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Primaire intracraniële kiemceltumoren
bij volwassenen: een praktische
benadering
Primary intracranial germ-cell tumors in adults
dr. J.M.M. Gijtenbeek1, dr. J.E.C. Bromberg2, dr. B.G. Baumert3, dr. F.Y. de Vos4, dr. E. Kurt5,
dr. A.M. Westermann6 en prof. dr. P. Wesseling7

Samenvatting
Primaire intracraniële kiemceltumoren zijn zeldzame tumoren, die vooral voorkomen in de adolescentie. Primaire
intracraniële kiemceltumoren zijn meestal germinomen;
25% is non-germinoom. Non-germinomen kunnen de tumormarkers AFP en bèta-HCG uitscheiden. Adequate diagnostiek door middel van MRI-hersenen en -wervelkolom, bepaling van tumormarkers in serum en liquor, en
(meestal) een biopt zijn nodig om de juiste behandeling te
kunnen instellen. Kiemceltumoren zijn radio- en chemotherapiegevoelig, en germinomen zijn met radiotherapie
alleen curatief te behandelen. Vanwege de zeldzaamheid

Summary
Primary intracranial germ cell-tumors are rare tumors,
occurring predominately in adolescence. Most intracranial germ cell-tumors are germinomas; about 25%
are non-germinomatous germ cell tumors. Non-germinomas may secrete the tumor markers AFP and
beta HCG. An accurate diagnostic work-up with MRI
brain and spinal cord, investigation of tumor markers
in both CSF and serum and (most often) a biopsy, is
necessary for treatment planning. Germ cell-tumors
are radio- and chemotherapy sensitive tumors, and
germinomas can be cured by radiotherapy alone.

van deze tumoren bij volwassenen is de literatuur beperkt
en zijn adviezen omtrent behandeling vaak extrapolaties
van gegevens bij kinderen. Toxiciteit van de behandeling
speelt bij kinderen een grote rol en heeft geleid tot meerdere studies gericht op het reduceren van de radiotherapiedosis en –veld, en het vervangen van radiotherapie
door chemotherapie. Bij volwassenen is de tolerantie voor
radiotherapie groter, maar zijn de bijwerkingen van chemotherapie potentieel ernstiger. In dit artikel worden suggesties voor diagnostiek en behandeling gegeven, gebaseerd op de beschikbare literatuur.
(Ned Tijdschr Oncol 2015;12:96-103)
Because of the rarity of these tumors in adults, literature on this disease is scarce. Suggestion for diagnosis and treatment are based on data from children.
Treatment related toxicity is a major problem in children, and several studies on reduction of radiotherapydose and/or field and replacement of radiotherapy by
chemotherapy are performed. In adults, tolerance of
radiotherapy is better, and toxicity of chemotherapy
probably greater. In this article, suggestions for diagnostic work-up and treatment of adult patients with a
(suspected) primary intracranial germ cell tumor are
provided, based on the available literature.

