan het andere; hieruit kon geen conclusie wat betreft 
de localisatie (rechts of links) van de tumor worden getrokken. Evenmin
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bleek het al of niet bestaan van stuwingspapillen in zeker opzicht met de 
grootte van de tumor te correleren. Ziehen wees er reeds op, dat stuwings
papillen bij acusticustumoren wel betrekkelijk frequent voorkomen, doch 
minder frequent dan bij cerebellumtumoren. Naar zijn mening komen bij 
intrapontine tumoren stuwingspapillen zelden voor. Vanzelfsprekend kan 
het bestaan van stuwingspapillen aanleiding geven tot tijdelijke of langer 
durende visusstoornissen. Passagère visusstoornissen zijn soms het eerste 
symptoom. Edwards en Paterson vonden dit bij 10% van hun patiënten; 
meestal is de visusstoornis echter een laat optredend symptoom; volgens 
de tabel van Edwards en Paterson gemiddeld 3.2 jaar na het eerste op
tredende symptoom.

Ook hoofdpijn kan uiting zijn van intracraniële drukverhoging. Wij be
spraken dit reeds eerder, ook al omdat, zoals wij zagen, in het chronologi
sche schema de hoofdpijn eerder wordt genoemd. Daarbij bleek reeds, dat 
aan de occipitale hoofdpijn waarschijnlijk een andere betekenis moet worden 
toegekend dan aan de frontaal gelocaliseerde hoofdpijn. Lundborg onder
zocht in zijn serie hoe het verband was tussen hoofdpijn en stuwingspapillen 
enerzijds, en hoofdpijn en klachten van de N. trigeminus anderzijds. Ook 
uit dit onderzoek bleek, dat de hoofdpijn waarschijnlijk in zeer veel gevallen 
eerder samenhangt met irritatie van bepaalde structuren in de achterste 
schedelgroeve dan dat ze aan verhoogde intracraniële druk moet worden 
toegeschreven. Slechts in het eindstadium van de ziekte, wanneer de pijn 
voornamelijk frontaal of diffuus in het hoofd is gelocaliseerd, is er een samen
hang met de verhoogde intracraniële druk. Over de stoornis van de N. 
abducens spraken wij reeds. Theoretisch kan deze, zowel door directe druk 
of rekking door de tumor, als wel—later in het ziekteverloop—door de 
algemene intracraniële drukverhoging ontstaan. In dit laatste geval zou 
het op grond van de andere symptomen van algemene intracraniële druk
verhoging niet moeilijk zijn, de betekenis van de abducensuitval te waar
deren, doch wanneer deze symptomen ontbreken, pleit, zoals wij reeds op
merkten, het bestaan van een abducensparese, althans zonder verdere 
stoornissen in de oogbewegingen, eerder tegen de diagnose acusticustumor. 
De mediane ligging van de N. abducens maakt het waarschijnlijk, dat deze 
zenuw slechts aan geringe druk of rekking door de tumor bloot staat.

Braken is een vrij vaak voorkomend verschijnsel. In de gepubliceerde series 
van de laatste tijd werd dit nog bij 50% van de patiënten waargenomen; 
Lundborg zag dit zelfs bij 2% als beginsymptoom.

Hoewel ook hiervoor een plaatselijke invloed van de tumor op de hersen
stam verantwoordelijk kan worden gesteld, trad het meestal op tijdens de 
phase van algemene intracraniële drukverhoging en had dan vrijwel altijd 
het karakter van ‘projectiel-braken’. Ook wordt vaak vermeld, dat het 
optrad tijdens een heftige hoofdpijnaanval of bij standverandering van het 
hoofd.
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Stoornis in de polsfrequentie. Terwijl pols-vertraging vaak als een symp
toom van intracraniële drukverhoging wordt beschouwd, komt dit bij 
acusticustumoren opvallend weinig voor. Jumentié nam bij zijn eigen pa
tiënten met acusticustumor geen merkbare verandering in de polsfrequen
tie waar en hij verwijst tevens naar een publicatie van Stanilowski, die 
uitdrukkelijk vermeldt, dat bij 40 door hem waargenomen patiënten van 
een brughoektumor slechts zes maal polsverlangzaming voorkwam en dat in 
vier gevallen zelfs een tachycardie bestond. Ook Cassirer vermeldt, dat meest
al tachycardie bestaat. Stenvers nam eveneens bij één van zijn patiënten met 
brughoektumor polsversnelling waar. Hij merkt op: ‘Men zou verwachten, 
dat bij tumoren der achterste schedelgroeve, tengevolge van den daardoor 
veroorzaakten hoogen hersendruk, de pols langzaam zou worden. Het tegen
deel is echter waar. Meestal vertoont de pols geen merkbare veranderingen 
en dikwijls is hij versneld’. En verder: ‘Het afwezig zijn van een zgn. druk- 
pols pleit zeker niet tegen een bruggehoektumor’. Het is in de loop der 
jaren door klinische ervaring wel duidelijk geworden, dat de vroeger vaak 
verdedigde opvatting, dat algemene intracraniële drukverhoging met bra- 
dycardie gepaard gaat, niet houdbaar is. Biemond meent, dat constante 
bradycardie eerder wijst op een abcessus cerebri dan op een tumor cerebri. 
Wat de brughoektumor betreft toont de ervaring dus, dat tachycardie 
hierbij niet ongewoon is.

Meyer was van mening, dat de infratentoriële tumoren hypertensie ver
oorzaken, waarschijnlijk door aantasting van de vasomotore centra in de 
medulla oblongata. Hij vond bij 33 patiënten uit een serie van 64 gevallen 
van acusticustumoren de diastolische bloeddruk boven de 100 mm kwik. 
Ook Edwards en Paterson vonden in hun serie in 44% de bloeddruk ver
hoogd, overeenkomstig de juist genoemde norm van Meyer. De betekenis 
van deze waarneming zal echter alleen kunnen worden bepaald wanneer 
een controlegroep met eenzelfde leef tijdsspreiding wordt onderzocht. Vóór 
de tijd van de geperfectioneerde narcosemaatregelen, waarover wij thans be
schikken, was een dergelijke hypertensie een factor, die op het operatieve 
resultaat van grote invloed kon zijn.
Reukstoornissen. Bij toestanden van ernstige intracraniële drukverhoging 
treden ook reukstoornissen op. Dit komt ongeveer in 10% van de gevallen 
voor. In Cushing’s serie, waarbij vele patiënten in een vergevorderd stadium 
van de ziekte ter behandeling kwamen, bedroeg dit zelfs meer dan 15%■ 
Cushing noemt in dit verband de opvatting van Muskens, die meende, één 
en ander te kunnen verklaren door drukeffect van de verwijde derde ventrikel 
op de reukzenuwen. Cushing zelf gaf er een andere verklaring aan. Hij 
meent nl., dat de reukstoornis ontstaat door afknikking van de tracti 
olfactorii op de rand van de dura tussen de processus clinoideus anterior 
van de sella turcica. Wanneer er tevens verwijding van de sella bestaat zou 
dit tot een misleidende symptomatologie aanleiding kunnen geven, zoals 
hij zelf bij een patient kon waarnemen.
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Mills sprak van een stuwings-olfactorius, naar analogie van de stuwings- 
papil en het stuwingslabyrinth. Interessant is de waarneming van List, 
die in zijn serie van acusticustumoren in 4% ‘uncinate fits’ waarnam. Dit 
betrof grote tumoren, die door de incisura tentorii groeiden en direct druk 
uitoefenden op het rhinencephalon.

De secundaire druk verschijnselen tengevolge van hydrocephalus internus 
kunnen een belangrijke plaats in de symptomatologie innemen.

Biemond observeerde een patient bij wie zich een secundaire sellaver- 
groting met typische dystrophia adiposo-genitalis en binasale hemianopsie 
ontwikkelden. De temporale bovenquadranten van de gezichtsvelden bleven 
gespaard. Ook dit is een sprekend voorbeeld van de misleidende sympto
matologie, welke bij een acusticustumor kan voorkomen.

Eigen waarneming. Het resultaat van het onderzoek van onze eigen serie 
laat zich als volgt samenvatten: Bij 40 patiënten (67%) bestonden stuwings- 
papillen, in enkele gevallen gepaard gaande met zeer slechte visus en pa- 
pilatrophie. Braken werd door veertien patiënten in de anamnese aan
gegeven. Slechts twee maal was dit de eerste klacht, meestal trad dit 
symptoom pas laat in het ziektebeloop op.

Wat betreft de polsfrequentie, werden er bij een 30-tal patiënten uit onze 
serie geen duidelijke afwijkingen van de norm vastgesteld; met name waren 
er geen patiënten, die een bradycardie toonden. Wel was er bij enkele pa
tiënten een polsfrequentie, die over langere tijd gecontroleerd, varieerde 
tussen 80 en 100 per minuut, zonder dat daarvoor een oorzaak kon worden 
aangetoond. In onze serie kwamen slechts enkele patiënten voor, bij wie de 
bloeddruk afweek van de norm. Hiervoor kon bij algemeen somatisch onder
zoek in alle gevallen een verklaring worden gevonden.

Bij twee patiënten werden reukstoornissen waargenomen; één patient 
bleek reeds jaren voordat de eerste symptomen van het intracraniële proces 
zich manifesteerden te hebben opgemerkt, dat hij slecht kon ruiken, bij de 
andere patient was de reukstoornis inderdaad gedurende de ziekte ontstaan. 
Bij deze laatste patient bestonden er duidelijk verschijnselen van intracraniële 
drukverhoging en werd bij operatie een zeer grote acusticustumor gevonden.

Abducensparese kwam in onze serie slechts twee maal voor. Bij beide 
patiënten waren er aanwijzingen voor ernstige intracraniële drukverhoging 
en bij operatie werd inklemming van de cerebellumtonsillen in het foramen 
magnum gevonden.

Wat de bevindingen bij operatie betreft, kan nog worden vermeld, dat 
bij zes patiënten inklemming van de cerebellumtonsillen in het foramen 
magnum werd aangetroffen. Slechts bij twee patiënten werden vóór de 
operatie duidelijke klinische verschijnselen van inklemming gevonden. Bij 
de andere patiënten waren de tonsillen dus wel caudaalwaarts verplaatst, 
doch kon men klinisch niet van inklemming spreken.
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NERVUS FACIALIS

‘Het gedrag van de facialismusculatuur bij de bruggehoektumoren is één 
der moeilijkste en meest aantrekkelijke vraagstukken’, merkt Stenvers (1920) 
in zijn dissertatie op. In tegenstelling tot wat men op grond van de ana
tomische verhoudingen bij de brughoektumoren en vooral het acusticus- 
neurinoom verwachten zou, is de N. facialis in een betrekkelijk beperkt 
aantal gevallen in zijn functie gestoord en dan meestal nog in lichte mate. 
Stenvers wijst ook op de door Lasarew aangegeven eigenaardigheden van 
de facialisparese bij brughoektumoren. Lasarew vond nl. bij tumorenvan 
de achterste schedelgroeve en met name van de brughoektumor verminde
ring van de functie in het ene deel van de facialismusculatuur naast een 
versterking in het andere deel. De vermindering zou, zowel wat de emo
tionele als de willekeurige bewegingen betreft, in het onderste deel van de 
facialismusculatuur gezeteld zijn, en de versterking in het bovenste deel. 
Stenvers vond bij een paar van door hem waargenomen gevallen van brug
hoektumoren ook enkele opmerkelijke stoornissen, b.v. een lichte contrac
tuur in het bovenste deel van de facialismusculatuur naast een parese in 
het onderste deel (geval II); in een ander geval een stoornis, zoals door 
Lasarew werd beschreven. Deze eigenaardigheden in de facialismusculatuur 
vindt men in de literatuur zelden beschreven.

Wel zegt Jumentié, dat de facialisparese bij het acusticusneurinoom 
meestal in de onderste tak het duidelijkst is. Belangrijk is ook, dat Sten
vers opmerkt: ‘Het spreekt vanzelf, dat we niet enkel met drukwerking 
van de tumor op den facialis-stam rekening moeten houden. De rekking 
van de medulla en van den contra-lateralen facialis zal op het klinische 
beeld een grooten invloed uitoefenen’. Deze laatste opmerking is ook van 
betekenis in verband met het optreden van dubbelzijdige facialisparese bij 
brughoektumoren. Stenvers meent dat dit inderdaad kan voorkomen en 
vermeldt een geval (V) waarbij een rechtszijdige brughoektumorbestond 
met verminderde onwillekeurige bewegingen in de homolaterale en ver
minderde willekeurige bewegingen in de contralaterale facialismusculatuur. 
In de literatuur vindt men deze contralaterale facialisparesen slechts zelden 
vermeld. Edwards en Paterson zagen dit in een serie van 157 patiënten 
slechts bij drie patiënten, terwijl één patient beiderzijds een facialisparese 
had. Ook Pool en Pava namen in hun serie van 122 patiënten slechts twee 
maal een contralaterale facialisparese waar en één maal een dubbelzijdige 
facialisparese.

Wanneer de facialisparese slechts gering is, hetgeen bij acusticustumoren 
vaak het geval is, is het optreden van een contractuur ongewoon; hoog
stens ontstaat een licht paretische contractuur. Daarentegen is een con
tinue spastische contractuur in een licht paretische facialismusculatuur waar
genomen bij tumoren van de hersenstam en wel voor het eerst door Ras-
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dolski in 1935. Deze beschreef dit nl. bij tumoren van het tegmentum pontis.
Daarbij bestond soms tevens homolateraal aan de facialiscontractuur 

een spastische contractuur van de kauwmusculatuur. Rasdolski vermeldt, 
dat hij dit symptoom niet eerder in de literatuur had gevonden. Hij zag 
dit nooit bij brughoektumoren. Kort geleden werd dit symptoom ook be
schreven door Sogg, Hoyt en Boldrey (1963) naar aanleiding van een drie
tal patiënten met tumoren van de hersenstam, waarvan twee gevallen bij 
obductie een glioom van het caudale deel van de hersenstam te zien gaven. 
Zij merken op, dat in de meer recente literatuur over brughoektumoren dit 
symptoom nooit wordt vermeld en zien het ook als een belangrijk differen- 
tieel-diagnosticum tussen brughoektumoren en hersenstamtumoren.

Naast facialisparese wordt in enkele gevallen een facialistic of inter
mitterende facialis-spasme vermeld. Bouttier schreef in 1923: ‘toutes les 
fois oü un hémispasme facial apparait entre 45 et 60 ans, sans raison, il 
convient de rechercher avec un grand soin et d’une fagon fine, si ce spasme 
n’est pas du ä un petit fibrogliome ponto-cérébelleux’. Pool en Pava (1957), 
die een overzicht gaven van de symptomatologie van enkele grote, door 
anderen gepubliceerde series van acusticustumoren, vermelden, dat in 3% 
facialisspasme voorkomt, een enkele maal gecombineerd met een homo- 
laterale facialisparese. Het is dus betrekkelijk zeldzaam. Deze ‘hémispasme 
facial’ is meestal vooral rond de mondhoek en het oog gelocaliseerd. Een 
enkele maal wordt vermeld, dat de spasme zich uitsluitend in de voor
hoof dsmusculatuur voordeed (Moos). Cushing zag in zijn serie vier patiën
ten met intermitterende facialisspasme. In één geval (geval XXII) was de 
spasme zeer ernstig, zodat zelfs aan een Jacksonse aanval werd gedacht. 
De tumor ging in dat geval van het mediale deel van de N. acusticus uit en 
had een overwegend gliomateus karakter.

Mills beschreef in 1906 twee gevallen van ‘Tumeurs de 1’angle ponto- 
cérébelleux’ met Jacksonse epilepsie. In het eerste geval bestond er een 
‘monospasme facial’, waarbij de mond naar links getrokken werd, terwijl 
tevens trekkingen in de linker hand optraden.

In het tweede geval, eveneens met een symptomatologie van de brug- 
hoektumor, traden aanvallen op van ‘spasme facio-brachial.’ Hier begon de 
aanval eveneens met trekkingen in één mondhoek, na korte tijd gevolgd 
door clonische trekkingen in de homolaterale arm. Bij operatie werd inder
daad een brughoektumor gevonden. Ziehen (1905) vermeldt een soortgelijke 
waarneming bij een patient, bij wie bij operatie een appelgrote acusticustu- 
mor werd gevonden. Hier trad bij opwekken van de pharynxreflex een 
linkszijdige facialisspasme op, waaraan zich onmiddellijk een clonus van de 
linker arm aansloot. Deze toestand duurde ongeveer een halve minuut en 
geleek geheel op een Jacksonse epileptische aanval. Ziehen zegt, dat hij een 
enkele maal een dergelijke clonische kramp ook bij een cerebellumtumor 
heeft gezien. Een verklaring voor het optreden van deze aanvallen vindt 
men nergens vermeld.
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Zoals reeds werd opgemerkt, is de frequentie van de facialisparese bij het 
acusticusneurinoom lager dan men zou verwachten. Toch bedraagt deze 
in de verschillende series nog ongeveer 60%. In het algemeen wordt opge
merkt, dat deze functiestoornis gering is en vaak niet tot subjectieve klach
ten aanleiding geeft. Lundborg kon vaststellen, dat slechts 12% van de 
patiënten subjectieve klachten hadden, terwijl van zijn serie 60% objectieve 
afwijkingen van de facialisfunctie toonde. Facialisparese contralateraal aan 
de tumor komt, zoals reeds vermeld, zeer weinig voor (1 ä 2%). Ook bila
terale facialisstoornissen zijn uitermate zeldzaam.

Cushing heeft zich reeds bezig gehouden met het probleem van de be
trekkelijke invulnerabiliteit van de N. facialis. Bij één van zijn patiënten 
(geval XV) was de N. facialis van de normale lengte van 10 mm gerekt tot 
een dunne draad met een lengte van 50 mm zonder dat er een ernstige 
verlamming was opgetreden. Een volledige facialisverlamming is trouwens 
zeldzaam. Jumentié wees daar reeds op en zegt dat het de diagnose brug- 
hoektumor onwaarschijnlijk maakt. Ook in de recente publicaties worden 
slechts enkele waarnemingen van een volledige facialisverlamming bij 
acusticustumor vermeld (Edwards en Paterson 4%, Pool en Pava 1%). 
Het ligt voor de hand, deze betrekkelijke invulnerabiliteit te verklaren uit 
anatomische verhoudingen in de zenuw zelf. Wanneer men de anatomie 
van de N. facialis bestudeert, blijkt dat deze bestaat uit betrekkelijk dikke 
zenuwvezels, die een dikke mergschede hebben, terwijl het endoneurium 
sterk ontwikkeld is. Vergelijking van de doorsnede van de N. facialis met 
de N. acusticus op enkele millimeters afstand van de pons toont in dit 
opzicht een belangrijk verschil tussen de N. facialis en de N. acusticus.

In het chronologische schema van Cushing komt de stoornis in de N. 
facialis pas op de vierde plaats en wordt daar tegelijk vermeld met die van 
de N. trigeminus. De trigeminusstoornis treedt echter zeker eerder op en 
is ook sterker uitgesproken dan die van de N. facialis. Dit moge blijken 
uit het feit, dat er zoals in verschillende series wordt aangetoond, vrijwel 
geen facialisstoornis wordt waargenomen zonder dat reeds de N. trigeminus 
is aangetast. In dit verband is het interessant te zien, dat in het chronolo
gische schema van Edwards en Paterson faciahsstoornissen een lage plaats 
innemen en gemiddeld eerst 3.3 jaar na het eerste symptoom ontstaan, 
tegenover 1.9 jaar voor trigeminusstoornissen (zie tabel II). Ook treedt 
stoornis van de N. facialis vrijwel nooit als beginsymptoom op. Bij het 
eerder genoemde geval van Cushing, waarbij zich als Jacksonse epilepsie 
voordoende monospasme van de facialis bestond, was dit merkwaardiger
wijze wel het geval.

Een apart probleem vormt nog de smaakstoornis. Het is opmerkelijk, 
dat in enkele publicaties het onderzoek van de smaak niet wordt vermeld. 
Cushing heeft zich met dit probleem wel degelijk bezig gehouden; hij vond 
bij 16 van zijn 30 patiënten een smaakstoornis, die zich niet altijd bepaalde 
tot het homolateraal aan de tumor gelegen | gedeelte van de tong, doch in
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enkele gevallen de gehele homolaterale tonghelft betrof. Cushing verdedigde 
de opvatting van Lussana (1869), die op grond van klinische en experimen
tele waarnemingen aannam, dat de smaakvezels via de chorda tympani 
naar het ganglion geniculi verliepen en dan via de N. intermedins naar de 
pons (frontale deel van de tractus solitarius) en verwierp dus de opvatting 
van Schiff (1867), die op grond van dierexperimenten de opvatting ver
dedigde, dat de smaakprikkels via de chorda tympani het ganglion geniculi 
bereikten en dan via de N. petrosus superficialis major naar het ganglion 
sphenopalatinum werden geleid, om dan met de tweede trigeminustak in 
de pons te treden. Latere onderzoekingen van Schwartz en Weddell (1938) 
toonden aan, dat doorsnijding van de N. petrosus superficialis major tijdelijk 
of blijvend smaakstoornissen van het voorste f deel van de tong kunnen 
veroorzaken. Daardoor blijft de weg, waarlangs de smaakgeleiding gaat, 
voor sommige onderzoekers nog discutabel.

In ons land heeft Ariens Kappers een grondige studie gemaakt betreffende 
het probleem van de smaakgeleiding. Op grond van een vergelijkend ana
tomisch onderzoek kwam hij tot de conclusie, dat de smaakgeleiding van 
het voorste deel van de tong tot de functie van de N. facialis behoort. Neu- 
rochirurgische ervaringen toonden aan, dat doorsnijding van de N. facialis 
centraal van de chorda tympanie een blijvend smaakverlies van het voorste 
deel van de tong veroorzaakte. Verjaal kon op grond van waarnemingen bij 
achttien patiënten met een laesie van de N. facialis van bekende localisatie 
vaststellen, dat bij intracraniële doorsnijding van de N. facialis in alle 
gevallen een ageusie van de homolaterale tonghelft (voorste § deel) bestond.

Het onderzoek van Edwards en Paterson bij 48 patiënten van hun serie 
toonde aan, dat elf patiënten een intacte smaak hadden, doch 37 patiënten 
hadden smaakstoornissen, waarvan slechts 8 met intacte facialisfunctie. 
Dit alles pleit voor de opvatting, dat de smaak inderdaad via de N. inter- 
medius wordt geleid, doch de laatstgenoemde acht gevallen doen de vraag 
rijzen, of de N. intermedius door de compressie van de tumor te weinig 
getroffen was om smaakstoornissen te geven, of dat hiervoor een weg voor 
smaakgeleiding bestond, die niet via de N. intermedius verliep. De eerste 
opvatting lijkt het meest waarschijnlijk, omdat, zoals wij zagen, de facialis- 
parese in vele gevallen gering is en het daarom zeer wel mogelijk is, dat 
ook de smaak weinig of in het geheel niet is gestoord. Van de series, die wij 
hier ter sprake hebben gebracht, zijn alleen die van Cushing (30 patiënten), 
Lundborg (300 patiënten) en Pool en Pava (122) in haar geheel op smaak
stoornissen onderzocht. Pool en Pava vonden smaakstoornissen bij slechts 
14%, terwijl Lundborg bij 11% subjectieve klachten van smaakstoornissen 
Waarnam, waarvan één patient smaakhallucinaties had, en bij een andere 
patient de smaakvermindering het beginsymptoom was. Bij nauwkeurig 
onderzoek vond hij echter bij 36% afwijkingen van de smaakwaarneming. 
Hij meent, dat dit onderzoek van groot belang kan zijn voor de diagnostiek. 
Het zou o.i. vooral bij de vaak geringe stoornissen, die zich bij acusticustu-
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moren in de motorische functie van de N. facialis kunnen voordoen, tot 
een belangrijke aanvullende waarneming kunnen leiden.

Eigen waarneming. Wat betreft het resultaat van het onderzoek van de 
60 patiënten uit onze eigen serie kan het volgende worden opgemerkt. 
Slechts in de anamnese van acht patiënten werden klachten genoemd, die 
aan een functiestoornis van de N. facialis moesten worden toegeschreven. 
Driemaal waren dit klachten, die samenhingen met een spasme van de 
facialis, in drie andere gevallen werden smaakstoornissen waargenomen. 
Slechts enkele patiënten hadden zelf waargenomen, dat er een functiestoornis 
van de gelaatsmusculatuur was opgetreden. Wat betreft de plaats, die deze 
facialisstoornis in de chronologische ontwikkeling van het ziektebeeld bij 
de betreffende patient innam, kan worden vastgesteld, dat dit nooit de 
eerste klacht was, doch meestal de vierde of vijfde klacht in de anamnese.

Tegenover dit geringe aantal patiënten, dat in de anamnese facialis- 
stoornissen aangaf, staan de bevindingen bij het onderzoek. Hierbij toonden 
30 patiënten (50%) een stoornis in de functie van de N. facialis. De om
schrijving, die aan deze verschijnselen werd gegeven kan als volgt worden 
gerubriceerd:

zeer lichte facialisparese 10
lichte facialisparese 12
duidelijke facialisparese 8 (waarvan 2 een paralyse toonden).

Bij zeven patiënten werden smaakstoornissen waargenomen, meestal uit
sluitend van het voorste f gedeelte van de homolaterale tonghelft, doch 
in enkele gevallen was deze begrenzing niet aanwezig of niet vast te stellen. 
Éénmaal bestond een smaakstoornis van het voorste f gedeelte van de tong
helft homolateraal aan de tumor, zonder dat een parese van de N. fa
cialis werd waargenomen.

Acht patiënten hadden een intermitterende spasme van de N. facialis, 
ook hiervan bestond bij één patient een intacte facialisfunctie.

Eén patient met een parese van de facialis toonde een uitvalstype dat 
ongeveer overeenkwam met dat, zoals door Lasarew werd beschreven. Er 
was nl. een contractuur in de voorhoofdsmusculatuur; aan dezelfde zijde 
bestond een verminderde facialisfunctie bij emotionele motoriek. Wille
keurig aanspannen van de spieren gaf geen verschil tussen rechts en links 
te zien.

Bij ons materiaal kwam niet tot uitdrukking, dat de facialisparese bij de 
acusticustumor zich voornamelijk in een bepaald gedeelte van de N. facialis 
voordoet. In vele gevallen was er een globale facialisparese, in enkele ge
vallen was voornamelijk de mondtak aangedaan, doch bij een ongeveer 
gelijk aantal patiënten lag het accent ook op de oogtak. Wel komt duidelijk 
naar voren, dat wanneer er een parese van de facialis is, de mondtak altijd 
in de parese is opgenomen. Wat betreft de patiënten, die bij het onderzoek 
gen intacte facialisfunctie hadden, kan nog worden opgemerkt, dat in drie
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gevallen een electromyografisch onderzoek van deze normaal functio
nerende facialismusculatuur werd verricht. Ook dit onderzoek gaf geen 
innervatiestoornissen te zien.

Wanneer wij het resultaat van dit onderzoek overzien, blijkt dus, dat 
de facialisparese inderdaad slechts in een betrekkelijk klein percentage bij 
acusticustumoren wordt waargenomen. Bovendien is de stoornis meestal 
zeer licht tot licht te noemen. Slechts twee patiënten hadden een facialispara- 
lyse. Ook blijkt uit dit overzicht, dat smaakstoornis kan voorkomen, zonder 
dat er een parese van de facialis bestaat. Het is dus van belang, dit onderzoek 
nauwgezet bij de diagnostiek van acusticustumoren of brughoektumoren 
in het algemeen op te nemen. Het betrekkelijk geringe aantal patiënten 
in onze serie, waarbij smaakstoornissen werden gevonden, hangt o.i. ook 
samen met het feit, dat het onderzoek waarschijnlijk niet regelmatig of 
volledig is verricht.

OOGSPIERVERLAMMINGEN

Dubbelzien is een symptoom, dat, zo het al bij acusticusneurinomen voor
komt, betrekkelijk laat optreedt; volgens de tabel van Edwards en Paterson 
gemiddeld 3.2 jaar na het eerste symptoom. Het is dus voor de diagnostiek 
van acusticusneurinomen niet van primair belang, hoewel het een belang
rijk differentieel diagnosticum is ten opzichte van tumoren van de hersen
stam, waarbij het een frequent voorkomend en vroeg symptoom is.

Bij het acusticusneurinoom berust het dubbelzien meestal op een ab- 
ducensparese. Cushing vond in zijn serie van 30 patiënten 20 gevallen met 
dubbelzien, waarvan elf een abducensparese toonden. Opmerkelijk is, 
dat er soms een lichte abducensparese als voorbijgaand verschijnsel in het 
begin van de ziekte kan voorkomen; een verklaring hiervoor is moeilijk te 
vinden. Cushing heeft reeds opgemerkt, dat de abducensparese, in tegen
stelling tot de uitval van andere hersenzenuwen meestal Verdwijnt na 
operatieve verwijdering van de tumor. Hij meent dan ook, dat de N. abdu- 
cens niet direct door de tumor gecomprimeerd wordt, maar dat er een ver
plaatsing van de pons optreedt, waardoor de N. abducens door de over
kruisende takken van de A. basilaris, met name de arteria cerebelli inferior 
anterior als het ware wordt gestranguleerd. Cushing heeft dit mechanisme 
beschreven bij cerebellumtumoren (1911).

Het fluctuerende karakter van de diplopie pleit zijns inziens ook voor 
een dergelijke genese. Soms is de abducensparese dubbelzijdig, meestal 
overweegt de stoornis homolateraal aan de tumor.

Collier en ook Wolff wezen op de betekenis van de algemene intracraniële 
drukverhoging voor het ontstaan van abducensparese. De zenuw zou daarbij 
door caudaalwaartse verplaatsing van de hersenstam aan tractie worden 
blootgesteld of afgeknikt worden over de apex van het rotsbeen. Deze
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theorie zou volgens sommige auteurs zeer aanvaardbaar zijn, omdat de 
abducensparese meestal tegelijkertijd optreedt met verschijnselen van 
algemene intracraniële drukverhoging. In de serie van Graf van 38 on
derzochte patiënten, kwam in negen gevallen een lichte abducensparese 
voor, waarvan acht maal homolateraal aan de tumor.

Edwards en Paterson vonden in hun serie in 20% een abducensparese, 
waarvan meer dan de helft homolateraal aan de tumor. Juist genoemde 
waarnemingen zijn enigszins in tegenspraak met de ervaringen van andere 
onderzoekers. Zo vonden Pool en Pava slechts acht patiënten met abducens
parese in hun serie van 122 patiënten, terwijl Biemond naar aanleiding 
van de waarnemingen in zijn serie opmerkt: ‘Men mag dus zeggen, dat 
in het algemeen abducensparese niet bij het beeld van een acusticusneuri- 
noom behoort.’

Alle onderzoekers zijn het er wel over eens, dat een stoornis van de 
N. oculomotorius of van de N. trochlearis bij acusticusneurinomen uiter
mate zeldzaam is. Meestal ontstaat deze dan pas zeer laat in het ziekte
beeld en is van geringe betekenis voor de diagnostiek.

Eigen waarneming. Het resultaat van het onderzoek in eigen serie is hier 
zeer in het kort samen te vatten. Bij twee patiënten werd een duidelijke 
abducensverlamming waargenomen. Beide patiënten hadden verschijnselen 
van intracraniële drukverhoging; bij operatie werd inklemming van de 
cerebellumtonsillen in het foramen magnum aangetroffen. Men is geneigd, 
de abducensuitval in dergelijke gevallen aan de verhoogde intracraniële 
druk toe te schrijven. Wat dit laatste betreft, is het vermeldenswaard, 
dat bij bovengenoemde twee patiënten de abducensparese zich in beide 
gevallen voordeed aan de zijde, waar ook de tumor gelocaliseerd was.

Bij twee andere patiënten was het twijfelachtig, of er een abducensparese 
bestond. De beperking van de oogbewegingen imponeerde eerder als te 
zijn veroorzaakt door een beginnende blikparese.

Slechts twee van de vier bovengenoemde patiënten gaven in de anam
nese klachten over dubbelzien aan.

Uitvalverchijnselen van andere oogspierzenuwen werden in onze serie 
niet waargenomen.

de laatste vier hersenzenuwen (ix, x, XI, xii)

In het algemeen kan men stellen, dat stoornissen van deze zenuwen eerst 
optreden in het eindstadium van de ontwikkeling van de acusticustumor. 
Treedt een dergelijke stoornis vroegtijdig op, dan pleit dit eerder tegen de 
diagnose acusticustumor. Het foramen jugulare, waardoor de Nn. IX, X 
en XI uittreden, ligt betrekkelijk dicht bij de porus acusticus internus en 
een zich ontwikkelende acusticustumor zal, wanneer ze een zekere omvang
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heeft gekregen, genoemde drie zenuwen evenzeer verplaatsen en rekken 
als met de N.V en N.VII, die frontaal van de tumor gelegen zijn, het ge
val is Toch geven de eerstgenoemde drie zenuwen eerst in een later sta
dium uitvalsverschijnselen en ook hier doet zich het probleem van de 
betrekkelijke invulnerabiliteit voor (Pool en Pava). Hierbij staan vooral 
dysarthrie en dysphagie op de voorgrond. Soms bestaat heesheid. Men moet 
echter in aanmerking nemen, dat het onderzoek naar de functie van de 
N. X moeilijk is en dat tevens het onderzoek van de stembanden vaak 
niet is verricht. Sorgo beschreef de zgn. 'vagale aanvallen’, waarbij ‘flushing’, 
polsversnelling of -verlangzaming en bemoeilijkte ademhaling wordt waar
genomen. Later werden deze aanvallen bij de zgn. ‘cerebellar crises, gere
kend en Cushing wijt het aan inklemming van de tonsillen in het achter 
hoofdsgat.

Hij noemt ook reeds de moeilijkheid en vaak de onmogelijkheid om de ze- 
nuwstam- en de nucleaire laesie van de supranucleaire aandoeningen der laat
ste hersenzenuwen van elkaar te differentiëren. Zijns inziens leveren de uit
valsverschijnselen van de laatste hersenzenuwen slechts bij uitzondering 
bijdragen tot het stellen van de diagnose acusticustumor. Bovendien vormde 
het optreden van slik- en spraakstoornissen van het bulbaire type in Cus
hings tijd bijna een contra-indicatie voor een operatieve ingreep omdat bij 
narcose ernstige ademhalingsstoornissen optraden. Men zou verwachten 
dat, nu de diagnostiek van de hersentumoren in het algemeen vordering 
heeft gemaakt, deze laat optredende symptomen van de acusticustumor 
minder frequent zouden worden waargenomen. Enkele van de later gepu
bliceerde series zouden dit moeten bevestigen, doch in een goed onderzochte 
en gedocumenteerde serie als die van Lundborg blijken stoornissen van 
één of meer van de laatste hersenzenuwen in 104 gevallen voor te komen, 
hetgeen ruim 34% betekent. Lundborg vond voornamelijk stoornissen in 
de N. glossopharyngeus (76 patiënten). Dan volgen 44 patiënten met stoor
nissen van de N. hypoglossus, terwijl slechts in vier gevallen stoornissen 
van de N. vagus bestonden, waarvan in drie gevallen de N. recurrens aan
getast was. De N. accessorius was in vier gevallen gestoord. Vrijwel altijd 
was de uit val homolateraal aan de tumor. Waarschijnlijk hangt het resul
taat van dit onderzoek samen met het feit, dat Lundborg otoloog is en hij 
dus nauwkeurig de functie van deze zenuwen heeft onderzocht. Anderzijds 
is toch enige voorzichtigheid geboden wat betreft de waarde, die men aan 
de waarnemingen van Lundborg mag toekennen. Cushing wees er reeds 
op, dat het voor symptomen als dysphagie en dysarthrie vaak onmogelijk 
is, vast te stellen, of deze door een medullaire laesie of een perifeer neura
le laesie veroorzaakt zijn. Ook het opvallend groot aantal patiënten met 
aandoeningen van de N. hypoglossus wekt verwondering. Hier rijst de vraag, 
of door Lundborg wel voldoende rekening is gehouden met de reeds door 
Cushing genoemde problemen bij de beoordeling van de functie van de 
N. hypoglossus, wanneer tevens motorische trigeminusstoornissen bestaan
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(in Lundborgs serie bestonden deze bij 34 patiënten!). Door een éénzijdige 
uitval van de Mm. pterygoideï wijkt de onderkaak bij openen van de mond 
naar dezelfde kant af. Bij de opdracht de tong uit te steken treedt de tong 
dus uit de mediaanlijn van het gelaat. ‘This is a common source of confusion 
in the recorded results of the cerebral nerve examination’, merkt Cushing 
op. Het ongewoon grote aantal patiënten in de serie van Lundborg, die 
afwijkingen van de N. hypoglossus hadden, zou wel eens daaraan geweten 
moeten worden. Ook andere onderzoekers hebben nl. aangegeven, dat aan
doeningen van de laatste vier hersenzenuwen en met name de N. glosso- 
pharyngeus en de N. hypoglossus, betrekkelijk zeldzaam zijn. In de serie 
van Nielsen (130 patiënten) bestond er slechts in 5% een aandoening van 
de N. glossopharyngeus of vagus. Cushing vermeldt, dat zeven patiënten 
in zijn serie afwijkingen van de N. hypoglossus toonden, doch dat daarvoor 
in zes gevallen bovengenoemde verklaring moest worden gegeven. Ook 
Edwards en Paterson zijn voorzichtig bij de interpretatie bij hun waar
neming van zeven gevallen van stoornissen van de N. hypoglossus: Tt is 
by no means certain that the 12th cranial nerve was unequivocally affected 
in all 7 patients, for in 3 of them there was definite weakness of the trige
minal musculature in the same side.’ Volgens Brunner zouden de tumoren 
die van het mediale deel van de acusticus uitgaan, vaker en ook eerder 
stoornissen van de caudale hersenzenuwen geven. Graf meende, dit aan de 
hand van zijn materiaal te kunnen bevestigen.

Tenslotte kan hier nog worden opgemerkt, dat, indien zich reeds bij de 
eerste symptomen die wijzen op een acusticustumor tevens stoornissen van 
meerdere caudale hersenzenuwen voegen, men eerder rekening moet houden 
met de mogelijkheid, dat er een ‘centrale neurofibromatose’, c.q. ziekte 
van Von Recklinghausen bestaat; dit te meer wanneer het een jeugdig in
dividu betreft.

Eigen waarneming. Het resultaat van het onderzoek van onze eigen serie 
toont eveneens, dat stoornissen van de vier laatste hersenzenuwen slechts 
bij een gering aantal der patiënten werden waargenomen. Bij drie patiënten 
bestonden slikstoornissen; twee daarvan hadden een eenzijdige parese van 
de pharynxboog, bij één patient werd een parese van de tongmusculatuur 
waargenomen.

Bij zeven patiënten bestonden spraakstoornissen. Zoals reeds bij de be
spreking van de cerebellaire verschijnselen werd opgemerkt, had deze 
spraakstoornis, die als dysarthrie werd gekwalificeerd, bij zes patiënten de 
kenmerken van de zgn. cerebellaire spraakstoornis. Bij één patient bestond 
heesheid; er werd een stembandverlamming aan de zijde van de tumor 
vastgesteld. Deze laatstgenoemde patient had bovendien aan dezelfde zijde 
een abducens-, een accessorius- en een hypoglossusparese. Er werd een 
grote, mediaal gelegen tumor gevonden, die tot bij het foramen magnum 
reikte.
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STOORNISSEN VAN ‘DE LANGE BANEN’

Ook dit zijn verschijnselen, die meestal in een vergevorderd stadium van 
ontwikkeling van de tumor voorkomen. Vrijwel alle onderzoekers vermelden 
dat het meestal om geringe stoornissen gaat: eenzijdige hyperreflexie, 
(soms met pathologische reflexen, vooral de reflex van Babinski); pa- 
raesthesieën; lichte stoornissen van de sensibiliteit. De motorische stoor
nissen kunnen homolateraal of contralateraal van de tumor voorkomen. 
In het eerste geval hangt dit samen met de verplaatsing, van de hersenstam, 
waardoor druk op de contralaterale corticospinale banen ter plaatse van 
het tentorium cerebelli of het foramen magnum ontstaat (Garcin, Hilpert), 
en in het tweede geval met directe druk van de tumor tegen de 
homolaterale cortico-spinale banen in de hersenstam. Voor de sensibele 
stoornissen gelden dezelfde verklaringen. Zij blijken vooral voor pijn- en 
temperatuurzin te bestaan (Edwards en Paterson, Pool en Pava). De in
tensiteit van deze stoornissen is soms wisselend, vaak zijn ze ook bilateraal 
en verraden zich, wat de motorische stoornissen betreft, slechts door een 
machteloos gevoel in de benen. Mictiestoornissen zijn zeldzaam.

Ziehen vermeldt, dat soms de facialismusculatuur bij de eenzijdige cor
ticospinale stoornissen mede aangedaan is, volgens het supra-nucleair pare- 
tische type. Bij de eenzijdige stoornissen van de sensibiliteit blijft het 
trigeminusgebied als regel vrij, voor zover dit niet reeds op grond van aan
tasting van de perifere zenuw gestoord is. De frequentie van het voorkomen 
van bovengenoemde stoornissen bij acusticustumoren—te oordelen naar de 
mededelingen in de literatuur—ligt voor de motorische stoornissen op ca. 
15%, voor de sensibele op ca. 3%.

