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Stroomdiagram Diagnostiek 
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Stroomdiagram Behandeling 
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OF

Snelle progressie en snel effect van 
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behandelopties

Systemische 
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Inleiding 
 

Het optreden van hersenmetastasen (HM) is de meest voorkomende neurologische complicatie van 

systemische solide tumoren. HM worden in 67-80% van de gevallen veroorzaakt door een drietal tumoren: 

longcarcinoom (vooral kleincellig en adenocarcinoom), mammacarcinoom en melanoom.1 In driekwart van de 

patiënten is er sprake van manifeste extracraniële gemetastaseerde ziekte.2-6 Deze richtlijn is grotendeels 

gebaseerd op de recent gereviseerde landelijke richtlijn van de landelijke multidisciplinaire werkgroep neuro-

oncologie (LWNO) en op de richtlijn van de European Association of Neuro-Oncology (EANO) – European 

Society for Medical Oncology (ESMO).7, 8 

 

Toelichting stroomdiagram Diagnostiek 
 

1. Verdenking op HM kan zijn o.b.v. klinische presentatie of als toevalsbevinding op beeldvormend 

onderzoek. De klinische presentatie kan sterk variëren, met als meest frequente klachten:  

 (ochtend)hoofdpijn (30-71% van de gevallen) 

 een epileptisch insult (2-20%)  

 focale neurologische uitval zoals motorische uitval (16-52%)9  

 

2. De basis van de diagnostiek is een anamnese en een neurologisch onderzoek door de neuroloog.  

De functionele toestand (Karnofsky Performance Scale (KPS) of WHO performance status; zie bijlage 1) is 

mede bepalend voor het behandelbeleid en dient daarom vastgelegd te worden.2, 4, 10, 11  

Een MRI-hersenen met contrast volgens het lokale metastaseprotocol is het beeldvormend onderzoek van 

eerste keus.12-20 Zie ook Module 1 – ‘Hersenmetastasen op MRI’. Bij contra-indicaties voor een MRI kan een 

CT-schedel met contrast worden gemaakt (sensitiviteit  90%, specificiteit 80-90% bij symptomatische 

patiënten).17, 21, 22 Een negatieve CT scan bij een patiënt met centrale neurologische uitval en een solide 

tumor in de voorgeschiedenis sluit HM niet uit (bewijsklasse I). 

Bij radiologische verdenking op een lymfoom (homogeen aankleurende, meestal multifocale laesies in de 

witte stof, voorkeurslokalisatie naast de ventrikels) wordt geen dexamethason gegeven en wordt (indien de 

conditie van de patiënt goed genoeg is, na een eventuele lumbaalpunctie en consult oogarts) op korte termijn 

een biopt verricht. 

Indien patiënt zich op de SEH presenteert: 

 Verricht anamnese, neurologisch onderzoek en noteer functionele toestand zoals hierboven 

beschreven. Overleg met de achterwacht algemene neurologie, en indien gewenst met de achterwacht 

neuro-oncologie. 

 Verricht een CT-schedel: 

o bij verdenking op een neurochirurgische spoedindicatie (bijv. bloeding/hydrocephalus) en indien 

er geen behandelbeperkingen zijn afgesproken met patiënt 

o ter inschatting van eventueel effect van dexamethason (bij aanwezigheid van veel vasogeen 

oedeem) 

 Plan een (poli)klinische MRI-hersenen in volgens hersenmetastasen protocol, advies <1 week 

 Zorg voor de juiste follow-up: 

o Licht de hoofdbehandelaar in (per email/telefonisch), indien patiënt reeds bekend is met een 

tumor 

o Plan een afspraak in op de poli neuro-oncologie, na MRI-hersenen  of mail neuro-

oncologie@erasmusmc.nl EN de huidige AIOS neuro-oncologie, om de MRI planning op te 

volgen en de afspraak nadien in te plannen.  

 

mailto:neuro-oncologie@erasmusmc.nl
mailto:neuro-oncologie@erasmusmc.nl
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3. Onderzoek naar extracraniële tumoractiviteit vindt plaats i.o.m. de behandelend orgaanspecialist, zoals 

internist-oncoloog of longarts-oncoloog. Meestal wordt beeldvorming in de vorm van CT-thorax/abdomen 

verricht. 

 

4. Streef binnen 2 weken na beeldvorming van de hersenen een diagnose van de primaire tumor te 

hebben door het verrichten van:   

 een aanvraag en opvolging van bloedonderzoek, bestaande uit volledig bloedbeeld, nier- en leverfuncties, 

LDH, calcium en albumine. 

 een aanvraag voor beeldvorming: een CT-thorax/abdomen. Een PET-scan is niet bewezen kosten-

effectief en wordt derhalve niet standaard verricht, maar wordt in individuele gevallen in toenemende mate 

overwogen (bewijsklasse III).23, 24  

 een tijdige verwijzing (<1 week) naar de behandelend orgaanspecialist: in principe de internist-oncoloog 

(ook bij een nog steeds onbekende tumor) of de longarts-oncoloog, voor een (tractus)anamnese, grondig 

lichamelijk onderzoek en meedenken over diagnostiek.  

 histologisch onderzoek van extracraniële laesies op advies van de behandelend orgaanspecialist.  

Indien bovenstaand niet leidt tot het vinden van de primaire tumor, dan kan bij vrouwen eventueel een 

mammogram worden aangevraagd (bewijsklasse II), hoewel de a priori kans dat onbekende HM van 

mammacarcinoom afkomstig zijn, uiterst klein is. 36% van de patiënten met een voor HM verdachte afwijking 

is niet bekend met een maligniteit. Bij 60% en 25% van deze patiënten (relatieve frequentie) wordt 

respectievelijk een longcarcinoom of geen primaire tumor gevonden.25 Verlies geen tijd met zoeken; als de 

termijn van 2 weken is verstreken, dan dient patiënt te worden ingebracht op het MDO voor het 

bespreken van de mogelijkheid van chirurgische resectie (punt 5). 