Dit artikel is een bewerking van ‘Primary intracranial germ-cell tumors in adults: a practical review’.
J.E.C. Bromberg, B.G. Baumert, F. de Vos, J.M.M. Gijtenbeek, E. Kurt, A.M. Westermann, P. Wesseling.
J Neurooncol 2013;113:175-83.
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Inleiding
Primaire intracraniële kiemceltumoren zijn zeldzame
tumoren, vooral voorkomend in de adolescentie, met
een incidentie van 0,07- 0,1 per 100.000 per jaar. Tweederde van de patiënten is jonger dan 20 jaar en 53% is
tussen 10 en 19 jaar bij diagnose.1 Vanwege de zeldzaamheid van de tumoren, met name bij volwassenen,
is de literatuur over deze patiëntenpopulatie beperkt.
Prospectieve studies zijn niet verricht bij volwassenen
en de studies bij kinderen zijn niet gerandomiseerd.
Intracraniële kiemceltumoren zijn heterogeen wat betref de histologie, biologisch proﬁel, secretie van biomarkers (alfa-foetoproteïne (AFP), bèta-humaan choriongonadotroﬁne (ß-HCG)) in serum of liquor en de
respons op behandeling. De meeste kiemceltumoren
zijn gelokaliseerd in de glandula pinealis en/of suprasellaire gebieden.2 De verhouding man:vrouw is 10:1
voor kiemceltumoren in de pinealisregio.1 Twee groepen worden onderscheiden: de germinomen en de
non-germinomen. De prognose is variabel en hangt af
van de histologie en de aanwezigheid van disseminatie.
We vonden geen aanwijzingen in de literatuur dat behandelresultaten bij kinderen verschillen van volwassenen, maar het is waarschijnlijk dat de toxiciteit van de
behandeling verschilt tussen volwassenen en (jonge)
kinderen. In dit artikel geven we een richtlijn, gebaseerd op de beschikbare literatuur, voor behandeling
en responsevaluatie bij volwassen patiënten met primaire intracraniële kiemceltumoren.
Classificatie
Er bestaan verschillende hypothesen over de oorsprong
van kiemceltumoren, waaronder het ontstaan vanuit
neurale stamcellen met pluripotente capaciteit. De signaaltransductieroutes, die leiden tot de oncogenese van
kiemceltumoren, zijn niet bekend, maar een pluripotente cel van oorsprong zou de histologische heterogeniteit in gemengde kiemceltumoren helpen verklaren.2
De classiﬁcatie van kiemceltumoren is gebaseerd op
histopathologische kenmerken. Het germinoom is het
meest voorkomende subtype, bij 70-80% van de
kiemceltumoren, en is histologisch identiek aan het
testiculair seminoom en het dysgerminoom van het
ovarium.2,3 De non-germinateuze subtypen staan vermeld in Tabel 1. Accurate histologische (sub)classiﬁcatie van kiemceltumoren in het centraal zenuwstelsel is essentieel voor planning van de behandeling en
voor de prognose. Germinomen en teratomen zijn
meestal pure tumortypen, terwijl de andere subtypen
vaak een gemengd histologisch beeld tonen.
Symptomen
Klachten en verschijnselen zijn afhankelijk van de
grootte van de tumor, de lokalisatie en het histologische
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Tabel 1. ‘World Health Organization’-classificatie van intracraniële kiemceltumoren.
Germinomen

70-80%

Non-germinomen

20-30%

Embryonaal carcinoom
Yolk-sac-tumor
Choriocarcinoom
Teratoom
Immatuur
Matuur
Teratoom met maligne
transfromatie
Gemengde kiemceltumoren

Figuur 1. Kiemceltumor: germinoom. Grote diffuus infiltrerende ruimte-innemende afwijking gelokaliseerd in de hypothalamus, thalamus rechts, fornix en septum pellucidum
(verticale pijl) uitbreidend tot in het genu corpus callosum
beiderzijds. Tevens ruimte-innemende proces glandula pinealis (horizontale pijl) met compressie van het aquaduct
en obstructie van de hydrocefalus.