Deze verschijnselen van de lange banen hebben voor de diagnostiek van 
het acusticusneurinoom slechts geringe betekenis. Ze treden eerst laat op 
en hun aanwezigheid bewijst meestal dat de tumor reeds een grote om vang 
heeft bereikt. Bij de differentiële diagnostiek van brughoektumoren ten op
zichte van tumoren van de hersenstam zijn deze verschijnselen wel van 
belang, omdat ze bij de laatstgenoemde meestal sterker uitgesproken zijn.

Eigen waarneming. Het onderzoek van de patiënten in onze eigen serie 
leverde slechts bij een beperkt aantal (tien patiënten) aanwijzingen van 
stoornissen van de lange banen. Bij twee patiënten manifesteerde zich dit 
met lichte, inconstant aantoonbare reflexverschillen; zes patiënten toonden 
duidelijke reflexverschillen van de extremiteiten of verschijnselen van zgn. 
pyramidale parese. Bij vier van de laatstgenoemde zes patiënten waren 
deze stoornissen aanwezig aan de homolateräle zijde, bij de twee andere 
Patienten aan de contralaterale zijde van de tumor.

Sensibiliteitsstoornissen van de romp kwamen slechts bij twee patiënten 
voor; één van hen toonde een vrijwel volledige sensibiliteitsstoornis over
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de contralaterale lichaamshelft, bij de andere bestond er uitsluitend een 
zone van hypalgesie, reikend van Th. 5 tot Th. 11.

PSYCHISCHE STOORNISSEN

Er zijn vele publicaties over de symptomatologie van de acusticus- 
tumoren, waarbij men, wat betreft de psychische symptomen, die daarbij 
kunnen voorkomen, volstaat met een opmerking over de bewustzijns
graad.

Een fraai overzicht over de psychische stoornissen, die bij tumoren van 
de pons, pedunculi cerebri en de brughoek kunnen voorkomen, vindt men 
bij Schuster (1902). Hij verzamelde mededelingen dienaangaande uit oude 
literatuur en merkt op, dat het meestal ‘einfache geistige Schwächezu
stände’ zijn. Wanneer men de beschrijving hiervan leest, blijkt, dat het 
om lichte geheugen- en inprentingsstoornissen gaat met bradyphrenie en 
een toestand van licht verlaagd bewustzijn tot slaapzucht. De stemming 
is meestal depressief gekleurd, doch men mist sterke affect-toestanden. 
Tijdens de bewustzijnsdaling kunnen ‘Visionen’ voorkomen, doch ook dit 
zijn ‘nicht sehr ausgesprochene, sondern mehr farblose Delirante Formen,’ 
zoals Schuster opmerkt.

Echte hallucinatoire verwardheidstoestanden komen vrijwel niet voor. 
Wanneer dit wel het geval is, meent Schuster, dat dit het gevolg is van 
‘Fernwirkung’ door de tumor op de grote hersenhemispheren als gevolg van 
de hydrocephalus internus. Zoals gezegd, was de stemming meestal licht 
depressief (‘gemütliche Depressionszustand’) Manisch gekleurde toestanden 
worden slechts zelden vermeld. Bij de twee gevallen, die Schuster in de litera
tuur vond, waarbij dit wel het geval was, bleek een andere oorzaak voor 
dit psychische toestandsbeeld verantwoordelijk te moeten worden gesteld, 
nl. resp. een tweede tumor in de grote hersenhemispheer en een familiale 
belasting met psychosen. Ook andere in de literatuur vermelde expansieve 
verwardheidstoestanden bleken meestal gecompliceerde gevallen te zijn, b.v. 
een combinatie met neurolues (Westphal).

Trachten wij bovengenoemde psychische toestanden in de heden gel
dende terminologie te rangschikken, dan zou men kunnen spreken van 
‘deterioratie’, waarbij het dan meer gaat om een instrumentele stoornis van 
de intelligentie. Rümke spreekt van een stoornis van de praecondities van 
het intelligent functioneren. Dit leidt tot gestoorde vitaliteit, initiatief- 
vermindering, concentratiestoornis, vertraagd tempo (bradyphrenie) en 
tevens tot onvermogen tot affectieve integratie.

Deze psychische, veranderingen kennen wij ook in het kader van het 
encephalopathisch syndroom, hetgeen niet impliceert, dat men hier reeds 
van dementie behoeft te spreken. Het zijn vaak reversibele stoornissen, 
hetgeen ook overeenkomt met het feit, dat met succes geopereerde patien-

126



PSYCHISCHE STOORNISSEN

ten met een acusticusneurinoom weer tot een normaal psychisch functio
neren kunnen geraken.

Ziehen meende, dat de psychische symptomen bij acusticustumor in 
wezen niet anders zijn dan welke bij andere hersentumoren kunnen voor
komen. Hij noemt ‘Schwerbesinnlichkeit, Denkhemmung und Mangel an 
Initiativ’. Jumentié sprak van ‘puérelisme, avec affaiblissement intellec- 
tuel, torpeur, inertie de la volonté, quelque fois automatisme ambulatoire’. 
Cushing merkte op, dat meerdere patiënten in zijn serie geestelijke inactivi
teit en geheugenstoornissen toonden, hetgeen door de patient zelf vaak 
eerst duidelijk werd aangegeven, wanneer hij na de operatie weer normaal 
intelligent functioneerde. Hij meent, dat de stoornis samenhangt met de 
algemene intracraniële drukverhoging en beschouwt ze dan ook als ‘so 
called frontal lobe symptoms’.

Het is opmerkelijk, dat Stenvers juist de hypomane stemming vermeldt 
als zijnde geen zeldzaamheid bij brughoektumoren: ‘Maniakale toestanden 
worden van verschillende zijden beschreven’. Hij noemt o.a. mededelingen 
van Winkler (1891) en Hermanides (1894). Winklers patient leed aan dwang- 
lachen, hetgeen niet direct met een maniakale toestand is gelijk te stellen. 
Dit blijkt trouwens ook duidelijk uit de ziektegeschiedenis. De tumor bleek 
een endothelioma van het tentorium te zijn; waarschijnlijk was het dwang- 
lachen een pseudobulbair verschijnsel, want er bestond ook een zeer sterk 
verhoogde masseterreflex.

De patient van Hermanides was een 53-jarige dame. De ziektegeschiede
nis die Hermanides geeft begint met de vermelding: ‘Maniakale persoonlijk
heid’; later vermeldt hij: ‘Behalve de loquaciteit blijken noch in de 
psychische, noch in de somatische functie afwijkingen van grovere aard te 
bestaan’. De zeer uitvoerige ziektegeschiedenis biedt ook verder geen duide
lijke aanwijzingen voor een directe samenhang van de psychische toestand 
met de bestaande tumor cerebri. Bovendien moet hier de diagnose brug- 
hoektumor, althans in engeren zin, ernstig in twijfel getrokken worden. 
Inderdaad werd in de brughoek een tumor gevonden, maar het anatomisch 
onderzoek wees op een infiltrerende groei, die zelfs tot in het voorste deel 
van de corpora quadrigemina reikte. De beschrijving van de microscopisch- 
anatomische bevindingen geeft duidelijke aanwijzingen, dat er een glioom 
van de pons bestond.

De patient, die Stenvers zelf beschrijft (geval III) bleek inderdaad in een 
hypomane stemming te verkeren, doch de psychische alteratie nam nooit 
de vorm aan van een echte maniakale toestand en men zou deze dan ook 
heter kunnen bestempelen als euphorie. Deze toestanden vindt men een 
enkele maal meer in de literatuur vermeld (Graf). List meent, evenals 
Hilpert, dat de psychische stoornissen het gevolg zijn van hydrocephalus 
internus, die bij de acusticustumor als complicatie kan optreden. Ook Bailey 
wijt de verschijnselen van apathie en initiatiefarmoede hieraan. Lundborg 
vond psychische veranderingen in 70 gevallen (23% van zijn serie): meestal
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lichte deterioratie met geheugenverlies voor recente gebeurtenissen; in 
andere gevallen lichte bewustzijnsstoornis en initiatiefverjies. Bij vier van 
zijn patiënten waren de psychische veranderingen het eerste symptoom, 
waarbij één patient een verwardheidstoestand met grootheidswaan toonde 
van het type zoals bij dementia paralytica wordt gezien. Dit ziektebeeld 
werd ook een enkele maal door andere onderzoekers waargenomen (Ju- 
mentié).

Samenvattend kan men zeggen, dat de psychische stoornissen bij tumoren 
in de brughoek geen specifiek karakter dragen. Dit is ook de mening van 
onderzoekers als Baruk en Walther Büel, die monografieën hebben gewijd 
aan de psychische stoornissen bij hersentumoren. Baruk brengt de psy
chische stoornissen in verband met de bestaande intracraniële drukverho- 
ging en merkt op, dat het meestal om toestanden van apathie en verlaging 
der intellectuele functies gaat, terwijl nu en dan verwardheidstoestanden 
kunnen voorkomen. Walther Büel spreekt van een ‘psychisches Lähmungs
syndrom, ’ waarbij de bewustzijnsdaling primair is en dientengevolge een 
‘energetische und nicht eine strukturelle Störung des mnestisch intellek
tuellen Apparates besteht’. Potentieel zijn de activiteiten daarvan nog in
tact, doch door gemis aan drijfkracht treedt verminderde aandachtsconcen- 
tratie op, met als gevolg verlangzaming van het denken, ‘schwerbesinnlich- 
keit’ en snelle geestelijke vermoeibaarheid. Walther Büel stelt dit syn
droom tegenover het organische syndroom van Bleuler, waarbij geheugen 
en inprentingsstoornissen op de voorgrond staan. Bij het ‘organisch Psycho
syndrom’ bestaat zijns inziens een organisch proces van het hersenparen- 
chym, dat meestal geheel of grotendeels irreversibel is.

Wat de affectieve stoornissen betreft, bestaat er volgens Walther Büel 
bij de zgn. ‘psychische Lähmungszustand’ meestal een licht melancholische 
stemming, bij het organisch syndroom van Bleuler echter voornamelijk af- 
fectlabiliteit en ontstemmingstoestanden. Walther Büel meent, dat het wis
selen van de psychische symptomen, zoals deze bij tumoren Van de achterste 
schedelgroeve voorkomen, geheel berust op bewustzijnsschommelingen. Hij 
meent, dat het psychische toestandsbeeld, zoals dat bij tumoren van de 
achterste schedelgroeve voorkomt, enerzijds veroorzaakt kan zijn door ver
hoogde intracraniële druk, waardoor de functie van de grote hersenen on
gunstig beïnvloed wordt, anderzijds meent hij, dat de hersenstam hetfunc- 
tioneel-organisch substraat is voor de biotonus: ‘die fassende vitale Wurzel’ 
Het ‘psychische Lähmungssyndrom’ vertoont m.i. grote gelijkenis met die 
vorm van deterioratie, welke in wezen reversibel is.

Waarmee men in het algemeen bij de beschouwing over de pathogenese 
van de psychische veranderingen bij acusticustumoren onvoldoende reke
ning heeft gehouden is, naar mijn mening, de betekenis van de constitutie 
en van de leeftijdsphase, waarin de patient verkeert. Walther Büel heeft 
hierop echter in zijn beschouwingen over de psychische stoornissen bij
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hersentumoren in het algemeen nadrukkelijk gewezen. De constitutie acht 
hij van minder belang dan de leeftijd. Wel kan de individuele aanleg de 
psychische stoornis een bepaalde kleur geven. Hij vond dat, na onderzoek 
van 417 gepubliceerde gevallen, echter maar in een klein percentage duide
lijk aantoonbaar. Belangrijker acht hij de leeftijd. Dezelfde noxe (z.i. 
meestal chronische hersendrukverhoging) leidt bij jeugdige individuen tot 
een reversibel syndroom, waarbij de bewustzijnsstoornis centraal staat en 
dat bij verergering tot een coma kan leiden, bij oudere patiënten daaren
tegen (reeds van het 35® tot het 40® jaar) tot een ‘organisch Psycho
syndrom mit dem Richtungsziel der Demenz’.

Het is aannemelijk, dat, ook bij patiënten met een acusticustumor die 
psychische veranderingen tonen, deze factoren van pathoplastische beteke
nis kunnen zijn.

Eigen waarneming. De ziektegeschiedenissen uit onze eigen serie leveren 
in het algemeen onvoldoende gegevens op om een indruk te kunnen geven 
van de psychische veranderingen, die zich bij deze patiënten kunnen voor
doen. Een enkele maal vindt men vermeld, dat het bewustzijn gestoord 
was.

Een gericht onderzoek op lichte psychische afwijkingen, als b.v. brady- 
psychisme, vindt men niet vermeld. Slechts over twee patiënten werden 
duidelijke aantekeningen gevonden over de psychische toestand waarin zij 
verkeerden. Bij één patient debuteerde het ziektebeeld met hoofdpijn, ge
paard gaande met een duidelijk neurasthenisch syndroom. Een jaar na het 
begin van de klachten werd de patient geopereerd; er werd een betrekkelijk 
klein, noot-groot acusticusneurinoom verwijderd. Er waren geen tekenen van 
intracraniële drukverhoging.

Bij een tweede patient ontwikkelde het ziektebeeld zich over een periode 
van vier jaar. Dit is dezelfde patiënte, bij wie in de anamnese aanvallen 
Werden beschreven, die aan ‘cerebellar fits’deden denken. Tijdens de obser
vatie toonde patiënte duidelijke verschijnselen van inklemming van de cere- 
bellumtonsillen. In die tijd was er een sterke psychische alteratie, die men 
als hallucinose zou kunnen omschrijven. De patiënte nam voortdurend ge
kleurde en bewegende kleine figuren waar; het bewustzijn was daarbij niet 
gestoord. Zij leed aan hypertensie (215/130). Bij de operatie bleek een 
groot acusticusneurinoom aan de linker zijde te bestaan; de cerebellum- 
tonsillen waren ingeklemd.

LIQUOR CEREBROSPINALIS

De eerste vraag die hier rijst is, of een lumbale punctie bij verdenking op 
een tumor in de brughoek toelaatbaar is. Hierover lopen de meningen 
uiteen. List meent, dat er inderdaad gevaar bestaat, en dat de lumbale
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punctie vrijwel nooit uitsluitsel geeft over de diagnose. Deze laatste visie 
wordt door weinig andere onderzoekers gedeeld.

Houston Merritt gaf in 1935 in een algemene beschouwing over de afwij
kingen van de liquor cerebrospinalis bij hersentumoren als zijn mening te 
kennen, dat er weinig risico’s aan deze ingreep verbonden zijn, wanneer 
deze althans lege artis wordt uitgevoerd. Hieronder verstaat hij, dat de 
patient in liggende houding wordt gepuncteerd en dat na de punctie ge
durende 24 tot 48 uur in horizontale houding bedrust wordt gehouden.

Hij nam bij 182 patiënten met hersentumoren, bij wie hij lumbale punctie 
deed, geen complicaties waar, doch meent, dat er een contra-indicatie voor 
de ingreep is als er sterke stuwingspapillen bestaan, en overbodig is, als de 
diagnose duidelijk is. Er was dus reeds een zekere selectie. Hij vond vooral 
hoge eiwitwaarden bij tumoren van het corpus callosum, van de derde 
ventrikel en bovendien bij tumoren in de achterste schedelgroeve. In deze 
laatste groep namen de acusticusneurinomen de eerste plaats in. Ook wordt 
een vergelijking gemaakt van de samenstelling van de liquor cerebrospinalis 
bij ventrikelpunctie ten opzichte van die, bij lumbale punctie verkregen. Bij 
tumoren van de achterste schedelgroeve, met name van het acusticusneu- 
rinoom, waren de eiwitwaarden van de ventrikelliquor vrijwel altijd normaal, 
terwijl bij lumbale punctie hoge eiwitwaarden werden gevonden. Xantho- 
chromie werd vaak reeds gevonden bij eiwitwaarden hoger dan 100 mg %.

Lange heeft in 1923 gewezen op de xanthochromie van de liquor cerebro
spinalis bij hersentumoren. Dit zou vooral voorkomen bij tumoren, die 
regressieve veranderingen en bloedingen tonen, hetgeen zoals wij zagen bij 
acusticustumoren het geval kan zijn. Andere onderzoekers hebben de sterke 
eiwitvermeerdering en xanthochromie bij acusticustumoren toegeschreven 
aan blokkering van de liquorruimten in de achterste schedelgroeve en 
tevens aan transsudatie van bloedserum-bestanddelen door veneuze stuwing.

Hierbij zouden lipochrome stoffen de bloed-liquorbarrière kunnen pas
seren (Lups en Haan). Edwards en Paterson vonden bij de patiënten in 
hun serie geen vaste correlatie tussen de eiwitverhoging en de xanthochromie 
van de liquor, hetgeen ervoor zou pleiten, dat de tumor zelf verantwoorde
lijk zou kunnen zijn voor het optreden van xanthochromie. Ook zij menen, 
dat lumbale punctie geen risico’s biedt, afgezien dan bij gevallen van 
duidelijk verhoogde intracraniële druk of dreigende inklemming. De contra- 
indicatie is echter moeilijk te stellen menen zij, omdat in hun materiaal in 
veel gevallen geen verband was aan te tonen tussen liquordruk en het al 
of niet bestaan van stuwingspapillen. In sommige gevallen waren er stu
wingspapillen bij normale lumbale liquordruk en in andere gevallen sterk 
verhoogde druk zonder stuwingspapillen. Zij menen dan ook, dat de indicatie 
tot lumbaalpunctie bij verdenking op een tumor in de achterste schedelgroeve 
zorgvuldig moet worden gesteld. Dit onderzoek heeft huns inziens overigens 
geen betekenis voor de differentiële diagnostiek van brughoektumoren in 
het algemeen (hetgeen naar onze mening te betwijfelen valt), doch het zou
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bij spaarzame symptomatologie wel kunnen bijdragen om het vermoeden 
van een brughoektumor te bevestigen. Ook voor de differentiële diagnos
tiek van intrapontine en intracerebellaire tumoren ten opzichte van extra- 
cerebellaire tumoren kan het een belangrijke bijdrage leveren, zoals o.a. 
uit een klinische waarneming van Olsen en Horrax blijkt.

Wat de waarde van het totaal-eiwitgehalte bij acusticustumoren betreft, 
deze ligt in wat langer bestaande gevallen boven de 100 mg %, vaak zelfs 
tussen de 300 en 1000 mg %. Edwards en Paterson vonden bij 75 patiënten 
met acusticustumoren, in 97% verhoogd liquor-eiwit (d.w.z. meer dan 
70 mg %); bij slechts enkelen was de totaal-eiwitwaarde vrijwel normaal. 
Wat de kwalitatieve samenstelling van de liquor betreft blijkt vaak een 
vermeerdering van de albumine te bestaan, waardoor het eiwitquotient 
verlaagd is (Kafka, Scheller). De colloïdale reacties tonen vaak sterke links- 
uitvlokking en lijken soms geheel op die bij dementia paralytica. Het is 
moeilijk, dit toe te schrijven aan een vermeerdering van de albumine. 
Wanneer het eiwitquotient verlaagd is, zoals bij ‘blokliquor’ bestaat, is 
er in 't algemeen een midden of rechts-uitvlokking in de curve. Men meent, 
dat de links-uitvlokking bij deze tumoren kan worden toegeschreven aan 
het verhoogde lipoïdgehalte van de liquor en met name aan het lecithine 
dat bij regressieve veranderingen van de tumor zou vrijkomen.

Opmerkelijk is, dat soms melding gemaakt wordt van het feit, dat bij acus
ticustumoren een positieve Wassermannreactie in de liquor wordt gevonden, 
soms ook in het bloed (Nonne, Houston Merritt). Ook dit schrijft men toe 
aan het veranderde lipoidgehalte van de liquor. Het cellen-aantal in de liquor 
is meestal normaal, doch in ongeveer £ van de gevallen bestaat er een lichte 
pleocytose, die zelden meer bedraagt dan 20/3 leucocyten (Graf). Wat de lum
bale liquordruk betreft kan op grond van mededelingen in de literatuur wor
den geconcludeerd, dat deze bij ongeveer 75% van de patiënten verhoogd 
was (d.w.z. meer dan 170 mm water). Normale druk komt ook voor, doch de 
betekenis hiervan is dubieus, want het is mogelijk, dat, door het doorgroeien 
van de tumor naar het foramen magnum of door inklemming van de cerebel
lum tonsillen, de liquordruk bij lumbale punctie te snel daalt. Dit zijn dan 
juist de patiënten bij wie de punctie bijzondere risico’s biedt.

Overzien wij de waarnemingen en de problemen betreffende de lumbale 
punctie en de liquorsamenstelling, dan kan men het met Houston Merritt 
eens zijn, dat dit onderzoek geïndiceerd is bij gevallen, waar de diagnose 
nog onzeker is en men zich reeds vooraf heeft gerealiseerd of de informatie, 
die de lumbale punctie ons zal geven, bepaalde consequenties heeft voor 
onze gedragslijn.

Men zou dus door dit onderzoek enerzijds met vrij grote zekerheid het 
bestaan van een acusticustumor kunnen uitsluiten, anderzijds reeds vroeg 
de diagnose kunnen stellen, hetgeen het resultaat van een eventuele chirur
gische behandeling ten goede kan komen. Men zal overigens ernstig moeten 
overwegen of een suboccipitale liquorpunctie in het algemeen bij deze
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tumoren niet de voorkeur verdient. Wanneer er verschijnselen van intra- 
craniële drukverhoging bestaan en onze diagnostische overwegingen maken 
het noodzakelijk, de samenstelling van de liquor te kennen, zou een sub- 
occipitale punctie door ervaren handen de voorkeur verdienen boven een 
lumbale punctie. Wanneer het om beginnende ziektegevallen gaat, is de 
suboccipitale punctie zeker niet gecontra-indiceerd. Wij zouden dan ook 
in alle gevallen van ‘brughoeksyndroom’, waarin om diagnostische redenen 
en met name ook voor de differentiële diagnostiek het onderzoek van de 
liquor cerebrospinalis gewenst is, de voorkeur willen geven aan subocci
pitale punctie. Daarbij zouden wij echter de restrictie willen maken, dat 
in gevallen van ernstige verdenking op een ruimte-innemend proces in de 
achterste schedelgroeve, waarbij met het oog op een eventuele operatieve 
ingreep ter nadere localisatie van het proces, suboccipitale pneumencephalo- 
grafie in aanmerking komt, vrijwel altijd een afzonderlijke liquorpunctie 
kan en moet worden vermeden. Dit onderzoek kan bij de pneumence- 
phalografie worden opgenomen.

Eigen waarneming. De resultaten van het onderzoek in onze eigen serie 
zijn de volgende.

Bij 28 patiënten werd vóór de operatie door lumbale of suboccipitale 
punctie een onderzoek van de liquor cerebrospinalis verricht.

Liquordruk 
(21 patiënten)

mm Liquor Stuwingspapülen

9 3
5 2
5 4
2 2

Ook uit deze waarnemingen blijkt dus, dat stuwingspapülen kunnen voor
komen bij normale lumbale of suboccipitale liquordruk en tevens, dat in 
enkele gevallen verhoogde liquordruk bestaat zonder stuwingspapülen.

Wat het type van de colloïdale uitvlokkingsreactie betreft, deze toonde 
ook bij de patiënten in onze serie in de meeste gevallen een paralytisch 
type (links-uitvlokking). Bij één patient werd bij herhaling een positieve 
reactie van Wassermann in de liquor gevonden. Bij een latere controle was 
deze reactie negatief.

150
150-200 
200-250 
250 ->
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Liquor-samenstelling 
(28 patiënten)

(lumbale of suboccipitale punctie)

totaal eiwitgehalte

-> SO mg % 
50-100 mg % 

100-200 mg % 
200-300 mg % 
300-500 mg %

Xanthochromie 
licht sterk

i
4 i

17 64
3 12
4 i 3

In verband met de eerder genoemde opvatting over het ontstaan van 
xanthochromie van de liquor werd nagegaan, welk type vlg. Antoni de 
tumor bij pathologisch-anatomisch onderzoek toonde.

Type A toont geen of weinig ‘secundaire’ verandering (bloeding, vettige 
degeneratie of necrose), type B toont dit wel. Voor overgangsvormen 
werd de kwalificatie AB gebruikt.

Xanthochromie Path. anat. type v.d. tumor

10 geen A : 3 AB : 6 B : i
9 lichte A : 4 AB : 3 B : 2
9 sterke A : I AB : 3 B : 5

Uit het bovenstaande zou kunnen blijken, dat xanthochromie inderdaad 
meer wordt gezien bij tumoren van het pathologisch-anatomische type 
B. Het aantal waarnemingen is echter te klein om deze conclusie te mogen 
trekken; bovendien komt de secundaire degeneratie vaak voor bij grote 
tumoren, hetgeen betekent, dat hierbij ook obstructie in de liquorruimte 
tot de xanthochromie kan hebben bijgedragen.

ELECTRO-ENCEPHALOGRAFISCH ONDERZOEK

Door verschillende oorzaken is slechts bij een beperkt aantal patiënten uit 
onze serie van patiënten met acusticustumoren electro-encephalografisch 
onderzoek verricht; bovendien lenen enkele van deze electro-encephalo- 
grammen zich niet voor een nadere bewerking wanneer men een overzicht 
wil geven van het resultaat. Wij willen hier dan ook slechts het resultaat 
van het electro-encephalografisch onderzoek van twaalf patiënten ver
melden. Dit getal is uiteraard te klein om gefundeerde conclusies toe te
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laten. Desalniettemin kan nagegaan worden in hoeverre de bevindingen bij 
deze twaalf patiënten overeenkomen met, of verschillen van, de ervaringen 
van anderen. In de meest recente leerboeken over electro-encephalografie 
(Kiloh en Osselton, 1961, Hill en Par, 1963, Kugler, 1964) worden de EEG 
bevindingen bij achtersteschedelgroeve tumoren niet scherp onderverdeeld 
naar de nadere localisatie van deze tumoren. Er worden b.v. geen duidelijke 
verschillen gevonden van de EEG bevindingen bij cerebellumtumoren, 
ponstumoren en acusticusneurinomen. Kiloh en Osselton geven echter 
aan, dat tumoren in de cerebello-pontine hoek vaker gepaard gaan met 
een normaal EEG (50%) dan tumoren met een andere subtentoriële locali
satie. De vroeger wel geponeerde stelling, dat cerebrale aandoeningen 
caudaal van de decerebratiesnede niet in het EEG tot uiting komen, is 
in principe niet aangetast (zie ook Kiloh en Osselton). De uitvoerige studie 
van Van Der Drift over de betekenis van het EEG bij hersentumoren en de 
mededelingen door verschillende onderzoekers gedaan tijdens een sympo
sium over dit onderwerp in Wassenaar (Magnus e.a., 1961), wijzen in dezelfde 
richting. Dit betekent niet, dat bij achterste-schedelgroeve processen geen 
EEG afwijkingen gevonden zouden worden, maar wel, dat de EEG af
wijkingen, indien aanwezig, niet toegeschreven moeten worden aan een 
laesie van cerebrale structuren caudaal van de decerebratiesnede, maar aan 
secundaire beschadiging van structuren rostraal hiervan. In het bijzonder 
zouden begeleidende mesencephale en diëncephale functiestoornissen ver
oorzaakt door oedeem, hypoxie en misschien ook door verhoogde hersen- 
druk, hiervoor verantwoordelijk moeten worden gesteld. Overigens kan 
hier worden opgemerkt, dat verhoogde intracraniële druk als zodanig niet 
gepaard behoeft te gaan met electro-encephalografische afwijkingen. Het 
is opvallend, dat door alle genoemde onderzoekers een aantal gevallen van 
achterste-schedelgroeve tumoren beschreven is, waarbij geen EEG af
wijkingen gevonden werden. De percentages worden verschillend opge
geven. Van der Drift (1927): twee normale EEG’s bij 70 patiënten met 
achterste-schedelgroeve tumoren; Kiloh en Osselton geven aan, dat 15-25% 
geen EEG afwijkingen hebben; Fishgold en anderen (1961) beschrijven, 
dat van 112 patiënten, lijdende aan subtentoriële tumoren, 21 patiënten 
een normaal EEG hadden. Dit in aanmerking genomen, geeft onze be
vinding, dat vier van de twaalf patiënten met een acusticusneurinoom een 
normaal EEG hadden, geen aanleiding tot commentaar.

Zoals uit het voorafgaande blijkt, worden bij de meeste patiënten, lijdende 
aan achterste-schedelgroeve tumoren wel EEG afwijkingen waargenomen. 
Deze afwijkingen worden, zoals eerder gezegd, vermoedelijk hoofdzakelijk 
veroorzaakt door stoornissen van de functie van supratentoriële cerebrale 
structuren en zij zijn dan ook niet specifiek voor de laesie ten gevolge van 
het subtentoriële proces. Volgens de bovengenoemde auteurs doen de EEG 
afwijkingen zich meestal voor als ritmische activiteiten van lage frequenties 
(2-3 en 4-7 c/sec). Deze activiteiten kunnen voortdurend aanwezig zijn of
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paroxysmaal optreden. Ze zijn vooral pariëto-temporo-occipitaal gelocali- 
seerd. Bovendien kunnen niet-ritmische activiteiten met lage frequenties 
voorkomen, welke meestal diffuus gelocaliseerd zijn. Tenslotte is er vaak 
ook een vermindering van amplitude van de alpha ritmen en een verlaging 
van hun frequenties. Van der Drift vermeldde, dat bij een aanzienlijk deel 
der patiënten diffuse activiteiten met hoge frequenties voorkomen. Merk
waardigerwijs komen deze afwijkingen meer aan de rechter dan aan de 
linker zijde voor. Soms zijn de afwijkingen plaatselijk, veelal variërend van 
onderzoek tot onderzoek.

Hoewel dus de afwijkingen variërend zijn en niet specifiek, kunnen zij 
toch een ondersteuning vormen voor de diagnose. Van der Drift (1957) 
vond, dat bij 40 van 70 patiënten met subtentoriële tumoren de EEG 
bevindingen de diagnose ondersteunden.

Eigen waarneming. Bij onze twaalf patiënten met een acusticusneurinoom, 
waarbij EEG onderzoek werd verricht, vonden wij in 8 gevallen afwijkingen. 
Bij vijf van deze patiënten waren de afwijkingen niet sterk, in drie der geval
len overwogen zij temporaal of occipitaal, in twee andere gevallen waren zij 
diffuus. Bij geen van deze vijf patiënten was er op grond van het EEG- 
onderzoek een reden, te denken aan een ernstige cerebrale aandoening. 
De overige drie patiënten hadden een duidelijk gestoord EEG. Er bestonden 
diffuse afwijkingen. Bij één van hen waren er tevens diffuse epileptische 
ontladingen en bij een andere bestonden er asymmetrische afwijkingen 
occipitaal, rechts overwegend. De afwijkingen in dit laatste geval werden 
geïnterpreteerd als te zijn veroorzaakt door een gestoorde functie van sub- 
corticale structuren. Hoewel het aantal patiënten in onze serie patiënten 
met een acusticusneurinoom, bij wie EEG onderzoek werd verricht, klein 
is, valt het toch op, dat er bij zo weinig van hen ernstige EEG afwijkingen 
voorkwamen. Mogelijkerwijs mag dit ondanks het kleine aantal, toch gezien 
worden als een bevestiging van de waarneming van Kiloh en Osselton, 
namelijk dat er bij processen in de cerebello-pontine hoek minder EEG 
afwijkingen voorkomen dan bij elders in de achterste schedelgroeve ge- 
localiseerde tumoren. Bij de drie patiënten met een duidelijk gestoord EEG 
bleek bij operatie, dat de cerebellumtonsillen waren ingeklemd. Van de 
vijf patiënten met lichte EEG afwijkingen was dit slechts bij één patient 
het geval; drie van deze vijf patiënten hadden stuwingspapillen. Van de 
vier patiënten zonder duidelijke EEG afwijkingen hadden er twee stuwings
papillen.

Hoewel onze waarnemingen slechts gedaan werden bij een beperkt aantal 
patiënten (12) zou men uit het bovenstaande eventueel kunnen afleiden, 
dat de EEG afwijkingen bij patiënten met acusticustumoren voornamelijk 
samenhangen met de aanwezigheid van secundaire stoornissen, b.v. oedeem 
of hypoxaemie van het bovenste deel van de hersenstam of een toestand 
van verhoogde intracraniële druk.
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RESULTAAT VAN HET ROENTGENONDERZOEK 
BIJ ACUSTICUSNEURINOMEN

Wij zullen in Hoofdstuk IV een overzicht geven over de ontwikkeling van 
de methoden, die bij het roentgenonderzoek van het rotsbeen worden 
toegepast. Alvorens het resultaat van dit onderzoek in onze eigen serie 
van 60 patiënten te vermelden, is het van belang een overzicht te geven 
van de afwijkingen, die eventueel kunnen worden waargenomen en de 
betekenis, die men er aan mag toekennen.

Stenvers vatte de primaire of locale roentgenologische veranderingen 
die bij brughoektumoren kunnen voorkomen, als volgt samen:
1. Duidelijke verwijding van de porus en de meatus acusticus internus 

met slechts geringe arrosie van het mediale deel van de rotsbeenpunt.
2. Geen duidelijke afwijkingen van de porus of meatus acusticus internus, 

doch een arrosie van het mediale deel van het rotsbeen.
3. Arrosie van het gehele mediale deel van het rotsbeen.
4. Afwijkingen, overwegend in het mediale onderste deel van het rotsbeen. 

Het door Schüller beschreven symptoom, dat eveneens bij het acusticus-
neurinoom zou voorkomen, nl. arrosie van het dorsum sellae en het aan
grenzende deel van de clivus, waarbij het dorsum sellae bovendien voor
waarts gekanteld kan zijn, wordt ook door enkele andere onderzoekers ver
meld (Cushing, Ebenius, List). Graf meent, dat dit symptoom slechts van 
geringe betekenis is voor de localisatie van het proces dat er aan ten grond
slag ligt. Zijns inziens zou het eerder wijzen op een algemene intracraniële 
druk verhoging. Lindgren meent, dat het eerst optreedt als de tumor een 
bepaalde om vang heeft bereikt, zodat er ook reeds roentgenologische 
afwijkingen van het rotsbeen bestaan. Deze laatstgenoemde afwijkingen 
acht hij dan van meer belang voor de diagnose dan de eerstgenoemde. Wat 
betreft de beoordeling van de grootte en vorm van de porus en meatus 
acusticus internus doet zich het probleem voor van de normale variabiliteit, 
zoals uit onderzoekingen van Ebenius (1934), Camp en Cilley (1939), alsmede 
van Graf (1952) blijkt. Camp en Cilley onderzochten 250 paar normale 
rotsbeenderen (post mortem) in de transorbitale A.P.-roentgenopname.

Naar hun mening kan in deze opnamen de meatus zich in vier verschillende 
variaties tonen, ten eerste: buisvormig, ten tweede: naar binnen vernauwd, 
ten derde: naar buiten vernauwd, ten vierde: ovaal.

Camp en Cilley deden ook een onderzoek naar de afmetingen van de 
porus en meatus acusticus internus en vonden, dat er een vrij belangrijke 
variabiliteit bestaat. De gemiddelde wijdte van de meatus acusticus internus 
was 5,2 mm, de normale wijdte varieerde van 2-|- tot 11 mm. Het verschil 
in wijdte tussen rechter en linker meatus acusticus internus varieerde van 
£ tot 2| mm, meestal bedroeg dit niet meer dan | tot x mm.

Ebenius vond bij vergelijkende metingen van de wijdte van rechter en
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linker meatus acusticus internus in 59% een verschil van 1 mm. Slechts 
in 4% bestond er een verschil, variërend van 2 tot 3 mm.

Graf deed eveneens metingen van de meatus en porus acusticus internus 
aan normale anatomische preparaten en vond dat het verschil tussen de 
hoogte van de porus, resp. de meatus van rechter en linker zijde nooit meer 
dan i mm bedroeg. Tevens onderzocht hij de afmetingen van de inwendige 
gehoorgang aan 100 normale Sten versopnamen.

Het resultaat was: ie de gemiddelde wijdte van de meatus bedroeg 
4,8 mm (variaties tussen 3 en 7 mm); 2e er bestond geen verschil tussen de 
geslachten of de verschillende leeftijdsgroepen; 3® bij het merendeel van de 
onderzochte gevallen kwam geen verschil tussen de rechter en de linker 
zijde aan het licht. Nooit bedroeg het verschil meer dan ij mm. Dit onder
zoek maakt de indruk, exact te zijn uitgevoerd. Graf geeft ook duidelijk 
aan, dat 30% van de seriesneden, die hij van de rotsbeenderen maakte, niet 
voor verwerking in het onderzoek in aanmerking kwamen, omdat de sneden 
scheef waren gelegd. Dit verklaart waarschijnlijk ook, waarom het onder
zoek van Camp en Cilley zulke grote variaties in de wijdte van de meatus 
toonde, nl. tussen 2f en 11 mm. De meer exacte metingen van Graf gaven 
daarentegen variaties tussen 3 en 6| mm te zien. Uit deze uiteenzetting 
moge blijken, dat de opname van het rotsbeen volgens Stenvers een infor
matie geeft, die de anatomische verhoudingen zeer sterk benadert.

Van belang is nog, er op te wijzen, dat de beoordeling van de wijdte van 
de porus acusticus internus op het roentgenbeeld een enkele maal moeilijk 
is door een pneumatisatie van de rotsbeenpunt. Deze is meestal boven de 
porus gelegen. De porus tekent zich dan soms niet fraai op de rotsbeenpunt 
af, hetgeen in sommige gevallen abusievelijk als een verwijding van de 
porus kan worden geïnterpreteerd (zie Plaat 2). Graf meent, op grond van 
eigen waarnemingen, dat een acusticustumor de neiging heeft, zich juist in 
de richting van de pneumatisatie, dus meestal naar boven, uit te breiden, 
waardoor tenslotte ook de bovenrand van de pyramide wordt door
broken.

Wanneer een acusticustumor zich nog geheel of voor het grootste gedeelte 
binnen de meatus acusticus internus bevindt, is het mogelijk, dat de fles- 
vorm, die de meatus normaliter toont, versterkt wordt door verwijding van 
het laterale deel. Dit wordt echter vrijwel nooit waargenomen, omdat op 
het tijdstip, waarop de patiënten ter behandeling komen, de tumor zich 
reeds tot buiten de porus heeft uitgebreid. Ook de porus zal dan verwijd 
zijn. Wanneer de arrosie zich in de omgeving van de porus, meestal naar 
boven, uitbreidt, kan een trechtervormig defect ontstaan, waarvan de 
meatus het nauwste gedeelte vormt. Een belangrijk symptoom bij de ver
wijding van de meatus acusticus internus is ook, dat de afstand tussen de 
bovenrand van de meatus en de pyramiderand kleiner is dan aan de gezonde 
zijde (Garcin).
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Volgens Brunner zou ook de contralateraal aan de tumor gelegen porus of 
meatus acusticus internus verwijd kunnen zijn. Hij schreef dit toe aan de 
gevolgen van algemene liquordrukverhoging, waardoor hydrops zou ontstaan 
van de Schede van de contralaterale nervus acusticus.

Sommige onderzoekers menen, dat ook andere, in de brughoek gelegen 
tumoren, verwijding van de porus acusticus internus kunnen veroorzaken 
(Hodes e.a.). Lindgren daarentegen merkt op, dat hij nog nooit een één
zijdige verwijding van de porus acusticus internus heeft waargenomen 
bij een andere tumor in de brughoek: ‘Dieses Symptom kann also als patho- 
gnomonisch eingesehen werden und hat anderen Kleinbrückenwinkeltu
moren gegenüber differential-diagnostische Bedeutung.’ Henschen was 
destijds dezelfde mening toegedaan, hetgeen merkwaardig is, gelet op de 
opnametechniek die hij toepaste. Het ontbreken van dit symptoom, bij een 
symptomatologie die wijst op een brughoektumor, sluit de aanwezigheid 
van een acusticusneurinoom echter geenszins uit. Brunner toonde dit aan 
voor de zgn. mediale acusticusneurinomen. Zijn mededeling over een ver
nauwing van de meatus acusticus internus homolateraal aan een dergelijke 
mediale acusticustumor wordt vrijwel algemeen in twijfel getrokken, en 
soortgelijke waarnemingen vindt men niet in de literatuur vermeld.

Arrosie van het rotsbeen kan bij acusticustumoren voorkomen, zonder dat 
er een verwijding van de porus of meatus acusticus internus bestaat. Ook 
dit zou kunnen wijzen op een mediaal gelegen tumor (Lundborg). De ar
rosie kan aanleiding geven tot volledige destructie van de apex pyramidalis 
Soms spreekt men van osteoporose (Guillain e.a., Lysholm). Beter lijkt het, 
de term arrosie te gebruiken, omdat osteoporose een proces (ontsteking, 
kalkstofwisselingsstoornis) veronderstelt, dat primair niet van mechani
sche factoren afhankelijk is.

Meerdere onderzoekers hebben aandacht besteed aan de vraag, of er een 
correlatie bestaat tussen de grootte van de tumor en de mate van arrosie, 
die zich aan het rotsbeen voordoet. Volgens Stenvers is dit niet het geval. 
Graf meent, dat er wel enige correlatie is.

De arrosie, die zich bij het acusticusneurinoom voordoet, breidt zich 
slechts zelden uit tot de labyrinthkern of mediaal daarvan, dit in tegen
stelling tot de primaire rotsbeentumoren (List). Het zou echter een enkele 
keer voorkomen, nl. als de labyrinthkern zelf door ziekelijke afwijkingen 
structuurveranderingen heeft ondergaan, hetgeen de invasie van de tumor 
in dit gebied zou vergemakkelijken. Lysholm zou zelfs invasie van de tumor 
tot lateraal van de labyrinthkern hebben waargenomen.