 

5. Bespreek patiënten bij wie histologische diagnostiek van de HM vereist is op het MDO 

hersenmetastasen op dinsdag, omdat er op die dag meestal meerdere neurochirurgen aanwezig zijn om de 

operabiliteit van de tumor te kunnen beoordelen. Het MDO op woensdag is vooral voor bespreekgevallen ten 

aanzien van diagnostiek en systemische behandeling. Voor de correcte wijze van aanmelding zie Intranet > 

Afdelingen > Neurologie > Werkwijzen > Neuro-oncologie: tumorwerkgroep.  

Histologische diagnostiek van HM is vereist indien:  

 de diagnostiek genoemd onder punt 4 niet binnen 2 weken leidt tot diagnose van de primaire tumor en de 

conditie van de patiënt goed genoeg is voor verdere anti-tumorbehandeling. Bij voorkeur vindt een 

complete resectie plaats, anders een biopt. Het streven is om bij deze patiënten <4 weken na 

beeldvorming van de hersenen een histologische diagnose te hebben verkregen.26-30 

 bij een bekende primaire tumor een atypisch neuro-radiologisch beeld wordt gevonden (bijv. DD abces), 

extracraniële ziekteactiviteit ontbreekt, of het tijdsinterval van het ontstaan van de intracraniële laesies 

t.o.v. de primaire tumor > 2 jaar bij longkanker of > 5 jaar bij andere tumortypen is (en het dus niet direct 

aannemelijk is dat dit de primaire tumor is van de HM). 

 in het MDO hersentumoren receptorstatus en/of genotypering van de HM nodig wordt geacht met het oog 

op systemische doelgerichte therapie (vooralsnog zelden geïndiceerd). 

 

6. Denk bijvoorbeeld aan primaire hersentumoren zoals glioom of primair centraal zenuwstelsel lymfoom 

(PCNSL).  

 

  

https://intranet-cdn.prod.erasmusmc.nl/wp-content/uploads/2020/01/27101133/Werkwijze-MDO-neuro-onco_v23-1-20.pdf
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Toelichting stroomdiagram Behandeling 
Dit stroomschema richt zich op de primaire behandeling van HMs; bij een recidief zijn de overwegingen 

anders. Bij voorkeur (tenzij spoedindicatie) wordt pas gestart met behandelen na bespreking op het MDO. 

 

1. Allereerst zal moeten worden besloten of behandeling dient plaats te vinden, op basis van een 

combinatie van (prognostische) factoren. Het doel van behandeling is in de meeste gevallen verbetering of 

behoud van kwaliteit van leven, maar kan ook curatie zijn. Beslissing tot behandeling is afhankelijk van: 

 wens van de patiënt 

 functionele toestand (KPS/WHO; Bijlage 1) 

 neurologische symptomen (maar zie ook Module 3 – asymptomatische HM) 

 (tumorspecifieke) prognostische factoren (GPA, zie hieronder) 

 aantal, grootte/volume en locatie van de hersenmetastasen 

 te verwachten effect van systemische nabehandeling 

De Graded Prognostic Assessment (GPA) is een belangrijk en accuraat instrument om de prognose van 

patiënten met nieuw gediagnosticeerde hersenmetastasen in te schatten. Dit instrument werd in 2020 nog 

geüpdatet.31 Leeftijd, KPS, het aantal hersenmetastasen, de aanwezigheid van extracraniële metastasen en 

ook histologie/moleculaire veranderingen zijn hierin opgenomen. Tevens zijn er Diagnosis-Specific Graded 

Prognostic Assessments (DS-GPA) ontwikkeld, toegespitst op melanoom30, niet-kleincellig longcarcinoom32, 

mammacarcinoom33, gastro-intestinale tumoren34 en niercelcarcinoom35 (Bijlage 2).  

Op grond van de GPA heeft vrijwel geen enkele patiënt bij de diagnose hersenmetastasen een 

levensverwachting van <3 maanden. De GPA is echter een predictor waar in individuele gevallen vanaf kan 

worden geweken. In ons schema speelt de GPA met name een rol bij de beslissing tot resectie (geschatte 

levensverwachting >6 maanden), zie verderop. 

Soms komen patiënten met een slechte mediane overleving op basis van GPA-score toch in aanmerking voor 

een behandeling. Zo kan een operatie geïndiceerd zijn bij een patiënt met cerebellaire HM die zich 

presenteert met acute bewustzijnsdaling o.b.v. hersenstamcompressie, waardoor een slechte KPS en 

derhalve GPA score. Indien deze situatie niet te lang heeft bestaan is dit potentieel reversibel.36-38 

2. Alle patiënten waarbij er vragen zijn over de systemische of lokale behandeling kunnen besproken worden 

op het MDO neuro-onco metastasen.  

In spoedgevallen moet direct overlegd worden met de betrokken specialisten (internist-oncoloog/longarts, 

neuro-oncoloog, neurochirurg en/of radiotherapeut). 

 

3. Stereotactische radiotherapie (SRT) wordt overwogen bij patiënten (bewijsklasse II):39-43 

 met ≤10 HM  

 met een doorsnede van de grootste HM van ≤4cm  

(NB, vanaf ≥2,5cm tevens resectie overwegen; zie stap 4) 

 met een KPS >70  

Een HM in de hersenstam is geen harde contra-indicatie voor SRT, maar men moet wel de risico’s van het 

subacuut ontstaan van oedeem na SRT in acht nemen. 

SRT is niet aangewezen indien er aanwijzingen zijn voor leptomeningeale metastasering of wanneer er 

sprake is van een kleincellig longcarcinoom (SCLC). 

Indien alleen een CT-schedel is gemaakt en de patiënt lijkt in aanmerking te komen voor SRT, dan is alsnog 

een MRI-hersenen volgens hersenmetastasen protocol noodzakelijk (in verband met het aantal HM).  

