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Samenvatting 

Het vestibulair schwannoom is een benigne tumor die ontstaat vanuit de schwanncellen rond 

de axonen van de nervus vestibulocochlearis. Met een incidentie van 23 patiënten per miljoen 

per jaar is het de meest voorkomende brughoektumor. 

De meest voorkomende symptomen zijn gehoorverlies, tinnitus, een drukgevoel en vertigo. 

Patiënten kunnen deze symptomen tijdelijk ervaren met spontane recuperatie (met of zonder 

medicamenteuze behandeling). Een MRI van de brughoek leidt tot de diagnose, maar soms is 

het een toevallige vondst waarbij de MRI om een andere reden werd aangevraagd. 

De aanwezigheid van tumorgroei is essentieel in het beleid. Gezien het significante aantal 

tumoren zonder groei is een actieve behandeling (waaronder radiotherapie en een 

microchirurgische resectie) soms niet aangewezen in eerste instantie. Een (passieve) 

behandelingsoptie is het “wait-and-scan”-beleid, waarbij er met seriële MRI’s 

driedimensionaal wordt opgemeten of er groei optreedt.  

Indien een actieve behandeling wel aan de orde is, wordt het beleid bepaald door factoren 

zoals de leeftijd, de grootte, de groeisnelheid, hersenstamcompressie, de symptomen bij de 

presentatie, neurofibromatose type 2 (NF2), enz. Radiotherapie heeft hierbij enkel als doel de 

groei te stoppen, waardoor een langdurige opvolging met een MRI nodig blijft om eventuele 

tumorgroei op te meten. Bij microchirurgie is het doel een totale resectie, waarbij in de 

afwezigheid van residu de MRI-opvolging na enkele jaren wordt gestopt. 

Om de zorg voor de patiënt met het vestibulair schwannoom te omkaderen, is een ervaren en 

multidisciplinair artsenteam gespecialiseerd in brughoekpathologie essentieel. 
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Inleiding 

Brughoektumoren maken 6% tot 10% uit van alle intracraniale tumoren. Het vestibulair 

schwannoom (vroeger gekend als “acousticusneurinoom”) neemt met 70% tot 80% het 

leeuwendeel in van dit type tumoren, op afstand gevolgd door het nervus facialis-

schwannoom en het petroclivaal meningioom. Alle andere letsels komen elk minder dan 1% 

voor. 

 

Pathofysiologie 

Het vestibulair schwannoom is een benigne tumor die ontstaat vanuit de schwanncellen rond 

de axonen van de nervus vestibulocochlearis. Meestal ontstaat de tumor lateraal van de junctie 

tussen de glia en de schwannschede uit de vestibulaire tak van de nervus vestibulocochlearis, 

maar compressie of invasie van de nervus cochlearis en (uitzonderlijk) de nervus facialis zijn 

mogelijk (1). 

 

Epidemiologie 

De incidentie van het vestibulair schwannoom is de afgelopen decennia sterk toegenomen van 

7,8 diagnosen per miljoen personen per jaar in 1976 tot 23 diagnosen per miljoen personen 

per jaar in 2004 (2). Deze cijfers zijn afkomstig uit Denemarken, waar de behandeling 

gecentraliseerd is en waar er in 1976 een nationale gegevensbank werd opgericht om de 

natuurlijke evolutie van deze aandoening prospectief te bestuderen. Het gebruik van een 

mobiele telefoon werd eerder aanzien als een van de redenen voor de stijgende incidentie, 

maar de verschillende studies spreken elkaar hierin tegen (3). De reden voor de stijgende 

incidentie ligt gedeeltelijk in de verbeterde diagnostiek (door een vlotte toegang tot 

audiologische testen en MRI’s), maar ook in een verhoogde bewustwording van deze 

aandoening bij huisartsen, neus-keel-oorartsen en patiënten.  
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Symptomatologie 

De symptomen die door een vestibulair schwannoom veroorzaakt kunnen worden, zijn 

gehoorverlies, tinnitus, een drukgevoel, vertigo en zelden zwakte van de aangezichtsmotoriek. 