De arrosie kan zich tot het gehele mediale deel van het rotsbeen uit
strekken. Dit zal men soms waarnemen bij vergevorderde gevallen van 
acusticusneurinoom.

Afwijkingen, die zich alleen in het mediale onderste deel van de rots- 
beenpunt voordoen zijn voor een acusticusneurinoom zeer ongewoon.

138



RESULTATEN ROENTGENONDERZOEK

Tenslotte nog iets over de veranderingen aan de sella turcia. Deze komen 
bij brughoektumoren c.q. acusticustumoren vrij dikwijls voor, meestal gaat 
het om de gevolgen van de daarbij optredende hydrocephalus internus. 
Veranderingen van de sella turcica die Schüller bij acusticustumoren be
schreef, noemden wij reeds. De betekenis daarvan voor de diagnostiek 
lijkt gering. Sten vers wees destijds op de mogelijkheid, de sellaverande- 
ringen bij algemene intracraniële drukverhoging te onderscheiden van die, 
welke bij intrasellaire tumoren optreden. Bij laatstgenoemde toestand zou 
nl. de bodem van de sella altijd parallel blijven lopen aan de contour van 
de bodem van de sinus sphenoidalis, terwijl dit bij secundaire sellaverande- 
ringen door intracraniële drukverhoging niet het geval zou zijn. In de kli
niek blijkt deze opvatting niet van essentiële betekenis bij de diagnostiek.

Rest ons nu nog op grond van de ervaringen in de literatuur en onze 
eigen ervaringen, een indruk te geven van de betekenis, die het roentgeno- 
logisch onderzoek heeft voor de diagnostiek van het acusticusneurinoom. 
Tegenover de uitspraak van Dandy (1938), dat het roentgenologisch onder
zoek bij deze tumoren slechts van academisch belang is en die van Bailey 
(1948), dat het roentgenonderzoek slechts zelden bijdraagt tot de dia
gnostiek van het acusticusneurinoom, staat de uitspraak van Lindgren 
(1954), die op grond van zijn ervaringen meent, dat een éénzijdige verwij
ding van de porus acusticus internus pathognomonisch is voor een acus
ticusneurinoom en dat deze afwijking in een zeer groot deel van de gevallen 
wordt waargenomen. Bij 296 patiënten met een acusticusneurinoom, bij 
wie dit roentgenonderzoek werd verricht, vond Lundborg in 84% een ver
wijde porus acusticus internus.

In het algemeen kan men stellen, dat thans aan het roentgenonderzoek 
voor de diagnostiek van het acusticusneurinoom grote betekenis wordt toe
gekend. Het is moeilijk, de ervaringen, die de verschillende onderzoekers 
dienaangaande hebben verkregen, te verwerken. De toegepaste methodiek 
is uiteenlopend en persoonlijke ervaring met de betreffende methode zal 
eveneens van invloed zijn op het resultaat. Enkele auteurs menen, dat men 
met de A.P.- en de zijdelingse opname van de schedel, aangevuld met de op
name volgens Stenvers, kan volstaan (List, Garcin). Anderen daarentegen 
konden op grond van hun ervaringen aantonen, dat het noodzakelijk is, 
tevens opnamen volgens Towne en volgens Hirtz (submento-verticale op
name) te maken (Hodes e.a.). Cushing, die de methode Henschen toepaste, 
had teleurstellende ervaringen; het gelukte hem slechts bij een zeer klein 
aantal van de patiënten met acusticusneurinoom een verwijding van de 
meatus of porus acusticus aan te tonen.

Olsen en Horrax gebruikten een gewijzigde Henschen-opname volgens 
Carr en tevens de opname volgens Towne en vonden slechts bij 9 van de 
15 onderzochte patiënten afwijkingen van de rotsbeenkam of van de meatus 
acusticus internus.

Revilla, die het gewone schedelonderzoek aanvulde met stereo-opnamen
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van de schedelbasis, vond in 50% verwijding van de meatus acusticus 
internus of destructie van de rotsbeenpunt. Kodes e.a. vonden met de 
hierboven reeds genoemde opnamemethode in 84% afwijkingen van het 
rotsbeen. Vervolgens vermelden wij nog de ervaringen van Graf, die zijn 
serie van 35 patiënten onderzocht volgens de methode Stenvers en in 29 
gevallen duidelijke afwijkingen van het rotsbeen vond. Bij 5 van de pa
tiënten, die geen roentgenologische afwijkingen toonden, bleek, zoals Graf 
mededeelt, bij operatie de tumor van het mediale deel van de N. acusticus 
uit te gaan en was de porus acusticus internus vrij gebleven.

Tenslotte de waarnemingen van Pool en Pava: zij maakten gewone op
name van de schedel, aangevuld met de projecties volgens Towne en vol
gens Stenvers, en vonden bij 62% van de onderzochte gevallen afwijkingen.

Eigen waarneming. Wij laten hier nu de resultaten van het roentgen- 
onderzoek van onze eigen serie volgen. Daarbij dient te worden opgemerkt, 
dat het onderzoek van patient tot patient zeer uiteenlopend is geweest. 
In vele gevallen werd—wanneer eenmaal duidelijke afwijkingen waren ge
vonden—met een gewone zijdelingse en A.P.-opname van de schedel en een 
opname van het rotsbeen volgens Stenvers volstaan. Wanneer dit onderzoek 
echter onvoldoende of onvolledige informaties gaf, werd het vrijwel altijd 
aangevuld met de opname volgens Towne, Steenhuis of Hirtz. Terwijl in 
het algemeen voor onze serie deze gedragslijn werd gevolgd, bleken toch 
negen patiënten geen roentgenologische afwijkingen te tonen.

Belangrijker dan een overzicht te geven van de opnamemethoden, welke 
bij de verschillende patiënten tot een positieve bevinding hebben geleid, 
lijkt ons, een overzicht te geven van de gevolgde methodiek bij de patiënten, 
bij wie het roentgenonderzoek geen afwijkingen opleverde.

Tot deze negen patiënten behoorde in de eerste plaats een patient, bij 
wie alleen zijdelingse en P.A.-opnamen van de schedel werden gemaakt. 
Bij operatie werd een krielkippeëi-grote tumor bij de porus acusticus in
ternus gevonden. Bij twee andere patiënten werd een klein acusticusneuri- 
noom (kers- en olijfgroot) bij de rotsbeenpunt aangetroffen. In beide geval
len was, naast de routineopname van de schedel, ook een rotsbeenfoto 
volgens Stenvers gemaakt.

Tenslotte werd bij zes patiënten een grote tumor in de brughoek aan
getroffen; bij drie van deze zes patiënten had de tumor een sterk mediane 
uitbreiding; bij twee andere reikte de tumor tot in het foramen magnum, 
terwijl in één geval de tumor tegen het tentorium gelegen was.

Het roentgenonderzoek van de juist genoemde zes patiënten blijkt in 
alle gevallen aan de gestelde eisen te hebben voldaan. Behalve de routine- 
opnamen van de schedel werden in alle gevallen rotsbeenfoto’s volgens 
Stenvers gemaakt; bij drie patiënten werd dit onderzoek aangevuld met 
opnamen volgens Towne, Steenhuis of Hirtz.

In de literatuur vindt men vermeld, dat behalve kleine acusticusneuri-
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nomen, ook de acusticusneurinomen, die van het mediale deel van de N. 
acusticus uitgaan, soms geen roentgenologische veranderingen veroorzaken 
(Graf).

Deze laatstgenoemde zouden ook een andere symptomatologie hebben.
Wat de patiënten uit onze serie betreft, die geen roentgenafwijkingen 

toonden, blijkt dat slechts bij één daarvan een afwijkende chronologie der 
symptomen bestond. Hier gingen verschijnselen van algemene intracra- 
niële drukverhoging (hoofdpijn, passagère visusstoornissen en diplopie) lange 
tijd aan de stoornissen van de N. acusticus vooraf. De anderen toonden 
geen duidelijke afwijkingen van de gangbare ontwikkeling der symptomen.

Bij 51 patiënten (85%) werden dus wel roentgenafwijkingen gevonden. 
Bij 45 patiënten (75%) betroffen deze het rotsbeen.

Deze afwijkingen kunnen als volgt worden gerubriceerd:
a. verwijde porus of meatus acusticus internus: 18 patiënten.
b. ‘atrophie,’ ‘ontkalking’ van de rotsbeenpunt: 5 patiënten.
c. de sub a en sub b genoemde veranderingen in combinatie: 15 patiënten.
d. ‘arrosie,’ ‘destructie’ van de rotsbeenpunt: 7 patiënten. Van deze 7 

patiënten toonden er 2 een arrosie van de bovenrand en 2 een arrosie 
van de onderrand van de rotsbeenpunt; bij 3 patiënten was de gehele 
rotsbeenpunt gedestrueerd.

Bij de resterende zes patiënten, die afwijkingen bij het roentgenonderzoek 
van de schedel toonden, betrof dit uitsluitend veranderingen van de sella 
turcica. Bij 11 van de hierboven genoemde 45 patiënten met afwijkingen 
van het rotsbeen werden eveneens afwijkingen van de sella turcica gevonden. 
Deze afwijkingen worden in het algemeen aangeduid als grote, verdiepte of 
uitgeholde sella, terwijl ook het dorsum sellae in vele gevallen veranderingen 
toonde (‘atrophie,’ ‘destructie’).

Wij noemden reeds sellaveranderingen, zoals door Schüller bij brughoek- 
tumoren zijn beschreven, nl. de voorwaartskanteling van het dorsum sellae, 
waarbij tevens de achtervlakte van het dorsum sellae en eventueel ook het 
aangrenzende deel van de clivus atrophisch of gearrodeerd is. Schüller be
schouwde dit als een gevolg van de directe druk van de tumor op het aan
grenzende bot. De meeste auteurs menen, dat dit symptoom geen locaal- 
diagnostische betekenis heeft, en beschouwen dit als een gevolg van alge
mene intracraniële drukverhoging (Hodes, e.a., Graf). Twee patiënten uit 
onze serie toonden dergelijke veranderingen. Beide patiënten hadden geen 
stuwingspapillen of andere tekenen van intracraniële drukverhoging. Bij 
operatie werd bij de ene patient een kleine, kers-grote tumor, bij de andere 
een ei-grote tumor in de brughoek aangetroffen.

Bij alle andere patiënten, die afwijkingen van de sella turcica toonden, 
deed dit zich voor als een zgn. secundaire sellaverandering (verwijding vnl. 
van de ingang van de sella; atrophie van de benige begrenzing).

Stenvers, die een grondige studie wijdde aan de sella-afwijkingen bij 
intracraniële processen, wijst erop, dat brughoektumoren door intermit-
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terende afsluiting van het ventrikelsysteem aanleiding kunnen geven tot 
zgn. secundaire sellaveranderingen, zonder dat de schedel verder tekenen 
van intracraniële drukverhoging toont; dit in tegenstelling tot de verande
ringen van de sella, in combinatie met versterkte impressiones digitatae, 
zoals wordt waargenomen bij tumoren, die tot continue obstructie van het 
ventrikelsysteem aanleiding geven.

In onze serie blijkt nu, dat slechts bij één patient deze laatstgenoemde 
combinatie van roentgenafwijkingen werd gezien. Bij de andere patiënten 
deden de afwijkingen zich in alle gevallen als zgn. secundaire sellaverande
ringen voor.

De vraag rijst, in hoeverre de veranderingen, die in dit kader aan het 
dorsum sellae werden waargenomen en die als atrophie, destructie of ont
kalking werden gekwalificeerd, toch nog in verband moeten worden ge
bracht met een plaatselijk effect van de tumor. Het blijkt echter, dat in 
onze serie bij de patiënten, die geen stuwingspapillen hadden, slechts in 
enkele gevallen veranderingen van het dorsum sellae werden waargenomen.

Het volgende schema moge dit toelichten:
stuwingspapillen j
afwijkingen aan het dorsum sellae ƒ 
stuwingspapillen 1
geen afwijkingen aan het dorsum sellae j 
geen stuwingspapillen 1
afwijkingen aan het dorsum sellae J 
geen stuwingspapillen 1
geen afwijkingen aan het dorsum sellae ƒ

Hierbij dient nog te worden opgemerkt, dat tot de drie patiënten, die 
geen stuwingspapillen hadden, doch wel roentgenafwijkingen van het dor
sum sellae, ook de twee patiënten behoorden, bij wie afwijkingen bestonden, 
zoals door Schüller werden beschreven.

Op grond van het bovenstaande kan naar onze mening gesteld worden, 
dat de veranderingen van de sella turcica, en met name van het dorsum 
sellae, niet van locaal-diagnostische betekenis zijn voor het acusticusneuri- 
noom.

io patiënten. 

23 patiënten.

3 patiënten.

24 patiënten.

Tenslotte vermelden wij nog de resultaten van het pneumencephalografisch 
onderzoek, dat bij een aantal patiënten uit onze serie, werd verricht. De 
afwijkende beelden, die met dit onderzoek en met name bij decisterno- 
grafie kunnen worden vastgesteld, zijn in Hoofdstuk IV beschreven. Hier 
willen wij slechts in het kort aangeven in hoeverre dit onderzoek voor de 
diagnostiek van betekenis is geweest. In de eerste periode van het tijds
bestek (1950-1963), waarin onze patiënten werden geobserveerd, werd in 
enkele gevallen een totale ventriculografie (drie patiënten) of een geïso
leerde vulling volgens Ziedses des Plantes verricht (drie patiënten).

Het totale ventriculogram toonde in alle drie gevallen aanwijzingen voor
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de plaats van oorsprong en de wijze en mate van uitbreiding van het proces 
in de achterste schedelgroeve. De beoordeling van het beeid was voorname
lijk bepaald door de afwijkingen, die de aquaeduct en de vierde ventrikel 
toonden. Aangezien namelijk de basale cisternen zich bij dit onderzoek 
meestal onvoldoende of niet vullen, komen de eventuele veranderingen van 
deze liquorruimten nauwelijks bij de beoordeling in het geding.

De geïsoleerde vulling volgens Ziedses des Plantes toonde bij alle drie 
patiënten, die volgens deze methode werden onderzocht, eveneens duide
lijke aanwijzingen voor de localisatie en uitbreiding van de tumor in de 
achterste schedelgroeve. In twee van deze gevallen berustte deze beoorde
ling op deformatie en verplaatsing van de vierde ventrikel en de aquaeduct; 
in één geval kon op grond van de afwijkingen van de eist erna pontis en de 
cistema interpeduncularis het vermoeden worden uitgesproken, dat de 
tumor zich prae-pontine uitbreidde. Dit werd bij operatie bevestigd.

Aangezien het luchtbeeld van het mediane ventrikelsysteem eerst in com
binatie met dat van de basale cisternen de beste informaties zal kunnen 
geven over de plaats en uitbreiding van de tumor in de achterste schedel
groeve, werd gedurende de laatste jaren in die gevallen uit onze serie, 
waarbij een indicatie voor dit onderzoek bestond, cisternografie verricht. 
Bij één patient gebeurde dit volgens de methode van de gefractioneerde 
encephalografie; bij zes andere patiënten werd geïsoleerde vulling van de 
achterste schedelgroeve toegepast volgens de methode Verbiest (zie Hoofd
stuk IV).

Bij zes van de zeven patiënten uit deze groep werden met dit onderzoek 
informaties verkregen, die wezen op een ruimte-innemend proces in de brug- 
hoek (voor criteria, zie Hoofdstuk IV). Eén patient toonde een onduidelijk 
luchtbeeld, dat geen nadere conclusies toeliet. Bij obductie werd een 
stuitergrote tumor in de brughoek aangetroffen.

Slechts bij vier patiënten uit onze serie werd vertebralis-angiografie ver
richt. Bij drie daarvan gaf dit onderzoek geen enkele duidelijke informatie, 
die tot de diagnose kon bijdragen. Bij de vierde patient presenteerde het 
acusticusneurinoom zich op het vertebralis-angiogram met eigen vaat- 
patroon.
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Koentgenologie

De basis voor de neuro-roentgenologie werd gelegd door de Weense neuro
loog Artur Schüller (1874-1957). Deze heeft in het bijzonder ook zijn bij
drage geleverd tot de roentgenologic van het os temporale. Voor de oor- 
pathologie maakte men reeds spoedig gebruik van de door hem aangegeven 
voor-achterwaartse projectie van de schedel, waarbij de rotsbeenderen 
symmetrisch en goed vergelijkbaar in de orbitae zijn geprojecteerd (Schüller 
II fig. 3). Schüller was ook de eerste, die de axiale techniek in de roentge
nologic van het oor invoerde. De bedoeling hiervan was, hinderlijke super
positie te vermijden, doch het betekende tevens, dat men door deze axiale 
projectie, die in het onderhavige geval tevens een schuine projectie inhoudt, 
een vertekening kreeg. Hiermede moet men dus bij de interpretatie rekening 
houden. De foto van Schüller (Schüller I fig. 3) geeft voornamelijk informatie 
over de uitwendige en inwendige gehoorgang, de pneumatisatie van het 
mastoïd, de bodem van de middelste schedelgroeve en de omgeving van 
de sinus sigmoïdeus; over het labyrinthblok en het middenoor geeft deze 
opname onvoldoende informatie.

Henschen was de eerste die, met behulp van deze opnametechniek van 
Schüller, roentgenologisch de verwijding van de porus acusticus internus bij 
een acusticustumor aantoonde (1911) (zie Plaat 3a en b). Dit onderzoek werd 
verricht door dr. G. Forssell, roentgenoloog aan het Serafimer-Lazarett te 
Stockholm. Henschen was op grond van microscopisch-anatomische 
studies tot de conclusie gekomen, dat deze tumor uitgaat van het distale 
deel van de N. acusticus, in de meatus acusticus internus en waarschijnlijk 
vooral in de bodem van dit kanaal. Van daar uit zou de tumor naar de brug- 
hoek groeien. Het was al lang bekend, dat dit gezwel tot verwijding van 
de meatus of porus acusticus internus aanleiding kan geven en Henschen 
sprak reeds in een vergadering op 8 maart 1910 het vermoeden uit, dat dit 
ook radiografisch vast te leggen moest zijn. Hij had, samen met Forssell, 
reeds enige pogingen daartoe gedaan, maar de resultaten waren onvoldoende 
om enige gevolgtrekking te kunnen maken. De waarneming van 1911 heeft 
hij uitvoerig beschreven. Uit de ziektegeschiedenis blijkt, dat dit vrij zeker 
een linkszijdig acusticusneurinoma was, hetgeen ook bij operatie werd 
bevestigd. Bij sectie bleek later, dat de tumor zich met een steel in de 
inwendige gehoorgang voortzette. De grootte van de porus acusticus inter-
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Plaat 3a en 3b. Eerste roentgenologische waarneming (Henschen) van een ver
wijde porus acusticus internus bij een patient met een acusticustumor (Opname

volgens Schüller).
i. rechts: normale grootte van de porus acusticus internus.



2. links: verwijde porus acusticus internus.
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nus, op de roentgenfoto gemeten, bedroeg links 5 mm, rechts 2J-3 mm.
Het post mortem onderzoek toonde aan, dat de rechter porus in werke- 

lijheid 7 mm wijd was, en de linker ca. 15 mm. Henschen meende, dat elke 
‘echte’ acusticustumor, d.w.z. een tumor, die in het distale deel van de 
N. acusticus ontstaat en naar de brughoek groeit, tot een belangrijke ver
wijding van de inwendige gehoorgang aanleiding kan geven, en dat dit dan 
ook roentgenologisch aantoonbaar moet zijn. Een vraag, die Henschen zich 
stelde en die in verband met de vroege diagnostiek ook nu nog van betekenis 
is, luidt: is het mogelijk de acusticustumor roentgenologisch te diagnosti- 
seren, zolang deze nog binnen de inwendige gehoorgang ligt. Hij wees op 
de publicaties van Toynbee, Habermann, Panse en van Alexander be
treffende kleine tumoren in de inwendige gehoorgang en meende, dat de 
waarnemingen van Toynbee en Habermann in dit verband niet van belang 
zijn, omdat deze tumoren te klein waren en waarschijnlijk zelfs geen klini
sche betekenis hadden.

Waarnemingen van Panse wijzen er z.i. echter op, dat men deze tumoren, 
indien er roentgenologisch onderzoek zou zijn verricht, ook had kunnen 
aantonen. Henschen meent, dat de anatomische veranderingen bij acusticus- 
tumoren de mogelijkheid inhouden, de diagnose roentgenologisch vroegtijdig 
te stellen. Hij laat zich over de betrouwbaarheid en de kansen, die dit 
roentgenonderzoek voor de diagnostiek van brughoektumoren in het alge
meen heeft, in gunstige zin uit. Cushing gebruikte de methode van Schüller 
ook, al heeft hij slechts een beperkt aantal patiënten uit zijn serie, die 
hij in 1917 publiceerde, op deze wijze onderzocht. Hij had echter kritiek 
op deze opname-techniek, omdat hierbij de porus acusticus internus en 
externus over elkaar geprojecteerd worden en het z.i. bijzonder moeilijk is, 
hieruit met zekerheid conclusies over de wijdte van de porus acusticus 
internus te trekken. De porus internus projecteert zich als de kleinste. 
Cushing meent zelfs, dat de waarnemingen van Henschen zelf niet juist 
zijn geweest, omdat hij veronderstelt, dat Henschen bij de beoordeling van 
de foto’s de porus acusticus internus en externus met elkaar verward heeft.

Naar aanleiding van deze feiten heeft Cushing reeds gezocht naar een 
betrouwbaarder techniek. Dit onderzoek werd gedaan door Grey en Carr, 
die een opnametechniek ontwikkelden, waarbij de porus externus en internus 
iets boven of naast elkaar werden geprojecteerd en waardoor ook de ver- 
gelijking tussen beide zijden vergemakkelijkt werd. Ook met deze methode 
zou, volgens Cushing, lang niet in alle gevallen het bestaan van een verwijde 
porus acusticus internus zijn bevestigd, zodat dit naar zijn mening de 
erkenning inhoudt van de onvolmaaktheid van de toegepaste opname
techniek. Stereoscopisch onderzoek toonde soms beter te beoordelen beel
den, doch ook hier was met de ‘Henschen-projectie’ onvoldoende informatie 
te krijgen.

Gelet op het voorgaande blijkt nog eens duidelijk van welke grote 
betekenis de methode was, die in 1917 door Stenvers werd aangegeven (zie

145



ROENTGENOLOGIE

SCHULLER I

STENVERS

J

CHAUSSÉ IV

STEENHÜIS

TOWNE

Fig. 3. Rotsbeenprojecties. 
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fig. 3). Stenvers projecteerde het rotsbeen op het voorste deel van het os 
temporale en het aangrenzende deel van het sphenoid. De centraal-straal 
staat daarbij loodrecht op de facies posterior van het rotsbeen. De foto 
geeft een fraai beeld van de gehele antero-laterale benige begrenzing van 
de brughoek, met name van de bovenrand van het rotsbeen, de apex pyrami- 
dis, de inwendige gehoorgang en de porus acusticus internus; verder van de 
omgeving van het labyrinth met het vestibulum en het voorste verticale 
en het horizontale kanaal, en, in mindere mate, van de sinus sigmoideus en 
de pneumatisatie van het mastoid. De middenoorruimte onttrekt zich 
op deze projectie aan een goede beoordeling.

In ons land is er dan enige tijd een zekere tegenstelling over de mening 
welke methode gevolgd moet worden bij de beoordeling van de porus en 
meatus acusticus internus. Quix was een voorstander van de methode- 
Henschen, doch Stenvers meende, dat deze methode tot vergissingen aan
leiding gaf. Schüller had trouwens reeds in 1912 gezegd: ‘Für die Darstel
lung des Henschenschen Symptom (verwijding van de meatus of porus 
acusticus internus) liegen die anatomische Verhältnisse nicht günstig.’ 
Deze strijd heeft zich echter reeds spoedig ten gunste van de methode 
Stenvers beslist en de door Stenvers aangegeven projectie heeft zich ge
handhaafd als de meest betrouwbare bij het onderzoek van ziekelijke pro
cessen in het rotsbeen en de directe omgeving daarvan. Met deze methode 
was tevens aan de door Schüller gestelde voorwaarde voldaan, dat een 
methode moest worden toegepast, waarbij elk detail van het te onderzoeken 
skelet-deel zo veel mogelijk wordt gevrijwaard van storende superpositie. 
In 1928 kon Stenvers reeds het resultaat van 24 door hem onderzochte 
brughoektumoren meedelen. In het klassiek geworden boek van E. G. 
Mayer (1930) werd de grote betekenis van de Stenvers-projectie bij acusti- 
custumoren duidelijk gesteld. Intussen had Towne in 1926 een antero- 
posterieure projectie van het rotsbeen aangegeven, in het bijzonder voor de 
beoordeling van de veranderingen bij acusticustumoren. Als aanvulling 
op de projectie van Stenvers kan deze methode van betekenis zijn (zie 
fig. 1).

Evenals Forsseu de auctor is geweest van de methode Henschen, was 
Chamberlain (destijds roentgenoloog van de Stanford University te San 
Francisco) eigenlijk degene, die de techniek ontwierp voor de ‘occipital 
view’ die wij nu als ‘Towne’ kennen. Towne heeft trouwens in de originele 
mededeling over deze methode duidelijk gesteld, dat Chamberlain erin ge
slaagd was, een verbeterde A.P.-opnametechniek van de schedel voor 
de rotsbeendiagnostiek te vinden.

Santé stelde daarom voor, deze opname de ‘Chamberlain-Towne’-positie 
te noemen.

In 1934 heeft Ebenius (een leerling van Forssell) een beschouwing ge
geven over de verschillende methoden die gebruikt werden bij roentgeno- 
ogisch onderzoek van het rotsbeen, naar aanleiding van 34 waargenomen.
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gevallen van acusticustumoren. Hij meende dat, van de op dat ogenblik 
beschikbare methoden van roentgenologie van het rotsbeen de ‘fronto- 
dorsale’ opname en de ‘axiale’ opname van de schedel de beste informaties 
gaven over de canalis acusticus internus. Als fronto-dorsale opname paste 
hij hier de opname volgens Towne toe en onder axiale opname wordt hier 
de submento-verticale of schedelbasisopname volgens Hirtz verstaan (zie 
fig. 3). De argumenten, waarmee Ebenius de opnametechniek van Sten vers 
verwerpt, zijn o.i. onjuist. Hij meent namelijk, dat bij de projectie van 
Sten vers de meatus acusticus internus korter zou worden geprojecteerd 
dan bij de opname volgens Towne, omdat bij de laatstgenoemde methode 
beter de voorwaarde benaderd wordt dat de stralenrichting loodrecht op 
de lengte-as van de canalis acusticus internus staat. Uit de reproductie 
van roentgenfoto’s van een schedel, waarbij hij de meatus acusticus internus 
met een contrast-stof heeft opgevuld, blijkt dit echter geenszins.

Het is moeilijk te begrijpen, hoe Ebenius met bovengenoemde opname
techniek bij 79% van zijn serie acusticustumoren veranderingen van de 
meatus acusticus internus heeft kunnen vaststsllen.

In 1926 beschreef Steenhuis nog een methode van postero-anterieure 
projectie van het rotsbeen, die als een ‘omgekeerde Schüller II’ is te be
schouwen. Ook hier worden de rotsbeenpunten dus symmetrisch in de 
orbitae geprojecteerd.

In 1942 publiceerden Pancoast e.a. een critische beschouwing over de 
betekenis van de roentgenologie van de acusticustumoren. Zij wijzen erop, 
dat huns inziens behalve het acusticusneurinoom ook andere langzaam 
groeiende tumoren in de brughoek soortgelijke veranderingen van de porus 
of elders aan het rotsbeen, b.v. van de rotsbeenkam kunnen geven. Zij 
menen, dat de opname volgens Towne voor de beoordeling van de rotsbeen
kam (petrosal ridge) een goede aanvulling kan geven, doch de wijdte van 
de canalis acusticus internus is daarop moeilijk te beoordelen, omdat er 
juist in dit gebied overprojectie zou zijn. Geringe verwijding van de canalis 
acusticus internus kan dan ook hiermee zeker niet worden vastgelegd. 
Hiervoor adviseren zij de opname volgens Stenvers, eventueel aangevuld 
met de postero-anterieure opname (Steenhuis, fig. 3).

Wij hebben hier nog niet vermeld de opname volgens Mayer. Deze is 
voor de diagnostiek van acusticustumoren en klinisch verwante processen 
van minder belang. Het kan in bepaalde gevallen van betekenis zijn, deze 
opname als aanvulling te maken; men kan hiermede voornamelijk infor
maties verkrijgen betreffende de middenoor-ruimten. Het zal bij de ziekelijke 
processen, waarmee wij ons hier bezighouden, slechts betrekkelijk zelden 
voorkomen, dat een proces tegelijkertijd symptomen van de brughoek- 
streek geeft en zijn primaire oorsprong heeft in—of zich uitgebreid heeft 
naar—het middenoor.

Een bijzondere aanwinst voor de roentgenologie was de zgn. stereo
analytische techniek, die door Chaussé werd ontwikkeld. Hierbij wordt
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enerzijds een detail van een routine-opname—als b.v. de projectie van 
Schüller of Stenvers—afzonderlijk als object voor nader onderzoek ge
kozen (analyse), anderzijds wordt dit object onder verschillende hoeken 
roentgenologisch vastgelegd (stereografie). Dit onderzoek heeft het voor
deel, dat een detail, dat men nog nader wil onderzoeken, eigenlijk uit zijn 
omgeving wordt losgemaakt en dat de eis, die men aan een goede opname 
stelt, slechts voor een klein terrein behoeft te worden toegepast. Daarnaast 
kan men, door de foto’s in verschillende richtingen te maken (b.v. in een 
serie met een hoekverschil van enkele graden) de anatomische variaties, 
die bij de interpretatie van de gewone roentgenopname verwarring kunnen 
geven, als het ware reeds in de opnametechniek verdisconteren.

Een dergelijke variabiliteit bestaat b.v. voor de hoek die het os petrosum 
vormt ten opzichte van de mediaanlijn. Deze hoek is afhankelijk van de 
bouw van de schedel (Stenvers, Wilms). Bij dolichocephalen is deze hoek 
nl. scherper dan bij brachycephalen. Volgens Chaussé zou deze variatie wel 
io° kunnen bedragen. Met de methode van Chaussé wordt nu deze variatie 
van de stand van het rotsbeen in een serie-opname, b.v. volgens Stenvers, 
gevangen door b.v. 4 opnamen te maken met een hoekverschil van telkens 
3 graden voor de richting van de centrale straal om een bepaalde midden
stand (balayage discontinu). Chaussé heeft de techniek van 4 groepen van 
foto-series ontwikkeld, waarvan de eerste stereo-analytische beelden van de 
opname vlg. Schüller, Mayer en Stenvers zijn; de tweede serie is die van 
het foramen jugulare (‘Chaussé 11’); de derde die van de middenoor-ruimte 
(‘Chaussé III’), en de vierde van het labyrinthblok en de apex pyramidis 
(‘Chaussé IV’). Elke serie heeft dus een basisprojectie van waaruit het 
onderzoek wordt opgebouwd.

Chaussé IV (fig. 3) zou men als een aanvulling van de Stenversopname 
kunnen beschouwen. Ze zou het voordeel hebben, dat de rotsbeenpunt zich 
vrijer projecteert, doch deze wordt wat verkort weergegeven. Volgens 
Chaussé zou men echter een beter overzicht over de bodem van de porus 
acusticus internus moeten krijgen.

In het algemeen kan men zeggen, dat naast de gewone Röntgenfoto’s 
van de schedel de opname vlg. Stenvers in de eerste plaats in aanmerking 
komt als het gaat om de vraag of er een proces in de brughoek of directe 
omgeving aanwezig is. Men kan het onderzoek dan nog aanvullen met de 
opname vlg. Towne, Steenhuis of de submento-verticale opname voor de 
schedelbasis. Deze laatstgenoemde opname geeft ons inziens echter weinig 
exacte informatie bij brughoektumoren; dit geldt vooral voor beginnende 
ziektebeelden. De arrosie van de rotsbeenpunt, die bij brughoek tumoren 
wel wordt waargenomen, is eveneens zeer goed te beoordelen op de Stenvers
opname. Soms geeft men hiervoor ook de antero-posterieure of transorbitale 
opname vlg. Schüller II aan; grotere afwijkingen zijn op deze laatstgenoemde 
projectie wel te herkennen. Er zijn echter bezwaren aan verbonden: verschil 
in dikte van het os occipitale, b.v. tussen rechter en linker helft, kan een
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arrosie van een rotsbeenpunt suggereren en ook kan soms het benige kanaal 
van de arteria carotis interna op de meatus internus worden geprojecteerd, 
waardoor deze veranderd lijkt (Graf). Het voordeel van deze projectie is 
echter, dat er een vergelijking tussen rechter en linker rotsbeen in één op
name mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de opname vlg. Steenhuis.

Een andere mogelijkheid om de rotsbeenkam en de omgeving van de porus 
acusticus internus roentgenologisch vast te leggen is de nucho-frontale 
opname, waarbij de rotsbeenderen grotendeels boven de orbitae worden 
geprojecteerd (Towne in P.A.-projectie). Ook deze opname kan soms als 
aanvulling op de Stenvers- of Towne-opname van betekenis zijn. Details 
van het rotsbeen kunnen ook geïsoleerd zichtbaar worden gemaakt door 
middel van de tomografie, zoals aangetoond wordt in de fraaie monografie 
van Juster en Fischgold.

De roentgeopnamen met de vergrotingstechniek (Van Der Plaats) en de 
stereo-opnamen willen wij hier buiten beschouwing laten, omdat het tech
nische aanvullingen zijn op de standaardprojecties die wij hebben be
sproken. Vooral de stereo-opnamen worden o.i. te weinig gemaakt. Het 
is een methode, waarmee men vaak overprojectie, vertekening en normale 
anatomische variaties kan ontwarren.

De principes van de opnametechniek van Chaussé, die erop gericht zijn 
een grotere variabiliteit bij het richten op het gewenste object in te voeren, 
hebben zich ook in ander opzicht gemanifesteerd. Met behulp van een beeld
versterker is het mogelijk de schedel van de patient onder roentgendoor- 
lichting in optimale positie te plaatsen voor het roentgenografisch vastleggen 
van het gewenste object (Zeegelaar). Wanneer het erom gaat vergelijkbare 
beelden van bepaalde structuren te maken, b.v. van beide rotsbeenderen 
zal ook hier een zeer nauwgezette opnametechniek noodzakelijk zijn.

ANGIOGRAF IE

De door Egaz Moniz in 1933 ontwikkelde methode voor contrastvulling 
van het basilarisgebied via de arteria vertebralis wordt thans regelmatig 
toegepast bij de diagnostiek van afwijkingen in de achterste schedelgroeve 
en in het gebied verzorgd door de arteria cerebri posterior. Aanvankelijk 
bestond er grote terughoudendheid voor deze methode, die nog in de 
hand gewerkt werd door de moeilijkheden die de techniek opleverde. Dit 
blijkt wel uit de veelheid van methoden, die zich voor de vertebralisangio- 
grafie hebben aangediend (directe of indirecte open methode, directe of 
indirecte percutane methode, catheterisatie via de arteria brachialis of 
femoralis). Stenvers Jr. ontwikkelde in 1959 de zgn. atlanto-basale methode, 
waarbij peructaan de art. vertebralis wordt gepuncteerd vlak vóór of in 
het foramen transversarium van de atlas.

Ook al geeft het angiogram roentgentechnisch gezien een fraai beeld.
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toch blijkt de interpretatie van de bevindingen vaak moeilijkheden op te 
leveren. Lindgren noemt als voornaamste moeilijkheden enerzijds onze 
nog onvoldoende kennis van de anatomische variaties van het vaatpatroon 
van de achterste schedelgroeve, anderzijds de ongunstige ligging van de 
verschillende vaten en hun vertakkingen voor een goede roentgenologische 
analyse. Om die reden meent hij dan ook, dat het vertebralisangiogram veel 
minder mogelijkheid tot exacte localisatie biedt dan de lucht vulling.

De vaataandoeningen in de achterste schedelgroeve zal men in vele ge
vallen angiografisch fraai kunnen aantonen en localiseren (sacculair, fusi
form, arterioveneus aneurysma), doch tumoren als neurinomen, meningeo- 
men en metastases zullen, hoewel ze soms een eigen vaatpatroon hebben, 
door hun ligging moeilijk zijn waar te nemen. Bovendien hebben sommige 
van deze tumoren een identiek vaatpatroon, waarbij radiaire of reticulaire 
ordening van de kleine vaten bestaat. Vaatarme tumoren zullen zich bij 
bepaalde grootte alleen door hun ruimte-innemend karakter en verdringing 
van naburige structuren op het angiogram zichtbaar kunnen maken. De 
veranderingen, die dan op het angiogram optreden zijn echter voor de ver
schillende tumoren van de achterste schedelgroeve en met name ook voor de 
verschillende brughoektumoren in het algemeen niet kenmerkend. Hoog
stens kan men uit de verdringing concluderen tot de aanwezigheid van een 
ruimte-innemend proces, waarvan het centrum zijdelings in de achterste 
schedelgroeve is gelegen.

Voor de vroege diagnostiek van kleine tumoren biedt het angiogram 
in het algemeen echter weinig steun, omdat daar de verdringingsverschijn
selen geheel kunnen ontbreken.

Ruimte-innemende processen in de brughoek geven in het algemeen een 
contra-laterale uitbochting van de arteria basilaris, hetgeen op de A.P.- 
opname is waar te nemen; op de profielopname is de arteria basilaris dan 
meestal gestrekt. Deze waarnemingen zijn echter niet bewijzend voor een 
verdringing, omdat zijdelingse uitbochting van de arteria balisaris ook als 
een normale variant voorkomt.

Een andere mogelijkheid is, dat de arteria basilaris door de tumor van de 
clivus is weggedrongen; dit wijst op een praepontine uitbreiding van de 
tumor, doch komt ook bij chordoom van de clivus voor.

Behalve bij de zich mediaal uitbreidende brughoektumor geeft het ver
loop van de arteria basilaris dus geen duidelijke aanwijzingen voor de 
diagnostiek van deze gezwellen.

Tenslotte kan het vertebralis-angiogram aantonen, dat er een éénzijdige 
of soms zelfs dubbelzijdige cerebellaire inklemming bestaat in de tentorium- 
spleet of dat de cerebellumtonsillen zijn ingeklemd.

In het eerste geval kan de arteria cerebelli superior op de profielopname 
naar boven verplaatst zijn tot boven de verbindingslijn tussen processus 
clinoideus anterior en de top van de aanhechting van het tentorium cere
belli (Lindgren). Bij de inklemming in de tentoriumspleet is ook de Pa



ROENTGENOLOGIE

en soms ook P3 van de arteria cerebri posterior naar boven verplaatst; de 
A.P.-opname toont eveneens de elevatie van de arteria cerebelli superior en 
arteria cerebri posterior en geeft tevens informatie over de lateraliteit van 
deze verplaatsing (Plaut).

Bij inklemming in het foramen magnum is de caudale lis van de arteria 
cerebelli posterior inferior op de proefielopname naar beneden en naar voren 
verplaatst en de craniale lis verstreken.

Het is van belang, de vertebralis-angiografie voor de diagnostiek van de 
achterste schedelgroeve aan te vullen met een dubbelzijdig carotis-angio- 
gram. Variaties in het onderlinge vaatpatroon en de circulatie verhoudingen 
kunnen hiermede worden aangetoond—vooral wanneer serie-angiografie 
wordt toegepast:—hetgeen voor de prae-operatieve overwegingen van bete
kenis kan zijn. Sommige tumoren van de achterste schedelgroeve veroor
zaken verplaatsing van het supratentoriële vaatpatroon, zonder zich door 
de hiatus tentorii naar de middelste schedelgroeve uit te breiden. In deze 
gevallen worden, behalve de arteria cerebri posterior (reeds op het verte- 
bralis-angiogram te zien) ook de arteria chorioidea anterior en soms zelfs 
de arteria cerebri media naar boven verplaatst. Dit zou vooral bij grote 
meningeomen voorkomen, die van de onderzijde van het tentorium uit
gaan, doch dit dermate naar boven drukken, dat bovengenoemde verplaat
sing van supratentoriële structuren kan optreden.

Dit komt overeen met de waarnemingen van D’Errico en van Lindgren, 
die in dergelijke gevallen bij ventriculografie een boogvormige indeu- 
king van de onderzijde van de homolaterale temporaal- en achterboom 
waarnamen en soms tevens contralaterale verplaatsing van de 3e ventri
kel.

Samenvattend zou men kunnen zeggen, dat het vertebralis-angiogram 
een belangrijk diagnostisch hulpmiddel is om vasculaire processen, die zich 
met een brughoek-symptomatologie manifesteren, zichtbaar te maken. 
Voor de echte brughoektumoren kan dit onderzoek meestal slechts aan
tonen, dat er een ruimte-innemend proces lateraal in de achterste schedel
groeve is en zelfs dat zal bij kleine tumoren vaak niet aantoonbaar zijn.