 

4. Bij een solitaire of dominante/symptomatische HM van een bekende primaire tumor, ≥2,5cm in doorsnede, 

kan een resectie (bewijsklasse I) overwogen worden indien voldaan wordt aan de volgende factoren: 

 geschatte prognose > 6 maanden 
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 KPS ≥70 

 geen uitgebreide of niet meer te behandelen extracraniële ziekteactiviteit, zoals bevestigd met een 

recente CT-thorax/abdomen (maximaal 3 weken oud) 

 de tumor is operatief te benaderen (inschatting van de neurochirurg) 

Een combinatiebehandeling van resectie van de grotere HM, aangevuld door SRT en/of systemische 

therapie van de overige HM, kan overwogen worden.  

Bij HM ≥2,5cm in doorsnede is vaak sprake van uitgebreider perifocaal oedeem en komt vaker radionecrose 

voor na radiotherapie. Daarom overweegt men tegenwoordig eerder resectie bij HM ≥2,5cm; zeker bij 

patiënten waarbij immunotherapie een behandeloptie is (zij hebben een gunstigere prognose).  

De risico’s van een operatieve ingreep zijn tegenwoordig gering (mortaliteit 0,6%; morbiditeit 3,1% met zelden 

blijvend letsel).36, 44, 45 Het voordeel van resectie boven alle andere behandelmogelijkheden is het directe 

effect op massareductie en afname van oedeem.  

Bij patiënten met radionecrose waarbij de massawerking niet gecontroleerd kan worden door 

corticosteroïden/bevacizumab kan een operatieve massareductie overwogen worden.  

Indien alleen een CT-schedel is gemaakt en de patiënt in aanmerking lijkt te komen voor een operatie, dan is 

alsnog een MRI-hersenen volgens hersenmetastasen protocol noodzakelijk.  

 

5. Direct postoperatief (<48 uur, aangezien postoperatieve aankleuring de beoordeling anders bemoeilijkt) 

dient een MRI-hersenen te worden gemaakt om de volledigheid van de resectie te beoordelen en om de 

uitgangssituatie vast te leggen. De interpretatie van deze postoperatieve scan wordt bij voorkeur gedaan in 

overleg met de operateur (c.q. complete of incomplete resectie) en bij voorkeur wordt de scan verricht op 

dezelfde scanner met dezelfde instellingen als voor de preoperatieve MRI-beelden. 

 

6. Na een incomplete resectie (o.b.v. het operatieverslag en de postoperatieve MRI-hersenen) wordt in 

overleg met de radiotherapeut besloten tot nabestraling. De voorkeur gaat uit naar SRT van de resttumor en 

het operatiegebied.46, 47 Indien dat niet mogelijk is volgt totale schedelbestraling (whole brain radiotherapy 

[WBRT], bij voorkeur met hippocampal sparing), of systemische therapie wanneer er voor andere lokalisaties 

al een indicatie voor medicamenteuze therapie bestaat en/of er een potentieel effectieve therapie voorhanden 

is.  

 

7. Bij patiënten die een complete resectie van een solitaire HM hebben ondergaan biedt postoperatieve 

radiotherapie geen voordeel ten aanzien van overleving of overleving in een acceptabele conditie (KPS >70), 

mits een goede surveillance plaatsvindt.36, 48 Omdat is gebleken dat bij HM met een preoperatieve diameter 

≥2,5cm ook bij een complete resectie een hoge kans op een lokaal recidief bestaat, wordt echter toch 

geadviseerd om die patiënten na te bestralen.  

 

8. Bespreek altijd met de hoofdbehandelaar in het MDO of patiënt primair met systemische therapie 

behandeld kan worden. (Module 4) Primair systemische behandeling van HM zal met name het geval zijn bij 

kleinere HM met weinig of geen neurologische uitval bij tumorsoorten waarbij effectieve systemische opties 

voorhanden zijn, zeker indien er ook uitgebreide extracraniële ziekteactiviteit is.49-52 Ook bij uitgebreide 

intracraniële ziekte en een matige KPS kan systemische therapie soms snel en effectief zijn (denk 

bijvoorbeeld aan BRAF/MEK remming bij melanoom HM). Tot slot kan systemische behandeling lokale 

behandeling van HM ondersteunen of complementeren.  

 

9. WBRT wordt in het algemeen overwogen bij patiënten: 

 met >10 HM of leptomeningeale metastasen 

 met een goede klinische conditie (KPS≥70)  
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 die jonger zijn dan 70 jaar53 

Voor een overzicht van de indicatie en effectiviteit van WBRT, zie “Module 5 –  WBRT bij hersenmetastasen”. 

 

10. Patiënten die niet in aanmerking komen voor bovenstaande behandelopties zullen symptomatisch worden 

ondersteund in hun laatste (puur palliatieve) levensfase. De brief (KMS) laatste levensfase hersentumor 

voor (huis)artsen en patiënten kan worden meegegeven/toegestuurd.   

Klinisch symptomatisch hersenoedeem rond HM kan worden behandeld met dexamethason. Een 

eenmalige ochtenddosering geniet de voorkeur, aangezien dit de kans op ernstige bijwerkingen verlaagt (bijv. 

wisselende suikerspiegels, ontremming/agitatie). Indien er geen klachten zijn, of palliatie met dexamethason 

niet zinvol wordt geacht, kan dit achterwege worden gelaten.  

Advies t.a.v. de dosering dexamethason: 1dd 4mg ’s morgens per os; bij ernstig oedeem eenmalig 10mg i.v., 

gevolgd door een onderhoudsbehandeling van 1dd 8-16mg ’s morgens per os (of evt s.c. of i.v.), bewijsklasse 

I).37 Na radiotherapie of resectie wordt getracht de dexamethason binnen 2-3 weken op geleide van de 

klachten af te bouwen en te staken.  