Het gehoorverlies kan progressief ontstaan, plots optreden zonder duidelijke reden en nadien 

volledig recupereren met of zonder medicamenteuze behandeling. Het gaat mogelijk om een 

ischemische periode aangezien de cochlea en het vestibulair schwannoom een 

gemeenschappelijke vascularisatie hebben waarin er doorbloedingsstoornissen kunnen 

optreden. De vertigo is vaak van voorbijgaande aard aangezien de beperkte vestibulaire 

functievermindering corticaal gecompenseerd wordt. Blijvende gangstoornissen, papiloedeem 

en ataxie zijn dan ook vaak tekenen van intracraniale overdruk of druk op de hersenstam en 

het cerebellum. Sensibiliteitsstoornissen in de ipsilaterale gelaatshelft zijn mogelijk, maar 

getuigen van druk op de nervus trigeminus en zijn dan ook bijna uitsluitend aanwezig in een 

gevorderd stadium. Globaal zijn de symptomen vaak atypisch en discreet aangezien er 

compensatie optreedt vanuit het centrale zenuwstelsel. 

 

Diagnostiek 

Meestal wordt de diagnose via een MRI gesteld naar aanleiding van plots of asymmetrisch 

gehoorverlies of een korte periode met vertigo, maar soms betreft het een toevallige vondst 

waarbij de MRI om een andere reden werd uitgevoerd. Bij plots gehoorverlies wordt er in 

2,7% tot 10,2% van de gevallen een brughoektumor teruggevonden (4).  

Voor het rangschikken van de grootte van het vestibulair schwannoom wordt de maximale 

diameter van de tumor in de brughoek gebruikt, gemeten in het axiale vlak: intracanaliculair 

(geen ingroei in de brughoek), klein (1-10 mm in de brughoek), medium (11-20 mm in de 

brughoek), matig groot (21-30 mm in de brughoek), groot (31-40 mm in de brughoek) en 
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“giant” (meer dan 40 mm in de brughoek) (5). Figuur 1 toont MRI-beelden die elk stadium 

weergeven. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: MRI-beelden van de brughoek na de intraveneuze toediening van gadolinium, waarbij 

er van elk stadium een voorbeeld aan de linkerzijde wordt gegeven. De pijlen duiden telkens 

het vestibulair schwannoom aan. 



 

	

	 1	

Oudere studies melden een interval van gemiddeld vier tot zeven jaar vanaf het ontwikkelen 

van de symptomen tot het stellen van de diagnose. Deze studies dateren echter van de periode 

vóór de introductie van de MRI, toen men de diagnose stelde op basis van een CT-scan en 

BERA (auditieve hersenstamgeëvoceerde potentialen). Een CT-scan van de hersenen met de 

intraveneuze toediening van jodiumhoudend contrastmiddel heeft immers een lage 

sensitiviteit in het opsporen van een klein vestibulair schwannoom (6).  

Onderzoek met tonale audiometrie en spraakaudiometrie geeft een beeld van de impact op het 

gehoor en de spraakverstaanbaarheid. Het klinische neuro-otologische onderzoek omvat niet 

alleen het neus-keel-ooronderzoek, maar ook een klinisch vestibulair onderzoek met een 

video-oculoscopie en een klinisch onderzoek van de craniale zenuwen. 

 

Natuurlijke evolutie en “wait-and-scan” 

Afhankelijk van de grootte van de tumor bij de diagnose is er een verschillende natuurlijke 

evolutie (2). Van de allerkleinste tumoren (die in de inwendige gehoorgang gelokaliseerd zijn 

en niet tot in de brughoek komen) groeit slechts 17% tot in de brughoek. Bij een 

volumetoename opgetekend in het eerste jaar is er een gemiddelde groei van 10,3 mm per 

jaar. Bij de tumoren die zich ook in de brughoek bevinden, is er slechts groei in 29% van de 

gevallen. Indien er geen groei optreedt binnen de vijf jaar na de diagnose, wordt er nog zelden 

groei opgetekend. In 3,8% van de gevallen krimpt de tumor spontaan. Hierbij is het belangrijk 

om een driedimensionale tumorvolumemeting uit te voeren gezien de gekende onderschatting 

bij enkel het meten van de tumordiameter (2). 

 

Gezien het relatief hoge percentage aan tumoren die niet (meer) groeien of krimpen, is het 

vaak voldoende om op te volgen door middel van een MRI: het “wait-and-scan”-beleid. 

Hierbij wordt een eerste MRI al na zes maanden gepland om snel groeiende tumoren te 



 

	

	 2	

identificeren. Een actieve behandeling, waaronder microchirurgie om de tumor te verwijderen 

of radiotherapie om de groei van de tumor te stoppen, is hierdoor vaak niet nodig. Bij 

patiënten die een normaal spraakverstaan hebben op het moment van de diagnose, blijft het 

gehoor intact bij 68% van de patiënten na tien jaar conservatief opvolgen. 