PNEUMOGRAFIE

De methode van luchtvulling bij de diagnostiek van brughoekprocessen 
zal er vooral op gericht moeten zijn, om goede beelden van de subarach
noidale ruimte van de achterste schedelgroeve te bereiken en tevens het 
mediane ventrikelsysteem zichtbaar te maken. Af gezien van de straks te 
noemen contra-indicaties, die er bij deze tumoren tegen een luchtvulling 
bestaan, wordt de totale ventriculographie (via occipitale trepaanopenin- 
gen) bij deze processen vrijwel niet toegepast. Een volledig gevuld ventrikel
systeem laat een goede beoordeling van de mediale ventrikels en de basale
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Plaat 4. Normaal P.A. - luchtbeeld bij geïsoleerde vulling der achterste schedel-
groeve.

a. Overgang aquaeduct — vierde ventrikel; b. cisterna medullaris; c. cisterna 
ponto — cerebellaris.



Plaat 5. Profielopname van normaal luchtbeeld bij geïsoleerde vulling der
achterste schedelgroeve.



Plaat 6. Bij pijl: cisterna ambiens; alleen het verwijde bovenste deel is gevuld.



Plaat 7. a. Tumorschaduw, met luchtkap omgeven. b. Vierde ventrikel, slechts 
ten dele gevuld, geroteerd en zijdelings verplaatst naar de gezonde zijde.
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cisternen vaak niet toe, ook al omdat deze laatste in het ventriculogram 
in vele gevallen niet of nauwelijks zichtbaar worden. Het mediale ventrikel- 
systeem kan echter bij de ventriculografie wel zichtbaar worden gemaakt 
wanneer men de hoeveelheid lucht, die men inbrengt, beperkt (i 25 cc). 
Door kanteling van de patient, zoals door Ziedses des Plantes werd aan
gegeven, kan men dan van de derde ventrikel, de aquaeduct en de vierde 
ventrikel fraaie beelden krijgen. Deze manipulaties zijn bij volwassenen 
moeilijk uit te voeren en bovendien bij patiënten met een tumor van de 
achterste schedelgroeve niet ongevaarlijk. Om die reden wordt deze me
thode meestal vermeden. Een goede luchtvulling van de cisternen van 
de achterste schedelgroeve en tevens van het mediale ventrikelsysteem 
kan gerealiseerd worden door de lumbale of suboccipitale pneumencephalo- 
grafie. Geschiedt deze door lumbaalpunctie, dan moet de patient daarbij in 
zittende houding zijn, de lucht wordt dan gefractioneerd ingebracht (Ro
bertson, Lindgren). Deze methode is voor de patient met een tumor van de 
achterste schedelgroeve sterk te ontraden op grond van de gevaren, die aan 
een lumbale punctie in zittende houding zijn verbonden. Bovendien gelden 
hierbij dezelfde moeilijkheden wat betreft de manipulaties, die er met het 
hoofd moeten worden uitgevoerd alvorens een goede vulling van de liquor- 
ruimten kan worden bereikt. Aangezien geen narcose mogelijk is, is het ook 
voor de patient zeer onaangenaam en treedt vaak collaps op. Het verdient 
de voorkeur, in geval van brughoektumor of pseudo-brughoekproces, gebruik 
te maken van luchtdiagnostiek door suboccipitale luchtvulling, waarbij dan 
zowel een cisternogram als een mediaan ventriculogram wordt gemaakt. 
Door Decker en Morrello werd een methode aangegeven, waarbij in buik- 
ligging per lumbale punctie lucht werd ingebracht. Door roteren van de tafel 
wordt de lucht naar de liquorruimten van de achterste schedelgroeve ver
plaatst. Verbiest gaf in 1956 een methode aan voor de vulling van de achter
ste schedelgroeve bij de diagnostiek van cerebellum- en vierde-ventrikel- 
tumoren. Hierbij ligt de patient in buikligging met afhangend hoofd. Men 
brengt 40 to 60 cc lucht suboccipitaal in, die zich dan verzamelt tot de top 
van de thoracale curvatuur. Daarna wordt de tafel met het hoofdeinde om
hoog geroteerd; de lucht verplaatst zich dan naar de achterste schedel
groeve. In elke opname wordt een waterpas mee-geroentgend, zodat men 
steeds georiënteerd blijft over de verhouding van de vloeistofspiegel in de 
liquorruimten en de positie van het hoofd ten opzichte van de ‘horizontale’. 
De bezwaren van de lumbale insufflatie zijn hiermee ondervangen; ge- 
fractioneerde luchtvulling is hierbij niet noodzakelijk. Bovendien kan het 
onderzoek onder narcose plaatsvinden. Verbiest heeft deze methode nog ver
beterd (zijn betreffende publicatie verschijnt binnenkort in Clinical Radio- 
logy), voornamelijk door perfectionering van de apparatuur, waarbij ener
zijds een goede fixatie van het hoofd bereikt werd, anderzijds de opname
techniek aan zekere wetmatigheden gebonden werd, zodat een con
tinue controle over de verplaatsing van de lucht gewaarborgd was. Met
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deze methode was het hem mogelijk, in enkele tempi, de basale cister
nen, de 4e ventrikel en aquaeduct te vullen en roentgenologisch vast te 
léggen (Plaat 4 en 5). Deze methode bleek bijzonder bruikbaar voor het 
localiseren van verschillende processen in de achterste schedelgroeve. Ook 
bij de diagnostiek van de brughoekprocessen die hier ter sprake komen, 
werd in vele gevallen deze methode van luchtdiagnostiek toegepast.

Indicaties en contra-indicaties van de verschillende methoden van tuchtonderzoek.

Enkele bezwaren van de totale ventriculografie noemden wij reeds. 
Wanneer er hydrocephalus internus bestaat zal bij ventriculografie het 
risico bestaan, dat de supratentoriële drukontlasting tot inklemming in de 
tentoriumspleet vanuit de achterste schedelgroeve leidt. Ook kan bij een 
langdurig bestaande hydrocephalus de ingreep tot een verergering van het 
ziektebeeld leiden, zonder dat inklemming optreedt. Wanneer men een 
hydrocephalus internus vermoedt, kan men beter een kleine hoeveelheid 
lucht inbrengen (i 25 cc) en dan, door de patient in bepaalde richtingen 
te kantelen, zich oriënteren over de mediale ventrikelruimten en de cisternen. 
Zoals wij reeds opmerkten, is deze methode voor volwassenen en in het 
bijzonder bij ruimte-innemende processen van de achterste schedelgroeve, 
niet ongevaarlijk. Bij de lumbale of suboccipitale encephalografie tracht 
men de risico’s van belangrijke drukveranderingen te voorkomen door, 
zoals door Lindgren werd aangegeven, eerst een kleine hoeveelheid lucht 
in te brengen, alvorens liquor wordt afgelaten en de encephalografie 
voortdurend onder lichte overdruk te doen plaats vinden. Deze maatregel 
wordt ook bij de methode van Verbiest toegepast. Als contra-indicatie voor 
laatstgenoemde methode gelden: 1) tumoren van de achterste schedel
groeve met papiloedeem, nekstijfheid of andere uitgesproken tekenen van 
verhoogde intracraniële druk; 2) zogenaamde droge suboccipitale punctie; 
het onderzoek wordt dan onmiddellijk gestaakt.

Over de indicatie tot luchtdiagnostiek bij processen van de achterste 
schedelgroeve lopen de meningen uiteen. Sommige brughoektumoren, b.v. 
de neurinomen, acht men op grond van het gewone neurologische en roent- 
genologische onderzoek met voldoende zekerheid te diagnostiseren. ‘Ken
merkende symptomatologie van de brughoektumor’ betekent in vele gevallen 
echter nog niet, dat men georiënteerd is over de aard en vooral de uitbreiding 
van dit proces. Zoals ook uit ons materiaal bleek, geeft de symptomatolo
gie in vele gevallen geen aanwijzingen over de grootte en dus de juiste 
ligging van het proces, hetgeen toch een belangrijke informatie kan zijn 
alvorens tot operatie wordt besloten, met name ook voor de wijze van 
operatieve benadering. Zo kunnen b.v. grote meningeomen van de achterste 
schedelgroeve symptoomarm zijn. Bovendien heeft men een reeks van pro
cessen leren kennen van de meest uiteenlopende aard (stamtumoren, 
arachnoiditis, syringobulbie, neuritis van de hersenzenuwen etc.) die zich 
met een brughoeksymptomatologie kunnen manifesteren. Hier zal het
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pneumencephalografisch onderzoek voor de differentiële diagnostiek van 
grote betekenis kunnen zijn.

Wij zullen nu de afwijkingen in het luchtencephalogram, die zich bij brug- 
hoektumoren en klinisch verwante processen kunnen voordoen, in het kort 
samenvatten.

Vierde ventrikel. Bij tumoren in de brughoek, die van lateraal uit compri
meren, kan de homolaterale recessus lateralis van de vierde ventrikel ver
vormd of ingedrukt zijn; hierbij kan de aquaduct een normale stand houden. 
Grotere tumoren kunnen tot een verdere vervorming van de ventrikel 
leiden, waarbij de homolaterale helft van deze ventrikel op het P.A.-beeld 
niet zichtbaar is (zie Plaat 7). In vele gevallen is de vierde ventrikel geroteerd.

Meestal zal een brughoektumor van enige om vang aanleiding geven tot 
een zijdelingse verplaatsing naar de gezonde zijde van de gehele vierde ven
trikel tevens zal de profielopname aantonen, dat de afstand tussen cli
vus en bodem van de vierde ventrikel groter dan normaal is. Meestal 
overweegt de zijdelingse verplaatsing.

Bij ponstumoren is de verplaatsing van de vierde ventrikel voornamelijk 
naar achteren en soms—bij asymmetrische uitbreiding van het proces—iets 
zijwaarts; de tumor kan de bodem van de vierde ventrikel afplatten, of zelfs 
in de vierde ventrikel uitbochten.

Aquaeduct. Bij brughoektumoren ontstaat een deviatie van de aquaeduct 
naar de contralaterale zijde. Het caudale einde van de aquaeduct is meestal 
niet zo sterk verplaatst als de vierde ventrikel. Komt de bodem van de vierde 
ventrikel verder van de clivus te staan dan zal de normale knik in de 
aquaeduct, die in de profielopname zichtbaar is, verminderd zijn en de 
aquaeduct zal soms een meer gelijkmatig boogvormig aspect krijgen. Dit 
laatste ziet men ook bij intrapontine tumoren. Tumoren van de cerebellum- 
hemispheer en andere zeer laterale, in de achterste schedelgroeve gelegen 
tumoren verplaatsen de vierde ventrikel en de aquaeduct zijdelings en naar 
voren, waardoor de knik in de aquaeduct wat versterkt kan zijn. Dit beeld 
zou van belang kunnen zijn bij de differentiële diagnostiek tussen brug
hoektumor en pseudo-brughoektumor. Afhankelijk van de ligging en de 
grootte van de tumor zal er stenose of afsluiting van de aquaeduct kunnen 
bestaan doch ook hierover kan het luchtbeeld ons inlichten.

Genoemde afwijkingen treden dus op bij tumoren, die door hun omvang 
vervorming van de vierde ventrikel of de aquaeduct geven. Terwijl deze 
tumoren ook veranderingen van de cisternen teweeg brengen, zullen kleine 
tumoren die de bovengenoemde liquorruimten niet vervormen, eventueel 
uitsluitend op het cisternogram aantoonbaar zijn.

De cisterna ponto-cerebellaris. Bij een ruimte-innemend proces, dat zich in de
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brughoek bevindt, b.v. een acusticustumor, vindt men homolateraal een 
vullingsdefect in deze cisterna met een naar mediaal gerichte convexe be
grenzing. Kleine tumoren kunnen zich, geheel door lucht omgeven, in de 
cisterna aftekenen. Soms vult de cisterna zich in het geheel niet. Grotere 
tumoren in de brughoek kunnen als het ware door een smalle kap van lucht 
omgeven worden. Dit zou veroorzaakt zijn door het feit, dat de tumor die 
de cisterna ponto-cerebellaris oblitereert, de omgevende cisternae (cisterna 
ambiens, cisterna pontis, cisterna medullaris) als het ware oprekt, waardoor 
de lucht, die via de basale cisternen de schedel bereikt, zich om de tumor 
kan uitbreiden (zie Plaat 7).

Cisterna pontis. Bij brughoektumoren is deze soms afgeplat in de profiel- 
opname. Dit is op zichzelf niet specifiek, doch de begrenzing van de cisterna 
pontis in deze opname kan soms aanwijzingen geven voor de oorzaak. Een 
begrenzing die het aspect heeft van een vergrote pons-schaduw, zal in het 
algemeen op een ponstumor wijzen. Een naar achteren verplaatste en 
onregelmatig versmalde cisterna pontis komt bij een chordoom van de clivus 
voor. Is hierbij de cisterna pontis op de profielopname niet zichtbaar, dan 
blijkt de cisterna interpeduncularis vaak een onregelmatige achterste be
grenzing te tonen. Zijdelingse indeuking van de cisterna pontis zou bij kleine 
brughoektumoren kunnen voorkomen (Liliequist). Een goede P.A.-opname 
van de cisterna pontis is vaak moeilijk te maken. De stralengang moet even
wijdig aan de clivus gericht zijn, hetgeen bereikt kan worden in een Towne- 
projectie in P.A.-richting.

Cisterna ambiens. De homolaterale cisterna ambiens is bij brughoektumoren 
meestal verwijd. Als het onderste gedeelte door de tumor is geoblitereerd 
wordt alleen het verwijde bovenste deel gevuld (fig. 6).

Het cisternogram kan ook informaties geven over het al of niet bestaan 
van inklemmingsverschijnselen. Bij een inklemming van een cerebellum- 
tonsil in het achterhoofdsgat zal op de P.A.-opname de vallecula cerebelli 
(die tussen de cerebellumtonsillen gelegen is) soms nog zichtbaar zijn en naar 
de aan de tumor tegengestelde kant verplaatst zijn. Op de profielopname 
ziet men tevens de ingeklemde tonsillen als uitsparing in de spinale cisterna 
magna. Bij subtentoriële inklemming is de cisterna corpora quadrigemina 
niet gevuld en de cisterna interpeduncularis afgeplat.

In het algemeen zal het pneumencephalogram van de verschillende brug
hoektumoren weinig differentieel-diagnostische gegevens kunnen leveren. 
Het heeft vooral betekenis om—eventueel gevoegd bij het angiogram—in
lichtingen te geven over ligging en omvang van de tumor.

Wat betreft het meningeoom van de brughoek zijn er, op grond van de 
voorkeursplaatsen en wijze van groei, mogelijk enkele kenmerken in het
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angiogram en het encephalogram aan te wijzen, die een afzonderlijke be
spreking wettigen.

Wat de andere brughoekprocessen betreft zal bij de bespreking van de 
symptomatologie—waar nodig—op bijzonderheden van het betreffende 
angiogram of encephalogram nader worden ingegaan.

IS?



HOOFDSTUK V

A.ndere brughoektumoren

MENINGEOMEN

Afgaande op de frequentie, waarin de verschillende brughoektumoren zich 
voordoen, zal nu in de eerste plaats het meningeoom van de brughoek ge
noemd moeten worden. Cushing en Eisenhardt (1938) vermelden, dat van 
295 intracraniële meningeomen, die zij tussen 1908 en 1932 waarnamen 
(I3% van alle geobserveerde cerebrale tumoren in dezelfde periode) bij 
27 patiënten (9%), de tumor in de achterste schedelgroeve gelegen was, 
waarvan bij 15 patiënten deze tumor in de brughoek was gelocaliseerd. Revilla 
vermeldde in 1948, dat naar zijn ervaring 6% van de brughoektumoren 
meningeomen zijn. Een probleem vormt altijd de vraag, welke meningeomen 
in de achterste schedelgroeve men als brughoektumor moet beschouwen. 
De plaats van origine van deze tumoren is nl. vaak zodanig, dat men er 
over van mening zou kunnen verschillen of deze nog tot brughoektumoren 
gerekend moeten worden. In de meeste gevallen gaan de meningeomen 
van de achterste schedelgroeve uit van de dura, vaak ter plaatse van de 
sinus transversus of de sinus sigmoideus of van het tentorium cerebelli. Ook 
de rand van het foramen magnum en de clivus zijn soms uitgangspunten 
van deze tumoren. Arachnoïdale celnesten in de dura en vooral de arachnoï- 
dale vlokken, die zich in de durale sinussen bevinden, zouden plaats van 
oorsprong zijn. Naar aanleiding van deze veronderstelling hebben Aoyagi 
en Kyuno in een nauwkeurig anatomisch onderzoek nagegaan, waar de 
oorsprongplaatsen zich in ’t algemeen bevinden. Wat betreft de achterste 
schedelgroeve vonden zij deze voornamelijk langs de veneuze sinuse (sinus 
petrosus superior en inferior, sinus transversus en sinus sigmoideus) en bij de 
uittredingsplaatsen van de hersenzenuwen (zie fig. 4). Dit betekent dus ook, 
dat bij de porus acusticus internus dergelijke celnesten gelegen zouden zijn.

In de histologische bouw van de meningeomen onderscheidt men ver
schillende variëteiten (Bailey en Bucy, Globus). Cushing en Eisenhardt 
hebben een indeling gegeven van histologische types in een volgorde, die 
overeenkomt met de frequentie waarin deze werden waargenomen. De 
meest frequent voorkomende zijn het meningo-theliale (niet-fibroblastische) 
type, het meningo-theliale psammomateuze type, het fibroblastische 
benigne type en het angioblastische type.
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SINUS TRANSVERSUS
Fig. 4. Verbreiding van de arachnoïdale celnesten in de dura over de schedel- 

basis (volgens Aoyagi en Kyuno).

Cushing stelde reeds vast, dat er geen correlatie is tussen het histologische 
type van het meningeoom en een bepaalde intracraniële localisatie; hij 
meende echter wel, dat het meningeoom en plaque, dat meestal van de 
omgeving van het pterion uitgaat, vrijwel altijd van alveolair-meningo- 
theliale structuur is. Van der Zalm kon deze eerstgenoemde opvatting van 
Cushing wat zijn materiaal betreft, bevestigen.

Naast de plaats van oorsprong wordt de symptomatologie bepaald door 
het tumortype en de wijze van uitbreiding.

Sommige zijn ten opzichte van de omgeving scherp omschreven, ook wat 
betreft hun vergroeiing met de dura, andere daarentegen breiden zich 
diffuus uit (‘meningeoma en plaque’) en geven dikwijls aanleiding tot sterke
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diffuse hyperostose of eburnisatie van het bovenliggende bot. Deze laatste 
vorm ziet men in de achterste schedelgroeve vrijwel niet. Wel neemt men 
in de achterste schedelgroeve soms kleine psammomateuze meningeomen 
waar, voornamelijk bij de uittredingsplaatsen van de hersenzenuwen. 
Solitaire kleine psammomateuze meningeomen zijn overigens zeldzaam; 
ze komen soms multipel voor in het kader van de ziekte van Von Reck
linghausen. Als voorbeeld van een solitair ‘Psammom’ geldt het geval van 
Virchow (zie pag. 10). Een dergelijk geval werd in 1929 door Monrad-Krohn 
beschreven. Hier ging het meningeoom uit van de voorvlakte van de porus 
acusticus internus. Deze tumor was zo klein, dat ze alleen locale verschijn
selen gaf.

De patient was een 42-jarige vrouw. Drie jaar voordat zij ter observatie kwam, 
kreeg zij aanvallen van facialisspasmen links en tevens klachten van duize
ligheid en onaangename smaaksensaties in de linker tonghelft. Een jaar later 
ontstond een toenemende linkszijdige facialisparese en 6 maanden vóór de 
opname ontstonden er klachten van oorsuizen en gehoorverlies links. Kort 
vóór de opname ontstond plotseling tijdens het zwemmen heftige tinnitus, 
gevolgd door complete linkszijdige doofheid en facialisverlamming. Het 
onderzoek toonde een complete facialisuitval links, benevens, aan dezelfde 
zijde, een onprikkelbaar labyrinth en volledig gehoorverlies. Er was ook een 
lichte rotatoire nystagmus. De roentgenfoto gaf geen afwijking te zien van 
de porus acusticus internus. Bij operatie werd een kleine tumor verwijderd aan 
de voorzijde van de porus acusticus internus. De patiënte herstelde fraai, haar 
facialisparese verbeterde. De tumor bleek een fibroblastisch meningeoom te 
zijn, dat veel psammoomlichaampjes bevatte.

Le Beau en Daum beschreven een ander geval, waarbij een linkszijdige 
uitval van de N.VIII en N.VII bestond (‘syndrome du trou auditif intern’ 
van Jacod). Bij operatie werd een kleine tumor gevonden, die zowel meninge
oom- als neurinoomweefsel bleek te bevatten.

Post operationem vond men op de roentgenfoto een hyperostose van het 
rotsbeen in de omgeving van de porus acusticus internus. Tevens bleek, 
dat ook de andere kant een dergelijke hyperostose toonde en dat het con
tralaterale vestibulaire apparaat eveneens in functie gestoord was. Het 
betrof hier niet een solitair meningeoom, maar een ‘forme mixte’ van de 
ziekte van Von Recklinghausen. Er bleken nl. ook ‘café-au-lait’-vlekken 
op de huid te bestaan. De solitaire ‘psammomen’ zijn waarschijnlijk uiter
mate zeldzaam.

Meningeomen, uitgaande van de uittredingsplaatsen van de andere hersen
zenuwen in de achterste schedelgroeve, die slechts een tot dit gebied beperkte 
symptomatologie tonen, zijn eveneens zeer zeldzaam. Urechia beschreef 
een meningeoom van het foramen jugulare, waarbij het syndroom van Vernet 
bestond, doch er waren tevens verschijnselen van bulbaire compressie. Petit- 
Dutaillis en Daum beschreven een soortgelijk geval, waarbij de symptomato
logie zich ook niet tot een eenzijdige uitval van de betreffende hersenzenuwen 
(Nn. IX, X en XI) beperkte, doch waarbij eveneens bulbaire symptomen 
bestonden.
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Cushing en Eisenhardt vermeldden een waarneming van Henneberg en Koch 
van een meningeoom van de canalis condyloideus anterior. Petit-Dutaillis 
en Daum vermeldden een soortgelijk geval, waarbij de afwijkingen zich niet 
beperkten tot die van de N. XII, doch een veel uitgebreider symptomatologie 
van de achterste schedelgroeve bestond en alleen operatief werd vastgesteld, 
dat de tumor uitging van de omgeving van de canalis condyloideus anterior.

Kleine meningeomen zijn ook—min of meer bij toeval—gevonden bij 
operatie wegens trigeminusneuralgie (Dandy, Bailey). Deze tumoren 
worden aangetroffen tussen de porus acusticus internus en de opening van 
de dura, waardoor de trigeminuswortels treden. Lexer beschreef een derge
lijk geval reeds in 1902.

De meeste meningeomen van de achterste schedelgroeve zijn van groter 
omvang, zij zijn rond of eivormig, vaak hobbelig van oppervlak en ont
wikkelen zich meestal bij de veneuze sinussen. In sommige gevallen lijkt 
de symptomatologie op die van een acusticusneurinoom, doch gezien de 
uiteenlopende plaats van oorsprong en wijze van groei van deze tumoren 
zal het over ’t algemeen moeilijk zijn, een kenmerkende symptomatologie 
te geven. Hoofdpijn, en vooral suboccipitaal gelocaliseerde pijn zijn vaak 
aanwezig, de laatste gepaard gaande met stijfheid in de halsspieren. Bij 
sommige patiënten kunnen deze klachten lange tijd als enig symptoom 
bestaan.

Revilla vermeldde al bij de differentiële diagnostiek van brughoektumoren, 
dat bij het meningeoom van de brughoek de N. trigeminus vaak is aan
getast en ook trigeminusneuralgie meer voorkomt dan bij het acusticus
neurinoom. Ook de N. facialis is vaker en ernstiger gestoord. Cerebellaire 
stoornissen zijn dikwijls eveneens duidelijker aanwezig dan bij het acusti
cusneurinoom.

De zeldzame gevallen, waarbij het meningeoom van de omgeving van 
de porus acusticus internus uitgaat zullen vooral differentieel-diagnostische 
moeilijkheden geven ten opzichte van het acusticusneurinoom. Zoals reeds 
vermeld, kan bij dit meningeoom ook hyperostose van de rotsbeenpunt 
worden waargenomen, doch in vele gevallen van meningeoom van de brug
hoek ontbraken roentgenologische afwijkingen. Lysholm beschreef in 1941 
voor het eerst de hyperostose rond de porus acusticus internus bij een mening
eoom van de brughoek. Cushing en Eisenhardt kwamen echter reeds tot de 
uitspraak, dat de basale meningeomen zelden hyperostose geven. Voorkeurs
plaatsen voor het ontstaan van hyperostose bij meningeomen zijn volgens 
Cushing de sagittale streek van het schedeldak en het temporo-frontale 
gebied. Hier heeft de hyperostose vaak het aspect van locale hyperplasie 
van het bot, terwijl in de basale gebieden van de schedel eerder een diffuse 
hyperostose voorkomt (eburnisatie), vooral in het gebied van de squama 
temporalis, de ala parva en magna van het sphenoid en het orbitadak. 
Petit-Dutaillis en Daum beschreven daarentegen een geval, waarbij een 
sterke destructie van de rotsbeenpunt bestond. In het algemeen vindt men
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gesteld, dat arrosie of destructie van het rotsbeen bij meningeomen zelden 
voorkomt, doch Campbell en Whitfield hebben erop gewezen, dat dit wel 
degelijk het geval kan zijn en onderstreepten de betekenis daarvan voor 
de diagnostiek van meningeomen van de achterste schedelgroeve.

Ook Hoffmann, De Busscher en De Haene beschreven patiënten met 
destructie van de rotsbeenpunt bij een meningeoom van de brughoek. Zij 
menen, dat het in sommige gevallen niet mogelijk is, vast te stellen of de 
gevonden veranderingen berusten op een acusticusneurinoom of een me
ningeoom. Een verwijding van de porus acusticus internus zou ook bij me
ningeomen kunnen voorkomen (List).

Stenvers (1950) vond, zoals wij reeds eerder opmerkten, bij een basaal 
meningeoom, dat vanuit de middelste schedelgroeve naar het rotsbeen 
doorgroeide, een vernauwing van de porus acusticus internus door exostose- 
vorming. Interessant is, dat Stenvers aanvankelijk van hyperostosis sprak, 
doch het pathologisch anatomisch onderzoek van het rotsbeen toonde aan, 
dat er een ingroeien van tumorweefsel bestond, waardoor het bot als het ware 
was opgezwollen. Deze invasie van het bot door tumorweefsel gaf roent- 
genologisch een opheldering van de rotsbeenpunt en vernauwing van de 
porus acusticus te zien, doch anatomisch was er geen sprake van echte 
hyperostose.

Indien men onder hyperostose een hyperplasie van bot verstaat, zou 
men hier dus beter van exostose kunnen spreken. Het probleem van de 
hyperostosevorming in het gebied van de schedelbasis is ook uitvoerig 
besproken door Fischer (uit de kliniek van Brunner). Ook hij meende, 
dat de basale meningeomen zelden aanleiding geven tot hyperostosevorming.

Pancoast, Pendergrass en Schaeffer delen, op grond van eigen ervaringen, 
Cushing’s opvatting over de localisatie van de hyperostose bij basale 
meningeomen. Sommige meningeomen kunnen roentgenologisch zichtbaar 
worden door kalkafzetting in de aan de tumor grenzende dura. Hier zou 
later zelfs verbening kunnen optreden (Cushing, Fischer, Petit-Dutaillis en 
Daum).

Wij vermeldden reeds enkele kenmerken van de meningeomen van de 
achterste schedelgroeve. Deze kunnen zich dus ook als echte brughoektu- 
moren gedragen. Wij kennen, wat betreft de localisatie hiervan, drie vormen: 
in de eerste plaats tumoren, die uitgaan van de achterzijde van de punt 
van het rotsbeen, reikend tot de achterzijde van het cavum Meckeli (voorste 
type); ten tweede tumoren, die direct bij de porus acusticus gelegen zijn 
(middelste type) en ten derde tumoren, die van de veneuze sinussen uit
gaan of van de omgeving van het foramen jugulare en dus meer postero- 
lateraal in de brughoek gelegen zijn (achterste type).

Een aparte groep vormen de meningeomen van de achterste schedel
groeve, die secundair in de brughoek groeien en dus als pseudobrughoek- 
tumor te beschouwen zijn. Gezien de geleidelijke overgang, die er in de 
plaats van origine bij deze tumoren kan bestaan, is een scherpe scheiding
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moeilijk te maken. Wat de symptomatologie van het echte brughoek- 
meningeoom betreft, zal men in de eerste plaats het ‘syndrome du trou 
auditif interne’ kunnen aantreffen. Hier beperken de afwijkingen zich dus 
tot die van de N.VIII en N.VII. Dit betreft vooral de kleine psammomen. 
Sommige meningeomen hebben slechts een kleine aanhechtingsplaats aan 
de dura, doch ontwikkelen zich verder tot grote tumoren, waardoor een 
symptomatologie ontstaat zoals bij grotere acusticusneurinomen wordt 
gezien. Ligt de plaats van origine verder van de porus verwijderd, dan 
kunnen de N. VOT en eventueel ook de N.VII gespaard blijven, hetgeen 
differentieel-diagnostisch ten opzichte van het acusticusneurinoom van 
belang is. Meningeomen, die zich meer bij de uiterste punt van het rotsbeen 
ontwikkelen, debuteren als regel met trigeminusstoornissen; daarbij voegt 
zich vaak een abducensparese. Dergelijke tumoren kunnen zich als ‘zand- 
loper-tumor’ door de tentoriumspleet in de middelste schedelgroeve uit
breiden en geven dan meestal, naast toenemende afwijkingen van de N. 
trigeminus (ook van de motorische functie), ook een oculomotoriusparese.

Tumoren in de brughoek kunnen, Vooral wanneer zij van het laterale 
gedeelte van de sinus petrosus superior uitgaan, cerebellaire verschijnselen 
geven, alvorens stoornissen van de zijde van de hersenzenuwen ontstaan.

Afgezien van de kleine psammomen geldt voor de andere meningeomen 
van de brughoek, dat zij vrij spoedig hoofdpijn en verschijnselen van alge
mene intracraniële drukverhoging veroorzaken. De gemiddelde leeftijd 
van de patiënten, wanneer zij ter observatie komen, is wat hoger dan bij 
het acusticusneurinoom (Revilla: 46,3 jaar). Dit was ook de mening van 
List. Revilla vermeldt, dat de gemiddelde duur van de ziekte ongeveer 
vier jaar bedraagt. Cushing vond voor de gehele serie van intracraniële 
meningeomen de gemiddelde leeftijd van 45,6 jaar en meent, dat de duur 
van de klachten zeer sterk uiteenloopt, afhankelijk van de plaats van 
origine van deze tumoren. Sommige meningeomen kunnen z.i. nl. lange tijd 
geen focale verschijnselen geven. List meende, dat bij patiënten met een 
meningeoom van de brughoek gemiddeld een kortere ziekteduur bestaat 
wanneer zij ter behandeling komen dan bij patiënten met een acusticus
neurinoom. Uit zijn overzicht blijkt, dat dit verschil ongeveer jaar is. 
Ook hij meent, dat de gemiddelde leeftijd van de patient hoger ligt dan 
bij de acusticustumor. Deze gegevens berusten op onderzoek van de pa
tiënten die door Cushing werden geopereerd.

De symptomatologie van de meningeomen van de brughoek zijn in meer 
recente publicaties o.a. beschreven door Petit-Dutaillis en Daum (21 ge
vallen) en Hoffmann, De Busscher en De Haene (12 gevallen). In beide 
publicaties wordt nog eens de aandacht gevestigd op het feit, dat de sympto
matologie zeer uiteenlopend is en dat, afgezien van de zeldzame, kleine, 
meningeomen van de uittredingsplaatsen van de Nn.VIII, of IX, X en 
XI, geen kenmerkend klinisch beeld kan worden aangegeven. De chronologie 
en het karakter der symptomen lijken vaak weinig op die van het acusticus-
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neurinoom. Er zouden volgens deze auteurs enkele opvallende bijzonder
heden in de symptomatologie—die wel op een localisatie van het proces 
in de brughoek wijst—bestaan, die naar hun ervaring een meningeoom 
waarschijnlijk maken.

Ten eerste: het frequent voorkomen van een homolaterale trigeminusstoor- 
nis, dikwijls ook als trigeminusneuralgie; tevens werd vaak een contralaterale 
trigeminusstoornis waargenomen. Petit-Dutaillis en Daum vonden dit bij 5 
van de 18 patiënten. Zij menen, dat de neiging tot praepontine uitbreiding 
die men bij deze localisatie van de meningeomen wel ziet, hier verantwoor
delijk voor is.
Ten tweede: het betrekkelijk frequent voorkomen van stoornissen van de 
IXe en Xe hersenzenuw.
Ten derde: het frequent voorkomen van stoornissen van de N. facialis. Een 
zeer duidelijke facialisparese bij een symptomatologie van de brughoek pleit 
tegen het acusticusneurinoom, menen Petit-Dutaillis en Daum.
Ten vierde: als er stoornissen van de lange banen bestaan, manifesteren deze 
zich vaak homolateraal aan de tumor. Zij doen zich voor als een supranucleaire 
motorische stoornis, vooral van de facialis en de arm, terwijl de stoornis van 
het been duidelijk minder uitgesproken is. Dit type uitval lijkt op de moto
rische stoornis, die o.a. Walker en Guiot waarnamen na laterale pedunculoto- 
mie voor extrapyramidale hyperkinesieën. Om die reden veronderstelt men, 
dat er bij het meningeoom van de brughoek een compressie van de contra
laterale pedunculus cerebri bestaat tegen de rand van het tentorium cerebelli. 
Ten vijfde: het onderzoek van de liquor cerebrospinalis zou in de meeste 
gevallen wel een verhoogd eiwit tonen, maar niet in die mate als bij het 
acusticusneurinoom. Dit was ook de mening van De Vet. D’Errico vond in 
een serie van 6 meningeomen van de achterste schedelgroeve bij lumbale 
punctie een totaal eiwitwaarde variërend van 5-65 mg % (gemiddeld 
35 mg %) tegenover 50-725 mg % (gemiddeld 231 mg %) bij 9 gevallen 
van acusticusneurinoom.
Aan deze vijf punten zouden wij nog willen toevoegen, dat het otologisch 
onderzoek, op grond van de gegevens in de literatuur, in sommige gevallen 
geen of slechts geringe afwijkingen toonde. Een karakteristieke bevinding 
bij audiometrie, zoals Hoffmann c.s. meenden te mogen aannemen, lijkt in 
ieder geval onvoldoende gemotiveerd. Een gehoorverlies aan de tumorzijde, 
voor de gehele toonscala of toenemend in de richting van de hoge tonen, 
gecombineerd met een zóne van lichte gehoorvermindering voor de hoge 
tonen, contralateraal, wordt nl. ook bij het acusticusneurinoom wel waar
genomen.

In verband met de meningeomen, die zich als pseudo-brughoektumor 
kunnen voordoen, is het van belang, er nogmaals op te wijzen dat het, op 
grond van klinische verschijnselen alleen, vaak niet mogelijk is, ante opera- 
tionem onderscheid te maken tussen meningeomen van de brughoek en die, 
welke er secundair ingroeien. Soms kunnen de locale botveranderingen hier 
een aanwijzing geven.

Meningeomen kunnen zich over de schedelbasis over een groot gebied 
uitbreiden en eerst op enige afstand Van de plaats van oorsprong de eerste 
locale verschijnselen veroorzaken. Dit geldt b.v. voor bepaalde meninge-
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omen, die zich vanuit de middelste schedelgroeve naar het rotsbeen en 
eventueel naar de achterste schedelgroeve uit breiden. Anderzijds zullen 
vooral de zeer mediaal gelegen meningeomen aan de basis, met name die, 
welke zich in het cavum Meckeli ontwikkelen, zich klinisch in eerste instan
tie kunnen voordoen als een tumor van het voorste mediane gedeelte van 
de brughoek of, met slechts een gering verschil in plaats van oorsprong, 
meer als een tumor van het mediale deel van de middelste schedelgroeve. 
Een combinatie van beide syndromen komt eveneens Voor en Cushing en 
Eisenhardt spreken dan van ‘Gassero-petrosal syndrome.’ Dit toont dus 
enerzijds stoornissen van de trigeminus, gevolgd door oculomotoriusparese, 
eventueel ook van de N. abducens, anderzijds gehoorverlies, nystagmus, 
facialisparese en meestal homolateraal aan de tumor gelegen cerebellaire 
verschijnselen. Vaak ontstaan hierbij reeds spoedig verschijnselen van 
intracraniële drukverhoging. Dit syndroom komt ook voor bij neurinomen 
van het ganglion Gasseri (Cushing, Krayenbühl).

Wat onze eigen ervaring betreft, kunnen wij het bovenstaande toelichten 
aan de hand van waarnemingen bij 10 patiënten met een meningeoom in de 
achterste schedelgroeve, die wij de laatste jaren observeerden en bij wie 
de diagnose tijdens operatie of obductie werd geverifieerd.

De leeftijd van deze patiënten varieerde tussen 36 en 49 jaar, met een 
gemiddelde van 45 jaar en 8 maanden. De gemiddelde ziekteduur bedroeg 
2 jaar en 9 maanden, hetgeen dus iets korter is dan bij het acusticusneuri- 
noom. De langste voorgeschiedenis, nl. 10 jaar, had een patiënte met een 
meningeoom Van het cavum Meckeli, bij wie reeds jarenlang diplopie en 
een éénzijdige pupil ver wij ding bestonden. Met de mogelijkheid van een 
intracranieel proces was aanvankelijk onvoldoende rekening gehouden.

Een andere patiënte had sinds 5 jaar klachten van onzekerheid bij het 
lopen. Eerst toen bovendien dysarthrie en dysphagie ontstonden, werd 
de juiste oorzaak van de klachten herkend. Het betrof een meningeoom, dat 
zich slechts weinig in de brughoek had uitgebreid, doch meer praepontien 
was gelegen.

Beide gevallen van meningeomen van de achterste schedelgroeve zijn 
o.i. niet tot de echte brughoektumoren te rekenen. Als regel zullen de 
laatstgenoemde nl. reeds spoedig tot symptomen aanleiding geven, die een 
dergelijke localisatie van het proces doen vermoeden. In onze serie van 
meningeomen van de achterste schedelgroeve waren 6 patiënten bij wie, 
zoals de operatie aantoonde, de tumor zich waarschijnlijk primair in de 
brughoek had ontwikkeld. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten 
bedroeg 43 jaar. Zij hadden een ziekteduur, die varieerde van l tot 3 
jaar, met een gemiddelde van 1 jaar en 6 maanden. Vergeleken met de 
gemiddelde duur van het acusticusneurinoom (3 jaar) blijkt dit belangrijk 
korter te zijn. Dit zou een bevestiging kunnen betekenen van de reeds vrij 
algemeen aanvaarde mening, dat de meeste acusticusneurinomen zich pri
mair in de meatus acusticus internus ontwikkelen en een betrekkelijk lang-
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zame groei hebben, zodat de eerste symptomen gedurende lange tijd niet 
worden herkend. Het meningeoom van de brughoek ontwikkelt zich echter 
direct in de brughoek zelf en zal dus vaak eerst tot andere symptomen 
aanleiding geven dan die van de N. VIII. List vermeldde, dat van de patiënten 
met een acusticusneurinoom, die door Cushing waren geopereerd, bij 73% 
een stoornis van de N.VIII het eerste symptoom was. Bij de patiënten met 
een meningeoom van de brughoek was dit bij slechts 38% het geval. In het 
verdere verloop van het ziektebeeld traden dan bij het meningeoom van 
de brughoek vaak nog wel stoornissen van de N.VIII op, zodat b.v. een 
gehoorverlies tenslotte wel bij 95% van de patiënten voorkwam. De meest 
frequent voorkomende eerste klacht bij een meningeoom van de brughoek 
was hoofdpijn (volgens List in 44%), terwijl cerebellaire stoornissen in 31% 
der gevallen voorkwamen en dan meestal met hoofdpijnklachten gepaard 
gingen.

Deze vergelijkende percentages moeten echter met enige reserve gehanteerd 
worden, omdat ze opgesteld zijn op grond van waarnemingen bij 175 ge
vallen van acusticusneurinoom, tegenover slechts 15 gevallen van meningeoom 
van de brughoek.

Het valt op, dat List geen melding gemaakt heeft van het voorkomen van 
nystagmus bij meningeomen van de brughoek. Men vindt dit wel vermeld 
bij de serie van Petit-Dutaillis en Daum. Hier bestond in enkele gevallen 
een horizontale of horizontaal-rotatoire nystagmus, zonder bepaalde voor
keursrichting van de ligging van de tumor. Hoffmann e.a. namen nystagmus 
vrijwel in alle gevallen waar. Deze nystagmus werd beschreven als horizon
taal en meestal gericht naar de ‘zieke zijde’.

Wat betreft de door ons waargenomen patiënten bleek de chronologische 
ontwikkeling van de klachten als volgt te zijn:

ie symptoom 2e symptoom je symptoom 
gehoorverlies 221
oorsuizen 2
hoofdpijn en/of nekpijn 1 4
duizeligheid 1 x
ataxie 1 1 1
NV{ neuralgie 1

I paraesthesieën 1
visusstoornissen 1

Hoewel ons aantal patiënten klein is, zou men hieruit toch kunnen afleiden, 
dat de ontwikkeling van de symptomen variabel is, doch—conform de 
ervaring van List—komt hoofdpijn reeds vroeg in de ontwikkeling van 
het ziektebeeld voor.