Epileptische aanvallen worden gecoupeerd met een benzodiazepine, gevolgd door therapie met 

valproïnezuur (bewijsklasse I) of levetiracetam.54 Profylactische behandeling met anti-epileptica is niet 

geïndiceerd (bewijsklasse I).55-57 Het gebruik van enzym-inducerende anti-epileptica (zoals fenytoïne, 

carbamazepine) dient zoveel mogelijk vermeden te worden. 

Signaleer tevens tijdig psychosociale problemen en heb oog voor duidelijke zorgafspraken met de huisarts, 

die meestal in de laatste levensfase het hoofdbehandelaarschap over zal nemen. 

Follow-up 
Na resectie en/of bestraling en/of systemische therapie worden patiënten gedurende de eerste 2 jaar iedere 4 

maanden, en daarna iedere 6 maanden, vervolgd door middel van een MRI-hersenen volgens 

hersenmetastase protocol.42 

  

https://kms.erasmusmc.nl/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?documentid=a6a6efaa-b5e4-4824-83b5-92b57f82a20f&customcss=&HyperlinkID=8ef51d39-ac99-4e26-ba4f-d10972af6f4a
file://///storage.erasmusmc.nl/v/vcl01/NEUR/DATA/ZORG/Neuro-Oncologie/AIOS%20Documenten/Conversie%20schema's
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Aanvullende modules 

Module 1 – Hersenmetastasen op MRI 
 

Het MRI hersenmetastasen protocol bevat standaard een T2-gewogen (w) opname (optioneel met FLAIR) en 

T1w opnames vóór en na gadoliniumcontrast toediening. Dit kan eventueel worden aangevuld met extra 

sequenties bij verdenking op leptomeningeale metastasen of met perfusie-MRI bij verdenking op 

radionecrose. Vermeld dit dan specifiek in de aanvraag. 

HM manifesteren zich typisch als bolvormige en scherp afgebakende laesies, hoewel soms ook een 

infiltrerend en lineair patroon kan worden gezien (vanwege perivasculaire/perineurale verspreiding). HM 

kunnen overal in de hersenen voorkomen, maar typisch in waterscheidingsgebieden, distale vasculaire zones 

of op de grijs-wittestof overgang.58, 59 De T1w opname toont vaak iso- tot hypointense laesies, waar de T2w 

opname vaak hyperintense laesies toont. Na toediening van gadoliniumcontrast kunnen fel aankleurende, 

soms ringvormige laesies (centrale necrose) zichtbaar worden. De T2w opname en met name de FLAIR toont 

vaak een buitenproportionele hoeveelheid omliggend vasogeen oedeem. HM kunnen soms bloedingen 

vertonen of zich presenteren als een bloeding (met name bij melanoom, niercelcarcinoom, longcarcinoom en 

choriocarcinoom), het best zichtbaar op de T1w opname (hyperintens). Verder kan een HM als een cyste 

imponeren. Verkalkingen zijn zeldzaam, maar komen voor bij HM van osteosarcomen, colorectaalcarcinomen 

en ovariumcarcinomen.  

 

Module 2 –Therapie-gerelateerde effecten of recidief hersenmetastasen? 
 

Therapie-gerelateerde intracraniële effecten 

Bij follow-up MRI van de hersenen na behandeling met radiotherapie (hoofdzakelijk SRT) en sommige 

systemische therapieën worden soms kenmerken gezien die zowel passen bij progressie van HM als bij 

therapie gerelateerde effecten.60-62 Hieronder vallen: toegenomen aankleuring, toegenomen afwijkingen in de 

buurt van de originele laesie(s), groei van de bestraalde laesie(s), massawerking en vasogeen oedeem, al 

dan niet gepaard gaand met klinische symptomen. Onduidelijkheid over het beeld geeft onduidelijkheid over 

het te volgen behandelplan. Hoewel er meer geavanceerde MRI-technieken zijn, zoals perfusie-MRI, zijn deze 

nog onvoldoende betrouwbaar in het maken van onderscheid tussen progressie en therapie gerelateerde 

effecten bij HM. 

 

SRT is geassocieerd met een risico op het optreden van radiotoxiciteit. De grootste risicofactoren voor het 

ontwikkelen van radiotoxiciteit zijn groter volume van het doelgebied, hoge totale dosis en hoge fractiedosis 

van de radiotherapie.60  

Radiotoxiciteit kan bestaan uit acute effecten, subacute effecten en late effecten.  

 Acute effecten treden direct tijdens of vlak na de radiotherapie op. Ze kunnen bestaan uit acuut oedeem 

en encefalopathie door intracraniële drukverhoging, mogelijk als gevolg van radiatie-geïnduceerde 

cytokine release en vasodilatatie. De MRI laat niet altijd afwijkingen zien, het beeld is vaak enkel klinisch. 

Vaak gaat het over zonder behandeling, soms is tijdelijk dexamethason geïndiceerd.61  

 Subacute effecten treden op tussen een paar weken en een paar (<6) maanden na radiotherapie, 

waarna ze stabiliseren en vaak verminderen over tijd. MRI-bevindingen variëren van oedeem tot een 

toename in contrast-aankleurende laesie(s) in het gebied waar de bestraling heeft plaatsgevonden. 

Patiënten kunnen neurologische symptomen ontwikkelen, maar dat is lang niet altijd het geval. In de 

meeste gevallen verdwijnen de klachten weer, soms met ondersteuning van dexamethason. In andere 

gevallen raken de afwijkingen progressief en spreekt men van late effecten.61, 63  