subtype. Typische lokalisaties zijn de glandula pinealis
(40-60%) en de suprasellaire regio (30-40%) (zie Figuur
1). Ten minste 15% van de patiënten heeft tumoren op
meerdere plaatsen.1 Germinomen presenteren zich bij
25-30% van de patiënten met een bifocale locatie in de
glandula pinealis en suprasellaire regio, zonder metastasering elders in of rond het centraal zenuwstelsel.4
Het merendeel van de patiënten met een tumor in de
glandula pinealis heeft tekenen van verhoogde intracraniële druk (hoofdpijn, misselijkheid/braken) en/of het
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Parinaud-syndroom (verticale blikparese, wijde pupillen) en diplopie als gevolg van obstructie van de aquaduct, hydrocefalus en invasie van de tectum. Patiënten
met suprasellaire tumoren presenteren zich meestal
met insufﬁciëntie van de hypothalamus-hypofyse-as,
bijvoorbeeld diabetes insipidus of visuele stoornissen
door compressie of invasie van het chiasma opticum.
Bloedspiegels van cortisol, thyroïdstimulerend hormoon (TSH) en/of thyroxine zijn afwijkend bij 40-60%
van de patiënten. Daarnaast kunnen vrouwen in de
vruchtbare leeftijd frequent primaire of secundaire
amenorroe ondervinden. De duur van de symptomen
voorafgaand aan de diagnose is gerelateerd aan de tumorlocatie en aard van de symptomen. Vooral diabetes
insipidus kan voorafgaan aan andere klachten en kan
leiden tot een vertraging in diagnose van 3 jaar.5
Diagnostiek
Beeldvorming
Een algoritme voor de diagnostiek staat vermeld in Figuur 2. MRI-hersenen (sequenties: T1, T1 na contrast
(in 3 richtingen), T2, ﬂair, diffusiegewogen opname)
heeft de voorkeur als beeldvormende diagnostiek. Typische MRI-afwijkingen in typische lokalisaties (suprasellair, glandula pinealis, bifocaal) gecombineerd
met klinische verschijnselen zijn sterk suggestief voor
een intracraniële kiemceltumor. Kiemceltumoren, teratomen uitgezonderd, zijn meestal zichtbaar als een
solide massa met dezelfde intensiteit als de grijze stof,
met prominente aankleuring na toediening van contrastmiddel. Teratomen tonen vaak een heterogeen
signaal vanwege de aanwezigheid van vet, cysten en
calciﬁcatie. Choriocarcinomen bevatten nogal eens intratumorale bloedingen.6 Calciﬁcatie van de glandula
pinealis is een karakteristieke eigenschap van kiemceltumoren, maar kan ook aanwezig zijn bij gezonde
personen. Germinomen kunnen min of meer symmetrische, vlindervormige uitbreiding van de tumor in
de cerebrale hemisferen vertonen.6 In geval van betrokkenheid van zowel de suprasellaire regio als glandula pinealis is er meestal sprake van een germinoom.4
Om de uitgebreidheid van macroscopische ziekte vast
te leggen, is een MRI van de gehele craniospinale as
(hersenen en wervelkolom) nodig.
Tumormarkers
Tumormarkers AFP en ß-HCG in serum of liquor zijn
speciﬁek kenmerkend voor intracraniële kiemceltumoren. Eén of beide makers zijn ten tijde van de diagnose verhoogd in serum en/of liquor bij de meeste patiënten met een maligne non-germinoom. Een lichte
verhoging van ß-HCG kan worden gevonden bij patienten met een germinoom.7 De bepaling van AFP en
ß-HCG in zowel serum als liquor is dan ook geïndi-
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thorax/abdomen

Gedissemineerde
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Liquor PA +
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cytologie

Serum AFP >25 μg/l of
CSF AFP >25 µg/l
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Nongerminoom

nee
Biopsie

Figuur 2. Stroomdiagram voor de diagnostiek.

ceerd bij alle patiënten met een verdenking op een
kiemceltumor. De aanwezigheid van een verhoogd
AFP samen met typische MRI-afwijkingen wordt beschouwd als voldoende om de diagnose non-germinoom te kunnen stellen. Een biopt voor histologisch
onderzoek is dan niet nodig.3,8 Indien verhoogd bij
diagnose kunnen tumormarkers worden gebruikt
voor responsevaluatie.7 De relatie tussen histologische diagnose, tumormarkers en gevoeligheid voor
behandeling is weergegeven in Tabel 2, pagina 99.
In pure germinomen is AFP nooit verhoogd. Lichte
verhoging van HCG kan echter voorkomen bij 4060% van de patiënten met een germinoom, vaker in
de liquor dan in het serum, alhoewel meestal lager
dan 50 IU/l.9 Normaalwaarden van liquor-HCG zijn
lager bij mannen dan bij vrouwen, maar altijd lager
dan 5 IU/l. Bij de meerderheid van patiënten zonder
kiemceltumoren zijn liquorspiegels van HCG hoger
dan gelijktijdig verkregen serumspiegels. Wanneer
deze waarden binnen de normale bovengrenzen liggen, is dit geen aanwijzing voor de aanwezigheid van
een kiemceltumor.
Kiemceltumoren kunnen zich verspreiden via de liquor en, zelden, metastasen buiten de hersenen geven. Het is essentieel om patiënten volledig te stageren voor behandeling wordt gestart. Indien mogelijk
moet liquor worden verkregen voordat een neurochirurgische ingreep wordt verricht, voor pathologisch
onderzoek en bepaling van tumormarkers.
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Tabel 2. Relatie tussen histologische diagnose, tumormarkers en respons op behandeling.
Histologie