Wat het onderzoek betreft, blijkt dat bij drie patiënten aan de zijde waar 
bij operatie de tumor werd gevonden, doofheid en een calorisch niet prikkel-
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baar labyrinth bestond en bij twee andere patiënten matige gehoorver- 
mindering van het perceptietype. Eén patient had geen afwijkingen van 
de N. acusticus (pag. 171, N. 21.364, Utrecht).

Het onderzoek van de liquor cerebrospinalis werd bij vier patiënten 
verricht (sub-occipitale of lumbale punctie). De totale eiwitwaarden in de 
liquor bedroegen resp. 22 mg %, 30 mg %, 45 mg % en 171 mg %. Er 
bestond in deze gevallen geen xanthochromie, terwijl alleen van de liquor 
met een totaal eiwitgehalte van 171 mg % de colloïdale curven duidelijke 
pathologische uitvlokking toonden in de linker helft van de curve.

Wat het roentgenonderzoek van de schedel betreft, blijkt dat bij 2 patiën
ten een verandering aan de sella turcica werd waargenomen, zoals bij in- 
tracraniële drukverhoging wordt gezien. Drie patiënten hadden geen 
afwijkingen, terwijl slechts bij 1 patient een wat onregelmatig begrensde 
rotsbeenpunt werd waargenomen, zodat een lichte arrosie van de rots- 
beenpunt werd verondersteld. Bij deze laatste patient werd bij operatie een 
groot meningeoom in de brughoek gevonden, waarvan de achterpool reikte 
tot het foramen magnum.

Hyperostose van de rotsbeenpunt werd dus bij geen der patiënten waar
genomen. Het blijft ons inziens nog een probleem, of een echte hyperostose 
van het rotsbeen inderdaad voorkomt.

Indien men de voorkeurplaatsen voor het optreden van hyperostose 
nader beschouwt, blijkt ons inziens dat deze in zekere mate overeenkomen 
met het gedeelte van de schedel, dat tijdens de embryonale ontwikkeling 
als dekbeen is aangelegd. De rotsbeenpyramide is uit het primordiaal- 
cranium ontstaan.

In de literatuur vindt men hyperostose rond de porus acusticus internus 
bij een meningeoom op deze plaats wel vermeld. Naar onze mening moet 
men hierbij ook rekening houden met het feit, dat sommige meningeomen 
en met name de kleine ‘psammomen,’ kalk kunnen bevatten en zodoende 
bij roentgenonderzoek een plaatselijke verdichting van structuur teweeg
brengen. List schreef reeds in 1932: ‘die Röntgenuntersuchung deckt bei 
den Meningeomen geringere Veränderungen auf als bei den Neurinomen... 
Die Felsenbeinaufnahmen zeigen in der Mehrzahl der Fälle normale Ver
hältnisse’. In slechts enkele gevallen vond List een verwijding van de 
porus acusticus internus of destructie van de rotsbeenpunt.

Een andere diagnostische vraag is, in hoeverre roentgenologisch con- 
trastonderzoek (angiografie, pneumencephalografie) tot de diagnose van 
het meningeoom van de brughoek kan bijdragen.

In de eerste plaats bestaat hier het feit, dat meningeomen een eigen 
vaatpatroon hebben, hetgeen vooral, wat betreft de supratentoriële me
ningeomen, op het angiogram aantoonbaar is. Bij de infratentoriële tumoren 
is dit veel moeilijker. Het vaatpatroon van de achterste schedelgroeve is 
gecompliceerd en vooral in profielopname vaak moeilijk te interpreteren. 
Bovendien zijn er vele variaties binnen de grenzen van het normale vaat-
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patroon, zodat om die reden reeds onoplosbare problemen bij deze diag
nostiek van meningeomen rijzen. Differentieel-diagnostisch is dit boven
dien slechts van betrekkelijk belang, want af gezien van echte vaattumoren, 
hebben ook metastatische tumoren en sommige neurinomen een eigen vaat- 
patroon. Wel zal het angiogram van dienst kunnen zijn bij de hoger in de 
achterste schedelgroeve gelegen meningeomen, met name die van het ten
torium cerebelli, die bovendien soms door het tentorium naar de occipitaal- 
kwab doorgroeien. Hier zal het vaatpatroon van de tumor eventueel duide
lijker zijn waar te nemen dan bij de laag in de achterste schedelgroeve ge
legen tumoren.

Evenals bij het acusticusneurinoom zal men zich door angiografie een 
indruk kunnen vormen over de uitbreiding van de tumor en wel op grond 
van de verdringing, die er op het vertebralis-angiogram is waar te nemen. 
Het ruimte-innemend karakter van de meningeomen zal zich op het verte
bralis-angiogram op dezelfde wijze tonen als voor het acusticusneurinoom 
is beschreven. Hetzelfde geldt voor de veranderingen tengevolge van in- 
klemming van de cerebellumtonsillen in het achterhoofdsgat.

Zoals reeds bij het acusticusneurinoom werd beschreven, zal als regel in 
het angiographisch onderzoek van de tumoren van de achterste schedel
groeve ook een carotis-angiogram worden opgenomen. Dit is vooral bij 
meningeomen van belang omdat, zoals wij zagen, de in het antero-mediale 
deel van de brughoek gelocaliseerde meningeomen zich vaak als ‘zandloper 
tumor’ in de middelste schedelgroeve uitbreiden. De carotis-syphon kan 
hierbij naar boven gestrekt zijn en de arteria chorioidea anterior en de 
arteria cerebri posterior opwaarts gedrukt. Bovendien kan in het carotis- 
angiogram aangetoond worden of, en in welke mate er hydrocephalus 
internus bestaat.

Zoals wij bij de algemene uiteenzetting over het roentgenonderzoek van 
de brughoektumoren reeds opmerkten, is—afgezien van de vaattumoren— 
de pneumografie een beter hulpmiddel bij de diagnostiek van brughoek- 
tumoren dan de angiografie. Bij de meningeomen is de restrictie, die wij 
aan dit onderzoek willen stellen echter ook van toepassing. Zoals blijkt, 
komt nl. in vele gevallen duidelijke intracraniële drukverhoging voor, meest
al door occlusieve hydrocephalus internus. Ook de ventriculografie biedt 
hier risico’s, vooral bij de gevallen met een lange anamnese en een sterke 
hydrocephalus. Hoffmann c.s. menen, dat juist hier de ventriculografie 
een ‘deséquilibre brutal’ veroorzaakt en verwijzen naar een geval (VII) van 
Petit-Dutalllis en Daum, waarbij de patient direct na de ventriculografie 
in coma geraakte en overleed. Bij obductie bleek een meningeoom van de 
achterste schedelgroeve te bestaan dat slechts voor een klein gedeelte in de 
brughoek gelegen was, maar een sterke praepontine uitbreiding had.Boven
dien bestond subtentoriële inklemming van het cerebellum.

Ook bij de meningeomen van de brughoek zal bij inachtneming van ge
noemde contra-indicaties de cisterno-encephalografie de voorkeur verdienen.
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Lindgren (1954) meent dat het acusticusneurinoom, de epidermoïdcyste 
en het meningeoom van de brughoek pneumencephalographisch niet van 
elkaar zijn te onderscheiden. Ook bij deze laatstgenoemde tumor zou men 
dus een verdringing van de vierde ventrikel en de aquaeduct naar lateraal en 
naar achteren kunnen vinden, waarbij deze verplaatsing variëren zal voor 
aquaeduct of vierde ventrikel naarmate de tumor meer in het voorste of het 
middelste gedeelte van de brughoek gelegen is. Volgens Lindgren zou bij 
ligging van het meningeoom bij de tentoriumspleet de aquaeduct gestrekt 
en naar voren verplaatst worden; de aquaeduct knikt hier dan scherp af 
bij de achterzijde van de derde ventrikel. Dit zou een typisch luchtbeeld bij 
deze meningeomen kunnen zijn, ook al omdat het overeenkomt met één 
der kenmerkende localisaties van het meningeoom in de achtersteschedel- 
groeve.

De zeer lateraal in de brughoek gelegen meningeomen zullen een ver
dringing kunnen geven zoals bij cerebellumtumoren wordt waargenomen, 
d.w.z. de vierde ventrikel wordt naar lateraal en naar voren verplaatst, terwijl 
de normale knik in de aquaeduct iets toeneemt. Mogelijk dat een pericere- 
bellaire subarachnoidale luchtvulling hier het onderscheid tussen een intra- 
en extracerebellair proces duidelijk kan maken.

Behalve de juist genoemde veranderingen in het ventrikelsysteem, waar
bij dan ook nog vaak tekenen van hydrocephalus internus kunnen worden 
vastgesteld, kan ook het luchtbeeld van de cisternen aanwijzingen geven 
over de uitbreiding van de tumor. Indien een meningeoom van de brug
hoek zich prae-pontien uitbreidt, zal de vierde ventrikel naar achter verplaatst 
zijn. Het verschil met het cisternogram bij een tumor van de pons bestaat 
soms daarin, dat bij deze laatste de cisterna nog—hoewel versmald— 
zichtbaar is of dat de vergrote pons-schaduw zich naar voren tegen de 
cisterna interpeduncularis aftekent.

Bovendien ziet men op de profielopname bij ponstumoren vaak dat de 
tumor zich in de bodem van de vierde ventrikel uitbreidt, zodat deze ventrikel 
boogvormig versmald is. Andere afwijkingen van de basale cisternen, met 
name van de cisterna ponto-cerebellaris, cisterna ambiens en cisterna magna 
hebben voor het meningeoom van de brughoek dezelfde betekenis als bij 
andere tumoren van de brughoek werd aangegeven. Het onderzoek van 
deze gebieden zal vooral belangrijk zijn voor het opsporen van kleine tumoren.

Wij willen nu een kort verslag geven van de patiënten met een meningeoom 
van de brughoek, die wij observeerden.

i. (N. 4568 Utrecht), L.Y., vrouw, 49 jaar.
Anamnese: Sinds ca. 1 jaar klachten van duizeligheid, vooral bij houdings- 
veranderingen. Kort daarna pijn in het achterhoofd en in de nek, en tevens oor- 
suizen rechts. Bovendien is de visus verminderd. Sinds 3 maanden is zij blind. 
Onderzoek: beiderzijds oude stuwingspapillen en coecitas. Corneareflex bdz. 
laag, perifere facialisparese rechts. Perceptiehardhorendheid rechts. Aan de 
rechter arm bestond hypotonie en ataxie. De peesreflexen van de extremiteiten
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zijn rechts hoger dan links. Patiënte heeft ernstige geheugen- en inprentings- 
stoornissen. De schedelfoto gaf een duidelijke drukschedel te zien met destruc
tie van de sella turcica. Bij ventriculografie wordt een symmetrisch, sterk ver
wijd ventrikelsysteem gevonden, ook de derde ventrikel is verwijd, de aquae- 
duct is naar links verdrongen, er is slechts een klein deel van de linker helft 
van de 4e ventrikel zichtbaar. Bij operatie (bilaterale suboccipitale trepanatie) 
werd een mandarijngrote tumor gevonden in de rechter brughoek, die uitging 
van de sinus petrosus superior. Path. Anat.: meningeoom.

2. (N. 11.393 Utrecht), A.H.M., man, 43 jaar.
Anamnese: sinds jaar is een gehoorverlies op het rechter oor ontstaan. 
Daarna ontstond hoofdpijn, die de laatste weken sterk is toegenomen. Patient 
braakt sinds korte tijd. Het gezichtsvermogen is de laatste tijd minder ge
worden. Onderzoek: visus iets verminderd (ODS 4/6). Fundus oculi: geen 
afwijkingen. Corneareflex rechts afwezig. Hypalgesie rechter gelaatshelft. 
Lichte abducensparese rechts. Facialisparese rechts. Rechts perceptiedoof- 
heid (vestibularisfunctie niet onderzocht). Kniehakproef rechts gestoord. 
Aan de rechter voet reflex van Babinski. Roentgenonderzoek van de schedel: 
tekenen van verhoogde intracraniële druk, sella sterk vergroot. Sellarug 
naar achteren verplaatst, contouren vaag. Rotsbeenfoto’s volgens Stenvers: 
geen afwijkingen.
Lumbale punctie: Nonne-)-, Pandy+, 7/3 leucocyten, T.E. 45 mg %. 
Goudsol- en normomastixcurven geen bijz. Operatie (bilaterale suboccipitale 
trepanatie): cerebellumtonsillen ingeklemd. Grote tumor in de rechter brug
hoek, die uitgaat van de sinus petrosus superior en de omgeving van de 
porus acusticus internus. Mediaalwaarts reikt de tumor tot op de clivus en 
naar achteren tot in het foramen magnum. De tumor kan, in gedeelten, 
geheel worden verwijderd. Path. Anat.: meningo-theliaal meningeoom.

3. (N. 11.617 Utrecht), J.N.B.-L., vrouw, 49 jaar.
Anamnese: sinds ruim een half jaar onzeker bij het lopen. Daarna hoofdpijn
klachten, boven de ogen en in de nek. Er ontwikkelde zich hardhorendheid 
en oorsuizen aan het linker oor. Later ging de hoofdpijn met braken gepaard. 
Tenslotte trad een gevoel van onzekerheid en machteloosheid in linker arm en 
linker been op. Sinds kort heeft zij ook aanvallen van draaiduizeligheid. 
Onderzoek: nystagmus: horizontaal bij zien naar links en rechts tevens ver
ticale nystagmus naar boven. Corneareflex links negatief. Lichte facialisparese 
links. Links perceptiedoofheid. Calorisch is het linker labynrith niet prikkel
baar. Hypotonie linker arm en linker been. Dysdiadochokinese linker arm; 
ataxie linker arm en linker been. Bij achterwaarts bewegen van het hoofd 
treedt duizeligheid op. K.P.R. links hoger dan rechts. Röntgenonderzoek: 
kleine indeuking achterzijde dorsum sellae; rotsbeenopname volgens Sten
vers: onregelmatig begrensd os petrosum links. kippeëi-grote tumor
in de linker brughoek, het laterale deel is aan het os petrosum bevestigd in 
de omgeving van de porus acusticus. Het mediale deel reikt tot de hersenstam. 
Path. Anat.: fibroblastisch meningeoom met enkele verspreide psammoom- 
korrels.

4. (N. 18.834 Utrecht), W.M., man, 42 jaar.
Anamnese: sinds 3 jaar hoofdpijnklachten, voornamelijk boven de ogen. 
Bovendien toenemende hardhorendheid voor het rechter oor. Onderzoek: 
beiderzijds stuwingspapillen. Visus OD 3/15, OS 6/10. Spontane horizontale 
nystagmus bij zien naar links (tweede-graads). Perceptiehardhorendheid 
links. Suboccipitale punctie: T.E. 171 mg %, 24/3 leucocyten, pathologische
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goudsolcurve (uitvlokkend naar links). Roentgenonderzoek: sellaverandering 
zoals bij intracraniële drukverhoging, verder geen afwijkingen. Ventriculo- 
grafie: (geïsoleerde vulling) symmetrisch sterk verwijd ventrikelsysteem, 
aquaeduct grotendeels dichtgedrukt, een deel van de vierde ventrikel zichtbaar 
en sterk verplaatst naar links. Inklemming cerebellumtonsillen. Ethiodan- 
ventriculografie: vierde ventrikel slechts gedeeltelijk gevuld. Er puilt een 
grote tumormassa vanuit rechts over de mediaanlijn. Slechts geringe passage 
naar distaai mogelijk. Aquaeduct in de mediaanlijn; vierde ventrikel naar 
rechts onder opgeduwd. Operatie: (bilaterale suboccipitale trepanatie). Rech
ter cerebellumtonsil ingeklemd tot onder de atlas. Er is een tumor in de 
rechter brughoek, die reikt tot bij de porus acusticus internus, doch die in 
caudale richting tot in het foramen magnum gaat. De IXe, Xe en XIe hersen- 
zenuw zijn gespannen over de onderpool van de tumor. Path. Anat.: meningo- 
theliaal meningeoom met typische parels en psammoomkorrels.

5. (N. 21.364 Utrecht), M.A.H.S.-de V., vrouw, 39 jaar.
Anamnese: 2 jaar geleden ontstond een gevoelloos plekje aan de linker kant 
van de onderlip. Sinds een half jaar een gevoel van ‘electriciteit’ in de linker 
helft van de tong, hetgeen later overging tot neuralgiforme pijnen in de linker 
tonghelft. Deze aanvallen werden geprovoceerd door eten. Het gevoelloze 
gebied rond de mondhoek heeft zich over de gehele linker helft van het gelaat 
uitgebreid en is ook op de linker voorste helft van de hoofdhuid aanwezig. 
De binnenzijde van de linker wang voelt doof aan. Patiënte heeft opgemerkt, 
dat warm water in de linker helft van de mond minder goed waarneembaar 
is. Onderzoek: aanvankelijk bestond een stoornis voor pijn- en temperatuur- 
zin in de linker gelaatshelft. Later bleken ook de discriminatiezin en fijne 
tastzin in dit gebied licht gestoord te zijn. De corneareflex was links lager dan 
rechts. Misschien werd de linker mondhoek iets minder opgetrokken. Electro- 
myografie van de musc. masseter links liet geen afwijkingen zien. Otologisch 
onderzoek (met inbegrip van audiometrie): geen afwijkingen. Röntgenfoto’s 
van de schedel en speciale rotsbeenopnamen: geen afwijkingen. Lumbale 
punctie: T.E. 30 mg %, 12/3 leucocyten; geringe afwijkingen in de goudsol- 
reacties. Vertebralis-angiografie: de arteria basilaris toont een boogvormig 
verloop met de convexiteit naar rechts, doch verder zijn er aan dit arteriogram 
geen afwijkingen. Geïsoleerde vulling (methode Verbiest): de linker cisterna 
ponto-cerebellaris vult zich onvoldoende, rechts goed. De linker cisterna 
medullaris is wel gevuld en lijkt zelfs wat wijder dan rechts. De vierde ventrikel 
is iets naar rechts verdrongen. Conclusie; waarschijnlijk proces bij linker 
rotsbeenpunt. Operatie (linkszijdige suboccipitale trepanatie): kievitsei-grote 
tumor bij linker rotsbeenpunt, dura ter plaatse vergroeid met tumorweefsel. 
De achterpool van de tumor lag mediaal onder de VIIe en VIIIe hersenzenuw. 
Deze zenuwen leken niet gelaedeerd. Path. Anat.: angiomateus meningeoom.

6. (N. 24.632 Utrecht), W.B., vrouw, 36 jaar.
Anamnese: sinds 1 jaar toenemende hardhorendheid op linker oor en oor- 
suizen. Daarna traden aanvallen van duizeligheid, zonder draaisensatie, op, 
en onzekerheid bij het lopen. Onderzoek: fundus oculi: geen bijz. Horizontale 
nystagmus naar rechts bij blikken naar rechts; horizontale nystagmus naar 
links bij blikken naar links. Nystagmus naar rechts is langzamer dan naar 
links. Bij blikken naar boven verticale nystagmus naar boven met rotatoire 
component. Corneareflex links lager dan rechts. Otologisch onderzoek: 
perceptiedoofheid links, linker labyrinth calorisch niet prikkelbaar. K.P.R. 
rechts iets hoger dan links, Romberg positief zonder voorkeur voor valrich- 
ting. De gang toont een deviatie naar links. Suboccipitale punctie: T.E.
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22J mg %, 3/3 leucocyten. Röntgenfoto schedel- en rotsbeenderen: geen 
afwijkingen. Geïsoleerde luchtvulling (methode Verbiest): linker cisterna 
medullaris kleiner dan rechter. De vierde ventrikel is iets geroteerd met 
linker zijde van de bodem hoger dan rechter. Van de linker ponto-cerebellaire 
cisterna is een klein gebied gevuld, waarbij het de indruk maakt, dat de lucht 
een tumor omgrenst. Op de profielopname is de cisterna magna intracranieel 
en hoogcervicaal van achter uit gedeformeerd. Er is een erwt-grote uitsparing in 
het halsgebied, ter hoogte van de onderrand van C.2. Op de P.A.-opname is 
de luchtomgrenzing van het mediale gedeelte van de tumor in de linker brug- 
hoek duidelijk zichtbaar. Links lijkt de geamputeerde cisterna ambiens wat 
verwijd. Operatie (suboccipitale trepanatie): tumor links in de achterste 
schedelgroeve, lateraal in de brughoek en mediaal tot in het foramen magnum 
reikend. Rostrale pool heeft N. acusticus en N. facialis opgedrukt en uitgerekt. 
De tumor hecht aan de dura rond het foramen jugulare en breidt zich zelfs 
in dit foramen uit. Path. Anat.: meningo-theliomateus meningeoom met ten 
dele tevens neurofibroom-structuur. In verband met deze bevinding werd er 
gedacht aan de mogelijkheid van de ziekte van V. Recklinghausen. Ook post
operatief bleef een verticale nystagmus bestaan met een rotatoire component 
naar rechts gericht. Ook op grond daarvan werd gedacht aan de mogelijkheid, 
dat er nog meerdere tumoren aanwezig zouden kunnen zijn.

Uit bovenstaande ziektegeschiedenissen blijkt, dat de plaats van origine 
van het meningeoom bij vijf van de zes patiënten duidelijk bij de operatie 
aantoonbaar was (tweemaal sinus petrosus superior, tweemaal rotsbeen- 
punt, eenmaal foramen jugulare), terwijl bij één patient (geval 4) gemeld 
wordt, dat de tumor gelegen was bij de porus acusticus internus zonder dat 
de plaats van origine duidelijk kon worden vastgesteld. Wij hebben op 
grond hiervan gemeend, deze meningeomen als echte brughoektumoren te 
mogen beschouwen.

Wat de symptomatologie betreft, vermeldden wij reeds de chronologie 
der symptomen en de bevindingen bij otologisch en roentgenologisch onder
zoek, alsmede het onderzoek van de liquor cerebrospinalis.

Samenvattend kan hierover worden gezegd: ie, dat slechts één patient 
geen stoornissen van de N. acusticus toonde, terwijl eenzijdige hardhorend
heid bij twee patiënten, doofheid en een niet prikkelbaar labyrinth bij 
drie patiënten werden waargenomen; 2e, dat stuwingspapillen hier slechts 
bij twee van de zes patiënten voorkwamen; 3e, dat bij alle zes patiënten 
afwijkingen bestonden aan de N. trigeminus, bij vier patiënten bestond er 
een stoornis van de corneareflex, terwijl bij twee patiënten tevens een stoor
nis van de sensibiliteit in het gelaat bestond, welke bij één patient 
aanvankelijk van gedissocieerd karakter was (zie geval 5); 4®, dat er duide
lijke cerebellaire afwijkingen bestonden bij vier patiënten, waarvan bij drie 
uitsluitend aan de extremiteiten, homolateraal aan de tumor; 5®, dat drie 
patiënten een spontane nystagmus toonden van horizontaal type, bij één 
patient tevens een verticale nystagmus met rotatoire component; 6®, dat 
er een facialisparese bestond bij drie patiënten; 7®, dat er slechts bij één 
patient een homolaterale abducensparese bestond; 8®, dat twee patiënten 
homolaterale verschijnselen van de lange banen toonden; 9®, dat bij het
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roentgenonderzoek van de schedel bij twee patiënten sellaveranderingen 
gevonden werden, zoals deze bij intracraniële drukverhoging bestaan, bij één 
patient bestond een arrosie van de rotsbeenpunt, drie patiënten hadden geen 
roentgenologischeafwijkingen; ioe, dat het liquoronderzoek slechts geringe 
afwijkingen te zien gaf; ne, dat het geïsoleerde tuchtonderzoek van de achter 
ste schedelgroeve ons van dienst kan zijn bij het opsporen van meningeomen 
van betrekkelijk kleine omvang en met beperkte symptomatologie (geval 5, 
Plaat 8).

EPIDERMOÏDCYSTE

EPIDERMOIDCYSTE VAN DE BRUGHOEK

De eerste beschrijving van een dergelijke tumor werd gegeven door Pinson 
in 1807, die bovendien een wasmodel van deze tumor maakte, dat geplaatst 
werd in het Musée Dupuytren. Dit model diende later ter illustratie in de 
publicatie van Cruveilhier over deze tumoren, die hij, naar aanleiding van 
hun macroscopisch aspect ‘tumeurs perlées’ noemde. In 1838 toonde Johan
nes Müller aan, dat er zich cholesterine in deze tumoren bevond. Hij sprak 
van ‘cholesteatoma’. Over het ontstaan van deze tumor bestond lange tijd 
verschil van mening. Zo meende von Remak (1854), dat zij zich vormden 
uit aberrant embryonaal epitheel, terwijl Virchow (1855) de theorie ver
dedigde, dat ze ontstonden door metaplasie van indifferent embryonaal 
bindweefsel.

Het is vooral door het werk van Bostroem (1897), dat de kennis van 
deze tumoren werd verdiept. Zijn opvattingen baseerde hij op 32 waar
nemingen, uit de literatuur verzameld. Hij is een aanhanger van de theorie, 
dat ze ontstaan uit epitheelcellen, die zich gedurende de 3e~5e week van de 
embryonale ontwikkeling afsplitsen en als het ware bij de vorming van de 
neurale buis en de hersenblazen ingesloten worden. Hij sprak van ‘piale 
epidermoïde’. Bailey gaf in 1920 een nauwkeurige histologische beschrijving 
van deze tumoren. Hij onderscheidt vier lagen, nl. van buiten naar binnen 
resp. stratum durum, stratum fibrosum, stratum granulosum en stratum 
cellulosum. Deze laatste ligt dus in het centrum van de tumor en bevat 
afgestoten epitheelcellen en cholesterinekristallen. In 1936 volgt dan de 
mededeling van Mahoney. Hij verzamelde 142 tumoren uit de literatuur 
van de voorafgaande 125 jaar en voegde er vijf waarnemingen aan toe uit 
de kliniek van Foerster, waaronder een fraai voorbeeld van een epidermoïd 
van de brughoek. Mahoney meent, dat de naam cholesteatoom niet goed 
is, omdat deze ontstaan is op grond van het feit, dat de tumoren cholesterine 
bevatten. Dit is een verkeerd uitgangspunt voor rubricering, meent hij, 
omdat b.v. ook het craniopharyngeoom cholesterine bevat, terwijl deze 
tumor een andere genese heeft.

Naast een onderscheid in extradurale en intradurale epidermoïdcysten 
worden de laatste weer onderscheiden naar hun localisatie in engere zin,
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b.v. aan de basis cranii, in de mediaanlijn van de grote hersenen of intra- 
ventriculair *. Overigens kan m.i. deze indeling vaak niet meer dan schema
tisch zijn. Mahoney schrijft nl.: ‘Diese Geschwülste besitzen die Neigung, 
Ausläufer, ähnlich denen der Pseudopodien der Amöben in jeden über
haupt vorhandenen Spalt vorzuschieben’.

Lepoire en Pertuiset hebben in 1957 in hun fraaie monografie ‘Les 
kystes epidermoïdes cranio-encephaliques’ eveneens een rubricering trach
ten te geven. Zij menen, dat de ectopische epidermale cellen tijdens de em
bryonale ontwikkeling zich vooral verplaatsen in samenhang met de ont
wikkeling van het vaatstelsel. Zij geven een dienovereenkomstige indeling 
van deze tumoren, nl. een suprasellair type (samenhangend met het ge
bied van de arteria carotis interna), een retrosellair type (samenhangend 
met het vertebro-basilaire vaatgebied) en een intraventriculair type (samen
hangend met het chorioïdale vaatsysteem).

Ook het feit, dat het kapsel van het epidermoid vaak samenhangt met 
de vaatwand, zou huns inziens als een argument voor deze theorie kunnen 
gelden. Hoewel anderen (o.a. Feld) deze hypothese op grond van de em
bryologische feiten niet aanvaardbaar achtten, blijkt de indeling, die Le
poire en Pertuiset gegeven hebben, ook zonder de theoretische achter
grond van de vaatgenese, practised bruikbaar te zijn.
Het retrosellaire type wordt nog onderverdeeld in:
a. het ponto-cerebellaire type. Dit type wordt onderscheiden op grond van 

het feit, dat de epidermoïdcyste zich voornamelijk in de brughoek ont
wikkelt.

b. het intracerebellaire type. Dit komt zelden voor. De tumormassa ont
wikkelt zich in de cerebellumhemispheer, doch groeit ook in de vierde 
ventrikel, of vervormt deze. Dit type ontstaat waarschijnlijk niet pri
mair intracerebellair, doch prae- of parapontien;

c. het basale of paramediane type. Dit is het type, dat zich door verdere 
uitbreiding tot de sub a en b genoemde variëteiten ontwikkelen kan. 
Ook groeit het soms ‘k cheval’ naar de middelste schedelgroeve.

* Wij beperken ons hier tot de bespreking van de intradurale epidermoïdcystes en laten dus 
buiten beschouwing de zgn. Cholesteatomen van het rotsbeen, die zich op twee manieren 
kunnen voordoen. In de eerste plaats als pseudo-cholesteatoom of secundair cholesteatoom, 
dat ontstaat door een chronische ontsteking van het middenoor, waardoor metaplasie van het 
epitheel optreedt. Het is ook mogelijk, dat het plaveiselepitheel van de uitwendige gehoor
gang bij perforatie van het trommelvlies zich naar de trommelholte gaat uitbreiden en op 
die wijze tot de vorming van een cholesteatoom aanleiding geeft. Dit zijn Cholesteatomen 
van zuiver ontstekingsachtige origine en zijn dus niet als nieuwvormingen in engere zin te 
beschouwen.

Daarnaast bestaat het zgn. primaire cholesteatoom van het rotsbeen, dat zowel in het 
middenoor als in de directe omgeving daarvan kan voorkomen. Men neemt aan, dat ze ont
staan uit embryonale cellen, afkomstig van de eerste kieuwboog. Men zou ze primaire Cho
lesteatomen van het rotsbeen kunnen noemen. In de literatuur vindt men ook hiervoor de 
naam epidermoïdcyste gebruikt. Het primaire cholesteatoom van het rotsbeen kan soms 
aanleiding geven tot een brughoeksymptomatologie (Stenvers 1950, geval B).
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Het ponto-cerebellaire of brughoektype komt het meest frequent voor.* 
De grootte van deze tumor kan verschillend zijn en dienovereenkomstig de 
symptomatologie. Enerzijds kunnen zij kers- of walnootgroot zijn en dan 
bij voorkeur gelocaliseerd in het voorste mediane deel van de brughoek, 
op grond waarvan zij tot de echte brughoektumoren behoren. Anderzijds 
kunnen zij zich min of meer diffuus uitbreiden en zich met uitlopers onder 
de hersenstam voortzetten tot in het foramen magnum of zelfs intraspinaal. 
Het zal dan in vele gevallen moeilijk zijn, vast te stellen of men met een 
primaire brughoektumor te doen heeft. Het laatstgenoemde type kan ook 
vaak geheel om de pons en de medulla oblongata heengroeien; dit type is 
dan moeilijk te onderscheiden van het intracerebellaire type, omdat laatst
genoemde tumor zich wel ten dele in het cerebellum bevindt, maar waar
schijnlijk primair van het parapontine gebied is uitgegaan. Het basale type 
kan door uitbreiding naar achteren en paramediaan zeer veel op de eerder 
genoemde typen gelijken.

Vaak zal het basale epidermoïd zich zowel in de middelste als in de 
achterste schedelgroeve uitbreiden. Ligt het grootste gedeelte in de middel
ste schedelgroeve, dan bevindt zich dit meestal mediaan onder de derde 
ventrikel tot het retrochiasmale gebied; is de uitbreiding meer paramediaan, 
dan ligt deze parasellair. De vorm van het basale epidermoïd is moeilijk aan 
te geven. Het zijn meestal wat gelobde tumoren, die echter door het boven
liggende hersenweefsel afgeplat zijn en zich of wel gelijkmatig naar de basale 
oppervlakte van de hersenen hebben gevoegd, of deze plaatselijk hebben 
doorbroken.

Samenvattend kan men zeggen, dat de epidermoiden van de achterste 
schedelgroeve meestal primair praepontien liggen en dat zij zich van hier 
uit kunnen uitbreiden naar de brughoek, naar de cerebellumhemispheer, 
subtentorieel of in de richting van het foramen magnum. Een bijzondere 
vorm is nog een variëteit van het intraventriculaire type, nl. het epidermoid 
van de vierde ventrikel.

Ook wat de symptomatologie van het brughoektype betreft, kan men 
twee vormen onderscheiden. In de eerste plaats die, waarbij de klachten 
van trigeminusneuralgie op de voorgrond staan. Daarbij kan men volgens 
Lepoire en Pertuiset weer onderscheid maken tussen de ‘névralgie isolée’, 
waarbij geen andere afwijking bestaat dan hoogstens een lichte hypaesthesie 
in het gelaat of een verminderde corneareflex, daarnaast een (névralgie 
accompagnée’, waarbij de neuralgie met een min of meer uitgebreide brug- 
hoeksymptomatologie gepaard gaat. In beide gevallen heeft de neuralgie 
de eigenschap, dat de aanvallen langer duren dan bij de zgn. essentiële 
neuralgie en tevens, dat tussen de aanvallen nog onaangename paraesthesieën
* De intradurale epidermoïdcysten komen in het algemeen slechts zelden voor.

Op het totaal aantal waargenomen hersentumoren vermeldt Cushing een frequentie van 
0,16%, Dandy 0,5%, Grant en Austin 1%.

Hiervan is het grootste deel gelocaliseerd in de brughoek (volgens Lepoire en Pertuiset: 
20%).

EPIDERMOÏDCYSTE
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blijven bestaan. Behalve deze twee klinische beelden onderscheidt men 
dan nog de vorm, waarbij een symptomatologie van de brughoek bestaat, 
zonder dat de trigeminusneuralgie op de voorgrond treedt. Zowel bij deze 
vorm als bij de ‘névralgie accompagnée’ valt het op, dat de uitval van hersen- 
zenuwen zich tot buiten het brughoekgebied kan voortzetten, vooral wat 
betreft de N. III en N. IV.

Als regel worden bij alle genoemrlp klinische beelden van het epidermoid 
van de brughoek geen roentgenologische afwijkingen waargenomen.

Bij de ‘névralgie isolée’ zal men vrijwel altijd met een klein epidermoid 
in het voorste mediane deel van de brughoek te doen hebben. Dit is het type 
tumor dat herhaaldelijk toevallig gevonden werd bij een operatie voor een 
trigeminusneuralgie volgens Dandy. Bij de ‘névralgie accompagnée’ bestaat 
meestal een epidermoid met een basi-ponto-cerebellaire uitbreiding.

Zoals uit bovenstaande beschouwing blijkt, is de trigeminusneuralgie, 
vooral van het type zoals hier wordt beschreven, vrij kenmerkend voor het 
epidermoid van de brughoek. Mahoney vermeldt, dat bij 25% van de des
betreffende patiënten trigeminusneuralgie voorkwam. Olivecrona beschreef 
in 1949 vier gevallen van epidermoïdcyste in de brughoek, die bij ope
ratie werden geverifieerd. Het waren kleine tumoren in het antero-mediane 
deel van de brughoek. Opmerkelijk is, dat alle vier patiënten een eenzijdige 
trigeminusneuralgie hadden, die uitsluitend in de derde tak was gelocali- 
seerd. De neuralgie bestond reeds jaren voordat de patient onder behandeling 
kwam (gemiddeld 4! jaar). Bij neurologisch onderzoek werd slechts bij één 
patient een verlaagde corneareflex gevonden, de andere drie toonden geen 
neurologische afwijkingen. Ook Olivecrona meende, dat er een syndroom 
bestaat, dat min of meer kenmerkend is voor het epidermoid van de brug
hoek. Hij omschrijft dit als volgt:
ten eerste een typische trigeminusneuralgie bij een jong individu (20 tot 30 
jaar); of een neuralgie, uitsluitend van de ramus maxillaris, al of niet ge
paard gaande met een verminderde homolaterale corneareflex; 
ten tweede het ontbreken van neurologische afwijkingen, behalve van de 
N.V.;
ten derde het ontbreken van roentgenologische afwijkingen van het rotsbeen; 
ten vierde dislocatie van de cisterna ponto-cerebellaris en de cisterna ambiens 
op het pneumogram van de achterste schedelgroeve.

Olivecrona meent, dat trigeminusneuralgie wel bij 50% van de brug- 
hoekepidermoïden voorkomt.

Interessant is in dit verband ook de waarneming van De Vet (geval 39, 
Lepoire en Pertuiset) betreffende een 39-jarige vrouw met een linkszijdige 
trigeminusneuralgie, waarvoor zij, mede omdat zij klachten had van diplopie 
en er een verhoogd eiwitgehalte in de liquor was gevonden, met een operatie 
volgens Dandy werd behandeld. Patiënte overleed plotseling enkele dagen na 
deze operatie. Bij de obductie werd een epidermoïdcyste gevonden in de 
rechter brughoek, d.w.z. contralateraal aan de zijde waar de neuralgie bestond.
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Evenals bij de andere brughoektumoren kan dus ook hier een contralaterale 
trigeminusstoornis optreden.

Het is duidelijk, dat het door Olivecrona aangegeven syndroom overeen
komt met de névralgie isolée’ van Lepoire en Pertuiset.

Als onderscheid ten opzichte van andere brughoekprocessen kan dan ook 
nog gelden, dat slechts in een beperkt aantal gevallen de functie van de 
N. acusticus is gestoord. Ook kan het voorkomen, dat uitsluitend de ramus 
cochlearis of de ramus vestibularis is aangetast. Dit is een belangrijk dif
ferentieel diagnosticum ten opzichte van het acusticusneurinoom.

Het ontbreken of lange tijd afwezig blijven van symptomen van intra- 
craniële drukverhoging en de vaak onduidelijke focale symptomen kunnen 
tot diagnostische vergissingen aanleiding geven.

Zo beschrijven Tolosa en Fuenmayor een geval, waarbij de diagnose abusieve
lijk op multiple sclerose werd gesteld, omdat er symptomen van pyramidale 
en cerebellaire stoornissen bestonden, zonder tekenen van intracraniële druk
verhoging. De enige afwijking, die de patient in het gebied van de hersen- 
zenuwen toonde, was een trigeminusneuralgie. Hiervoor werd hij behandeld 
met een retro-ganglionaire neurotomie. Zeven maanden later werd de patient 
in ernstige toestand in het ziekenhuis opgenomen, en overleed korte tijd daar
na aan icterus. Bij obductie werd een cholesteatoom gevonden, dat zich uit- 
breidde naar de brughoek en bovendien langs de basis tot aan het chiasma.

In de literatuur vindt men vermeld, dat, behalve klachten van trigeminus
neuralgie, vaak ook irritatie van de N.VII bestaat, in de vorm van facialis- 
spasme. List meent, dat dit een belangrijk differentieel-diagnostisch hulp
middel t.o.v. het acusticusneurinoom is. Ook Mahoney wijst op dit verschijn
sel en meent dat het samenhangt met het feit, dat cholesterinekristallen door 
het kapsel van de tumor naar de aangrenzende zenuwstam kunnen overgaan. 
Hij illustreert dit met een fraai preparaat van de N. trigeminus, waarin 
duidelijk cholesterinekristallen in de zenuw zijn te herkennen.

Wij hebben hierboven getracht, een indeling naar plaats van oorsprong 
en uitbreiding te maken van de epidermoïdcystes, die tot een symptoma
tologie van de brughoek aanleiding kunnen geven. Binnen de groep van de 
zgn. retrosellaire epidermoïden hebben wij ook nog genoemd het intra- 
cerebellaire type. Deze zijn zeer zeldzaam en manifesteren zich als regel 
niet onder het beeld van een symptomatologie van de brughoek. Het kli
nische beeld lijkt meer op dat van een tumor van de cerebellumhemispheer.

Indien intracraniële drukverhoging ontbreekt en men te doen heeft met 
een jeugdige patient, zou men aan de mogelijkheid van een intracerebellaire 
epidermoïdcyste kunnen denken. Als regel wordt echter deze diagnose eerst 
na operatie gesteld.

Een andere variant, die eventueel tot een brughoeksymptomatologie 
aanleiding zou kunnen geven, is het intraventriculaire epidermoid van de 
vierde ventrikel. In de grote serie van Lepoire en Pertuiset (100 gevallen)
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worden vijf waarnemingen van dit type vermeld. Ook deze komen nauwelijks 
in aanmerking bij de differentiële diagnostiek van brughoekprocessen. Zij 
manifesteren zich als regel onder het beeld van een vermistumor. In te
genstelling tot het supratentoriële intraventriculaire type, tonen zij bij 
pneumografie niet de eigenaardige sponsachtige luchtophoping aan de op- 
pervlaktevan de cyste. Het pneumogram van de achterste schedelgroeve 
toont slechts, dat er een tumor van de vierde ventrikel bestaat en eerst bij 
eventuele operatie wordt de ware aard van het proces duidelijk.

Een bijzonder aspect van de epidermoïdcyste is, dat de symptomatologie 
ten dele veroorzaakt kan worden door de chemisch-toxische invloed, die 
van de tumor zelf uitgaat. Critchley en Ferguson beschreven in 1928 als 
eersten de aseptische meningitis, die na operatie van deze tumoren kan 
ontstaan. Zij menen, dat dit toegeschreven moet worden aan cholesterine, 
dat bij een operatieve ingreep door beschadiging van de tumor, in de liquor- 
ruimte zou vrij komen.