 Late effecten treden doorgaans op na enkele (>6) maanden tot jaren na radiotherapie; dit interval kan 

erg variëren. Ze kunnen symptomatisch zijn, maar dit hoeft niet. MRI afwijkingen kunnen bestaan uit witte 

stof veranderingen, radionecrose en vasculaire schade (waaronder ook lacunaire infarcten of 

parenchymateuze calcificaties).  Radionecrose is een ernstige vorm van lokale weefselschade die onder 
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andere wordt gezien na stereotactische radiotherapie van hersenmetastasen. Radionecrose presenteert 

zich radiologisch als een aankleurende massa met necrose en massawerking, die vaak niet te 

onderscheiden is van daadwerkelijke tumorprogressie. Hoewel de term radionecrose soms voor alle 

therapie-gerelateerde effecten wordt gebruikt (c.q. ook voor oedeem tijdens/vlak na radiotherapie of 

pseudoprogressie na immunotherapie), is die term eigenlijk alleen van toepassing op de ernstige late 

effecten van SRT.61 Bij verdenking op symptomatische radionecrose wordt initieel behandeld met 

dexamethason. Bij onvoldoende effect of onaanvaardbare bijwerkingen dient resectie te worden 

overwogen. Indien de patiënt hiervoor niet in aanmerking komt, kan behandeling met bevacizumab 

worden overwogen, in een dosering van 7.5 mg per kg, elke 2-3 weken. De totale duur is in principe 4 

giften of 12 weken, maar kan eventueel verlengd/herhaald worden afhankelijk van de klinische en 

radiologische respons. De indicatie voor bevacizumab wordt altijd besproken in het MDO (zie KMS > 

Neuro-oncologie, overzicht en trialboekje > “Bevacizumab bij radionecrose”). 

Naast radiotherapie kunnen ook chemotherapie en immunotherapie zorgen voor therapie-gerelateerde 

effecten, zichtbaar op MRI-hersenen, maar meestal zijn deze veel minder uitgesproken dan na SRT. Hoewel 

de combinatie van SRT en immunotherapie mogelijk een nog hoger risico op therapie gerelateerde effecten 

geeft dan SRT alleen, kunnen deze twee therapievormen ook een synergetisch effect vertonen.64, 65 Ook kan 

na SRT op een doellaesie een niet-bestraalde laesie ook responderen, het zogenaamde “abscopal effect”.66 

 

Recidief hersenmetastasen 

Studies naar het nut van verschillende therapeutische opties bij recidief HM zijn retrospectief en onderhevig 

aan selectiebias. In het algemeen wordt aangehouden dat patiënten in een goede conditie, met extracraniële 

ziekteactiviteit onder controle en met een duurzame verbetering (respons van tenminste 6 maanden) op 

eerdere behandeling van hun HM in aanmerking komen voor behandeling van recidief HM. 

Recidief na eerdere radiotherapie 

In het algemeen kunnen patiënten met een recidief na aanvankelijke respons op radiotherapie opnieuw 

bestraald worden, maar is de respons minder/korter dan na de eerste bestraling. 

 Bij recidief na eerdere WBRT kan zowel herhaalde WBRT als SRT worden overwogen, bij een beperkt 

aantal HMs.67 De kans op lokale tumorcontrole na re-irradiatie op de gehele schedelinhoud is echter 

beperkt. Teneinde het risico op leuko-encefalopathie te reduceren wordt in het algemeen een minimaal 

interval van 6 maanden tussen beide bestralingen gehanteerd en wordt de bestralingsdosis 

gereduceerd.67 

 Bij nieuwe HM na eerdere SRT buiten het veld van de originele SRT kan zowel herhaalde SRT als ook 

WBRT worden overwogen, afhankelijk van het aantal HM en de conditie van de patiënt. 

 Bij een lokaal recidief binnen het veld van de SRT kan er soms een indicatie voor neurochirurgisch 

ingrijpen gesteld worden, mits de patiënt in goede klinische conditie verkeert (prognose op basis van GPA 

>6 maanden). Een belangrijke reden kan zijn om een onderscheid te kunnen maken tussen een 

tumorrecidief en radionecrose als er op grond van het radiologisch onderzoek twijfel is. Indien op klinische 

en radiologische gronden de verdenking op tumorrecidief hoog is kan ook opnieuw SRT worden gegeven, 

mits het interval tenminste een jaar is en er geen dosis-limiterende organen in de nabijheid van de HM 

liggen. 

Recidief na eerdere resectie 

 Chirurgische behandeling c.q. re-resectie van singulaire recidieven is onderzocht in enkele retrospectieve 

studies van niet-kleincellige longcarcinomen.68-70 Patiënten met een recidief van deze tumoren en in 

goede conditie kunnen baat hebben bij een re-resectie (bewijsklasse II).68, 69 Indien de algemene conditie 

goed is, de patiënt relatief jong en het interval sinds de eerste behandeling meer dan 5 maanden 

bedraagt kan de mediane overleving na de tweede operatie 10 maanden bedragen. Dit geldt mogelijk ook 

voor andere tumortypen.70 

Switch systemische therapie 

https://kms.erasmusmc.nl/Portaal/Hersenen___Zintuigen/Zoeken?ListIdentifier=0e8682ee-19b3-4212-ac33-84e948ed72bd
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 Bij een recidief HM met gelijktijdig systemische tumoractiviteit gaat de voorkeur uit naar (een switch van) 

systemische therapie, mits aannemelijk is dat deze therapie ook effect zal hebben op de 

hersenmetastasen. 

 

Module 3 - Asymptomatische hersenmetastasen 
 

De indicatie tot screenend onderzoek naar asymptomatische HM wordt gesteld door de behandelend 

orgaanspecialist. Lokale behandeling van asymptomatische HM kan overwogen worden als wordt 

verondersteld dat ze binnen afzienbare tijd klachten zullen geven (bijvoorbeeld indien > 2cm, lokalisatie in 

eloquente hersengebieden en wanneer er sprake is van veel perifocaal oedeem), of als het een solitaire HM 

betreft waarbij curatie mogelijk is door lokale therapie (resectie of SRT). Het alternatief is vervolgen middels 

MRI en behandelen bij aangetoonde progressie. Het type behandeling is niet anders dan die van 

symptomatische HM.  

Indien er ook sprake is van extracraniële progressie bij voor systemische therapie gevoelige tumoren kan 

systemische behandeling als eerste behandeling worden overwogen. Radiotherapie of resectie kan dan 

worden uitgesteld tot klinische of radiologische progressie wordt vastgesteld.49, 71, 72 

 

Module 4 – Systemische behandeling van hersenmetastasen 
 

Voor een aantal typen tumoren bestaan systemische therapieën waarvan effect op hersenmetastasen 

verwacht kan worden. 