Tumormarkers

Gevoeligheid

AFP

tHCG

Chem

RT

Germinoom

maligne

-

(+)

+++

+++

Embryonaal carcinoom

maligne

-

-

+++

++

Yolk-sac-tumor

maligne

+

-

+++

++

Choriocarcinoom

maligne

-

+++

+++

++

Teratoom

benigne

-

-

-/?

+/-

(potentieel
maligne)
AFP=alfa-foetoproteïne, tHCG=totaal humaan choriogonadotrofine, chem=chemotherapie, RT=radiotherapie.

Weefselonderzoek
Bevestiging van de diagnose door pathologisch onderzoek moet worden verkregen bij alle patiënten,
behalve bij degenen met typische MRI-bevindingen
en verhoogd serum- en/of liquor-AFP (>25 µg/l). In
deze laatste situatie wordt de diagnose non-germinoom gesteld.3,8 In alle andere gevallen wordt een biopt aanbevolen vanwege de behandelconsequenties.10
Systemische screening
Presentatie van een systemische kiemceltumor met
een hersenmetastase is zeldzaam. Vanwege de klinische consequenties in geval van een gemetastaseerde
systemische kiemceltumor, is het echter aan te bevelen een CT-thorax/abdomen en, bij mannen, echograﬁe van de testes te verrichten.
Behandeling
Neurochirurgie
Vanwege de gevoeligheid voor radio- en chemotherapie van de meeste kiemceltumoren, staat de waarde
van uitgebreide resectie als primaire behandeling ter
discussie. Bij patiënten met een germinoom bestaat
het risico op neurologische of endocrinologische verslechtering na resectie, en is er geen overlevingswinst
aangetoond. Bij non-germinomen lijkt een neurochirurgische resectie de uitkomst te verbeteren, maar
vooral na uitgestelde, ‘second look’-operatie, en niet
als eerste behandeling.3,11 Wij zijn dan ook van mening dat de rol van initiële neurochirurgische behandeling bij een afwijking verdacht voor een kiemceltumor bestaat uit het nemen van een biopt ter
bevestiging van de diagnose en behandeling van een
eventuele hydrocefalus.
Het nadeel van een biopt is het risico op ‘sampling error’, vooral bij patiënten met een gemengde kiemceltumor, maar het risico hierop is waarschijnlijk laag.21 In99
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dien een hydrocefalus aanwezig is, kan liquordrainage
noodzakelijk zijn. Een endoscopische derde ventriculostomie heeft dan de voorkeur boven een ventriculoperitoneale shunt, indien technisch mogelijk, omdat
shuntgerelateerde complicaties als infectie of draindisfunctie daarbij niet optreden. Gelijktijdig verrichten
van een biopt is dan mogelijk. Liquor kan worden verkregen tijdens de neurochirurgische ingreep. Indien
mogelijk moet liquor worden verkregen voor biopt of
resectie van de tumor.
In een aantal gevallen kan uitgebreide resectie geïndiceerd zijn:
1. Patiënten met een acute verslechtering van de visus door een suprasellaire tumor.
2. Patiënten met bewezen mature teratomen met
normale tumormarkers; resectie is curatief en aanvullende behandeling is niet nodig
3. Patiënten met een non-germinoom en een tumorrest na chemotherapie. Het recidiefpercentage is
hoger en de overleving slechter vergeleken met patienten zonder residu.11 Sommige non-germinomen
zijn relatief resistent voor conventionele chemotherapie en radiotherapie: in deze situaties verbetert totale
resectie door ‘second look’-operatie de overleving.3
Door gemengde histologische samenstelling kan matuur teratoom persisteren als resttumor, waarvoor resectie de curatieve behandeling kan zijn.13
4. Patiënten met non-germinomen in gevorderd stadium, die niet responderen op chemo-radiotherapie.
Radiotherapie
Germinomen
Er is slechts 1 studie gepubliceerd over de behandeling met radiotherapie van germinomen bij volwassen
patiënten; 10 patiënten met een mediane leeftijd van
24 jaar worden beschreven en de resultaten zijn gelijk
aan die bij kinderen.14 Over het algemeen kan meer
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Diagnose/operatie
Stadiëring
(zie Figuur 1 en
Tabel 2)