Naar aanleiding hiervan deed Mahoney proeven bij honden, waarbij hij 
cholesterinekristallen subduraal in de achterste schedelgroeve bracht. Er 
ontstond weliswaar geen meningitis, doch wel een perivasculaire bindweefsel
achtige en glieuze reactie, die echter beperkt bleef tot de plaats waar de 
cholesterinekristallen op het cerebellum waren geappliceerd.
Op grond van dit feit zocht Verbiest in 1939 naar stoffen, die wel een me- 
ningeale reactie konden verwekken. Hij vond, dat het vetzuurgehalte van de 
epidermoïden hoog was en dat inspuiting van een kleine hoeveelheid (0,1 mg) 
vetzuur in de subarachnoidale ruimte van een hond een voorbijgaande 
meningeale reactie kon veroorzaken.
Tytus en Pennybacker namen bij 12 van de 27 patiënten, die zij voor een 
epidermoïdcyste opereerden, aseptische meningitis waar. Daaronder was één 
patient met een epidermoïdcyste van de brughoek, die twee maanden na 
operatie een aseptische meningitis kreeg en overleed. Ook namen zij in twee 
gevallen post-operatief een bacteriële meningitis waar. Naar aanleiding daar
van deden zij een onderzoek naar het voorkomen van micro-organismen in 
de tumor, in vijf gevallen met een positief resultaat. Uit waarnemingen van 
Bauditz en van De Lehoczky bleek, dat dergelijke aseptische meningeale 
reacties ook door een spontane ruptuur van de cyste kunnen ontstaan.

Intussen had Mahoney bij twee patiënten, die onder de diagnose encepha
litis werden opgenomen, bij een obductie aangetoond, dat er een intradurale 
epidermoïdcyste bestond. Het microscopisch onderzoek van het cerebrum 
toonde, dat een diffuse ependymitis en een subependymale encephalitis 
bestond met sterke perivasculaire infiltratie. Mahoney concludeerde op 
grond hiervan, dat er een door chemische invloed veroorzaakte encephalitis 
bestond. Dit is een belangrijke waarneming, omdat hiermede symptomen 
kunnen worden verklaard, die niet aan de localisatie van het epidermoid 
als zodanig kunnen worden toegeschreven. Het betreft hier in het bijzonder 
het voorkomen van psychische afwijkingen en epileptische aanvallen bij 
epidermoïden van de achterste schedelgroeve.

178



Van de 53 parapontine epidermoxdcysten, die Mahoney in zijn serie verzamel
de, toonden 20 patiënten psychische afwijkingen. Dit kan z.i. niet verklaard 
worden door de verhoogde intracraniële druk, in de eerste plaats, omdat 
epidermoïdcystes van de achterste schedelgroeve in vele gevallen geen aan
leiding geven tot verhoogde hersendruk, en tevens omdat bij andere tumoren 
met een dergelijke localisatie, waarbij wel verhoogde hersendruk bestaat, 
psychische afwijkingen slechts bij een gering aantal worden waargenomen en 
dan nog slechts als een daling van de bewustzijnsgraad. Mahoney meent, dat 
de toxische encephalitis, die deze tumoren begeleidt, verantwoordelijk moet 
worden gesteld voor de psychische alteratie die men in vele gevallen waar
neemt. Ook voor de epileptische aanvallen, die soms bij infratentoriële epi- 
dermoïden zouden voorkomen, wordt door Mahoney de oorzaak in een toxische 
beschadiging van het cerebrum gezocht.
In de serie van Lepoire en Pertuiset, waarin 78 gevallen van intradurale 
epidermoïdcyste worden vermeld, komt het probleem van de psychische 
veranderingen en het optreden van epileptische aanvallen bij de epidermoïden 
van de achterste schedelgroeve niet ter sprake. Wel vermelden zij deze bij de 
supratentoriële epidermoïden. Epileptische manifestaties waren hier in vele 
gevallen het eerste symptoom. Ook psychische alteratie kwam een enkele 
maal als eerste symptoom voor.
Het is opmerkelijk, dat de patiënten met supra-tentoriële epidermoïdcystes 
belangrijk vroeger ter behandeling kwamen dan die met infra-tentoriële 
epidermoïdcystes. Men zou hieruit kunnen af leiden, dat de localisatie van 
het epidermoid van meer betekenis is voor het optreden van epileptische 
aanvallen en psychische veranderingen dan de toxische werking, althans de 
toxische werking op afstand. Hiervoor pleit ook het feit, dat in de serie van 
Lepoire en Petuiset de patiënten met een epidermoïdcyste van de achterste 
schedelgroeve geen epileptische aanvallen toonden, noch psychische verande
ringen. Dat in de serie van Mahoney ook vele patiënten met parapontine 
epidermoïdcystes psychische veranderingen, en soms ook epilepsie toonden, 
moet o.i. worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat deze gevallen 
eerst laat of niet herkend werden. Het blijkt nl., dat de tumoren vrijwel in alle 
gevallen eerst bij autopsie werden gevonden.

Wat het onderzoek van de liquor cerebrospinalis betreft, blijkt dat in vele 
gevallen van epidermoïdcyste van de achterste schedelgroeve de liquor- 
afwijkingen gering zijn, of zelfs geheel kunnen ontbreken. Tytus en Penny- 
backer vermelden, dat van dertien gevallen van epidermoïdcyste van de 
brughoek, die zij in de literatuur konden verzamelen, elf patiënten een 
normale liquor hadden. Zij menen, dat men voor de differentiële diagnostiek 
van brughoektumoren globaal de volgende regels zou kunnen opstellen: bij 
het acusticusneurinoom bestaat in vrijwel alle gevallen een duidelijk ver
hoogd eiwitgehalte van de liquor; bij het meningeoom bestaat een matig 
verhoogd eiwitgehalte van de liquor, en in sommige gevallen geen enkele 
liquoraf wij king; bij de epidermoïdcystes is in de meeste gevallen het eiwit
gehalte van de liquor normaal.

Dit is een opmerkelijk feit. Het toont ons, dat over het mechanisme, dat 
bij intracraniële tumoren tot een verhoogd eiwitgehalte van de liquor aan
leiding geeft, nog weinig met zekerheid te zeggen valt. Gaat men uit van 
de opvatting, dat de obstructie van de liquorruimten door het ruimte-
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innemende karakter van de tumor hierbij bepalend is, dan is het moeilijk 
te begrijpen, dat juist de epidermoïdcyste, die zich zo sterk in de basale 
cisternen van de achterste schedelgroeve en zelfs onder de tentoriumspleet 
door naar de middelste schedelgroeve kan uitbreiden, geen aanleiding geeft 
tot duidelijke verhoging van het eiwitgehalte van de liquor. Een acusticus- 
neurinoom van nog betrekkelijk geringe omvang geeft daarentegen wel tot 
een dergelijke liquorverandering aanleiding. Dit kan een argument zijn voor 
de theorie, dat de structuur van de tumor zelf van betekenis is bij het 
ontstaan van liquorafwijkingen.

Behalve de reeds eerder genoemde verschijnselen van meningeale prik
keling, kan men soms ook partikeltjes van de epidermoïdcyste in de liquor 
aantreffen. Sillevis Smitt en Jansen wijzen erop, dat het gewenst is, micro- 
bepalingen op vetzuren in de liquor te doen en tevens bij microscopisch 
onderzoek van de liquor te letten op de eventuele aanwezigheid van cho
lesterinekristallen.

In het algemeen vindt men aangegeven, dat bij de intradurale epider- 
moïdcystes van de achterste schedelgroeve en met name bij die, welke van 
de brughoek uitgaan of tot een brughoeksymptomatologie aanleiding geven, 
geen roentgenologische veranderingen van de schedel gevonden worden. 
In de literatuur worden echter enkele patiënten beschreven, bij wie dit 
wel het geval was. Kodes, Pendergrass en Young beschreven een geval 
van epidermoïdcyste van de brughoek, waarbij de rotsbeenpunt gearrodeerd 
en naar voren verplaatst was en tevens de processus clinoideus anterior om
hoog was gedrukt. Zij menen, dat vooral de langzame ontwikkeling van dit ty
pe tumor verantwoordelijk moet worden gesteld voor dergelijke deformaties. 
Ruggiero, Dilenge en David menen, dat de medio-basaal gelegen epider- 
moïdcystes van de achterste schedelgroeve aanleiding kunnen geven tot 
een versmalling van de corticalis en eventueel zelfs tot een lichte excavatie 
van de clivus. Ook hier zou de langzame groei van de aanliggende tumor 
tot een dergelijke geringe verandering aanleiding geven, die echter bij de 
differentiële diagnostiek van betekenis kan zijn. Er zijn ook enkele mede
delingen in de literatuur te vinden, die melding maken van het feit, dat het 
epidermoïd van de brughoek aanleiding had gegeven tot een arrosie van de 
rotsbeenpunt, zoals ook bij andersoortige brughoektumoren wordt gezien. 
Dit zijn echter uitzonderingen. Lepoire en Pertuiset vermelden een geval 
(nr. 98) met destructie van de rotsbeenpunt; de symptomatologie ontwikkelde 
zich via een debuut met duizeligheid en trigeminusneuralgie tot een brug- 
hoeksyndroom. Zij rubriceren dit geval onder de ‘variété paratrigéminale’ 
van de intradurale epidermoïdcysten.

Gezien de grote destructie, die deze tumor aan het rotsbeen veroorzaakte, 
ligt het meer voor de hand de opvatting van Lazorthes te volgen, die de 
patient opereerde en dit geval rubriceerde onder de ‘kystes épidermoides 
intrapétreux.’ Dit betekent m.i., dat het een extradurale epidermoïdcyste
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was. Arrosie van de rotsbeenpunt werd ook waargenomen door Grant en 
Austin, terwijl Tolosa en Fuenmayor in één geval een hyperostose van het 
rotsbeen waarnamen. Tenslotte vindt men in de literatuur nog een mede
deling, nl. van Critchley en Ferguson, waarbij een verwijding van de porus 
acusticus werd gevonden.

Men kan in het algemeen o.i. wel stellen, dat bij de intradurale epider- 
moïdcysten van de achterste schedelgroeve, met name bij die van de brug- 
hoek, geen roentgenologische afwijkingen van de schedel worden waar
genomen. De juist genoemde waarnemingen, in de literatuur vermeld, 
zijn als uitzonderlijk te beschouwen.

Wat het aanvullende roentgenonderzoek betreft, kan worden opgemerkt, 
dat de arteriografie bij het epidermoid van de brughoek in eerste instantie 
geen andere informatie kan geven dan dat er een ruimte-innemend proces 
bestaat, dat geen eigen vaatpatroon heeft.

Meer waardevolle inlichtingen kan de pneumografie van de achterste 
schedelgroeve ons geven. Deze kan in het algemeen nauwkeuriger de uit
gebreidheid van het proces en de relatie ten opzichte van het omgevende 
hersenweefsel bepalen. Voor de epidermoïdcyste geldt overigens, dat de 
uitgebreidheid van de tumor niet alleen op de klinische symptomen, doch 
ook bij arteriografie en cisternografie soms moeilijk met enige zekerheid 
is vast te stellen. De eigenaardige verspreide groei met .soms- naar verschil
lende richtingen zich voortzettende uitlopers is daar de oorzaak van. Rug
giero, Dilenge en David merken op: ‘C’est justement le fait de ne pas 
pouvoir localiser avec précision une tumeur de la base du crane qui doit 
faire surgir 1’hypothèse de la possibilité d’un cholestéatome.’ Dit is ons 
inziens een uitspraak, die eveneens geldt voor andere processen in de achter
ste schedelgroeve, b.v. gliomen van de hersenstam, en basaal arterioveneus- 
aneurysma. Men zou eerder kunnen stellen, dat vooral de onverenigbaarheid 
van enkele factoren in een symptomencomplex—b.v. dat van een tumor 
van de brughoek—op een epidermoïdcyste, als mogelijke oorzaak, wijst.

Wat de differentiële diagnostiek betreft, is er het probleem dat de tumo
ren, die uitgaan van de omgeving van het ganglion Gasseri en naar de 
achterste schedelgroeve doorgroeien, een pneumografisch beeld tonen, 
dat geheel kan gelijken op dat van de basale epidermoïdcystes, die zich 
‘ä cheval’ zowel in de middelste als de achterste schedelgroeve bevinden. 
Ook de neurologische symptomatologie zal hier veel overeenkomst tonen, 
vooral door de in vele gevallen bestaande trigeminusneuralgie. Hoewel 
in deze reeks de epidermoïdcyste de tumor is, die meestal niet of eerst laat 
tot stuwingspapillen aanleiding geeft, zal de diagnose op grond van de 
neurologische symptomatologie moeilijk zijn. Hier kan het gewone roent
genonderzoek van het rotsbeen meer steun bieden om het trigeminusneuri- 
noom, het meningeoom van de rotsbeenpunt of van het cavum Meckeli 
en een epidermoïdcyste bij de rotsbeenpunt van elkaar te onderscheiden.
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Wij vermelden hier nu de ziektegeschiedenis van twee patiënten, die door 
ons werden geobserveerd^ en die als duidelijke representanten kunnen gelden 
voor de symptomatologie, waarmede de epidermoïdcysten van de achterste 
schedelgroeve zich kunnen presenteren.

(N. 18.197 Utrecht), L.C.v.H., man, 60 jaar.
Medio 1951 kreeg patient tijdens een ‘griep’, pijn in de linker schedelhelft, 
waarbij zich begin 1953 pijn in het achterhoofd bij draaien van het hoofd 
voegde. In de loop der jaren merkte patient een langzaam progressief gehoor- 
verlies. In september 1956 begon patient te klagen over misselijkheid en over 
een onzekere gang. In oktober 1958 bemerkte patient tintelingen in de linker 
gelaatshelft bij aanraken daarvan, terwijl de linker gelaatshelft langzamer
hand gevoelloos werd. Onderzoek in november 1958: hypaesthesie en hypal- 
gesie van het gehele linker trigeminusgebied. Corneareflex links zeer laag. 
Valneiging naar links achter. Atactische gang en deviatie van het gangspoor 
naar links. Sterk blikrichtingsnystagmus bij kijken naar links zowel als naar 
rechts. Verticale nystagmus met rotatoire component bij kijken naar boven. 
Audiogram: het linker oor is Barany-doof. Het rechter oor toont boven de 
1000 Hz. een perceptieverlies van 60 tot 80 Db. Het rechter labyrinth was 
calorisch normaal prikkelbaar, het linker labyrinth was niet prikkelbaar. 
De lumbaal verkregen liquor cerebrospinalis stond onder een druk van 13 cm, 
en bevatte 8/3 witte cellen en 53 mg % eiwit. De mastixcurve was normaal. 
Roentgenonderzoek van de schedel, inclusief Sten versprojecties van de rots
beenderen: geen afwijkingen, met name waren porus acusticus en clivus 
Blumenbachii normaal. Het E.E.G. toonde geen afwijkingen. Bij de operatie 
op 21.ii.1958 (Dr. H. Verbiest) werd via een links-suboccipitaie trepanatie 
in de linker brughoek een zeer groot epidermoid gevonden, dat de VIIe tot 
en met de XIe hersenzenuw omgaf. Het epidermoid reikte tot aan de clivus. 
De pons was verdrongen. Radicale verwijdering in de omgeving van de pons 
werd te gevaarlijk geacht. Post-operatief was tracheotomie noodzakelijk in 
verband met tracheale hypersecretie. Patient succombeerde, waarschijnlijk 
tengevolge van een acute hartstilstand, op 25.11.1958. Bij obductie bleek er 
nog epidermoid aanwezig te zijn in de linker brughoek. Er waren bloedingen 
in de linker cerebellumhemispheer en in de pons. De diagnose werd bij patho
logisch-anatomisch onderzoek bevestigd.

Dit ziektegeval toont ons een symptomatologie, zoals Lepoire en Pertuiset 
hebben aangegeven voor het epidermoid van het zgn. brughoektype. Ook 
bij onze patient zijn er duidelijke klachten van de zijde van de N. trigeminus. 
Opmerkelijk is, dat bij een dergelijke grote uitbreiding van de tumor geen 
tekenen van intracraniële drukverhoging bestonden. De liquor cerebrospi
nalis toonde slechts een licht verhoogd eiwitgehalte. Het roentgenonder
zoek van de schedel en met name van het rotsbeen leverde geen bijzonder
heden op. Dit alles biedt belangrijke differentieel-diagnostische gegevens ten 
opzichte van het acusticusneurinoom en andere brughoektumoren.

(N. 15.551 Utrecht), T.V.-V., vrouw, 40 jaar.
Vijftien jaar geleden, in 1948, begon patiënte te klagen over hoofdpijn en 
over een progressieve gehoorvermindering van het linker oor. In 1953 ging 
patiënte wazig zien en zag zij dubbelbeelden, welke naast elkaar stonden.
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Tegelijkertijd ontstonden evenwichtsstoornissen, paraesthesieën in de rechter 
arm, en werd het lopen onzeker. In 1955 constateerde men elders beiderzijds 
een geringe exophthalmus en ptosis, abducensparese links, doofheid van het 
linker oor, grofslagige nystagmus bij zien in alle richtingen, lichte hypertonie 
van beide benen, beiderzijds hyperreflexie met pathologische reflexen en een 
‘positieve Romberg.’ Op grond hiervan stelde men de diagnose: multiple 
sclerose. Nadat echter de otoloog had vastgesteld, dat naast de doofheid van 
het linker oor ook een verminderde prikkelbaarheid van het linker labyrinth 
bestond en er tevens roentgenologisch afwijkingen van de linker rotsbeen- 
pyramide waren, werd bovengenoemde diagnose in twijfel getrokken. Een 
brug- hoektumor links leek waarschijnlijker. Bovendien stelde de oogarts 
vast, dat er zich stuwingspapillen hadden ontwikkeld. Ventriculografie toonde 
een verwijd ventrikelsysteem met verplaatsing van de aquaeduct en de vierde 
ventrikel naar rechts, en een onvolledige aquaeductstenose.
Bij de operatie werd de linker occipitaalkwab gereseceerd en het tentorium 
gespleten. De gehele linker brughoek bleek te zijn opgevuld door een groot 
epidermoid, zich naar voren langs de schedelbasis door de tentoriumspleet 
uitbreidend naar de middelste schedelgroeve. De tumor werd grotendeels 
verwijderd, doch in het gebied van de N. vagus moesten enkele kapselresten 
blijven zitten. Het post-operatieve beloop wjrd gecompliceerd door een 
liquorfistel en een meningitis. De verlamming van de N. facialis, welke door 
de operatie was ontstaan, herstelde langzaam, terwijl de stuwingspapillen 
verdwenen. Er bleef een spraakstoornis bestaan; de hoofdpijn was verdwenen. 
In 1956 begon patiënte, acht dagen nadat zij het hoofd had gestoten, 
te braken, terwijl het dubbelzien toenam. Elders constateerde men beiderzijds 
scherp begrensde papillae N. optici, een opgeheven corneareflex links, ver
minderd gevoel in het gebied van de N.V, parese van de linker kauwspieren, 
parese van N. VI en N. VII links; rompataxie, cerebellaire loopstoornissen 
en—overwegend links—cerebellaire stoornissen aan de extremiteiten; beider
zijds hyperreflexie aan de extremiteiten, links; een reflex van Babinski; 
psychische vervlakking. De oogarts constateerde een blikverlamming naar 
beide zijden en naar boven. Er bestond een keratitis neuroparalytica links. 
Aangezien er geen tekenen waren, die op een verhoogde hersendruk wezen, 
werd van her-operatie afgezien. Eind september 1963 namen de hoofdpijnen 
boven de ogen en in het achterhoofd toe, waarna patiënte in de Neurologische 
Universiteitskliniek te Utrecht werd opgenomen. Bij onderzoek bleken de 
papillae N. optici onscherp begrensd. De dreig-oogknipreflex was vanuit 
rechts niet opwekbaar. De linker pupil was groter dan de rechter, terwijl de 
pupilreacties van het linker oog traag waren. Aan de linker zijde bestond een 
parese van de Nn. VI en VII. Het sensibele deel van de linker N. V was uit
gevallen, terwijl de kauwspieren links paretisch waren. Er bestond een 
binnenoordoofheid links. Het linker labyrinth was niet prikkelbaar. Patiënte 
had een lichte dysarthrie en een geringe motorische aphasie. De pees- en 
periostreflexen waren zeer levendig en symmetrisch. Aan de linker voet was 
de reflex van Babinski opwekbaar. Overwegend links waren er aan armen en 
benen cerebellaire stoornissen, terwijl er tevens een sterke rompataxie be
stond. Bij de proef van Romberg toonde de patiënte een valneiging, overwegend 
naar links. Ventriculografie volgens Ziedses des Plantes: na de eerste salto 
passeerde de lucht naar de achterste schedelgroeve. De proefielopname in 
buikligging toonde een luchtschil in het achterste deel van de vierde ven
trikel, waarbij bleek, dat de vierde ventrikel naar achteren was verdrongen. 
De aquaeduct bleek naar boven te zijn gedrukt. Bij de operatie in november 
1956 (Dr. H. Verbiest) bleek de dura boven de linker cerebellumhemisfeer
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geelwit verkleurd en ondoorschijnend te zijn. De cerebellumtonsillen waren 
in het achterhoofdsgat ingeklemd. De vermis, die iets te veel promineerde, 
werd in de mediaanlijn gekliefd, waarna de bodem van de vierde ventrikel 
zichtbaar werd, welke sterk omhoog gedrukt bleek te zijn, en glanzend crème 
van kleur was. In het rechter voorste deel van de ventrikelbodem bevond zich 
een groen verkleurd transparant plekje, hetgeen werd geïncideerd, waarna 
een gelige, met parelmoerschilfers vermengde pap naar buiten vloeide. Hier
na zonk de ventrikelbodem geleidelijk terug. De rompataxie bleek na de ope
ratie duidelijk verminderd. Patiënte klaagde niet meer over hoofdpijn, doch 
wel over dubbelbeelden.
Begin juli 1957 begon patiënte weer over hoofdpijn te klagen en braakte zij 
frequent. Hen ventriculogram toonde symmetrisch verwijde zijventrikels en 
een verwijde derde ventrikel. Na de eerste salto werd een luchtsikkel in de 
achterste schedelgroeve gezien, welke ver naar achteren stond en naar voren 
toe concaaf was. Omdat de familie hierop sterk aandrong, werd overgegaan 
tot operatie (Dr. H. Verbiest). Na afschuiven van de spiermassa bleek de 
intracraniële inhoud door de trepanatie-opening te bomberen. Nadat het 
cerebellum mediaan was geïncideerd, werd in het linker voorste deel van de 
bodem van de vierde ventrikel een groene verkleuring zichtbaar, waaronder 
men op een diepte van 1 mm stuitte op een epidermoïdcyste. Het epidermoid 
bleek zich in de brughoek uit te breiden, en door de pons te zijn gegroeid. 
Er bevonden zich pok in het cavum Meckeli enkele epidermoïdlamellen. De 
wand van de cyste werd in situ gelaten. De pons was sterk gedeformeerd. 
Postoperatief ontstond een status epilepticus, gevolgd door ademstilstand. 
Nadat enige tijd kunstmatige beademing was toegepast, kwam de spontane 
ademhaling weer op gang. Gedurende de daarop volgende maanden bleef 
het bewustzijn gestoord, en er trad extreme emaciatie en decubitus op. In 
januari 1958 succombeerde de patiënte. De neuropatholoog stelde op het 
materiaal, dat bij de operatie was verkregen, de diagnose: epidermoïdcyste.

Dit ziektegeval toont ons de ontwikkeling van de symptomatologie van een 
epidermoïdcyste, die primair gerekend moet worden tot het basale- of para- 
mediane type van Lepoire en Pertuiset.

Zoals zij aangaven, kan dit type zich zowel naar de brughoek als naar het 
cerebellum en de vierde ventrikel uitbreiden. Bij onze patiënte had de tumor 
zich naar de brughoek uitgebreid en was tevens door de pons gegroeid. 
Bovendien was de tumor nog door de tentoriumspleet naar de middelste 
schedelgroeve doorgedrongen. Bij deze patiënte werd, evenals bij het door 
ons vermelde geval van Tolosa en Fuenmayor, de diagnose aanvankelijk 
gesteld op multiple sclerose.

TRIGEMINUSNEURINOOM

Solitaire neurinomen van andere hersenzenuwen dan van de N. acusticus 
komen zelden voor. Zo was er in Cushings materiaal tot 1932 geen enkel 
geval van trigeminusneurinoom en slechts twee gevallen van—wat ge
noemd wordt—de glossopharyngeus-vagusgroep.

In 1938 beschreef Cushing echter in zijn monografie ‘Meningiomas,’ dat

184



TRIGEMINUSNEURINOOM

van ii patiënten met een zgn. ‘Gassero-petrosal syndrome,’ bij twee een tri- 
geminusneurinoom bestond. Deze tumoren werden o.a. beschreven door 
Alajouanine, De Martel en Guillaume (1930), Krayenbühl (1936), Jefferson 
(1955) en Olive en Svien (1957).

De trigeminusneurinomen gaan uit van het ganglion Gasseri of van de 
trigeminuswortel. Volgens Jefferson kan men drie vormen onderscheiden:
1. die, welke van het ganglion Gasseri uitgaan en zich beperken tot de 

middelste schedelgroeve;
2. die, welke zich in de achterste schedelgroeve ontwikkelen en uitgaan 

van de trigeminuswortel;
3. die, welke zich zowel in de middelste als de achterste schedelgroeve uit

breiden.
Volgens Altmann (1928) zouden deze neurinomen meestal juist achter het 

ganglion Gasseri ontstaan, waardoor ze zich vrijwel altijd als zandloper- 
tumor gedragen. De massa, die zich in de middelste schedelgroeve en die, 
welke zich in de achterste schedelgroeve voordoet, zijn vrijwel altijd ver
schillend van om vang. De symptomatologie wordt voornamelijk bepaald 
door de plaats waar de grootste massa is gelegen. Zo kan het trigeminus- 
neurinoom zich ook met een brughoeksymptomatologie manifesteren. Kray
enbühl vermeldt, dat hij uit de literatuur 54 gevallen van trigeminus- 
neurinoom kon verzamelen, waarvan de ziektegeschiedenis voldoende aan
wijzingen gaf voor de plaats van oorsprong van de tumor. In 39 gevallen 
was de tumor van de middelste, en in 15 gevallen van de achterste schedel
groeve uitgegaan. Uit de series van Jefferson en van Olive en Svien blijkt, 
dat het neurinoom van de trigeminuswortel duidelijk minder frequent voor
komt dan dat van het ganglion Gasseri.

De diagnostiek van de trigeminusneurinomen is in het algemeen minder 
eenvoudig dan men zou verwachten. Dit hangt samen met het feit, dat in 
meerdere gevallen dit ziektebeeld zich niet met trigeminusstoornissen pre
senteert. Krayenbühl vermeldde reeds dan van de 54 gevallen, die hij uit 
de literatuur verzamelde, 15 patiënten geen of slechts zeer geringe aange- 
zichtspijn hadden.

De symptomatologie van het neurinoom van het ganglion Gasseri mani
festeert zich als regel wel met duidelijke subjectieve trigeminusstoornissen, 
nu eens als paraesthesieën, dan weer als pijn; soms ook als echte ‘tic dou
loureux.’ Ook ontstaat hierbij—in tegenstelling tot het trigeminuswortel- 
neurinoom—soms een motorische trigeminusuitval. Ter onderscheiding van 
de echte trigeminusneuralgie geldt, dat bij het neurinoom de homolaterale 
corneareflex verlaagd of afwezig is. In tegenstelling tot Krayenbühl meent 
Jefferson dat parese van de N.n. III en IV zelden voorkomt.

Aangezien het neurinoom van het ganglion Gasseri door de dura in het 
cavum Meckeli omsloten wordt, en zich daardoor meestal niet of slechts 
ing eringe mate naar de achterste schedelgroeve uit breidt, treedt dit type 
tumor bij de differentiële diagnose van brughoekprocessen niet zo sterk
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op de voorgrond. Een enkele maal ontwikkelt deze tumor zich als een 
zandloper-tumor naar de achterste schedelgroeve. Dit geeft dan aanleiding 
tot het zogenaamde ‘Gassero-petrosal syndrome’, dat overigens niet ken
merkend is voor deze tumoren, doch zich, zoals wij zagen, ook kan ont
wikkelen bij meningeomen, die van het cavum Meckeli of van de dura van 
de rotsbeenpunt uitgaan.

De trigeminusneurinomen, die voornamelijk in de achterste schedel
groeve gelegen zijn, zullen wanneer ze een zekere omvang bereikt hebben, 
verschijnselen geven van stoornissen van de Nn. VII en VIII. De afwijkingen 
van de N. VIII zijn meestal minder sterk dan bij het acusticusneurinoom 
wordt waargenomen. Krayenbühl vond hardhorendheid bij 13 van de 17 
patiënten met een trigeminuswortel-neurinoom, bij wie de tumor zich voor
namelijk in de achterste schedelgroeve had uitgebreid (15 patiënten uit 
de literatuur en twee eigen waarnemingen); twee patiënten toonden bei
derzijds hardhorendheid, het sterkst aan de kant van de tumor. Bij vijf 
van de 17 patiënten werd een calorisch onderzoek verricht; de vestibulaire 
prikkel-baarheid was in alle vijf gevallen verminderd.

Jefferson Vermeldt, dat het gehoor meestal niet ernstig gestoord is en 
soms gespaard blijft. De vestibulaire functie zou Vrijwel altijd intact zijn. 
In vele gevallen zal het trigeminusneurinoom van de achterste schedel
groeve echter gepaard gaan met cerebellaire en pyramidale verschijnselen, 
hetgeen verwarring kan geven met ponstumoren of—voordat papiloedeem 
is opgetreden—met multiple sclerose. Het feit, dat bij het trigeminus
neurinoom meestal een duidelijk verhoogd eiwitgehalte van de liquor cerebro
spinalis bestaat, is voor de differentiële diagnose van betekenis.

Perifere facialisparese zou volgens Krayenbühl bij ongeveer de helft van 
de patiënten voorkomen, doch Jefferson heeft ook in dit opzicht een andere 
mening en vermeldt slechts dat in de literatuur een facialisparese wel is 
beschreven.

De uiteenlopende symptomatologie van het ‘trigeminusneurinoom’ ,die respec
tievelijk door Krayenbühl en Jefferson wordt beschreven, is waarschijnlijk 
te verklaren uit het feit, dat Krayenbühl, zoals Jefferson opmerkt, in zijn serie 
ook andere, en met name maligne, tumoren van het ganglion Gasseri, heeft 
opgenomen. De symptomatologie van deze tumoren zou sterk afwijken van 
die van het neurinoom; ook de ontwikkeling van het ziektebeeld zou zich snel
ler voltrekken dan bij het neurinoom. Het neurinoom gedraagt zich ook in 
dit opzicht als een benigne gezwel. Jefferson meent, dat de maligne tumoren 
meestal afkomstig zijn van nasopharynxgezwellen. Anderzijds meent hij ook, 
dat het niet uitgesloten is, dat primaire maligne tumoren, van het ganglion 
Gasseri die door Altmann als ‘Neurocytomas’ werden aangeduid, inderdaad 
bestaan.

Olive en Svien vermelden naar aanleiding van hun waarnemingen bij 13 
patiënten dat er in zes gevallen facialisparese bestond. Ook de Nn. X en 
XII waren in enkele gevallen gestoord. Zij wijzen erop, dat het ziektebeeld 
vaak zeer veel op dat van het acusticusneurinoom kan gelijken.
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Een enkele maal is de omvang van de tumor, zowel in de middelste 
schedelgroeve als in de achterste schedelgroeve, betrekkelijk groot. Deze 
gevallen zijn zeldzaam (Jefferson). Hierbij treden duidelijke verschijnselen 
Van intracraniële drukverhoging op.

Bonnal en Pellegrin (1957) beschreven een dergelijk geval, waarbij stuwings- 
papillen bestonden en een eenzijdige stoornis van de lange banen, alsmede 
lichte cerebellaire stoornissen aan dezelfde zijde. De uitvalsverschijnselen in 
het gebied van de hersenzenuwen beperkten zich tot de N. trigeminus, waar
van zowel de sensibele als de motorische functie aan de zijde van de tumor 
gestoord was.

Bij de diagnostiek van deze tumoren is vooral het roentgenonderzoek 
van belang. Lindgren beschreef in 1941 de roentgenologische afwijkingen, 
die voorkomen bij neurinomen van het ganglion Gasseri. Hij meent, dat 
het neurinoom van dit ganglion door de omhullende dura aanvankelijk 
wordt belet om zich verder over de schedelbasis uit te breiden.

De tumor wordt daardoor als het ware tegen de schedelbasis gedrukt en 
geeft op die wijze tot een plaatselijke arrosie aanleiding. Dit defect kan 
zich aanvankelijk beperken tot de omgeving van het foramen ovale. In 
zijn meest uitgebreide vorm omvat het echter het voorste mediale deel 
van de rotsbeenpunt, het gebied van het foramen ovale en het foramen spino- 
sum, en verder naar voren een gedeelte Van de ala magna van het sphenoid, 
zodat op de P.A.-opname van de schedel de fissura orbitalis verwijd kan 
zijn. Ook wordt het dorsum sellae meestal gearrodeerd en ontbreekt de 
processus clinoideus posterior aan de zijde van de tumor. De meeste van 
deze afwijkingen zijn duidelijk te zien op de submento-verticale opname. 
In enkele gevallen bestaat ook een defect van de bovenrand van het me
diale deel van de rotsbeenpyramide. Dit betekent vlg. Lindgren, dat de 
tumor in ieder geval enige uitbreiding naar de achterste schedelgroeve 
heeft. Bestaat alleen het juistgenoemde defect aan de bovenrand van de 
rotsbeenpyramide, dan kan dit wijzen op een neurinoom van de trigeminus- 
wortel. Deze roentgenologische afwijking is op zichzelf echter niet specifiek 
en komt ook bij het meningeoom van de rotsbeenpunt en bij sommige ge
vallen van acusticusneurinoom voor. Ook tumoren, die uitgaan van het 
rotsbeen zelf, kunnen een dergelijke afwijking veroorzaken (b.v. epider- 
moïdcyste, plasmocytoom, sarcoom van het rotsbeen).

Zoals Lindgren opmerkte, zal bij het acusticusneurinoom een eventueel 
bestaande afwijking aan de bovenrand van de rotsbeenpyramide vrijwel 
altijd gepaard gaan met een verwijding van de homolaterale porus acus- 
ticus intemus. Tot deze conclusie kwam hij op grond van 116 gevallen van 
acusticustumoren, die hij roentgenologisch had onderzocht.

Indien het neurinoom uitgaat van het achterste deel van het ganglion 
Gasseri of het aangrenzende deel van de trigeminuswortel, zal dit als 
eerste teken een verbreding geven van de impressie trigemini die aan
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de bovenvlakte van de rotsbeenpunt is gelegen. Aangezien de contouren 
van deze impressio zieh op de opname volgens Sten vers niet altijd duidelijk 
aftekenen, zal dit zich in dergelijke gevallen alleen tonen als een ophelde
ring van de rotsbeenpunt. A.P.-opnamen in verschillende richtingen kunnen 
deze afwijking echter wel duidelijk aan het licht brengen.

Naast het gewone roentgenonderzoek van de schedel kan ook pneumo- 
grafie in sommige gevallen een bijdrage leveren tot de diagnostiek van het 
trigeminusneurinoom. Het blijkt nl., dat het neurinoom van het ganglion 
Gasseri, als het een zekere om vang heeft bereikt, vervorming geeft van 
de temporaalhoorn, met dien verstande, dat men op de P.A.-opname een 
medio-basaalwaarts gerichte concave deformatie van de onderzijde van 
de temporaalhoorn vindt. Bovendien kan de derde ventrikel zijdelings 
ingedrukt zijn, of kunnen er tekenen van hydrocephalus internus bestaan.

Is het neurinoom nog betrekkelijk klein, dan geeft het geen aanleiding 
tot vervorming van het ventrikelsysteem. Bij grotere trigeminusneuri- 
nomen, die zich onder de tentoriumspleet uitbreiden, ontstaan dezelfde 
veranderingen in het luchtbeeld als bij het meningeoom met een derge
lijke localisatie, zijn beschreven.

Op het arteriogram zal men een enkele maal kunnen vaststellen, dat er 
een ruimte-innemend proces is en zich enigszins kunnen oriënteren over de 
plaats en uitbreiding daarvan. Afwijkingen, die kenmerkend zouden kun
nen zijn voor het trigeminusneurinoom, vindt men op het arteriogram 
echter niet.

Wij vermelden nu de ziektegeschiedenis van een patient, die wij zelf 
konden observeren:

(N. 23.861 Utrecht), A.M.H.-V., vrouw, 43 jaar.
Eén en twintig jaar geleden had patiënte een zeurende pijn in de linker hoek
tand van het bovengebit. Dertien jaar geleden was er, na de eerste partus, een 
korte periode van hevige hoofdpijn boven in het hoofd. Tien jaar geleden, na 
de tweede partus, had patiënte weer hevige hoofdpijn en pijn links naast de 
neus. Twee jaar geleden kreeg zij pijn links in de nek, vooral bij bewegingen 
van het hoofd. Zij ging daarna klagen over duizeligheid, moeheid, slecht 
slapen, vermindering van eetlust, en zij had aanvallen van angst. In augustus 
1962 ontstond een doof gevoel aan de linker zijde van het achterhoofd. Er 
ontstonden prikkelingen in de linker hand en links in de mond. De kracht 
van het linker been verminderde. De hoofdpijn nam toe en de patiënte ging 
braken. Bij neurologisch onderzoek in januari 1963 bleken er beiderzijds 
stuwingspapillen te bestaan. De corneareflex was links lager dan rechts. 
Bij liggen op de linker zijde was er een nystagmus naar rechts. De pees- en 
periostreflexen aan armen en benen waren links hoger dan rechts. Aan de 
linker voet waren dubieus pathologische reflexen opwekbaar. De buikhuid- 
reflexen waren niet opwekbaar. De kniehakproef was links gestoord. Audio- 
gram : perceptieverlies links van 20 Db. Roentgenologisch bleek een ‘druk-u 
suur’ van de linker rotsbeenpunt te bestaan. Het E.E.G. toonde diffuse af
wijkingen en plaatselijke afwijkingen in het achterste temporale gebied rechts 
en aan de linker kant voornamelijk in het voorste temporale gebied. Deze af- 
wijkingenwerden deels als epileptische ontladingen beschouwd.
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De lumbale liquor cerebrospinalis stond onder een druk van 10 cm en bevatte 
loo mg % eiwit. De curven waren ‘paralytisch.’
Geïsoleerde luchtvulling volgens Ziedses des Plantes: de achterzijde van het 
infundibulum van de derde ventrikel leek te zijn ingedrukt, evenals de linker 
temporaalhoorn. De aquaeduct was naar rechts verplaatst. Geïsoleerde 
luchtvulling, (methode Verbiest): geen vulling van de vierde ventrikel 
noch van de cisternae ambientes en ponto-cerebellares. Vertebralis angiogram: 
arteria basilaris in het distale deel van de clivus afgedrukt en boogvormig 
naar rechts verplaatst. P. i en P. 2 van de arteria cerebri posterior waren 
omhoog gedrukt en geëlongeerd. Carotis-angiogram links: C. 3 en C. 4 van 
de arteria cerebri media iets omhoog verplaatst.
Op 25.2.1963 vond een links temporo-occipitale trepanatie plaats (Dr. H. Ver
biest). De tumor promineerde in de tentoriumpoort. Het kapsel werd geïnci- 
deerd en de brokkelig-gele inhoud verwijderd. De Nn. IV en VI liepen over 
het tumorkapsel heen en werden losgeprepareerd. De tumor werd uit de 
fossa interpeduncularis vrijgeprepareerd, waarbij de hersenstam geroteerd 
bleek te liggen. De tumor breidde zich uit in het cavum Meckeli en bleek te 
zijn doorgegroeid in de sinus cavernosus. De pathologisch-anatomische 
diagnose op het materiaal, dat bij de operatie werd verkregen, luidde: waar
schijnlijk neurinoom.

De anamnestische gegevens van deze patiënte wijzen erop, dat mogelijk 
reeds vele jaren neuralgiforme pijnen in het trigeminusgebied zijn voor
gekomen, die met de afwijking, die thans gevonden wordt, in verband kun
nen worden gebracht.

Het neurologisch onderzoek tijdens de observatie toonde een sympto
matologie, die de aanwezigheid van een proces in de brughoek deed ver
moeden (corneareflex links lager dan rechts; positienystagmus; lichte ge- 
hoorvermindering links; roentgenologisch afwijkingen van de linker rots- 
beenpunt; verschijnselen van de lange motorische banen; stuwingspapillen 
en een verhoogd eiwitgehalte van de liquor cerebrospinalis).

De lucht beelden en de angiografie hebben in dit geval een belangrijke 
bijdrage geleverd tot de localisatie van het proces. Met name kon hierbij 
worden vastgesteld, dat het proces zich niet tot de achterste schedelgroeve 
beperkte, doch een aanzienlijke uitbreiding in de middelste schedelgroeve 
had. Dit was van grote betekenis in verband met de operatieve benaderings
wijze.