Bij significante groei of invaliderende symptomen is een actieve behandeling vaak wel 

noodzakelijk: radiotherapie of een microchirurgische resectie. Aangezien er geen 

gerandomiseerde, gecontroleerde studies beschikbaar zijn om beide strategieën te vergelijken, 

blijft het beleid gebaseerd op de interpretatie van niveau 2-studies. Tot dit besluit kwamen 

ook de onderzoekers van een recente Cochrane-analyse (7). De resultaten van radiotherapie en 

een microchirurgische resectie zijn vergelijkbaar in centra met veel ervaring. De keuze tussen 

een microchirurgische resectie en radiotherapie is afhankelijk van veel factoren, waaronder de 

grootte, de leeftijd, de druk op de hersenstam, de status van het contralaterale oor, de 

symptomen bij de presentatie, de aanwezigheid van neurofibromatose type 2 (NF2), de 

ervaring van het team, enz.  

 

Radiotherapie 

Doelstellingen 

Het doel van radiotherapie is het stoppen van de tumorgroei. Dosissen hoger dan 13 Gy 

kunnen immers neurale schade geven aan de hersenstam en het cerebellum, wat kan leiden tot 

o.a. trigeminusneuralgie of hydrocefalie (8). Aangezien de tumor nog aanwezig blijft en het 

potentieel behoudt om te groeien, blijft levenslange opvolging met een MRI noodzakelijk. Er 

is geen mogelijkheid tot histopathologische bevestiging bij gebrek aan resectiespecimen. De 

diagnose berust dus uitsluitend op de interpretatie van de MRI. 
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Technieken 

Radiotherapie met een eenmalige stereotactisch gerichte lage dosis (gekend als “gamma-

knife” of radiochirurgie) wordt goed verdragen en is minimaal invasief: er is een korte 

hospitalisatieduur, een snel herstel en weinig verwikkelingen op korte termijn. Bij “gamma-

knife” wordt de schedel in een frame gefixeerd om zoveel mogelijk de juiste locatie te 

bestralen en de omliggende weefsels te sparen. Hoewel “gamma-knife” de gouden standaard 

is in de radiotherapie voor het vestibulair schwannoom, worden andere technieken ook 

gebruikt. Bij deze technieken wordt de straling aangeboden in verschillende sessies 

(gefractioneerde radiotherapie) op een LINAC-toestel (“linear particle accelerator”), waarbij 

er gebruikgemaakt wordt van een masker (Novalis, Radionics) of een genavigeerd systeem 

zonder masker of frame (Cyberknife) (9).  

Het effect van radiotherapie wordt pas gezien na enkele maanden. Het start met een acute 

inflammatoire reactie, progressief focaal oedeem en een volumetoename van 26% tot 280% 

tegenover het volume vóór de start van de radiotherapie. 

  

Resultaten 

De meeste studies melden kortetermijnresultaten met succespercentages van radiotherapie 

tussen 95% en 100%. Vaak worden in deze studies echter ook vestibulaire schwannomen 

bestraald bij de eerste presentatie, d.w.z. zonder opvolgingsscan na zes maanden. Uit de 

gegevens van de patiëntengroep uit Denemarken is echter geweten dat slechts 17% tot 29% 

groeit (2). Indien men corrigeert voor de natuurlijke evolutie, blijkt het succespercentage van 

radiotherapie lager te zijn: 78,2% tot 86,9% (10). In een studie van de groep van Harvard 

werd er wel eerst een opvolgingsscan uitgevoerd en werden enkel de groeiende of de 

symptomatische tumoren bestraald. In deze studie werd vastgesteld dat 22,5% van de tumoren 

bleef groeien en dat tumoren die snel groeiden vóór de radiotherapie nadien meer kans hadden 
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om te blijven groeien in vergelijking met tumoren die trager groeiden vóór de radiotherapie 

(11). 

 

Verwikkelingen 

De meest voorkomende verwikkelingen van radiotherapie zijn gehoorverlies (25% tot 89%), 

hypo-esthesie van de nervus trigeminus (19% tot 34%) en een facialisparalyse (8% tot 32%), 

verwikkelingen die meestal laattijdig optreden (tot 28 maanden na de behandeling) en 

onafhankelijk van de eventuele tumorgroei. Vaak wordt het gehoorsparende karakter in de 

onmiddellijke periode na radiotherapie aangehaald tegenover het relatief hoge percentage aan 

gehoorverlies na een microchirurgische resectie. In een meta-analyse van studies die het 

gehoor evalueerden vóór en na “gamma-knife”-radiotherapie, werd er echter een 

gehoorsparing van slechts 51% teruggevonden onafhankelijk van de leeftijd of het 

tumorvolume (12). Bij een dosis onder 13 Gy was er een statistisch significant hogere kans op 

gehoorsparing, namelijk 60,5% tegenover 50,4% indien hoger dan 13 Gy. De gemiddelde 

opvolging na de behandeling was beperkt tot 44 maanden. 