Behandeling
Biopsie en/of
behandeling
hydrocefalus

Histopathologie

Bestraling: totale ventrikels
en tumorbed 24 Gy, boost
tumorbed 16 Gy

Gelokaliseerde tumor (M0)
Gedissemineerde tumor (M+)

Bestraling: craniospinaal 24
Gy, boost tumorbed en
metastasen 16 Gy

Figuur 3. Algoritme voor diagnose en behandeling van volwassen patiënten met een intracranieel germinoom.

dan 90% van de patiënten met een germinoom curatief worden behandeld met radiotherapie alleen, in de
vorm van craniospinale bestraling, totale schedelbestraling of totale ventrikelbestraling.15-17 Het standaard
bestralen van de gehele craniospinale as is verlaten
vanwege signiﬁcante endocriene en neurocognitieve
toxiciteit en vanwege vergelijkbare resultaten met bestraling van het intracraniële ventrikelsysteem bij patiënten met gelokaliseerde ziekte.15,18 De keuze voor
gehele ventrikelbestraling is gebaseerd op de natuurlijke neiging van germinomen zich langs de ventrikelwand te verspreiden en op het feit dat het merendeel
van de recidieven na lokale bestraling zich in de periventriculaire gebieden bevindt.16,19
Voor germinomen in de basale ganglia, waarvoor voorheen werd aangenomen dat totale schedelbestraling
nodig was, blijkt bestraling van de tumor en de ventrikels voldoende. Hetzelfde geldt voor bifocale germinomen, als er geen andere verspreiding aanwezig is.4
Hoewel verschillende radiatiedoses zijn gebruikt, lijkt
een dosis van 24 Gy op het ventrikelsysteem met een
16 Gy boost op de tumor voldoende voor een gelokaliseerd germinoom.18 Voor patiënten met spinale metastasen of positieve liquor is de aanbevolen behandeling craniospinale-asbestraling met dezelfde dosis en
een boost zowel op de primaire tumor als de metastasen.15,20 Incompleet gestadieerde germinomen, waarbij geen MRI-wervelkolom met contrastmiddel (en liquordiagnostiek) is verricht, moeten eveneens met
craniospinale-asbestraling worden behandeld. Wanneer een component van een immatuur teratoom aanwezig is, incompleet of niet-gereserceerd, wordt een
verhoging van de tumorbed-boostdosis tot 54,4 Gy
geadviseerd (zie Figuur 3).
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Non-germinomen
Voor non-germinomen is radiotherapie alleen zelden
curatief; vijfjaarsoverleving tussen 35-60% is gerapporteerd.20 De combinatie van radiotherapie met platinumbevattende chemotherapie resulteert echter in
een verbeterde overleving.20,21 De dosis op het lokale
tumorbed moet hoger zijn dan 50 Gy. Lokale bestraling gecombineerd met platinumbevattende chemotherapie lijkt voldoende voor niet-gemetastaseerde
tumoren.20 Voor patiënten met gemetastaseerde ziekte
wordt craniospinale-asbestraling (30 Gy) met een
boost op het tumorbed (24 Gy) geadviseerd, omdat
een hoger aantal recidieven is gerapporteerd na lokale
bestraling.21,22
Chemotherapie
Germinomen
Bij kinderen heeft de cognitieve en endocriene toxiciteit van radiotherapie geleid tot onderzoek naar chemotherapeutische behandeling, zowel alleen als in
combinatie met verminderde dosis en/of lokale bestraling.16,19,24 Ondanks goede responspercentages op
chemotherapie, heeft het achterwege laten van radiotherapie of zelfs het beperken van het bestralingsveld
tot het tumorbed, geleid tot een hoger aantal recidieven, vooral in de ventrikels.19 De cognitieve functies
blijken grotendeels gespaard na een gereduceerde dosis van totale ventrikelbestraling.25 Bij volwassenen is
de tolerantie voor radiotherapie acceptabel, vooral
met een gelimiteerde dosis en bestralingsveld, zoals
voor een germinoom, terwijl de chemotherapiegerelateerde toxiciteit groter is dan bij kinderen. Het is dan
ook onze opinie om chemotherapie alleen in onderzoeksverband te geven.
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Diagnose/operatie
Stadiëring
(zie Figuur 2 en
Tabel 2)