Dit ziektebeeld moet ons inziens beschouwd worden als een trigeminus- 
neurinoom, dat zich als een zandloper-tumor gedraagt en waarschijnlijk 
van de trigeminuswortel is uitgegaan. Zoals door andere onderzoekers werd 
opgemerkt, zijn de afwijkingen van de N. trigeminus zelf bij deze patiënten 
vaak opvallend gering. Dit was ook bij onze patiënte het geval.
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Enkele ziekteprocessen met brughoeksymptomatologie

ARACHNOIDITIS VAN DE BRUGHOEK

De klinische betekenis van arachnoiditis in de achterste schedelgroeve is 
in de afgelopen decenniën belangrijk toegenomen. Dit hangt samen met 
het feit, dat operatieve ingrepen aan de achterste schedelgroeve door de 
verbeterde operatietechniek en postoperatieve behandeling minder ge
vaarlijk zijn geworden. Exploratie van de achterste schedelgroeve en met 
name van de brughoek kan nu ook zonder bezwaaar worden uitgevoerd 
bij ziektebeelden met een brughoeksymptomatologie, waarvan de oorzaak 
onduidelijk is. Dit komt vooral in aanmerking wanneer de pneumografie 
aanwijzingen geeft, dat er een obstructie in het gebied van de basale cister
nen van de achterste schedelgroeve bestaat.

Arachnoiditis heeft enkele predilectieplaatsen; als zodanig gelden: de 
convexiteit van het cerebrum, het optico-chiasmatische gebieden de achter
ste schedelgroeve (Hald, 1947). In de literatuur vindt men de naam 
arachnoiditis ook gebruikt voor ziektebeelden, die anderen als meningitis 
serosa aanduiden. Laatstgenoemde naam stamt van Quincke (1893), die 
er het volgende mee wilde aanduiden: een syndroom van verhoogde 
intracraniële druk, zonder dat een ruimte-innemend proces, hersenoedeem 
of hydrocephalus internus, bestaat. Hij meende, dat dit in de meerderheid 
van de gevallen veroorzaakt wordt door hypersecretie van liquor.

De symptomatologie is als volgt: hoofdpijnklachten, als regel niet van 
ernstige aard, welke wisselen van intensiteit en soms gepaard gaan met braken 
Passagère klachten van visusvermindering en dubbelzien. Oorsuizen, lichte 
ataxie en sporadisch epileptiforme insulten. Het onderzoek toont voorname
lijk tekenen van intracraniële drukverhoging (stuwingspapillen, abducens- 
parese, soms lichte reflexverschillen of coördinatiestoornissen). Uit de lite
ratuur blijkt, dat de liquor cerebrospinalis, die onder verhoogde druk staat, 
meestal normaal van samenstelling is, maar wel afwijkingen kan tonen. 
Uiteraard wordt bij abnormale liquorbevindingen de differentiële diagnose ten 
opzichte van andere, niet sereuze meningitis niet eenvoudig. Kinnier Wilson 
is van mening, dat het onderscheid tussen sereuze en niet-sereuze meningitis 
gevonden wordt in het feit, dat bij eerstgenoemde geen ‘discoverable cause 
in the cerebro-spinal fluid itself wordt aangetroffen. De prognose is goed.
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Biemond (1941) beschreef dit ziektebeeld onder de naam meningitis serosa 
idiopathica externa. Hij meende, dat de oorzaak in een gebrek aan resorptie 
van liquor aan de hersenoppervlakte moet worden toegeschreven en dat dit 
het gevolg is van een al dan niet afgelopen locaal arachnoïdaal ontstekings- 
proces. Als aetiologische factoren worden trauma capitis, otitis media, 
algemene infecties als tuberculose, griep e.d. verantwoordelijk gesteld.

Dezelfde oorzaken vindt men vermeld bij het ziektebeeld, dat men als 
arachnoiditis aanduidt, en waarbij, in tegenstelling tot meningitis serosa, 
duidelijk waarneembare veranderingen aan de arachnoidea bestaan. Dit 
heldere, doorzichtige vlies is dan nl. veranderd in een grijze of melkachtige, 
ondoorzichtige en verdikte membraan. Ook in de omgeving kan men soms 
verschijnselen van chronische ontsteking waarnemen. Daarbij kan ook 
cystevorming in de subarachnoidale ruimte optreden. Bailey (1936) onder
scheidt naar aanleiding daarvan: a. arachnoiditis adhaesiva (waarbij streng
vormige vergroeiingen en verklevingen bestaan), b. arachnoiditis cystica 
(waarbij cystevorming op de voorgrond staat; dit type arachnoiditis zou 
vooral in de basale cisternen van de achterste schedelgroeve voorkomen).

Er zijn echter ook auteurs die schrijven dat meningitis serosa aanlei- 
kan geven tot een omschreven liquorophoping die zich als cyste kan 
voor doen, vooral in de achterste schedelgroeve (Claude). Horrax gaf in 
1924 een overzicht van 33 patiënten, die door Cushing waren geopereerd 
wegens verdenking op een tumor cerebelli, doch waarbij uitsluitend een 
cyste in de achterste schedelgroeve werd gevonden. Horrax sprak van 
sereuze arachnoiditis en meende, dat deze benaming te verkiezen was 
boven meningitis serosa. Reeds eerder waren soortgelijke waarnemingen 
gedaan, o.a. door Placzek en Fedor Krause (1907). Zij vonden een cyste 
aan de mediale onderzijde van de rechter cerebellumhemispheer en schreven 
dit toe aan arachnoiditis. Andere waarnemingen vermelden de aanwezig
heid van betrekkelijk grote cysten aan de convexiteit van het cerebellum, 
in de brughoek, of elders in de achterste schedelgroeve. Ook Franse onder
zoekers geven de voorkeur aan de naam arachnoiditis boven die van menin
gitis serosa (Claude). Deze 'collections séreuses des espaces arachnoidiens’ 
zouden zich als diffuse of als gelocaliseerde arachnoiditis kunnen voordoen. 
Deze gedachtengang volgend, zou men meningitis serosa externa kunnen 
beschouwen als een diffuse arachnoiditis, naast de gelocaliseerde arachnoi
ditis, die wij als arachnoiditis adhaesiva of als arachnoiditis cystica kennen. 
De variaties, die in het pathologisch-anatomisch substraat van deze aan
doeningen kunnen bestaan, zouden dan verantwoordelijk zijn voor de uit
eenlopende klinische ziektebeelden die men waarneemt. De arachnoiditis 
localisata en generalisata zijn verschillende reactievormen op noxen en 
kunnen zich als zodanig invoegen in het reactiepatroon van het organisme 
hierop. Zo kan b.v. als complicatie van een tuberculeuze longaandoening, 
een diffuse arachnoiditis ('meningitis serosa’) ontstaan ; als complicatie van 
een otitis media kan daarentegen een locale arachnoiditis optreden.
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Aubry en Ombrédanne maken het probleem nog ingewikkelder. Bij hun 
uiteenzettingen over arachnoiditis van de achterste schedelgroeve onder
scheiden zij: ‘une forme généralisée’ en ‘une forme localisée.’ De eerst
genoemde beschouwen zij als een locale ophoping van liquor in de sub
arachnoidale ruimte van de achterste schedelgroeve (‘une véritable hy- 
dropisie’). Zij menen, dat dit het gevolg is van hypersecretie en dat vaso
motorische of toxische factoren daarvoor verantwoordelijk zijn. Als oorzaak 
noemen zij b.v. otitis media. Dit zou aanleiding kunnen geven tot een meer 
of minder acuut ziektebeeld met heftige pijn in het achterhoofd, nekstijf- 
heid en bewustzijnsstoornissen. De liquor is normaal.

Men kan zich voorstellen, dat bepaalde auteurs dan weer zouden spreken 
van meningitis serosa van de achterste schedelgroeve. Aubry en Ombré
danne merken nu echter op, dat deze ‘arachnoidite généralisée’ van de 
achterste schedelgroeve ook langzamerhand over kan gaan in een ‘arach
noidite localisée’, waaronder zij de adhaesieve en cysteuze arachnoiditis 
verstaan.

Een ten opzichte van het onderwerp van dit proefschrift belangrijke 
localisatie van arachnoiditis van de achterste schedelgroeve is de arachnoi
ditis ponto-cerebellaris. Aubry en Ombrédanne vermelden drie syndromen, 
waarmee dit ziektebeeld zich kan presenteren, namelijk ‘forme pseudo- 
tumorale’, ‘forme kystique’ en ‘forme adhésive.’ De indeling is in zeker 
opzicht kunstmatig. Een aparte plaats neemt misschien nog de ‘forme 
pseudotumorale’ in. Deze lijkt op de symptomatologie van het acusticus- 
neurinoom of een andere brughoektumor. Het ziektebeeld debuteert meestal 
met trigeminusneuralgie of facialisstoornis (parese of spasme). In het verdere 
verloop treden vrijwel altijd Ménière-achtige aanvallen op. Bij het onder
zoek blijken de uitvalsverschijnselen van de Nervus VIII het duidelijkst 
te zijn, vooral die van de Nervus vestibularis. Daarnaast komen lichte 
uitvalsverschijnselen van de Nn. V, VI en VII voor, alsmede geringe cere- 
bellaire stoornissen. Een enkele maal bestaan stuwingspapillen. De liquor, 
die soms onder verhoogde druk staat, is meestal normaal van samenstelling, 
doch een enkele maal zou er een ‘dissociation albumino-cytologique’ bestaan. 
Aubry en Ombrédanne menen, dat deze toestand berust op een betrekkelijk 
grote cystevorming in de brughoek. De andere twee syndromen, namelijk 
de ‘forme kystique’ en de ‘forme adhésive’ zouden vooral gekenmerkt zijn 
door een zeer beperkte symptomatologie. Er bestaan vrijwel uitsluitend 
afwijkingen van de N. VIII en, zo er al andere neurologische afwijkingen 
bij voorkomen, zijn deze slechts in lichte mate aanwezig. De patiënten 
kunnen klagen over draaiduizeligheid, welke het karakter heeft van Ménière- 
aanvallen. Bij de ‘forme kystique’ bestaat tevens een voornamelijk een
zijdig gelocaliseerde, vrij heftige pijn in het achterhoofd, soms ook op of 
achter het mastoïd. De ‘forme adhésive’ geeft wel aanleiding tot duizelig
heid en klachten over oorsuizen, doch het neurologische onderzoek levert 
dikwijls lange tijd slechts zeer geringe afwijkingen op. Bij laatstgenoemde
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Plaat 8. Geïsoleerde luchtvulling van de achterste schedelgroeve
(methode Verbiest).

P.A. opname. Bij pijl: a. linker cisterna ponto-cerebellaris vult zich niet; 
b. tumor langs mediale zijde met luchtkapje omgeven.



Plaat 9. Fusiform (S-vormig) aneurysma van de linker arteria vertebralis en 
arteria basilaris, zich uitbreidend tot in de linker brughoek. (Basale opname van 

het vertebralis-angiogram).
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syndromen komen geen of slechts geringe liquorafwijkingen voor. Dit zal, 
evenals het ontbreken van roentgenafwijkingen, van differentieeldiagnos- 
tische betekenis zijn ten opzichte van het neurinoom of meningeoom van 
de brughoek. Het zal onzes inziens moeilijk zijn een scheiding te maken 
tussen het syndroom van de ‘forme kystique’ en de ‘forme pseüdotumorale’, 
in de terminologie van Aubry en Ombrédanne. Hier kan een geleidelijke 
overgang bestaan.

Van betekenis is ook nog, dat symptomen bij arachnoiditis in het verloop 
van de ziekte sterk in intensiteit kunnen wisselen. Dit is één van de redenen, 
dat dit ziektebeeld soms verward wordt met multiple sclerose of ence
phalitis disseminata. Dit gebeurt nog gemakkelijker, indien de arachnoiditis 
van de brughoek gepaard gaat met passagère motorische- en sensibiliteits- 
stoornissen van de romp of de extremiteiten. In de literatuur vindt men 
het beeld, waarbij alle verschijnselen aanwezig zijn, die een arachnoiditis 
van de brughoek kan geven, als Bardny’s symptomencomplex aangeduid. 
Gelet op de uiteenlopende en wisselende symptomatologie van dit ziekte
beeld, is een dergelijke benaming nauwelijks van enige klinische betekenis.

Het ziektebeeld kan tot de achtste hersenzenuw beperkt blijven, zoals b.v. 
uit een pubhcatie van Barré blijkt. Bij de patiënten, die Barré beschrijft, 
wisselden de symptomen soms sterk, zodat b.v. een duidelijke gehoorver- 
mindering in de loop van de ziekte weer verbeterde. Hij merkt op, dat de 
oorzaak van deze toestand hem lange tijd onduidelijk was gebleven, totdat 
Vincent bij enkele patiënten met een dergelijke symptomatologie de brughoek 
exploreerde en een zeer omschreven arachnoiditis bij de porus acusticus 
internus vond.

Het ligt niet in het bestek van dit proefschrift nader in te gaan op de 
pathologische anatomie van de arachnoiditis. De diagnose wordt gesteld 
op het macroscopische aspect. Bij microscopisch onderzoek worden soms 
geringe ontstekingskenmerken aangetroffen, doch deze kunnen ook geheel 
ontbreken. Het woord arachnoiditis ontleent zijn bestaan aan het spraak
gebruik, in wezen berust deze afwijking mogelijk op chemisch veroor
zaakte structuurveranderingen, waarvan het mechanisme ons nog ontgaat.

Een ander vraagstuk is of de in het individuele geval aangetroffen arach
noiditis als een op zichzelf staand proces beschouwd mag worden of reactief 
is ontstaan tengevolge van een naburig ziekteproces. Het spreekt vanzelf 
dat de arachnoiditis, die vrijwel altijd bij brughoektumoren voorkomt, 
van reactieve aard geacht wordt. Indien echter bij het klinische en 
paraklinische onderzoek en eventueel ook bij operatieve exploratie geen 
aanknopingspunten voor het bestaan van een ander ziekteproces, dat tot 
arachnoiditis aanleiding kan geven, worden gevonden, blijft men toch nog 
in onzekerheid verkeren en kan eventueel postmortaal onderzoek slechts 
uitsluitsel geven. Ook als bij dit onderzoek blijkt, dat in de onmiddellijke 
omgeving van de arachnoiditis andere circumscripte ontstekingsachtige of 
degeneratieve afwijkingen voorkomen, dient men zich zowel af te vragen of
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beide door een gemeenschappelijke noxe zijn veroorzaakt, alsook of de één 
het gevolg is van de ander.

Jatho (1955) maakte een grondige studie van de otologische afwijkingen 
bij 20 patiënten met een arachnoiditis van de achterste schedelgroeve. Bij 
ii patiënten werd bij de operatie een arachnoiditis van de brughoek aan
getroffen. De anderen werden niet geopereerd. Ook in die gevallen, waarin 
de neurologische afwijkingen gering waren, bleek vrijwel steeds een stoornis 
van de achtste hersenzenuw te bestaan. Het was opmerkelijk, dat de klachten 
van otologische aard vaak tegelijk waren ontstaan met hoofdpijn. Deze was 
meestal in het achterhoofd gelocaliseerd. Vijf patiënten hadden ernstige 
duizeligheidsklachten van het type Ménière, terwijl 16 patiënten een een
zijdige, licht verminderde vestibulaire prikkelbaarheid toonden. Wat de 
gehoorstoornissen betreft, bleek dat twee patiënten over oorsuizen klaagden; 
16 patiënten hadden een éénzijdig verminderde gehoorscherpte opgemerkt.

Bij audiometrie toonden 18 van de 20 patiënten een eenzijdige hard
horendheid van het perceptietype. Dit gehoorverlies was in de meeste gevallen 
niet van ernstige aard. Wat het audiogram betreft, konden twee typen 
worden onderscheiden: bij het ene type bestond een gehoorvermindering 
(20-90 Db.) beginnend bij i 500 Hz. en toenemend naar de hoge tonen; 
bij het andere een vrijwel gelijkmatige gehoorvermindering (d: 70 Db.) 
voor alle frequenties.

Bij het laatstgenoemde type waren de stoornissen van het horen voor de 
patient hinderlijke! dan bij het eerstgenoemde; hierbij kwamen ook aan
vallen van draaiduizeligheid voor. Alle hieraan lijdende patiënten (vijf in 
totaal) toonden een positief ‘recruitment-phenomeen.’ Het tweede type 
toont dus een opvallende gelijkenis met de afwijkingen, zoals die bij de 
Morbus Ménière worden gevonden.

Jatho meende, dat de arachnoiditis in de achterste schedelgroeve 
tot een afsluiting van de aquaeductus cochleae leidt, en zo tot hydrops 
van het labyrinth. Dit impliceert dat er onder normale omstandigheden 
een vloeistofstroom zou bestaan vanuit de aquaeductus cochleae naar de 
subarachnoidale ruimte. Deze veronderstelling is moeilijk te rijmen 
met de gangbare opvattingen over de communicatie tussen de perilymphe 
in de aquaeductus cochleae en de liquor in de subarachnoidale ruimte. 
De meeste onderzoekers menen, dat, indien er een directe communicatie 
bestaat (zoals bij kinderen het geval is) de vloeistofstroom waarschijnlijk 
eerder in tegengestelde richting zou gaan. Bovendien is bij volwassenen 
het orificium internum van de aquaeductus cochleae afgesloten door de 
membrana limitans van Waltner, hetgeen onwaarschijnlijk maakt, dat er 
een directe uitwisseling van vloeistof bestaat. Enige diffusie door de mem
brana limitans is niet uitgesloten. Het lijkt ons daarom meer waarschijnlijk, 
dat een arachnoiditis in de brughoek aanleiding geeft tot verklevingen en 
vergroeiingen ter plaatse van de meatus acusticus internus en zo tot een 
stoornis van de bloedvoorziening van het inwendige oor. Zo ontstaan dan
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ook de veranderingen, die een positief ‘recruitment-phenomeen’ mogelijk 
maken.

Wij geven nu een kort verslag van de ziektegeschiedenissen van 
een viertal patiënten, die door ons werden geobserveerd en bij wie de 
diagnose na operatie op arachnoiditis van de brughoek of arachnoiditis 
posterior werd gesteld.

(N. 10.437 Utrecht), A.S., man, 45 jaar.
Sinds ruim 2 jaar had patient last van een stekende pijn boven het rechter 
oog, die ontstaan zou zijn na een griep, gepaard gaande met hoge koorts, 
hoofdpijn, sufheid en nachtelijke onrust. In aansluiting hieraan ontwikkelde 
zich een herpes zoster in het gebied van de 1c tak van de rechter N. trigeminus. 
Bij onderzoek werd een hypaesthesie geconstateerd in het gebied van de 
N. supra-orbitalis rechts, verder waren er géén neurologische afwijkingen. De 
schedel toonde roentgenologisch een frontale craniostenose. De schedelbasis 
was breed en massief, met vooral een brede middelste schedelgroeve. Novo- 
caïnisatie van de rechter N. supra orbitalis had onvoldoende resultaat, 
evenals alcoholisatie van deze zenuw. Op 27.4.1954 werd de rechter N. supra 
orbitalis geëxaereerd (Dr. H. Verbiest), doch na enkele maanden kwamen de 
klachten weer terug. Op 10.12.1954 werd de brughoek geëxploreerd (Dr. H. 
Verbiest), waarbij een sterke adhaesieve arachnoiditis werd gevonden. De 
trigeminuswortel werd onderbroken. Na afloop van de operatie bleek patient 
een facialis-paralyse te hebben, welke zich later herstelde.

(N. 18.731 Utrecht), H.M., man, 48 jaar.
Sinds twee jaren werd het gehoor links geleidelijk minder, en sinds 6 maanden 
bemerkte patient, dat hij de linker gelaatshelft onvoldoende kon bewegen. 
Op het linker jukbeen had hij een plekje ontdekt met verminderde gevoelig
heid. Bij het neurologisch onderzoek vond men: doofheid links, perifere 
facialisparese links en een hypaesthetisch plekje in het gebied van de 2e tak 
van de linker N. trigeminus. Voorts waren er enkele dubieuze reflexverschil- 
len. De otoloog constateerde, dat het linker oor Baräny-doof was en dat het 
linker labyrinth calorisch niet prikkelbaar was. Roentgenonderzoek van de 
rotsbeenderen volgens Sten vers toonde een lichte asymmetrie, doordat de 
linker canalis acusticus iets wijder was dan de rechter, doch de contouren 
waren goed. De diagnose werd gesteld op brughoektumor links. Bij de operatie 
op 12.5.1959 (Dr. H. Verbiest) bleek er een sterke arachnoiditis van de cisterna 
magna te bestaan. De arachnoidea was stug, verdikt en opalescent. In de 
brughoek bevonden zich arachnoidea-strengen, welke tussen de VIIe, VIIIe, 
IXe, Xe en XIe hersenzenuw doorliepen. Deze hersenzenuwen waren ook door 
arachnoiditis omgeven. Na de operatie deed zich een aseptische meningitis 
voor.

(N. 6953 Utrecht), R.V., man, 30 jaar.
Drie jaar geleden bemerkte patient bij het opstaan, dat hij duizelig was en 
onzeker liep, hetgeen erger werd bij bewegen van het hoofd. De draairichting 
was wisselend, en soms had hij het gevoel, dat de grond onder zijn voeten 
wegviel. De duizeligheid was continu, aanvalsgewijs toenemend in intensiteit, 
gepaard gaande met misselijkheid en braken. Patient had sindsdien vaak 
oorsuizen in het linker oor, en een verminderde gehoorscherpte links. Voorts 
klaagde patient over ‘een zwaar gevoel in het linker oog.’ In het donker liep 
hij onzeker, doch hij viel daarbij niet. Korte tijd voor zijn opneming begon
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patient te klagen over vergeetachtigheid en een verminderd concentratiever
mogen. Hij voelde zich suffer en doezeliger, net alsof alles om hem in de 
verte gebeurde. Bij lichamelijk onderzoek constateerde men een ‘tic’ rond het 
linker oog, een verlaagde corneareflex links, en een zeer lichte hypaesthesie 
in het gebied van de linker N. trigeminus. Het gangspoor toonde een deviatie 
naar links. Bij de proef van Romberg werd een valneiging naar links geconsta
teerd. Het audiogram bleek normaal. De labyrinthen waren calorisch normaal 
prikkelbaar.
Bij de operatie op 6.9.1950 (Dr. H. Verbiest) van de achterste schedelgroeve 
bleken de Nn. VII en VIII te zijn omgeven door verdikte arachnoidea.

(N. 14.345 Utrecht), J.B.-M., vrouw, 33 jaar.
Na een lichte keelontsteking enkele maanden geleden, kreeg patiënte pijn in 
de nek, uitstralend in het voorhoofd tot boven het rechter oog. Hierbij had 
zij het gevoel, dat het rechter oor, waarmee zij niet meer kon horen, 
dicht zat. Dit laatste ging na twee weken weer over. In december 1955 werd 
de pijn in de nek zeer hevig en in januari 1956 werd patiënte duizelig, waarbij 
zij zichzelf naar rechts voelde draaien. De bewegingen van de rechter arm 
en van het rechter been waren onzeker, en na enkele dagen werden rechter 
arm en been gevoelloos. Zij kon de woorden slechts gebrekkig uitspreken, 
hoewel zij goed wist, wat zij wilde zeggen. Toen zij in januari 1956 in de 
Utrechtse Neurologische Universiteitskliniek werd onderzocht, waren de 
spraakstoornissen vrijwel geheel verdwenen. Aan de rechter lichaamshelft 
bestond nog een lichte stoornis van de gnostische sensibiliteit en van de 
vitale sensibiliteit, met een peri-orale uitsparing voor de laatstgenoemde 
qualiteit. De corneareflex was rechts lager dan links. Er bestond een blik- 
parese naar rechts en een lichte intentietremor aan de rechter hand. Voorts 
waren er beiderzijds stuwingspapillen. Het audiogram was normaal. Bij 
calorische prikkeling bleek het rechter labyrinth iets verminderd prikkelbaar. 
De rotsbeenderen waren roentgenologisch normaal. Bij exploratie van de 
achterste schedelgroeve (Dr. H. Verbiest) bleken de cerebellumtonsillen te zijn 
ingeklemd in het foramen magnum. In de rechter brughoek bestond een 
sterke arachnoiditis. Arachnoidea-strengen werden weggenomen. Er was een 
normaal aspect van het cerebellum, dat bij punctie geen bijzondere weerstand 
gaf. De vierde ventrikel bleek te zijn afgesloten door arachnoiditis, hetgeen 
werd opgeheven. Het neuropathologisch onderzoek van het materiaal dat 
bij de operatie was verkregen, bevestigde de diagnose arachnoiditis. Het 
verslag luidde: ‘vrij kernachtig bindweefsel, dat ook dikker, fibreuzer is dan 
een normale arachnoidea. Er zijn plekjes met groepjes van grotere cellen, die 
op arachnoidale dekcellen gelijken; maar er is ook een groepje kleine cellen, 
die op lymphocyten gelijken en waartussen enkele polynucleaire cellen liggen.’

Bovenstaande ziektegeschiedenissen tonen ons enkele ziektebeelden, waar
mee arachnoiditis van de brughoek of arachnoiditis posterior zich kan 
presenteren. Het eerstgenoemde ziektegeval (N. 10437) is een voorbeeld 
van een monosymptomatisch ziektebeeld. In dit geval betreft het een 
stoornis van de N. trigeminus, en niet zoals gewoonlijk een stoornis van de 
N. acusticus. Wat de oorzaak betreft, blijkt, dat de klachten ontstaan zijn 
in aansluiting aan ‘griep’, doch men moet ook rekening houden met de 
mogelijkheid, dat de herpes zoster van causale betekenis is geweest. Bij 
operatie toonden de veranderingen van de arachnoidea zich als een arach
noiditis adhaesiva.
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Het tweede ziektegeval (N. 18731) komt het meest overeen met de 
‘forme pseudotumorale’ van Aubry en Ombrédanne.

De symptomatologie lijkt ook in ons geval op die van het acusticus- 
neurinoom. Ook hier zijn de uitvalsverschijnselen van de N. VIII het sterkst. 
De operatie toonde, dat er niet alleen een arachnoiditis van de cisterna 
ponto-cerebellaris aanwezig was, doch tevens van de cisterna magna. Men 
spreekt hier liever van archnoiditis posterior.

Zoals wij reeds opmerkten, zal het niet altijd mogelijk zijn, de syndro
men, die door Aubry en Ombrédanne zijn opgesteld, duidelijk te onder
scheiden. Ook het hier genoemde ziektegeval zouden wij als een overgangs
vorm willen beschouwen.

De derde ziektegeschiedenis (N. 6953) toont ons een zeer beperkte sympto
matologie. Duizeligheidsklachten van het karakter van Ménière-aanvallen 
vormden hier voornamelijk het klachtenpatroon. Daartegenover staat, dat 
er geen afwijkingen bij het otologische onderzoek werden vastgesteld. Bij 
het neurologisch onderzoek werden ook verder slechts betrekkelijk geringe 
afwijkingen gevonden. Dit ziektebeeld komt—ook wat de bevindingen bij 
operatie betreft—het meest overeen met de ‘forme adhésive.’

Het vierde ziektegeval dat wij vermeldden (N. 14.345) moet ons inziens tot 
de 'forme pseudotumorale’ gerekend worden. De anamnese toont hier enkele 
opmerkelijke bijzonderheden. De ziekteverschijnselen ontstonden nl. in aan
sluiting aan een keelontsteking en bovendien debuteerden de neurologische 
verschijnselen met pijn in de nek, uitstralend tot in het voorhoofd en boven 
het rechter oog.

De arachnoiditis adhaesiva, die bij operatie werd gevonden, beperkte 
zich niet tot de brughoek, doch breidde zich verder in de achterste schedel- 
groeve uit. Dientengevolge was er ook een afsluiting van de vierde ventrikel 
ontstaan, met als gevolg inklemming van de cerebellumtonsillen en stu- 
wingspapillen. Dit ziektebeeld kan, op grond van de sensibiliteitsstoor- 
nissen en motorische stoornissen van de romp en extremiteiten alsmedede 
passagère spraakstoornissen, als voorbeeld dienen, dat enkele gevallen van 
arachnoiditis posterior verwarring kunnen geven met multiple sclerose of 
encephalo-myelitis disseminata.

Dit zal vooral het geval zijn, indien, zoals ook bij onze patient, stoor
nissen van de N. VIII gering zijn, of ontbreken. Het feit echter, dat de 
fundus oculi stuwingsverschijnselen toonde, gaf hier de indicatie tot explo
ratie van de achterste schedelgroeve.

Het is duidelijk, dat wij getracht hebben, de hierboven vermelde ziekte
geschiedenissen te rubriceren, overeenkomstig de door Aubry en Ombré
danne opgesteld syndromen. Het bezwaar van deze indeling is, dat de ter
minologie een correlatie suggereert tussen de klinische ziektebeelden en de 
anatomische veranderingen, die eraan ten grondslag liggen. Laat men dit 
buiten beschouwing, dan heeft de indeling van Aubry en Ombrédanne het 
voordeel, dat ze een vrij goede scala geeft van de combinatie van sympto
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men, waarmee de arachnoiditis van de brughoek zich kan presenteren. Men 
zal echter rekening moeten houden met het feit, dat de arachnoiditis in 
vele gevallen zich niet tot de brughoek beperkt, doch deel uitmaakt 
van een meer uitgebreide arachnoiditis van de achterste schedelgroeve. 
De symptomatologie zal dienovereenkomstig zeer uiteenlopend kunnen zijn.

Wij hebben hierboven reeds het probleem gesteld, in hoeverre de in het 
individuele geval aangetroffen arachnoiditis een op zichzelf staand 
ziekteproces is, of wel reactief is ontstaan tengevolge van een naburig 
ziekteproces. Behalve de arachnoiditis, die bij brughoektumoren voor
komt, zullen b.v. ook ontstekingsprocessen of nieuwvormingen in het 
rotsbeen zich in eerste instantie met een arachnoiditis van de brughoek 
kunnen presenteren.

Zo beschreven Duplay e.a. (i960) een patiënte met een rechtszijdige brug- 
hoeksymptomatologie, bij wie bij exploratie van de brughoek een arachnoiditis 
werd gevonden. Twee jaar later recidiveerden de klachten en werd tot re- 
exploratie besloten. Bij de opératie van de rechter brughoek bleek de dura ter 
plaatse te bomberen; na incisie van de dura werd een cysteuze tumor in het 
rotsbeen aangetroffpn. Het pathologisch-anatomisch onderzoek toonde aan> 
dat dit een cholesteatoom was.

De volgende waarneming toont ons een ander voorbeeld van, reactieve 
arachnoiditis.

T: I >7 ■, . ,[, i
(N. 20.767 Utrecht), A.G. den O., man, 57 jaar.
Drie jaar geleden kreeg patient hoofdpijn, beginnend in het achterhoofd en 
over het hoofd naar Voren trekkend. Langzamerhand ontstond suizen in het 
rechter oor, waarvan de gehoorfunctie steeds minder werd. Aanvalsgewijs 
traden draaiduizelingen in de wij zerr ichting op, gepaard gaande met even
wichtsstoornissen. Sinds .2 maanden had patient ook last van suizen in hef 
linker oor. Toen hij' in augustus i960 werd ópgenomen, vond men bij 
neurologisch onderzoek een dubieuze parese van de N. VI en de N. VII aan de 
rechter zijde. De corneareflex was réchts lager dan links. De pees- en periost- 
reflexen waren links iets hoger dan rechts. Links was een reflex van Babinski 
opwekbaar. Er bestond een hypalgesie en thermhypaesthesie in het gebied 
van de rechter N. V en in het gebied van C. 1 t/m C. 4, rechts. Patient toonde 
een valneiging naar rechts. Het audiogram toonde een perceptieverlies, rechts 
ongeveer 35 Db., links 20 Db. Bij calorisch onderzoek van de labyrinthen 
werd slechts met ijswater een nystagmus verkregen. Dit liet geen nadere 
conclusie toe. Bij de draaiproeven werd een normaal cupulogram gevonden 
bij draaien in wijzerrichting; bij draaien in tegen-wij zerrichting ontstond pas 
nystagmus bij hoge draaisnelheden. De rotsbeenfoto’s volgens Stenvers toon
den geen duidelijke afwijkingen. Geïsoleerde luchtvulling van de achterste 
schedelgroeve (methode Verbiest): de cerebellumtonsillen zijn ingeklemd. De 
cisterna magna is klein. Er komt geen lucht in de vierde ventrikel. In de 
rechter cisterna ponto-cerebellaris bevindt zich meer lucht dan in de linker. 
Ventriculografie: (geïsoleerde vulling): de vierde ventrikel lijkt aan de rechter 
zijde wat ingedrukt. De rechter cisterna ponto-cerebellaris is wijd, de linker 
wordt niet gevuld. De vierde ventrikel lijkt naar beneden verplaatst te zijn 
en is iets te wijd.
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Het was op grond van de verkregen informaties niet mogelijk, de diagnose te 
stellen; een proces in de brughoek of in het ponto-bulbaire overgangsgebied 
aan de rechter zijde leek het meest waarschijnlijk.
Op 28.9.1960 werd overgegaan tot exploratie van de achterste schedelgroeve. 
In verband met de bovengenoemde diagnostische overwegingen en de moeilijk 
te interpreteren luchtbeelden van de achterste schedelgroeve, werd een dubbel
zijdige occipitale trepanatie verricht en resectie van de atlasboog.
Na opening van de dura bleken de cerebellumtonsillen ingeklemd te zijn en 
te reiken tot C. 2.
De linker brughoek toonde geen bijzonderheden. In de rechter brughoek 
werd een arachnoiditis gevonden. Inspectie van de vierde ventrikel leverde 
geen bijzonderheden op.
De diagnose werd gesteld op: malformatie van Arnold-Chiari.

De klinische syndromen, waarmede de malformatie van Arnold-Chiari 
zich kan presenteren zijn:
1. Syringomyelie of syringobulbie;

2. compressie van de medulla oblongata of van het bovenste cervicale 
merg;

3. cerebellaire verschijnselen;
4. intracraniële drukverhoging;
5. stoornissen van de Nn. IX, X, XI en XII.

Bij onze patient komen eventueel alleen de sub 1. en sub 2. genoemde 
syndromen in aanmerking. De uitvalsverschijnselen van de lange banen 
waren echter gering; opvallend was, dat de stoornissen zich vooral voor
deden in het gebied van de N. V, N. VI, N. VII en N. VIII aan de rechter 
zijde.

Hoewel het, op grond van de dubbelzijdige verschijnselen van de N. VIII 
en van de lange (motorische) banen, alsmede de gedissocieerde sensibili- 
teitsstoornissen van enkele cervicale segmenten, waarschijnlijk lijkt, dat 
hier een syringobulbie als complicerende afwijking van de malformatie 
van Arnold-Chiari aanwezig was, menen wij, dat de arachnoiditis in de 
rechter brughoek een accent op dit ziektebeeld heeft gelegd, waardoor dit 
zich manifesteerde met een brughoeksymptomatologie.

FUSIFORM ANEURYSMA VAN DE ACHTERSTE SCHEDELGROEVE

Tot de afwijkingen, welke aanleiding kunnen geven tot een ziektebeeld 
met brughoeksymptomatologie, behoren ook de vaatmisvormingen en 
circulatiestoornissen van de achterste schedelgroeve. De vasculaire stoor
nissen op grond van vaatziekten blijven hier buiten beschouwing. Wel van 
betekenis zijn hier de circulatiestoornissen, die als begeleidend verschijnsel 
van vaatanomalieën kunnen optreden.

De vaatmisvormingen kunnen zich voordoen als sacculaire of als fusiforme 
arteriële aneurysmata. Daarnaast kennen we de arterioveneuze aneurys-
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mata, die in de achterste schedelgroeve minder frequent voorkomen dan 
supratentorieel. Het arterioveneuze aneurysma van de brughoek kan men 
zelfs als een zeldzaamheid beschouwen. Sacculaire en fusiforme aneurysmata 
kunnen bij grote omvang locale verschijnselen veroorzaken. In geval van 
localisatie aan de arteria basilaris of bij de overgang van de arteria verte- 
bralis naar de arteria basilaris kan een brughoeksymptomatologie ontstaan 
(Guillain e.a., 1932, Le Beau en Daum, i960). Deze symptomen berusten 
dan waarschijnlijk op een directe druk op, of een circulatiestoornis van, de 
hersenstam.

Het komt ook voor, dat stoornissen van de hersenstam ontstaan bij vaat- 
anomalieën met een zodanige localisatie, dat het verband tussen beide niet 
geheel begrijpelijk is, hoewel men vermoedt, dat ook hier circulatiestoornissen 
een rol spelen. Zo beschrijven Laine e.a. (1956), een patient, die een groot 
angioom van het cerebellum had, waarbij het klinische beeld bestond uit 
stoornissen van de rechter Nn. V, VI en VIII en aan dezelfde zijde een 
cerebellair en pyramidaal syndroom. Een overeenkomstig geval werd uit 
onze kliniek door Verbiest beschreven (1961).

Een derde mogelijkheid is, dat de vaatmisvorming in de brughoek zelf is 
gelegen. Dit komt betrekkelijk zelden voor. Dereux e.a. (i960) beschrijven 
een patient met een brughoeksyndroom, bij wie een groot arterioveneus 
aneurysma in de brughoek werd gevonden. Soortgelijke waarnemingen 
werden vermeld door Dereux, Nayrac, Laine e.a. (1958) en Paterson (1958).

Verbiest (1962) beschreef een 39-jarige patient, die bifrontale hoofdpijn 
had, duizelig was en onzeker liep. Bij neurologisch onderzoek bestonden 
stoornissen van de linker Nn. V, VI, VIII, IX en X, alsmede verhoogde 
peesreflexen aan de rechter lichaamshelft.

Het roentgenonderzoek toonde mogelijk een lichte decalcificatie van de 
linker rotsbeenpunt. Bij trepanatie van de achterste schedelgroeve bleek 
een malformatie van Arnold Chiari te bestaan.

In de linker brughoek werd een cysteuze arachnoiditis gevonden. Na 
verwijdering van de cystes bleek zich een vaatconvoluut (arteriën en venen) 
onder de N. VII en N. VIII te bevinden. Enkele arteriën werden met clips 
afgesloten, enkele venen werden gecoaguleerd. Patient herstelde na de 
operatie geleidelijk en bij een controle zes jaar later had hij geen klach
ten.

Poppen (1959) beschrijft een patiënte van 62 jaar, die geopereerd werd 
voor een linkszijdig acusticusneurinoom. Nadat zij een paar jaar zonder 
klachten was geweest, ontstonden verschijnselen van ataxie, pijn in het 
rechter oor, rechtszijdig gehoorsverlies en een doof gevoel in de linker 
lichaamshelft. Bij de eerste operatie had men reeds vastgesteld, dat de linker 
arteria vertebralis aneurysmatisch verwijd was. Bij vertebralis-angiografie 
bleek nu, dat er een fusiform aneurysma van de arteria basilaris bestond. 
Onderbinding van de linker arteria vertebralis gaf een opvallende ver
betering van patiente’s toestand.
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Vanzelfsprekend doet zich de vraag voor, in hoeverre het mogelijk is, de 
brughoeksymptomatologie, die veroorzaakt wordt door een vaatmalformatie, 
te differentiëren van die, welke hernat op een acusticusneurinoom of andere 
brughoektumor. Dereux en Debert (i960) menen dat dit wel degelijk moge
lijk is. In de eerste plaats zal, bij de vaatmalformatie, het ziektebeeld soms 
debuteren met, of gecompliceerd worden door een subarachnoidale bloeding 
(Laine e.a.). Dit komt zowel bij het sacculaire of fusiforme aneurysma voor, 
als bij het arterioveneuze aneurysma.

Na de bloeding kan de symptomatologie veranderen. Dit hangt b.v. 
samen met een infarcering van de pons door vaatspasme of het optreden 
van hydrocephalus door organisatie van een bloedstolsel in de achterste 
schedelgroeve. Vervolgens zal het kunnen voorkomen, dat een intracraniële 
vaatmisvorming (en met name het arterioveneuze aneurysma) aanleiding 
geeft tot spontane intracraniële vaatgeruisen, hoewel dit bij een localisatie 
in de achterste schedelgroeve betrekkelijk zelden voorkomt (Le Beau en 
Daum). In geval van een onduidelijke brughoeksymptomatologie behoort 
de auscultatie van de schedel in het onderzoek te worden opgenomen.

Opmerkelijk is dat, zoals uit de literatuur blijkt, de uitval van de Nn. 
V, VII en VIII dikwijls gepaard gaat met een uitval van de N. VI. Een abdu- 
censparese is voor een brughoektumor en met name voor het acusticus
neurinoom—althans in het begin van de ziekte—zeer ongewoon.

Het in intensiteit wisselende en alternerende karakter van de symptomen 
ofwel de onregelmatige en onsystematische aantasting van de brughoek- 
zenuwen pleiten eveneens voor een vaatanomalie, met name voor een 
arterioveneus aneurysma of een fusiform aneurysma van de arteria basilaris. 
Het alterneren der afwijkingen geldt in het bijzonder voor de stoornissen 
van de lange banen, doch in mindere mate ook voor de uitvalsverschijnselen 
van de hersenzenuwen.

Als regel worden bij de vaatanomalieën van de achterste schedelgroeve 
geen roentgenafwijkingen waargenomen. Paterson (1958) beschrijft een 
ziektegeval van een patient, die stoornissen had van de Nn. V, VI en VII 
aan de linker zijde, gepaard gaande met een homolateraal pyramidaal 
en cerebellair syndroom. Bij deze patient bestond een arrosie van de linker 
meatus acusticus internus. Bij de operatie werd een arterioveneus aneurysma 
van de brughoek gevonden.