Wanneer bij groei na radiotherapie een microchirurgische resectie aan de orde is, zijn de 

functionele resultaten beduidend slechter door een moeilijke dissectie van een tumor die zeer 

adherent wordt aan de normale neurale structuren. Bij 77% van de patiënten is er een 

permanente gedeeltelijke of volledige facialisparese, wat een verdubbeling is in vergelijking 

met de resultaten van een microchirurgische resectie bij niet-bestraalde patiënten (9). 

Het risico op een spontane maligne transformatie van een vestibulair schwannoom is 

verwaarloosbaar. Het risico op een maligne transformatie na radiotherapie vertienvoudigt, 

maar blijft niettemin klein. In een recente analyse door Seferis et al. is dit risico over een 

periode van twintig jaar 15,6 per 100.000 patiënten tegenover een risico op een spontane 

maligne transformatie van 1,09-1,74 per 100.000 patiënten (13). 
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Microchirurgische resectie 

Doelstellingen 

Het doel van een microchirurgische resectie is meestal een volledige verwijdering van het 

vestibulair schwannoom en histopathologische bevestiging van het type letsel.  

 

Technieken 

Er zijn verschillende technieken in gebruik om de brughoek en het vestibulair schwannoom 

te benaderen. Bij de retrosigmoïdale techniek benadert men de fossa posterior via een 

opening achter de sinus sigmoideus (en dus posterieur van de tumor). In figuur 2 wordt er een 

intraoperatief beeld getoond van het vestibulair schwannoom vooraleer er overgegaan wordt 

tot een microchirurgische resectie. Bij de fossa media-techniek benadert men de inwendige 

gehoorgang via het dak van het rotsbeen (en dus boven de tumor). Beide technieken sparen 

de cochlea anatomisch en laten toe om het gehoor functioneel te houden als de nervus 

cochlearis intact blijft of herstel toe te laten met cochleaire implantatie. Bij de 

translabyrintaire techniek benadert men de inwendige gehoorgang en de brughoek via het 

evenwichtsorgaan (labyrint) en dus lateraal en posterieur van de tumor. Deze laatste techniek 

spaart de cochlea anatomisch, maar gezien de nauwe relatie van de cochlea met het 

vestibulum en de semicirculaire kanalen is functioneel sparen van het gehoor moeilijk. Bij 

anatomisch sparen van de nervus cochlearis blijft cochleaire implantatie wel een optie indien 

de nervus cochlearis elektrisch stimuleerbaar blijft. Bij de retrolabyrintaire techniek benadert 

men de brughoek vóór de sinus sigmoideus, maar achter het labyrint. Hierdoor behoort 

functioneel sparen van het gehoor tot de mogelijkheden. 

Al deze benaderingen vragen enkele dagen hospitalisatie (mediaan één week). 
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Fig. 2: Intraoperatief beeld van een klein linkszijdig vestibulair schwannoom in de brughoek 

vooraleer er overgegaan wordt tot een microchirurgische resectie via een retrosigmoïdale 

benadering. Het schwannoom gaat duidelijk uit van de nervus vestibularis, terwijl het de 

nervus cochlearis caudaal verdrukt.  
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Resultaten 

In de meest recente meta-analyse van patiënten die een microchirurgische resectie 

ondergingen (samen goed voor 5.005 patiënten), werd er een volledige resectie bekomen bij 

96% (14). Het risico op een recidief bleek 1,8%, gegevens die van toepassing zijn op alle 

tumorvolumes. 

 

Verwikkelingen 

Bij een totale resectie kan er zich een tijdelijke facialisparese voordoen in het kader van 

neuropraxie door meticuleuze manipulatie, die bij 10% tot 12% persisteert na één jaar. 