Behandeling
Biopsie en/of
behandeling
hydrocefalus

Bestraling: lokaal op
tumorbed 54 Gy

Histopathologie

CR
M0
Gelokaliseerde tumor (M0)
Gedissemineerde tumor (M+)

Cisplatinum-based
chemotherapie*

MRI

PR/SDD

M+

Resectie
indien
mogelijk

*bijvoorbeeld PEI: cisplatinum, etoposide en ifosfamide

Bestraling: craniospinaal
30 Gy, tumorbed en
craniale metastasen 24
Gy (totale dosis 54 Gy)
Totale dosis spinale
metastasen 50,8 Gy

Figuur 4. Algoritme voor diagnose en behandeling van volwassen patiënten met een non-germinoom (uitgezonderd puur
teratoom: behandeling met resectie alleen).

Non-germinomen
Analoog aan extracraniële non-germinomen zijn intracraniële non-germinomen zeer gevoelig voor platinumbevattende chemotherapie, met responspercentages van 68-78% in prospectieve onderzoeken met
chemotherapie alleen.26 Ondanks deze hoge responspercentages blijkt chemotherapie als mono-modaliteit geassocieerd met hoge recidiefpercentages van
50-70%.21 In niet-gerandomiseerde onderzoeken zijn
verschillende schema’s chemotherapie met radiotherapie onderzocht. Toevoeging van cisplatinum in een
minimale cumulatieve dosis van 400 mg/m2 was
prognostisch gunstig en platinumbevattende chemotherapie gevolgd door radiotherapie gaf betere overlevingspercentages van 65-75%.21
Enkele jaren geleden zijn van 2 grote onderzoeken
follow-upresultaten gepubliceerd. In de ‘SIOP-CNSGCT 96 trial’ werden 197 patiënten met intracraniële
non-germinomen behandeld met 4 kuren cisplatinum, etoposide en ifosfamide (PEI). Lokale bestraling
met 54 Gy werd toegediend aan patiënten zonder metastasen, patiënten met metastasen werden behandeld
met 30 Gy craniospinale-asbestraling en 24 Gy boost
op alle op MRI zichtbare tumorlokalisaties. Vijfjaarsprogressievrije overleving (68%) en totale overleving
(74%) was gelijk bij patiënten met gelokaliseerde en
gedissemineerde ziekte, met slechts 5 patiënten met
101
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een distaal recidief na lokale bestraling.21 Een Japans
onderzoek met 67 patiënten met een non-germinoom, behandeld met carboplatin en etoposide, gevolgd door radiotherapie en PEI-chemotherapie,
toonde vergelijkbare resultaten, hoewel de risicocategorieën niet volledig overeenkomen met het SIOPonderzoek.27
De combinatie van radiotherapie en platinumbevattende chemotherapie is nu de standaardbehandeling
voor intracraniële non-germinomen (zie Figuur 4). Het
gebruik van hoge-dosischemotherapie met autologe
stamcelsupport als eerstelijnsbehandeling is vooralsnog experimenteel, omdat niet bekend is of deze behandeling de overleving verbetert. Bij patiënten met
‘poor-risk’ primaire gonadale non-germinomen heeft
hoge-dosischemotherapie met stamcelsupport niet
geresulteerd in een verbeterde overleving.
Behandeling bij recidief
Behandelingsmogelijkheden bij recidief kiemceltumoren zijn operatie, lokale of craniospinale radiotherapie en myeloablatieve chemotherapie met autologe
stamceltransplantatie. Beperkte gegevens suggereren
dat de overleving van patiënten met een recidief zou
kunnen verbeteren door behandeling met hoge-dosischemotherapie.28 Verdere studies zijn nodig om
deze behandeling te evalueren.
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Aanwijzingen voor de praktijk
1.