 

Chemotherapie / hormoontherapie 

Chemotherapie kan de behandeling van eerste keus zijn bij sterk chemosensitieve tumoren, zoals kleincellig 

longcarcinoom (SCLC), kiemceltumoren en mammacarcinoom. Hetzelfde geldt voor hormoontherapie bij 

hormoongevoelige tumoren zoals het mammacarcinoom.  

 

Doelgerichte therapie 

Doelgerichte therapieën (targeted therapies, TT) zijn de laatste jaren sterk in opkomst en worden ook steeds 

meer ingezet voor de behandeling van HM. Een intracraniële respons kan binnen dagen optreden. 

Van de patiënten met HM van een niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) heeft ongeveer 10-15% een 

mutatie in het epidermal growth factor receptor (EGFR)-gen en 5% een translocatie van het anaplastisch 

lymfoom kinase (ALK)-gen.73, 74 
 In het geval van een EGFR-mutatie bij asymptomatische HM is moleculaire therapie mogelijk met een EGFR-

tyrosinekinase remmer (TKI), bij voorkeur osimertinib.75 Ook bij symptomatische HM valt systemische therapie 

met osimertinib te overwegen als initiële therapie, indien de symptomen niet te ernstig zijn (dan geniet lokale 

behandeling de voorkeur). Indien er tijdens behandeling met een 1e of 2e generatie EGFR-TKI progressieve, 

symptomatische HM optreden, overweeg dan eerst lokale behandeling en start vervolgens osimertinib, of start 

daar direct mee. Bij asymptomatische patiënten en stabiel symptomatische patiënten (≥2 weken na laatste gift 

corticosteroïden) wordt een mediane progressie-vrije overleving van tenminste 18.6 maanden bij gebruik van 

osimertinib versus 13.9 maanden bij gebruik van standaard EGFR-TKI’s (gefitinib of erlotinib) gevonden.75 In 

beide behandelgroepen bestond echter ruime spreiding in de overleving, met een aanzienlijk aantal zeer 

lange (>jaren) overlevers. Er is een intracraniële responskans (objective response rate, ORR) van 66% 

beschreven bij osimertinib, in vergelijking met 43% bij standaard EGFR-TKI’s bij dezelfde patiëntengroep.75 
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Bij patiënten met NSCLC met een ALK-translocatie kan een ALK-tyrosinekinase remmer worden gegeven, 

voorkeur voor alectinib danwel brigatinib. Crizotinib heeft minder goede penetratie van de bloed-hersen-

barrière.76 Overweeg ook bij deze patiënten of initieel met deze therapie kan worden gestart, in plaats van 

lokale behandeling. De intracraniële responskans ligt in dezelfde orde van grootte als de EGFR-

tyrosinekinase remmers.77-79  

Bij ongeveer 40-60% van de patiënten met een melanoom is er een mutatie in codon 600 van het BRAF-gen. 

Bij patiënten met hersenmetastasen van een BRAF-gemuteerd melanoom, is er een ongeveer 40% 

intracraniële responskans op behandeling met een BRAF-tyrosinekinase remmer (vemurafenib, dabrafenib, 

encorafinib).80 Toevoeging van een MEK-remmer (respectievelijk cobimetinib, trametinib en binimetinib), 

welke aangrijpt op een andere stap in de eiwitcascade, kan de intracraniële responskans verder verhogen; de 

studie van Davies et al liet een responskans van 58% zien bij dabrafenib-trametinib.81 Er bestaat geen studie 

die alle combinaties van BRAF- en MEK-remmers direct met elkaar vergelijkt, maar uit analyse van 

beschikbare studies blijkt dat de combinaties vergelijkbare progressie-vrije overleving en responskansen 

hebben, met mogelijk wel verschillen in bijwerkingenprofielen.82 Veel voorkomende bijwerkingen van deze 

therapieën zijn koorts, huidreacties (uitslag, fotosensitiviteit, droge huid), diarree, misselijkheid, artralgie en 

pneumonitis.  

Ongeveer 15% van de mammacarcinomen is Her2-positief, 40% van de patiënten met Her2-positief 

mammacarcinoom ontwikkelt hersenmetastasen in de loop van de ziekte.83, 84 Op basis van de beschikbare 

literatuur is er weinig onderbouwing voor monotherapie met een doelgerichte therapie, zoals trastuzumab, 

lapatinib, trastuzumab + lapatinib of trastuzumab + pertuzumab. De landelijke richtlijn Hersenmetastasen 

adviseert wel trastuzumab + emtansine (T-DM1, een antilichaam-toxine conjugaat) als eerste keuze bij HM 

van een Her2Neu-positief mammacarcinoom en capecitabine + lapatinib als tweede keuze.85-87 Bij niet eerder 

systemisch behandelde patiënten kan ook gekozen worden voor chemotherapie in combinatie met 

trastuzumab + pertuzumab, hoewel daar geen onderbouwing voor is.  

Ten tijde van SRT dienen doelgerichte therapie en chemotherapie onderbroken te worden. Voor gemcitabine, 

erlotinib, vemurafenib en T-DM1 geldt dat dit minimaal 1 week voor tot minimaal 1 week na SRT gestaakt 

moet worden. Overweeg onderbreking van de overige doelgerichte therapieën en chemotherapie anders dan 

deze middelen 3 dagen voor tot 3 dagen na SRT. 

 

Immunotherapie 

Immunotherapie bij hersenmetastasen is in ontwikkeling. Hoewel de intracraniële respons langdurig kan 

aanhouden, duurt het vaak minstens een aantal weken tot maanden voordat effect optreedt.88-90 De conditie 

en levensverwachting van de patiënt dienen dus voldoende goed/lang te zijn om van een eventueel effect van 

immunotherapie te kunnen profiteren.  