Hierbij is er een directe relatie met het tumorvolume: hoe groter het vestibulair schwannoom, 

hoe groter de kans op een blijvende facialisparese. Omdat het vestibulair schwannoom een 

benigne tumor is, moet men het risico op een facialisparese, gehoorverlies en andere 

verwikkelingen afwegen tegenover de voordelen van een volledige resectie. Bij een oudere 

leeftijd zal een “near-total” resectie worden overwogen aangezien de kans op significante 

groei van de residuele tumor verwaarloosbaar is. Bij grotere tumorvolumes kan er overwogen 

worden om de resectie in twee tijden uit te voeren om initieel de druk op de hersenstam en 

het cerebellum te verlichten en in tweede tijd een totale resectie uit te voeren. Een “near-

total” resectie is echter geen garantie op functioneel sparen van de nervus facialis aangezien 

deze zijn bloedtoevoer kan delen met het (gereseceerde deel van het) vestibulair 

schwannoom.  

Een andere verwikkeling is een postoperatieve lekkage van cerebrospinaal vocht via de 

insnede of via het middenoor en de buis van Eustachius tot in de neus-keelholte (liquorree). 

Het percentage schommelt tussen 0% en 31% en is afhankelijk van de leeftijd: indien de 

patiënt ouder is dan 50 jaar, neemt het risico toe met 5%. Een meta-analyse toonde aan dat 

het risico op een lekkage van cerebrospinaal vocht onafhankelijk is van de gebruikte techniek 
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(15). Meningitis treedt op met een incidentie van 0,14% tot 9,9%. Het risico op meningitis 

neemt toe bij patiënten die een lekkage van cerebrospinaal vocht ontwikkelen. Trombose van 

de sinus sigmoideus is een relatief zeldzame verwikkeling die voorkomt bij 0,1% tot 4,6% 

van de patiënten. Om deze reden is de beschikbaarheid van een ervaren team van 

interventionele neuroradiologen belangrijk om deze verwikkeling adequaat op te vangen door 

middel van een trombectomie. 

Gehoorverlies is vaak reeds aanwezig preoperatief, waarbij dit gehoor niet gerecupereerd kan 

worden door verwijdering van het vestibulair schwannoom. Het gaat meestal immers om 

onomkeerbare schade. Indien er toch nog functioneel goed gehoor aanwezig is, kan er een 

gehoorsparende resectie worden ondernomen. Het gehoor kan dan functioneel gespaard 

worden in ongeveer 50% van de gevallen (16). Bij blijvend gehoorverlies kan er een 

revalidatietraject worden opgestart met een CROS-hoortoestel of een 

beengeleidingsimplantaat. CROS staat voor “contralateral routing of signals”, waarmee 

wordt bedoeld dat de signalen van de kant van het slecht horende oor worden doorgeseind 

naar het goed horende oor, respectievelijk via een draadloze verbinding en beengeleiding. De 

totale mortaliteit in dit soort van fossa posterior-heelkunde bedraagt 0,63% (14). 

 

Beleid 

Het beleid bij het vestibulair schwannoom is complex en baseert zich op de huidige stand van 

zaken in wetenschappelijk onderzoek en op de individuele ervaringen met de meer dan 500 

patiënten die in de afgelopen tien jaar behandeld en opgevolgd werden op de afdeling. 

Hieronder volgt er een samenvatting van het algoritme, waarvan soms afgeweken moet 

worden door patiëntspecifieke variabelen. 
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Na het stellen van de diagnose gebeurt er een tweede lezing op een multidisciplinaire 

neuroradiologiestaf. Bij bevestiging van de diagnose hangt het beleid af van de maximale 

diameter van de tumor gemeten in de brughoek.  

• Maximale diameter van het vestibulair schwannoom kleiner dan 20 mm (gemeten in de 

brughoek) 

o Indien er geen invaliderende vertigo of hersenstamcompressie aanwezig is, wordt 

er een “wait-and-scan”-beleid aangehouden. Hierbij wordt er zes maanden later 

een nieuwe MRI van de brughoek uitgevoerd om eventuele snelle groei op te 

sporen. Indien er geen wijziging is in de maximale diameter, wordt er jaarlijks 

gescand tot vijf jaar na de diagnose. Nadien kan de frequentie worden verminderd 

naar tweejaarlijks.  

o Indien er echter hersenstamcompressie of invaliderende vertigo optreedt, wordt er 

een microchirurgische resectie voorgesteld. Indien het gehoor normaal is zonder 

hersenstamcompressie, kan heelkunde overwogen worden met een gehoorsparende 

intentie.  

o Indien er groei optreedt, wordt er een microchirurgische resectie voorgesteld. In de 

afwezigheid van hersenstamcompressie of invaliderende vertigo, bij een 

gevorderde leeftijd of in geval van een tumor aan het enig horende oor kan 

“gamma-knife”-radiotherapie worden voorgesteld om de groei te stoppen. Indien 

er echter hersenstamcompressie of invaliderende vertigo aanwezig is, wordt 

heelkunde voorgesteld. 