Voor de diagnose is bepaling van de tumormarkers ß-HCG en AFP in serum en liquor geïndiceerd.

2.

Een verhoogd AFP en typische MRI-afwijkingen zijn voldoende voor de diagnose non-germinoom,
zonder biopt. In andere situaties dan bovenstaande is een biopt voor histologische diagnose aangewezen.

3.

Indien bij diagnose verhoogd, kunnen tumormarkers worden gebruikt voor responsevaluatie.

4.

Germinomen zijn curatief te behandelen met radiotherapie alleen.

5.

Non-germinomen worden behandeld met een combinatie van platinumbevattende chemotherapie en radiotherapie, waarmee vijfjaarsoverleving van 70% wordt behaald. Uitgezonderd is het mature teratoom,
dat met operatie curatief te behandelen is.

6.

Gezien de zeldzaamheid van de tumor is het aan te bevelen patiënten prospectief te registreren en te
behandelen op basis van op consensus gebaseerde richtlijnen om de kennis over de behandeling te vergroten.

Follow-up
De meeste recidieven van intracraniële kiemceltumoren treden binnen 5 jaar op, ter plaatse van de primaire tumorlokalisatie. Tot 30% van de patiënten ontwikkelen echter metastasen op afstand, meestal binnen
het zenuwstelsel.3,29 De mediane tijd tot recidief voor
alle kiemceltumoren is 12 maanden (range 7-120),
echter voor germinomen 50 maanden na eerste behandeling.3,28 Geadviseerd wordt het eerste jaar na behandeling elke 4 maanden intensief te vervolgen, vervolgens 2 keer per jaar in het tweede en derde jaar en
ten slotte jaarlijks tot minstens 5 jaar, bij voorkeur 10
jaar na diagnose. Over het algemeen wordt geadviseerd zowel met MRI-hersenen (en met MRI-wervelkolom bij spinale metastasen) als met tumormarkers
te vervolgen, indien deze initieel verhoogd waren.
Prognose
De prognose wordt bepaald door de histopathologie,
uitgebreidheid van de ziekte en aan- of afwezigheid
van tumormakers. De vijfjaarsoverleving is >90% voor
pure germinomen, na radiotherapie alleen. Mild verhoogd ß-HCG lijkt deze prognose niet te beïnvloeden,
alhoewel in een klein onderzoek met 12 patiënten een
slechtere prognose werd gevonden bij patiënten met
een verhoogd ß-HCG in de liquor.7,30 Patiënten met
een matuur teratoom bereiken vijfjaarsoverlevingspercentages van 100%. Bij de andere non-germinomen
wordt vijfjaarsoverleving tot 70% gerapporteerd na de
combinatie van platinumbevattende chemotherapie
en radiotherapie.3,20 Omdat een verhoogd AFP een
marker is van non-germinomen, correleert een verhoogd AFP met een slechtere prognose, maar overleving was ook slechter bij non-germinomen met een
verhoogd ß-HCG na platinumbevattende chemothe-
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rapie met een hazardratio voor overlijden van 1,9 voor
patiënten met verhoogde markers.7
Conclusie
Intracraniële kiemceltumoren bij volwassenen zijn
zeldzame, maar voor behandeling gevoelige tumoren.
In de afwezigheid van onderzoeken bij volwassenen
zijn suggesties voor diagnostisch onderzoek en behandeling gebaseerd op extrapolatie van gegevens uit onderzoeken bij kinderen met intracraniële kiemceltumoren of bij volwassenen met gonadale kiemceltumoren.
Vanwege de zeldzaamheid van intracraniële kiemceltumoren bij volwassenen zijn gerandomiseerde onderzoeken niet haalbaar. Prospectieve registratie van alle
patiënten in nationale en internationale databases en
behandeling volgens op consensus gebaseerde protocollen zou de kennis over de behandeling vergroten en
kunnen leiden tot verbeterde uitkomst in de toekomst.
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