Bij melanoom wordt bij een patiënt met asymptomatische HM de voorkeur gegeven voor behandeling met 

immunotherapie. Immunotherapie bestaat bij melanoom uit immuun-checkpoint inhibitoren (ICIs) tegen 

cytotoxic T-lymphocyt associated antigen (CTLA-4, zoals ipilimumab) en tegen de programmed cell death-1 

receptor (PD-1, zoals nivolumab en pembrolizumab), wat zorgt voor T-cel activatie. De combinatie van 

EGFR-TKI’s 

1e generatie: erlotinib, gefitinib 

2e generatie: afatinib 

3e generatie: osimertinibBHB (beschikbaar sinds januari 2020, minder bijwerkingen, betere penetratie bloed-

hersen-barrière) 

ALK-TKI’s 

1e generatie: crizotinib 

Volgende generatie: ceritinib, alectinibBHB 

Overig: lorlatinib, brigatinibBHB 

 

 
Tekstvak 1. Generaties EGFR- en ALK-TKI’s. BHB: betere penetratie bloed-hersen-barrière. 
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ipilimumab met nivolumab gaf in studieverband een intracraniële responskans van 57% bij asymptomatische 

HM, met een 6- en 9-maanden intracraniële progressie vrije overleving van respectievelijk 64,2% en 59,5%. 

Na een jaar was maar liefst 81.5% van alle patiënten nog in leven in diezelfde studie.91 De intracraniële 

responskans van monotherapie ipilimumab is vergelijkbaar met de extracraniële responskans en ligt rond de 

24%, met een mediane intracraniële progressievrije overleving van 1,5 maanden bij asymptomatische 

patiënten.90 De intracraniële responskans van monotherapie pembrolizumab is 22% (kleine studie; 4 van 18 

patiënten), zonder inzicht in progressievrije overleving in die studie.92 Bij monotherapie nivolumab werd een 

responskans van 20% gezien met een mediane intracraniële progressievrije overleving van 2,5 maanden.93  

Bij symptomatische HM of HM die snelle progressie vertonen kan eerst lokale behandeling of – indien een 

BRAF-mutatie aanwezig is – BRAF/MEK remming worden overwogen. In een studie naar symptomatische 

HM, behandeld met ipilimumab in combinatie met nivolumab en waarbij 12 van de 18 patiënten tevens 

corticosteroïden gebruikten, lag de intracraniële responskans op 22,2% en is de intracraniële progressievrije 

overleving 1,2 maanden.94  

Het combineren van immunotherapie met BRAF/MEK remming levert te veel toxiciteit op, waardoor deze 

combinatie in de praktijk niet meer wordt voorgeschreven.95, 96  

Bovengenoemde ICIs kunnen ook bij niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) worden ingezet. 

Monotherapie met een ICI lijkt voor vergelijkbare tot iets lagere overleving te zorgen bij patiënten met 

asymptomatische HM, vergeleken met patiënten zonder HM.97  

Immuun-gemedieerde bijwerkingen van het perifere zenuwstelsel (PZS) en de neuromusculaire overgang 

komen voor bij elke vorm van ICI.98 Meest voorkomend zijn hersenzenuwuitval en polyradiculopathie. Andere 

presentaties zijn sensibele neuropathie, dunne vezelneuropathie, mononeuritis multiplex en het Guillain-Barré 

syndroom (GBS). Myasthenia gravis (MG) wordt vaker met anti-PD-(L)1 therapie geassocieerd en gaat in 

30% van de gevallen gepaard met een myocarditis, wat een levensbedreigende aandoening is en waarvoor 

altijd de cardioloog geconsulteerd moet worden.  

Het centraal zenuwstelsel (CZS) is minder vaak betrokken, meestal bij nivolumab of de combinatie hiervan 

met ipilimumab.99 Vaak betreft het aspecifieke symptomen zoals hoofdpijn en duizeligheid (0% tot 27% 

gerapporteerd), maar ook ernstigere beelden zoals aseptische meningitis, encephalomyelitis en posterior 

reversibele encephalopathy (PRES) (vrij zeldzaam) kunnen voorkomen. Alhoewel het strikt genomen geen 

bijwerking van het zenuwstelsel is, komt hypofysitis relatief vaak voor, zich presenterend als (hevige) 

hoofdpijn, visusklachten en/of uitval van de hypofyse assen. Tenslotte kunnen immuungemedieerde 

aandoeningen van het CZS, zoals autoimmuun-encefalitis, maar ook multipele sclerose of een bekende 

CIPD, geluxeerd worden door ICIs; zie hiervoor het uitstekende overzicht van Zekeridou et al.100 Een bekende 

(neurologische) immuungemedieerde aandoening is een relatieve contra-indicatie voor het starten met ICIs. 

Bovenbeschreven bijwerkingen kunnen binnen enkele weken tot maanden na behandeling optreden. 

Behandeling met steroïden, discontinuatie van de ICI of behandeling specifiek gericht op het neurologische 

syndroom (bijvoorbeeld IVIg bij GBS, plasmaferese bij MG) kan geïndiceerd zijn.  

Immunotherapie kan worden gecontinueerd ten tijde van SRT. Wees uiterst terughoudend met het gebruik 

van dexamethason tijdens (met name bij start van) immunotherapie, aangezien deze middelen een 

tegengesteld effect (suppressie vs. activatie) hebben.101, 102 

 

Module 5 – WBRT bij hersenmetastasen 
 

Het effect van WBRT op overleving is voor de meeste type tumoren niet goed bekend, belangrijk te weten is 

dat ongeveer de helft van de patiënten met hersenmetastasen overlijdt ten gevolge van systemische 

ziekteactiviteit. 