 

• Maximale diameter van het vestibulair schwannoom groter dan 20 mm (gemeten in de 

brughoek) 
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o Indien de maximale diameter in de brughoek reeds groter is dan 20 mm, treedt er 

vaak hersenstamcompressie op en wordt heelkunde voorgesteld. Bij een 

gevorderde leeftijd wordt er geopteerd voor een “near-total” resectie en 

decompressie van de hersenstam en het cerebellum. Bij groei van de residuele 

tumor kan “gamma-knife” alsnog worden uitgevoerd. 

 

Verschil met een primair binnenoorschwannoom? 

Zelden ontstaat een schwannoom in het binnenoor, vroeger aangeduid als een “intralabyrintair 

schwannoom”, maar recent beter bekend als het “primair binnenoorschwannoom” (17). Deze 

schwannomen kunnen ontstaan vanuit de cochlea of het vestibulum en worden beschouwd als 

een aparte klinische en pathologische entiteit naast het vestibulair schwannoom.  

De diagnose kan uitsluitend gesteld worden via specifieke MRI-opnamen met en zonder 

intraveneuze toediening van gadoliniumcontrast. Vaak wordt het primair 

binnenoorschwannoom gemist wegens de geringe grootte of omdat er geen 

gadoliniumcontrast werd toegediend. In de literatuur is de gemiddelde duur tot de diagnose 

dan ook zeven tot acht jaar. 

Progressieve groei wordt vastgesteld bij 52% van de patiënten, wat hoger ligt dan de 

natuurlijke evolutie van het vestibulair schwannoom. Wanneer de tumor doorgroeit naar het 

middenoor, de inwendige gehoorgang en de brughoek, is een resectie aangewezen, net zoals 

bij doofheid of duizeligheid. 

 

Verschil met het facialisschwannoom? 

Het facialisschwannoom is ook een benigne tumor die ontstaat uit de schwanncel, maar 

uitgaat van de nervus facialis. Soms is het niet mogelijk om enkel op basis van beeldvorming 

een verschil te maken met het vestibulair schwannoom. 
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De symptomen bij de presentatie zijn meestal zwakte van de aangezichtsspieren en 

gehoorverlies. Een doorgemaakte periode van (omkeerbare) aangezichtsverlamming leidt tot 

verdere beeldvorming waarop vervolgens de diagnose wordt gesteld.  

Het beleid is complex omdat een volledige verwijdering van het schwannoom inherent een 

perifere facialisparalyse veroorzaakt. Een donorzenuw kan gebruikt worden voor 

overbrugging van het verwijderde deel, maar revalidatie tot een redelijke functie van de 

gelaatsmotoriek neemt maanden in beslag. Om deze reden gaat de voorkeur uit naar een 

conservatieve opvolging met beeldvorming aangezien er zelden groei optreedt. De 

aangezichtsmotoriek blijft in het overgrote deel intact op lange termijn. Wanneer er druk op 

de hersenstam komt of er een significante en onomkeerbare facialisparese is opgetreden, 

dringt heelkunde zich op voor een volledige verwijdering van het facialisschwannoom met 

een reconstructie van de nervus facialis. In complexe gevallen waarin er een normale 

aangezichtsmotoriek is, maar druk op de hersenstam of auricularisneuralgie, kan er 

overwogen worden om een “near-total” resectie uit te voeren. In zorgvuldig geselecteerde 

gevallen kan radiotherapie een oplossing bieden. 

 

Neurofibromatose type 2 

NF2 is een autosomaal dominante aandoening waarbij er bilateraal vestibulaire schwannomen 

en/of meningiomen aanwezig zijn. De diagnostische criteria zijn terug te vinden in tabel 1. De 

huidige schatting is dat de incidentie 1 op 33.000 bedraagt met een prevalentie van 1 op 

56.161 (18). Er zijn twee presentatievormen van NF2. De “Wishart”-vorm is de meest 

agressieve vorm, met vroegtijdig optreden van de aandoening, multipele tumoren en 

mogelijke mortaliteit tegen de leeftijd van 40 jaar. De “Gardner”-vorm is minder agressief, 

met minder simultane tumoren, stabilisatie van het tumorvolume en minder mortaliteit. De  
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Tabel 1. Diagnostische criteria voor neurofibromatose type 2 (NF2). 