Zoals wij zagen, nam Verbiest bij zijn patiënte waar, dat er mogelijk 
een lichte decalcificatie van de rotsbeenpunt bestond. In dezelfde publicatie 
vermeldt hij dat de gewone roentgenopnamen van de schedel nog andere 
aanwijzingen kunnen geven voor het aanwezig zijn van een vaatmisvor
ming, b.v. een abnormale vaatgroeve, calcificaties of een vernauwing van 
het foramen jugulare. Het luchtbeeld kan deformaties tonen veroorzaakt 
door het vaatconvoluut en tevens in sommige gevallen tekenen van obstruc
tieve hydrocephalus.
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Tenslotte geven wij hier een verslag van de ziektegeschiedenis van een 
patient, die wij zelf konden observeren.

(N. 12.213 Utrecht), A.R., man, 40 jaar.
In 1954 werd patient ter observatie opgenomen. Drie maanden tevoren 
kreeg hij een perifere facialisparalyse links en tegelijkertijd ‘een vreemd 
gevoel’ in de linker gelaatshelft. Bij het neurologisch onderzoek bleek de 
sensibiliteit in het gehele gebied van de linker N. V voor alle kwaliteiten te zijn 
verminderd. De corneareflex was links niet opwekbaar. Er was een parese 
van de kauwspieren aan de linker zijde. Perceptiedoofheid links. Het linker 
labyrinth was calorisch niet prikkelbaar. Er bestond een linkszijdige perifere 
facialesparalyse en een parese van de linker N. XII. Ook het palatum molle 
was links paretisch. De liquor cerebrospinalis bevatte 26 mg % eiwit. De 
roentgenfoto’s van de schedel en van de rotsbeenderen toonden geen afwij
kingen. Ventriculografie: matige verwijding van de zijventrikels en ook van 
de derde en vierde ventrikel, zonder tekenen van locale deformatie of ver^ 
plaatsing. Bij exploratie van de linker brughoek (Dr. H. Verbiest) bleek, dat 
de Nn. VII, VIII, IX, X en XI naar boven en naar lateraal waren verplaatst 
door een fusiform verwijde arterie. Verder naar voren toe bleek de'arterie 
naar de punt van het rotsbeen te lopen, doch het werd te gevaarlijk geacht 
om de relatie van deze arterie met de Nn. V en XII te onderzoeken. Na her
stel van de operatie werd vertebralis-angiografie verricht. Er bleek een S- 
vormig fusiform aneurysma van het intracraniële deel van de arteria verte- 
bralis en van het onderste deel van de arteria basilaris te bestaan, dat zich 
uitbreidde naar de linker brughoek (zie Plaat 9). De profielopname van het 
vertebralisangiogram toonde vulling van de arteria communicans posterior, 
een carotis-basilaris anastomose, en enige vaten in de fossa Sylvii. In verband 
hiermede werd besloten ook carotis-angiografie te verrichten. Aangezien dit 
percutaan niet lukte, werd chirurgisch geëxploreerd, waarbij bleek, dat de 
linker arteria carotis interna ontbrak. Carotis-angiografie van de rechter 
zijde roonde een normaal beeld. Tenslotte werd nog een tomografie van het 
linker rotsbeen gemaakt. De canalis caroticus bleek normaal te zijn aangelegd.

Bij deze patient bestond dus een brughoeksymptomatologie, waarin echter 
enkele bijzonderheden te herkennen waren, die het onwaarschijnlijk maak
ten, dat er een acusticusneurinoom of andere brughoektumor bestond. In 
de eerste plaats valt het op, dat er geen afwijkingen van de liquor cere
brospinalis bestaan en tevens, dat het roentgenonderzoek geen afwijkingen 
toonde. De facialisverlamming, die patient had, was ernstiger dan bij brug- 
hoektumoren in het algemeen wordt gezien. Opmerkelijk is ook, dat er een 
parese van de pharynx- en tongmusculatuur bestond, terwijl de algemene 
toestand van de patient zeer redelijk was. Een brughoektumor met een 
dergelijke uitbreiding zou o.i. reeds tot een ernstiger toestand aanleiding 
hebben gegeven. Dit ziektegeval toont, dat bij een patient met een atypti- 
sche brughoeksymptomatologie een indicatie bestaat om naast pneumografie 
ook een vertebralis-angiografie te verrichten. Dit geldt in het bijzonder 
wanneer er geen roentgenologische afwijkingen bestaan en de liquorsamen- 
stelling normaal is.
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TUMOR VAN HET GLOMUS JUGULARE

Het glomus jugulare behoort, met het glomus caroticum, tot de zgn. niet- 
chromaffine paraganglia. Hoewel de histogenese van deze kleine organen 
niet geheel duidelijk is, neemt men aan, dat zij zich ontwikkelen in samen
hang met het autonome zenuwstelsel. De glomuslichamen zijn als bijkom
stige organen van dit systeem te beschouwen. Het glomus caroticum werd 
reeds in 1743 door Taube beschreven. Valentin beschreef in 1840 een kleine 
cellenformatie bij de oorsprongplaats van de ramus tympanicus van de 
N. glossopharyngeus en sprak van ‘gangliolum tympanicum.’ Krause 
(1878) meende, dat de structuur van het glomus jugulare geheel op die van 
het glomus caroticum geleek en sprak van ‘die Glandula tympanica.’ Guild 
(1941) heeft door rotsbeenonderzoek in seriesneden kunnen vaststellen, 
dat de glomuslichaampjes gelegen zijn langs de ramus tympanicus van de 
N. glossopharyngeus. Meestal waren er meerdere glomuslichaampjes te 
vinden. Bij meer dan de helft van de onderzochte rotsbeenderen lagen deze 
in de adventitia van de bulbus jugularis. Verder vond hij ze in de plexus 
tympanicus bij het promontorium van de cochlea en meer perifeerwaarts 
bij de overgang van de ramus tympanicus naar N. petrosus superficialis 
minor. Ook nam hij ze waar langs de ramus auricularis van de N. vagus. 
Sickert stelde voor, de term glomus jugulare te handhaven, ook al zijn er 
meerdere glomusformaties in de omgeving van het middenoor en het foramen 
jugulare. Hij stelde vast, dat de structuur van het glomus caroticum en 
het glomus jugulare dezelfde was (bloedvaten van het kaliber van capillairerj 
en prae-capillairen, waartussen ophopingen van epitheloïde cellen). Ook 
de innervatie (N. IX) en bloedvoorziening (arteria pharyngea ascendens) 
waren voor beide organen dezelfde.

Om die reden meende hij, dat ze ook een zelfde functie zouden hebben, 
nl. als chemo-receptor bij het reguleren van de bloeddruk. Rosenwasser 
(1945) was de eerste, die naar aanleiding van een waarneming van een 
patient met een tumor, die in het middenoor gelegen was en die een structuur 
toonde welke op die van het glomus caroticum geleek, het denkbeeld 
opperde, dat een dergelijke tumor van het glomus jugulare uit kan gaan. 
Bartels werkte dit verder uit in een goed gedocumenteerd proefschrift en 
vermeldde 17 ziektegevallen.

Van Nederlandse zijde verschenen later nog enkele belangrijke bijdragen 
tot de kennis van deze tumoren, met name de klinische les van Sillevis Smitt 
(1958) en de dissertatie van Elders ‘Para-ganglioma’ (1962). Winship e.a. 
(1948) beschreven tumoren van het glomus jugulare, die niet met de bulbus 
venae jugularis samenhingen. Zij menen, dat vele van deze tumoren, die 
zich ook primair in het middenoor kunnen ontwikkelen, vroeger als endothe- 
liomen of haemangio-endotheliomen werden aangeduid.

Het feit, dat dit glomusweefsel dus verspreid in het rotsbeen kan voor
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komen, is van bijzondere betekenis voor de symptomatologie van deze 
tumoren.

Een gezwel, dat ontstaat uit het glomus jugulare in engere zin, veroor
zaakt een syndroom van het foramen jugulare (uitval van Nn. IX, X en XI), 
vaak gecombineerd met een homolaterale uitval van de N. XII. Meestal 
ontwikkelen zich ook oorcomplicaties. Daarbij kan alleen de tuba Eustachii 
samengedrukt worden, hetgeen oorsuizen en hardhorendheid aan één oor ten 
gevolge heeft. Ook kan het gezwel naar het middenoor doorgroeien, hetgeen 
zich manifesteert in een sterke vaatinjectie van het trommelvlies en de 
aangrenzende wand van de uitwendige gehoorgang of in een dof, bomberend 
trommelvlies. Vaak wordt door de patient een geruis waargenomen, dat 
synchroon is met de hartslag. Tenslotte kan de tumor het trommelvlies 
perforeren en kunnen bloedingen uit de uitwendige gehoorgang ontstaan. 
De tumor is dan als een rode of blauwrode poliep in de uitwendige gehoor
gang zichtbaar. Groeit het gezwel verder door het rotsbeen, dan kunnen 
ook de N. facialis en de N. acusticus aangetast worden. In het algemeen zal 
een dergelijke groei in het rotsbeen zich op de roentgenfoto duidelijk af
tekenen.

Wat de symptomatologie van de tumoren van het glomus jugulare betreft, 
kan men dus twee typen onderscheiden, nl. een primair otologisch type 
en een primair neurologisch type. Deze varianten hangen samen met de 
verspreide ligging van de glomuslichaampjes en de uiteenlopende wijze 
waarop deze tumoren zich uit breiden.

Zo zal een tumor, die uitgaat van het glomus bij de canalis facialis een 
geheel andere symptomatologie tonen dan die welke ontstaat in de omgeving 
van het promontorium van de cochlea of bij het foramen jugulare. Het 
otologische type presenteert zich meestal met een aandoening van het 
middenoor. De tumor kan daar primair bij het promontorium zijn ontstaan 
of vanuit de fossa jugularis door de bodem van het middenoor zijn gegroeid.

In de serie van Siekert toonden vrijwel alle patiënten eerst otologische 
afwijkingen (doofheid, oorsuizen, loopoor), daarna ontwikkelden zich dan 
neurologische stoornissen. Slechts bij enkele patiënten was het omgekeerde 
het geval. De moeilijkheden van de diagnostiek zullen vooral ontstaan 
wanneer geen grondig otologisch onderzoek plaatsvindt. Inspectie van de 
uitwendige gehoorgang kan in vele gevallen direct de oplossing brengen.

De roentgenologische afwijkingen kunnen in belangrijke mate tot het 
stellen van de diagnose bijdragen. Er kan sclerosering van het mastoïd 
bestaan; in vele gevallen is er destructie van het rotsbeen, de bodem van 
de middelste schedelgroeve of zelfs van het os occipitale. Het blijkt, dat 
zeker niet in alle gevallen roentgenologische afwijkingen worden aangetrof
fen. Bij de patiënten, die reeds neurologische afwijkingen hebben, is dit 
echter wel het geval. Voor de vroege diagnostiek zal de opname (vlg. 
Chaussé) van het foramen jugulare van grote betekenis zijn.

Zonder twijfel zijn er, zoals ook uit de mededelingen van Siekert blijkt,
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ziektegevallen waar de symptomatologie een zeer duidelijke gelijkenis 
toont met die van het acusticusneurinoom of een andere primaire brug- 
hoektumor. Ook bij glomustumoren kan de liquor cerebrospinalis een 
verhoogd eiwitgehalte hebben. In de literatuur vindt men zelfs waarne
mingen van 400 mg % vermeld (Bickerstaff en Howell).

De eventuele roentgenologische afwijkingen van het rotsbeen bij de tumor 
van het glomus jugulare zullen als regel ernstiger zijn dan bij de primaire 
brughoektumoren.

Siekert vermeldt, dat van de 14 patiënten uit zijn serie, die neurologische 
stoornissen hadden, zeven destructie van het rotsbeen op de roentgenfoto 
toonden. Deze destructie werd—met uitzondering van één geval—bij allen 
aangetroffen aan de rotsbeenkam of rotsbeenpunt. In zes gevallen bestond 
daarentegen uitsluitend sclerose of ‘clouding' van bet mastoïd.

Wij laten nu de ziektegeschiedenis volgen van een patient, die wij 
zelf observeerden en bij wie de ziekteverschijnselen zich presenteerden op 
een wijze, die in eerste instantie aan een acusticusneurinoom doet denken.

(N. 16.632 Utrecht), Th.F.S., man, 46 jaar.
Bijna 1 jaar geleden, in november 1956, werd patient plotseling ziek, waarbij 
hij koorts had, gepaard gaande met pijn in het linker oor, oorsuizen en 
gehoorvermindering links. Elders werd de diagnose gesteld op otitis en 
mastoiditis, waarna patient werd geopereerd. In het mastoïd werd ‘granu- 
latieweefsel’ gevonden. Kort na de operatie werd de patient hees en verloor 
daarna zijn stem geheel. Hij kreeg pijn aan de bovenzijde van de linker 
schouder.
Toen patient in augustus 1957 in de Utrechtse Neurologische Universiteits
kliniek werd opgenomen, was het linker oor nagenoeg geheel doof. Patient 
had een kloppende pijn in het linker oor, afgewisseld door steken. De stem 
was nog steeds hees. De kracht in de linker arm en in de linker schouder was 
verminderd. Hij had een aanhoudende, zeurende pijn aan de bovenzijde van 
de linker schouder, in het gebied achter het linker oor en lateraal boven 
het linker oog. Aanvalsgewijs, en vooral 's nachts, transpireerde patient zeer 
sterk. Het slikken ging met moeilijkheden gepaard. Éénmaal had hij een 
duizeligheidsaanval, gepaard gaande met draaisensaties. Hij had her
haaldelijk een ‘trillend gevoel’ in het linker ooglid, in het gebied achter 
het linker oor, in de linker wang, op de linker schouder en links in de 
hals. Bij onderzoek bleek een verwijding van de linker ooglidspleet te 
bestaan en een lichte exophthalmus OD. Tevens was er een perifere facialis- 
parese links. Aan deze zijde bestond ook een sterk verminderde gehoor- 
scherpte (fluister- en conversatiespraak); de proef van Rinne was links negatief. 
Er bestond bij de proef van Weber lateralisatie naar links en een licht ver
lengde proef van Schwabach links. De linker pharynxboog stond lager dan de 
rechter en werd minder opgetrokken. Verder vond men: hypogeusie van het 
achterste deel van de linker tonghelft, hypaesthesie van de linker uitwendige 
gehoorgang, parese en atrophie van de linker Mm. sternocleidomastoideus 
en trapezius. In laatstgenoemde spieren werd bij electrisch onderzoek een 
ontaardingsreactie gevonden. De stem was laag en hees. Het huidgebied achter 
het linker oor en lateraal boven het linker oog was hyperaesthetisch en hyper- 
algetisch. De otoloog constateerde een recurrensparese links. In het linker 
oor werd een wat rood-doorlopen bomberend trommelvlies gezien. Bij para-
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centese vloeide een vrij grote hoeveelheid bloed af, Proefexcisie uit een zicht
baar geworden granulerende celmassa veroorzaakte wederom een bloeding. 
Op de rotsbeenfoto’s volgens Stenvers bleek de punt van het linker rotsbeen 
geheel te zijn verdwenen. Bij het pathologisch-anatomisch onderzoek van het 
materiaal, dat bij de proefexcisie was verkregen, bleek, dat dit uit typisch 
glomusweefsel bestond.

Bij deze patient bestond dus een combinatie van eenzijdige gehoorverminde- 
ring en uitvalsverschijnselen van de nervus facialis, nervus glossopharyngeus, 
nervus vagus en nervus accessorius. In eerste instantie zou men geneigd 
zijn te veronderstellen, dat deze verschijnselen door een proces in de 
brughoek werden veroorzaakt, temeer wanneer men de roentgenologische 
afwijkingen in aanmerking neemt.

Bij het otologisch onderzoek toonden de stemvorkproeven echter reeds 
duidelijk, dat de hardhorendheid geheel of grotendeels op een geleidings- 
stoornis berustte.

Inspectie van de uitwendige gehoorgang bevestigde dit. De uit val in het 
gebied van bovengenoemde hersenzenuwen moet echter onzes inziens 
inderdaad worden toegeschreven aan het feit, dat de tumor zich in de 
brughoek en het rotsbeen uitbreidde.

Zoals reeds werd opgemerkt, bestaat ook de mogelijkheid, dat de N. 
acusticus zelf in zijn verloop door het rotsbeen wordt aangetast. In die 
gevallen zal de symptomatologie geheel op die van een brughoektumor 
kunnen gelijken. Het is van belang rekening te houden met de mogelijk
heid, dat er zowel een tumor van het ganglion jugulare als van het ganglion 
caroticum bestaat (Lubbers 1937).

De tumor van het glomus caroticum kan in de hals palpabel zijn, doch 
breidt zich als regel niet uit tot de schedelbasis. De tumor van het glomus 
jugulare daarentegen zal zich als regel in de schedelbasis, en met name in 
het rotsbeen, uitbreiden en niet in de hals palpabel zijn.

Tumoren van het glomus jugulare en van het glomus caroticum kunnen 
familiaal voorkomen (Goekoop, Bartels).

Dit onderstreept het nut van familie-onderzoek, ook bij ziektegevallen 
met onduidelijke brughoeksymptomatologie, waar men de tumoren van het 
glomus jugulare bij zijn diagnostische overwegingen heeft opgenomen.

HET PONTO-CEREBELLAIRE GLIOMA

Wanneer men zich oriënteren wil over de symptomatologie en de differen
tiële diagnostiek van het type glioma pontis, dat zich met een brughoek
symptomatologie presenteert, kan de publicatie van Horrax en Buckley 
uit 1930 nog steeds als een goede bron van informatie gelden; deze studie 
houdt zich in het bijzonder bezig met de differentiële diagnostiek ten op
zichte van het acusticusneurinoom.
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Van belang is hier eerst de ervaring en opvatting van genoemde auteurs 
te vermelden, namelijk dat dit glioom zich wat de uitbreiding betreft 
in vele gevallen niet beperkt tot de pons, maar zich als regel ook homo- 
lateraal in het brachium pontis en de cerebellumhemispheer voortzet. Boven
dien blijkt, dat dit type tumor ook vaak de brughoek opvult, waarbij de 
vijfde, zevende en achtste hersenzenuw in de tumor ingebed zijn.

Het onderscheiden van deze tumoren ten opzichte van het acusticus- 
neurinoom is in vele gevallen moeilijk en Horrax en Buckley hebben dan 
ook getracht in een nauwkeurige analyse van de ontwikkeling der symp
tomen en van de kenmerken van elk afzonderlijk symptoom daarvoor, 
richtlijnen aan te geven. Zij deden dit naar aanleiding van hun waar-; 
nemingen bij 25 patiënten met een glioma pontis van het bovengenoemde 
type, waarvan bij 8 de diagnose bij operatie werd geverifieerd.

Wat het ziektebeloop betreft, kan de duur der ziekte overeenkomen met 
die van het acusticusneurinoom, met name in die gevallen, waarbij het 
glioom de kenmerken heeft van het astrocytoma of van het unipolaire 
spongioblastoma.

Het glioblastoma multiforme, dat in de achterste schedelgroeve betrek
kelijk zelden voorkomt, zal een sneller ziektebeloop te zien geven. Ook 
wordt het glioom van de pons als regel voornamelijk bij jonge mensen ge
zien, doch List (1933) toonde aan de hand van een vergelijkende tabel aan, 
dat dit gezwel ook boven het 40® jaar geen zeldzaamheid is.

De chronologische ontwikkeling der symptomen wijkt meestal reeds be 
langrijk af van het schema dat Cushing voor de acusticusneurinomen 
heeft aangegeven en dat, zij het in beperkte omvang, ook thans nog zijn 
waarde heeft behouden.

Van de acht patiënten met een ponsglioom, dat zich met een brughoek- 
symptomatologie presenteerde, werd slechts bij vier patiënten het ziekte
beeld ingeleid met gehoorstoornissen; bij drie patiënten was hardhorend
heid één van de laatst optredende verschijnselen (Horrax en Buckley). Bij 
onderzoek bleek, dat de gehoorstoornissen meestal slechts in beperkte mate 
bestonden; hetzelfde gold voor de stoornissen van de N. vestibularis. Van 
belang is ook, dat dubbelzijdige gehoor- en vestibulaire stoornissen zijn 
waargenomen.

Het feit, dat de stoornissen van de hersenzenuwen zich bij deze tumoren 
vaak dubbelzijdig zouden manifesteren, wordt wel als een essentiële factor 
bij de differentiële diagnostiek ten opzichte van eenzijdige brughoek- 
tumoren gesteld. Dit is echter zeker niet als een vast oriëntatiepunt bij de 
differentiële diagnostiek te beschouwen, omdat brughoektumoren, zoals wij 
zagen, wel degelijk dubbelzijdige verschijnselen kunnen veroorzaken en 
bovendien, omdat het glioom van de pons en met name het ponto-cerebel- 
laire glioom zich uitsluitend met een eenzijdige symptomatologie kan pre
senteren.

Wat de hoofdpijnklachten betreft bestaat er eveneens een belangrijk
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onderscheid. Het glioom van de pons zal vrijwel nooit tot in het achter
hoofd gelocaliseerde hoofdpijn aanleiding geven. Bovendien komt intra- 
craniële drukverhoging door obstructie van de ventrikelraimten bij dit ge
zwel minder vaak of eerst veel later in het ziektebeloop voor, dan bij het 
acusticusneurinoom, zodat ook om die reden hoofdpijnklachten meestal 
ontbreken.

Ook stuwingspapillen worden bij het glioom van de pons slechts in een 
klein aantal der gevallen waargenomen. Het feit, dat vaak reeds een uit
gebreide symptomatologie bestaat zonder dat de fundus oculi afwijkingen 
toont, is een belangrijk differentieel diagnosticum ten opzichte van brug- 
hoektumoren.

Klachten, die samenhangen met cerebellaire stoornissen, worden bij het 
ponto-cerebellaire glioom als regel wél gezien, zelfs vroeg in het ziekte
beloop.

Nystagmus komt bij dit gezwel eveneens in een groot percentage van de 
gevallen voor. Deze nystagmus gelijkt in vele opzichten op die bij het acus
ticusneurinoom; meestal is er ook een verticale nystagmus bij naar 
boven blikken.

Oogspierverlammingen zullen vooral voor de differentiële diagnostiek 
van betekenis zijn. Horrax en Buckley vermelden, dat abducensparese 
vaak het eerste symptoom is, hetgeen door de patient als diplopie wordt 
ervaren. Blikparese wordt eveneens vaak waargenomen.

Opmerkelijk is, dat facialisparese eerder optreedt, vaker voorkomt en 
meestal sterker uitgesproken is dan bij het acusticusneurinoom. Wij noem
den reeds eerder het voorkomen van facialisspasme bij ponstumoren. Wat 
de hersenzenuwen betreft, kan dan nog worden opgemerkt, datdysphagie 
en dysarthrie bij het ponto-cerebellaire glioma eveneens dikwijls worden 
waargenomen. Hierbij valt op, dat de algemene toestand van de patient 
minder onrustbarend is dan op het tijdstip, waarop genoemde symptomen 
zich bij het acusticusneurinoom manifesteren.

Wat de stoornissen van de lange banen betreft, vindt men algemeen 
vermeld, dat deze, in combinatie met genoemde stoornissen van de hersen
zenuwen, sterke aanwijzingen geven voor een ponstumor, vooral wanneer 
de eerstgenoemde stoornissen dubbelzijdig bestaan. Bij het type pons
tumor, dat zich met een brughoeksymptomatologie manifesteert, zullen 
de verschijnselen, die wijzen op een stoornis van de lange banen, echter 
veelal slechts in geringe mate aanwezig zijn en wel in de vorm van lichte 
reflexverschillen aan de extremiteiten of een onvolledig syndroom van een 
sensibiliteitsstoornis.

Tenslotte kan nog als een belangrijk differentieel diagnosticum ten op
zichte van het acusticusneurinoom gelden, dat het roentgenonderzoek van 
de schedel en met name van het rotsbeen als regel geen afwijkingen toont.

Wij vermelden hier nu een eigen waarneming van een patient, die een 
brughoeksymptomatologie toonde en bij wie bij operatie een lateraal in de
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pons gelegen glioom werd aangetroffen, dat zich naar de homolaterale 
brughoek uitbreidde.

De criteria, die hierboven zijn aangegeven voor de differentiële diag
nostiek van het ponto-cerebellaire glioom, dat zich met een brughoek- 
symptomatologie manifesteert—ten opzichte van het acusticusneurinoom 

■—zijn in dit ziektebeeld duidelijk te herkennen.

(N. 20.8x4 Utrecht), J.J.A.A., man, 54 jaar.
De patient werd op 15 augustus i960 in de Neurologische Kliniek te Utrecht 
opgenomen.
De anamnese toont ons, dat hij nooit enige ziekte van betekenis had gehad 
tot 1956. Toen is hij door onbekende oorzaak van de fiets gevallen, 
was niet bewusteloos, doch heeft na het ongeval wel enige tijd rust gehouden. 
Ongeveer een half jaar daarna kreeg hij klachten van misselijkheid en braken. 
Deze klachten bestonden slechts tijdens een korte periode. Ongeveer ij jaar 
vóór opneming in de Kliniek ging hij klagen over dubbelzien; kort daarna 
kreeg hij ‘evenwichtsstoornissen.’ In die tijd had hij ook hoofdpijnklachten. 
De patient deelde nog mede, dat hij de indruk had met het linker oor minder 
te horen.
Ongeveer één jaar vóór de opneming bemerkte hij dat hij niet meer kon 
fluiten; daarna ontstonden ook slikklachten.
Bij het onderzoek bleek, dat de visus ODS 3/4! bedroeg en dat de fundus 
oculi geen afwijkingen toonde.
Er was een fijnslagige nystagmus bij zien naar links en een grofslagige 
nystagmus bij zien naar rechts, bij naar boven blikken een verticale nystag
mus naar boven.
De corneareflex was links duidelijk lager dan rechts. De linker N. abducens 
was paretisch.
Er bestond een zeer duidelijke linkszijdige facialisparese, met enige contrac- 
tuurneiging, zodat de linker mondhoek wat opgetrokken was en de linker 
ooglidspleet wat nauwer dan de rechter.
Het audiogram toonde een duidelijke perceptieve hardhorendheid links; 
calorisch onderzoek werd (helaas!) niet verricht.
De pharynxboog stond links lager dan rechts en werd ook minder goed 
opgetrokken.
Aan de extremiteiten waren de peesreflexen levendig en rechts hoger dan 
links. Aan het rechter been bestond een kousvormige zone van hypalgesie 
en hypothermaesthesie tot aan de lies.
De linker arm toonde dysdiadochokinesie; aan linker arm en been bestond 
dysmetrie.
Het roentgenonderzoek van de schedel, met name van de rotsbeenderen, 
toonde geen afwijkingen.
Op grond van bovengenoemde symptomen meenden wij, dat het zeer waar
schijnlijk was, dat er een proces in de brughoek aanwezig was aan de linker
zijde.
Zoals bij onze beschouwingen over de symptomatologie van het acusticus
neurinoom reeds ter sprake kwam, is een abducensparese in dit ziektebeeld 
een ongewoon symptoom, vooral wanneer dit vroeg in het ziektebeloop 
optreedt. Ook het ontbreken van roentgenologische afwijkingen was voor 
ons een reden om reeds van stonde af aan rekening te houden met een ander 
proces, dat zich met een brughoeksymptomatologie presenteerde.
Aangezien bij onze patient geen duidelijke verschijnselen van intracraniële
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drukverhoging bestonden, werd besloten een geïsoleerde luchtvulling van 
de achterste schedelgroeve te verrichten.
Op het luchtbeeld bleken de cerebellumtonsillen in het achterhoofdsgat 
te zijn ingeklemd. Het was niet mogelijk lucht naar de vierde ventrikel te 
doen passeren.
Bij operatie (Dr. H. Verbiest) bleken de cerebellumtonsillen te zijn ingeklemd 
tot aan de atlasboog. De vierde ventrikel was klein en de bodem was van 
links onder opgedrukt. Inspectie van de linker brughoek toonde dat de N. VIII 
omgeven was door een eigenaardige gelatineuze massa. Er werd een klein 
stukje weggenomen voor microscopisch onderzoek. Tijdens de operatie viel 
het op, dat de brughoek moeilijk was open te sperren, zodat men de indruk 
kreeg, dat er een links lateraal gelocaliseerde ponstumor bestond, die uitgroeide 
rond de achtste hersenzenuw. Dit kwam overeen met de waarneming tijdens 
inspectie van de vierde ventrikel.
De neuropatholoog stelde, op grond van het biopsie-materiaal, de diagnose 
op: kleincellig librillair astrocytoom.

Deze waarneming toont ons, dat een tumor, die vrijwel niet in de brughoek 
zelf gelegen is, zich met een brughoeksymptomatologie kan presenteren.

In onze classificatie moet dit geval tot de pseudo-brughoektumoren ge
rekend worden.
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De opzet van dit proefschrift is een overzicht te geven van de sympto
matologie van tumoren en van enkele andere ziekteprocessen, die zich in de 
brughoek voordoen en tevens van de ontwikkeling en uitvoering van bepaalde 
onderzoekmethoden, die daarbij voor de diagnostiek van betekenis zijn.

Wij hebben de keus van de ziektebeelden, die hier ter sprake komen, 
enerzijds gebaseerd op de frequentie waarin zij worden waargenomen, 
anderzijds op de voorwaarde, dat de daaraan ten grondslag liggende af
wijkingen bij operatie of obductie door ons zijn geverifieerd.

Hiervan uitgaande is een ruime plaats toegekend aan het acusticus- 
neurinoom. Bij de ontwikkeling van de kennis aangaande brughoekproces- 
sen in het algemeen is de bestudering van de symptomatologie en de pa
thologische anatomie van genoemde brughoektumor richtinggevend geweest.

In het eerste hoofdstuk wordt dan ook een historisch overzicht gegeven 
van de eerste phase, die tot de ‘identificatie’ van het acusticusneurinoom 
heeft geleid. Omstreeks 1920 had de symptomatologie van wat men toen 
acusticustumor of brughoektumor noemde, reeds duidelijk gestalte ge
kregen, vooral door het werk van Henschen (1910) en Cushing (1917). 
Bovendien hadden nieuwe onderzoekmethoden op otologisch gebied (Bä- 
räny) en vooral op roentgenologisch gebied (Schüller, Henschen, Stenvers) 
een belangrijke bijdrage geleverd tot de diagnostiek. Bij dit alles was de 
kennis van de pathologische anatomie en de pathogenese van de acusticus
tumor enigszins ten achter gebleven. De ontwikkeling daarvan komt in 
Hoofdstuk II ter sprake.

Na de oude, macroscopische, waarnemingen (Sandifort, 1777; Bell en 
Whiting, 1830) was het De Baerensprung (1844), die de eerste microscopi
sche beschrijving van een dergelijke tumor gaf. Hij sprak van ‘neuroma’.

In navolging van Virchow (1858) werd de acusticustumor gedurende 
lange tijd vrijwel algemeen als ‘sarcoma’ aangeduid. Andere onderzoekers 
spraken van ‘gliofibroma’ (Sternberg, 1900), ‘neurofibroma’ (Henneberg en 
Koch, 1903), of ‘glioma’ (Alagna, 1910). Van zeer veel betekenis was het 
werk van Verocay (1908-1910). Hij beschreef de acusticustumor als zijnde 
van eigenaardig neurogeen weefsel en sprak als eerste van ‘neurinoma’.

De bestudering van de pathogenese richtte zich aanvankelijk vooral op 
het opsporen van de plaats van oorsprong van deze tumoren. Henschen
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toonde aan, dat dit meestal de N. vestibularis was, en wel in zijn verloop 
in de fundus meatus acustici interni. Antoni, die in 1920 deze tumoren 
volgens de structuur in het naar hem genoemde type A en B onderscheidde, 
was van mening, dat ze uitgaan van de schede van Schwann, in tegenspraak 
met de o.a. door Mallory en Pennfield verdedigde opvatting, dat deze 
tumoren van het endoneurium uitgaan en van bindweefselachtige bouw 
zijn. (‘perineural fibroblastoma’).

De opvatting van Antoni werd later door het onderzoek van weefsel- 
cultures bevestigd.

Ook de moderne onderzoekingsmethode met de electronenmicroscoop 
lijkt de opvatting te steunen, dat het acusticusneurinoom primair ontstaat 
door woekering van de cellen van Schwann. In dit verband komt ook de 
benaming, die men aan deze tumor heeft gegeven, ter sprake.

Op grond van enkele bijzondere verhoudingen, die zich tijdens de em
bryonale ontwikkeling voordoen, meende men te kunnen verklaren, dat 
deze tumor bij voorkeur uitgaat van de N. acusticus.

Na een inleiding tot het klinische gedeelte, waarin een classificering van 
ziekteprocessen met brughoeksymptomatologie wordt gegeven, volgt dan 
Hoofdstuk III, dat een overzicht geeft van de symptomatologie van het 
acusticusneurinoom. De ervaringen dienaangaande van andere onderzoekers 
wordt aan het eigen patientenmateriaal getoetst (60 patiënten met een 
solitair acusticusneurinoom).

De registratie en interpretatie zijn binnen en ook tussen de verschillende 
gepubliceerde series onderling zo uiteenlopend, dat een exacte vergelijking 
van de verkregen resultaten in het algemeen niet mogelijk is. Om die 
reden hebben wij dan ook de symptomen, die zich bij het acusticusneuri
noom voordoen, afzonderlijk aan een beschouwing onderworpen. Daarbij is 
speciaal aandacht besteed aan de onderzoekmethoden op het terrein van 
de otologie.

In Hoofdstuk IV worden, na een inleiding over de ontwikkeling van de 
röntgenologie van het rotsbeen, de verschillende opnamemethoden be
sproken, alsmede de betekenis van de angiografie en de pneumografie voor 
de diagnostiek van brughoekprocessen.

Hoofdstuk V handelt over enkele andere brughoektumoren, nl. het menin- 
geoom, de epidermoïdcyste en het trigeminusneurinoom. Van elk der ge
noemde ziektebeelden worden eigen ervaringen vermeld. De differentiële 
diagnostiek van deze tumoren onderling, alsmede ten opzichte van het 
acusticusneurinoom, blijkt op grond van bepaalde combinaties van symp
tomen en het karakter van enkele symptomen afzonderlijk, wel belangrijke 
mogelijkheden te bieden.

In Hoofdstuk VI geven wij een beschrijving van enkele ziekteprocessen, 
die zich met een brughoeksymptomatologie kunnen manifesteren. In het 
bijzonder wordt aandacht besteed aan arachnoiditis van de brughoek, waar
bij een indeling wordt gegeven van de klinische syndromen waarmee dit
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ziektebeeld zich presenteert; dit wordt met enkele eigen ervaringen toe
gelicht.

Ons onderzoek eindigt met een beschouwing over vaatmisvormingen in de 
achterste schedelgroeve, tumoren van het glomus jugulare en het ponto- 
cerebellaire glioma, die een verwante symptomatologie kunnen geven.
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Summary

This thesis intends to present a review of the symptomatology of cerebello
pontine angle tumours and some other pathological conditions which can 
produce similar symptoms, and of the development and execution of certain 
methods of examination used in diagnosing these processes.

The choice of the clinical pictures discussed in this context was based 
on the one hand on their frequency of occurrence and, on the other hand, 
on the condition that the underlying changes were verified by us at operation 
or postmortem examination.

On this basis, neurinomata of the acoustic nerve came to occupy an 
important position. The study of the symptomatology and pathological 
anatomy of these tumours of the cerebello-pontine angle has been decisive 
in evolving knowledge about cerebello-pontine angle processes in general.

Chapter I presents a historical review of the first phase, leading to the 
‘identification’ of the acoustic neurinoma. About 1920, the sympto
matology of growths then known as acoustic nerve tumours or cerebello
pontine angle tumours was already clearly defined, largely as a result 
of investigations made by Henschen (1910) and Cushing (1917). New 
methods of examination in otology (Bäräny) and especially in radiology 
(Schüller, Henschen, Stenvers) had made an important contribution to 
diagnosis. The knowledge of the pathological anatomy and pathogenesis of 
acoustic nerve tumours, however, had not kept abreast of these advances. 
The development of this knowledge is discussed in Chapter II.

After the old, macroscopic, observations (Sandifort, 1777; Bell & Whiting, 
1830), De Baerensprung (1844) presented the first microscopic description 
of such a tumour, which he called a ‘neuroma.’

In imiation of Virchow (1858), the acoustic nerve tumour was for a long 
time widely known as ‘sarcoma.’ Other investigators referred to it as 
‘gliofibroma’ (Sternberg, 1900), ‘neurofibroma’ (Henneberg & Koch, 1903), or 
‘glioma’ (Alagna, 1910). Very important work was done by Verocay (1908- 
1910), who described the acoustic nerve tumour as containing peculiar 
neurogenic tissue and was the first to refer to it as a ‘neurinoma.’

The study of the pathogenesis was initially focused especially on tracing 
the site of origin of these tumours. Henschen demonstrated that a common 
site of origin was the vestibular nerve in its course through the fundus
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of the internal auditory meatus. In 1920, Antoni classified these tumours 
according to structure into type A and type B, giving them his name. 
He maintained that they arise from the Schwann sheath, whereas such 
investigators as Mallory and Pennfield hold that these tumours arise from 
the endoneurium and have a connective tissue-like structure (‘perineural 
fibroblastoma’).

Antoni’s view was later confirmed by investigation of tissue cultures.
Modern investigations using the electron microscope also seem to corro

borate the view that acoustic nerve neurinomata primarily occur by pro
liferation of Schwann cells. The nomenclature of this tumour is discussed 
in this context.

The fact that this tumour preferably arises from the acoustic nerve could, 
it was believed, be explained on the basis of a number of special conditions 
prevalent in the course of embryonic development.

An introduction to the clinical part, in which a classification of morbid 
processes with cerebello-pontine angle symptoms is given, is followed by 
Chapter III, which reviews the symptomatology of acoustic nerve neuri
nomata. The experience of other investigators is verified against personal 
observations (60 patients with a solitary acoustic nerve neurinoma).

Registration and interpretation differ so widely, both within each 
published series and from series to series, that an exact comparison of 
results obtained is generally impossible. For this reason, the symptoms which 
occur in the case of an acoustic nerve neurinoma have been separately 
discussed, with special reference to methods of examination in the field of 
otology.

After an introduction on the evolution of the radiology of the petrosal 
bone, Chapter IV discusses the various projections used, and the importance 
of angiography and pneumography in the diagnosis of cerebello-pontine 
angle processes.

Chapter V concerns a number of other tumours of the cerebello-pontine- 
angle (meningioma, epidermoid cyst and trigeminal nerve neurinoma), 
presenting personal observations on each of these clinical pictures. Certain 
combinations of symptoms, and the character of each separate symptom, 
afford important possibilities in the differential diagnosis of these tumours 
from each other and from acoustic nerve neurinomata.

Chapter VI presents a description of some morbid processes which may 
be manifested by cerebello-pontine angle symptoms. Special mention is made 
of arachnoiditis of the cerebello-pontine angle, and a classification is given 
of the clinical syndromes which may accompany this condition. This is 
illustrated by a number of personal observations.

The study is concluded with a discussion of vascular malformations in the 
posterior cerebral fossa, tumours of the jugular glomus and ponto-cerebellar 
glioma, which can produce similar symptoms.
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Stellingen

I

De combinatie van een eenzijdige perceptiehardhorendheid en een homo- 
laterale achterhoofdspijn is zeer verdacht voor een zich ontwikkelend 
acusticusneurinoom.

II

Bij het roentgenonderzoek van de inhoud van de achterste schedelgroeve 
verdient de pneumografie als eerste overwogen te worden.

III

In de nazorg van de chronische psychiatrische patient stelt de onder- 
houdstherapie met psychofarmaca soortgelijke eisen als bijvoorbeeld die met 
anticonvulsiva van de epilepticus.

IV

In verband met de ontwikkeling der operatieve behandelingsmethoden 
van het syndroom van Menière zij er op gewezen, dat Menière in zijn be
schrijving van het naar hem genoemde ziektebeeld, naast de klassiek ge
worden symptomen, verschijnselen van migraineuze aard ( états cérébraux 
appelés migraines’) vermeldt.

V

Het lijkt gewenst, lijders aan paroxysmale tachycardie ook psychiatrisch 
te onderzoeken.

Fish, F. (1964). Brit. J. Psychiat. 110, 205.
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VI

Een spiraalfractuur van de humerus ter hoogte van de sulcus nervi ra- 
dialis, gepaard gaande met uitvalsverschijnselen van de nervus radialis, 
dient primair operatief behandeld te worden.

Holstein, A. & G. B. Lewis (1963). J. Bone and 
Joint Surg. 45 A II, 1382.

VII

Bij ernstige voedingsstoornissen van neonati of jonge kinderen moet men 
in de differentiële diagnostiek een hypothalamische oorzaak overwegen.

White, P. T. & A. T. Ross (1963). Neurology 13, 974.

VIII

Bij vrouwelijke patiënten met diffuse haaruitval is een onderzoek naar 
het serumijzergehalte aangewezen.

Hard, S. (1963). Acta dermato-venereol. 43, 562.

IX

Het is niet juist de regulerende werking van schildklierhormonen op de 
basaalstofwisseling te verklaren uit het vermogen van deze hormonen de 
oxydatieve fosfordering te ontkoppelen.

J. B. Tata e.a. (1963). Biochem. J. 86, 408.

X

Het dient bij de wet geregeld te worden, dat het voorschrijven van con
tactlenzen een geneeskundige handeling is.

XI

Bij de bouwplannen van een ziekenhuis dient men rekening te houden 
met de tradities en de maatschappelijke structuur van het eigen land.

A. Kemp 15 december 1964
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