Zeker 
Bilateraal vestibulair schwannoom  
Familiale voorgeschiedenis van NF2 
(eerste graad)  

+ unilateraal vestibulair schwannoom < 30 jaar 
+ twee van de volgende:  
• meningioom 
• glioom 
• schwannoom 
• juveniele posterieur subcapsulair lenticulaire 

opaciteiten/juveniele corticale cataract 
Mogelijk of waarschijnlijk 
Unilateraal vestibulair schwannoom < 
30 jaar 

+ minstens een van de volgende:  
• meningioom 
• glioom 
• schwannoom 
• juveniele posterieur subcapsulair lenticulaire 

opaciteiten/juveniele corticale cataract 
Twee of meer meningiomen + unilateraal vestibulair schwannoom < 30 jaar 

+ minstens een van de volgende:  
• glioom 
• schwannoom 
• juveniele posterieur subcapsulair lenticulaire 

opaciteiten/juveniele corticale cataract 
 

gemiddelde leeftijd waarop de diagnose van NF2 wordt gesteld, is 25 jaar, met een 

gemiddelde tijd van zeven jaar vanaf de symptomen tot de diagnose. 

Het beleid bij NF2 is nog complexer en vereist een ervaren multidisciplinair NF2-team, dit 

door het risico op gehoorverlies na een microchirurgische resectie van de veelal grote tumoren 

en het verhoogde risico op een maligne transformatie na radiotherapie in vergelijking met de 

sporadische vestibulaire schwannomen. Daar waar bij slechts 5% van de patiënten met 

vestibulaire schwannomen de diagnose van NF2 wordt gesteld, wordt 45% van de gevallen 

van een maligne transformatie na radiotherapie teruggevonden bij patiënten met NF2.  

De laatste jaren werd ook de mogelijkheid van chemotherapie bestudeerd om groeiende 

vestibulaire schwannomen bij patiënten met NF2 te stabiliseren. Het gaat met name om 

bevacizumab (Avastin), een remmer van de vasculair-endotheliale groeifactor (VEGF). Bij 

88% van de patiënten kan men de tumor stabiliseren of laten krimpen. Deze behandeling 
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wordt goed verdragen, maar de laattijdige toxiciteit (vooral hypertensie en proteïnurie) wordt 

nog volop bestudeerd (19). 

Bij revalidatie van het gehoor moet er rekening gehouden worden met invasie van de nervus 

cochlearis of de afwezigheid ervan na een eerdere microchirurgische resectie. De 

mogelijkheid bestaat van een auditieve hersenstamimplantatie (ABI), waarbij er een 

implantaat wordt geplaatst ter hoogte van de nucleus cochlearis, waardoor deze rechtstreeks 

elektrisch gestimuleerd wordt. Dit soort ingreep moet gebeuren door een ervaren team in een 

referentiecentrum waar er peroperatieve auditieve elektrofysiologische monitoring gebeurt om 

een optimale plaatsing van het implantaat te verkrijgen en dus de beste functionele resultaten 

(20). 

 

Revalidatie 

Onafhankelijk van de behandelingsoptie blijft revalidatie van verwikkelingen belangrijk voor 

het verbeteren van de levenskwaliteit (21). Daarom is het essentieel om als team adequaat de 

gevolgen van de aandoening of de behandeling te kunnen behandelen. De meest voorkomende 

functionele verwikkelingen zijn gehoorverlies, duizeligheid en een facialisparese.  

Gehoorverlies is reeds bij 43% van de patiënten aanwezig bij het stellen van de diagnose. 

Gemiddeld verliest de patiënt 6,6% spraakverstaanbaarheid per jaar opvolging (2). Indien een 

vestibulair schwannoom wordt opgevolgd met een MRI, kan revalidatie van het gehoor 

gebeuren door middel van een klassiek hoortoestel als het matig tot matig ernstig 

gehoorverlies betreft met een significante verbetering van de spraakverstaanbaarheid bij 

geluidsversterking of door middel van een beengeleidingshoortoestel als er eenzijdige 

doofheid aanwezig is. De geluiden worden dan via de geleiding van trillingen via het 

schedelbot naar de normaal functionerende contralaterale cochlea geleid. Bij gehoorverlies na 

een microchirurgische resectie kan ook een beengeleidingshoortoestel overwogen worden. In 
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complexe gevallen, zoals bij de diagnose van een vestibulair schwannoom in het enig horende 

oor of bij bilaterale vestibulaire schwannomen (kenmerkend voor NF2), zijn het beleid en de 

revalidatie nog complexer. Bij een intacte en elektrisch stimuleerbare nervus cochlearis kan 

cochleaire implantatie het gehoor functioneel reactiveren. Als er echter beiderzijds geen 

stimuleerbare nervus cochlearis is, moet een ABI overwogen worden.  

Invaliderende duizeligheid wordt teruggevonden bij slechts 9% van de onbehandelde 

patiënten, te verklaren door de doeltreffende centrale compensatie (22). Vaak hebben 

patiënten met een volledige vestibulaire uitval minder duizeligheidsklachten dan patiënten 

met een gedeeltelijke of een traag progressieve vestibulaire uitval bij wie centrale 

compensatie moeilijker verloopt.  

Een facialisparese of -paralyse treedt zelden spontaan op, maar kan ontstaan na een 

microchirurgische resectie en in mindere mate en laattijdig na radiotherapie. Revalidatie van 

de mimiek van het gelaat en het sluiten van het oog gebeurt multidisciplinair met een ervaren 

team van neus-keel-oorartsen, neurochirurgen, logopedisten, plastische chirurgen en 

oftalmologen met een oculoplastische specialisatie. Oogzorg is essentieel aangezien er een 

vermindering van de traanvochtsecretie is en de oogleden onvoldoende sluiten. De nervus 

facialis reguleert namelijk naast de aangezichtsmimiek ook de traanklierfunctie langsheen de 

nervus petrosus superior. Er wordt dan ook steeds een gespecialiseerde oftalmologische 

evaluatie en behandeling uitgevoerd (23). Logopedische revalidatie wordt al dan niet 

gecombineerd met botoxinjecties om synkinesieën tegen te gaan. Ook chirurgische reanimatie 

van de nervus facialis is mogelijk door middel van aankoppeling aan de nervus hypoglossus 

(hypoglossus-facialiscoaptatie) via een halsinsnede of een statische reconstructie door 

spiertransposities.  
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Besluit 

Om de zorg voor de patiënt met het vestibulair schwannoom te omkaderen, moet men 

beschikken over een toegewijd en hooggespecialiseerd artsenteam met neus-keel-oorartsen 

gespecialiseerd in neurotologie en schedelbasisheelkunde, neurochirurgen, anesthesisten, 

interventionele neuroradiologen, neuro-intensivisten, medische genetici en oftalmologen in 

nauwe samenwerking met een team van paramedici, onder wie verpleegkundigen, 

logopedisten en audiologen. 

Het beleid bij benigne brughoektumoren, zoals het vestibulair schwannoom, is bij uitstek een 

voorbeeld van “shared decision-making” tussen de patiënt en een hooggespecialiseerd 

artsenteam. De behandelingskeuzes worden bepaald aan de hand van het type tumor (de 

natuurlijke evolutie en de grootte van de tumor met of zonder hersenstamcompressie) en de 

patiëntkenmerken (waaronder de symptomen bij de presentatie en de leeftijd). 
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The vestibular schwannoma: current state of the art in diagnosis and management 

The vestibular schwannoma is a benign tumor originating from the Schwann cells insulating 

the vestibulocochlear nerve’s axons. It is the most frequent tumor in the cerebellopontine 

angle with an incidence of 23 patients per million per year.  

The most frequently reported symptoms are hearing loss, tinnitus, the feeling of pressure in 

the ear and vertigo. These symptoms can affect the patient temporarily and resolve 

spontaneously (with or without medical treatment). An MRI of the cerebellopontine angle 

leads to the diagnosis of the vestibular schwannoma. Sometimes, it is an incidental finding on 

the MRI performed for a different indication. 

Knowledge of the natural evolution of this tumor is essential in its management. Since there is 

a significant amount of stable tumors, active treatment (including radiotherapy and 

microsurgical resection) is often not indicated at the presentation. A (passive) treatment 

option is the wait-and-scan policy, in which serial MRIs are performed to measure the tumor 

growth three-dimensionally. 

If active treatment is indicated, the policy is influenced by the age, the tumor size, the growth 

rate, brainstel compression, the symptoms at the presentation, neurofibromatosis type 2, etc. 

Radiotherapy aims to stop the tumor growth and therefore, lifelong serial MRIs are necessary 

to diagnose regrowth. In case of microsurgical resection, the MRI surveillance stops after five 

years in the absence of recurrence or residu. 

The patient with the vestibular schwannoma should be managed by an experienced and 

multidisciplinary team specialised in cerebellopontine angle diseases.  
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Trefwoorden 

Vestibulair schwannoom, neurofibromatose type 2, brughoektumor. 
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