Bij een grote groep patiënten met hersenmetastasen van een niet-kleincellig longcarcinoom biedt WBRT in 

vergelijking met palliatieve therapie met steroïden géén overlevingsvoordeel en een heel beperkt voordeel op 

in kwaliteit van leven.2 Overlevingswinst werd vooral gezien bij patiënten met gunstige prognostische factoren 

(KPS ≥ 70, jonger dan 70 jaar, geen uitgebreide extracraniële ziekte activiteit).53  
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De responskans van WBRT is afhankelijk van het type primaire tumor. Zelfs bij radiosensitieve 

hersentumoren zoals mammacarcinoom toont slechts de helft een respons.103 Melanomen zijn minder 

radiosensitief en tonen een responskans van zo’n 20%.90, 103 

Het doel van WBRT is optimale palliatie. WBRT heeft bij patiënten met een zeer beperkte levensverwachting 

(RPA klasse 3) meestal geen zin, aangezien het 6 weken kan duren voordat het effect ervan maximaal is en 

de therapie in de eerste weken gepaard gaat met vermoeidheid en haarverlies. De mediane overleving van 

patiënten met multipele HM, die behandeld worden met WBRT varieert in de meeste studies van 2 tot 6 

maanden.104, 105 Er wordt in de praktijk een diversiteit aan fractioneringsschema’s toegepast, variërend van 

5x4 Gy tot 10x3Gy. Er is geen duidelijk verschil in effectiviteit aangetoond tussen deze fractioneringsschema’s 

(bewijsklasse I).104-106 In Nederland wordt in het algemeen gekozen voor een schema van 5x4 Gy. 

Het toepassen van WBRT na SRT of resectie van 1-3 hersenmetastasen biedt geen overlevingsvoordeel.48 

Wel geeft het ten opzichte van observatie een betere “brain control”; d.w.z. dat er minder kans is op het 

ontstaan van recidief metastasen en nieuwe hersenmetastasen elders in het brein. Ook verlaagt WBRT het 

percentage “neurological deaths”. Het toepassen van WBRT na resectie of SRT van HM heeft geen 

toegevoegde waarde en wordt derhalve niet geadviseerd.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Schalen voor bepaling van de functionele toestand  
 

Karnofsky Performance Status (KPS)7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO performance status107  

Grade Explanation of activity 

0 Fully active, able to carry on all pre-disease performance without restriction 

1 Restricted in physically strenuous activity but ambulatory and able to carry out work of a light or sedentary 

nature, e.g., light house work, office work 

2 Ambulatory and capable of all selfcare but unable to carry out any work activities. Up and about more than 50% 

of waking hours 

3 Capable of only limited selfcare, confined to bed or chair more than 50% of waking hours 

4 Completely disabled. Cannot carry on any selfcare. Totally confined to bed or chair 

5 Dead 
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Bijlage 2 – Graded Prognostic Assessment (GPA) 
 

Op basis van de GPA-score worden de patiënten in vier prognostische groepen verdeeld (zie onderstaande 

tabel). In het onderzoek van Sperduto was de verdeling als volgt: GPA score 0-1: 10%, GPA score 1.5-2.5: 

16%, GPA score 3: 61%, GPA score 3.5-4: 13%. 

Prognostic factor GPA scoring criteria 
 

0 
 

0.5 1.0 

Age >60 
 

50 to 59 <50 

KPS <70 
 

70 to 80 90 to 100 

No of BM >3 
 

2 to 3 1 

ECM Present 
 

n/a Absent 

Abbreviations: KPS, Karnofsky perfomance scale; BM, brain metastases; ECM, extracranial metastases; n/a, not applicable 

 

Op http://www.brainmetgpa.com/ kan men Disease Specific (DS)-GPA scores en de daarbij horende 

geschatte overleving van patiënten met hersenmetastasen eenvoudig bepalen. 

Onderstaande tabellen zijn afgeleid en geüpdatet volgens de laatste artikelen van Sperduto et al (zie de 

bronverwijzing achter de titel per tabel). 

Melanoma-molGPA31 

Prognostic factor GPA scoring criteria 

0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Age, y ≥70 <70 n/a n/a n/a 

KPS ≤70 80 90-100 n/a n/a 

ECM Present n/a Absent n/a n/a 

No. of BM >5 2-4 1 n/a n/a 

BRAF gene status Negative/unkno
wn 

Positive n/a n/a n/a 

Abbreviations: BM, brain metastases; ECM, extracranial metastases; GPA, Graded Prognostic Assessment; KPS, Karnofsky 
performance status; n/a, not applicable 

GPA score per prognostic criterium is added up to gain a sum score. Median survival by sum score GPA (in months): 0-1.0 = 4.9, 1.5-
2.0 = 8.3, 2.5-3.0 = 15.8, 3.5-4.0 = 34.1. 

 

Lung-molGPA (NSCLC)31  

 
Prognostic Factor GPA scoring criteria 

0 
 

0.5 1.0 1.5 2.0 

Age, y ≥70 
 

<70 n/a n/a n/a 

KPS ≤70 
 

80 90-100 n/a n/a 

ECM Present 
 

n/a Absent n/a n/a 

No. of BM ≥5 
 

1-4 n/a n/a n/a 

Gene status (for 
adenocarcinoma) 

EGFR neg/unknown 
and ALK neg/unknown 
 

n/a EGFR pos 
or ALK pos 

n/a n/a 

Abbreviations: BM, brain metastasis; ECM, extracranial metastases; GPA, graded prognostic assessment; KPS, Karnofsky 
Performance Status; MS, median survival; n/a, not applicable; neg/unk, negative or unknown; NSCLC, non–small-cell lung cancer; 
pos, positive. 

GPA score per prognostic criterium is added up to gain a sum score. Median survival by sum score GPA: 
Adenocarcinoma (in months): 0-1.0 = 6.9; 1.5-2.0 = 13.7, 2.5-3.0 = 26.5; and 3.5-4.0 = 46.8; nonadenocarcinoma (in months): 0-1.0 = 
5.3; 1.5-2.0 = 9.8; 2.5-3.0 = 12.8. 
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Breast Cancer GPA31 

 

Prognostic Factor GPA scoring criteria 
 

0.0 
 

0.5 1.0 1.5 2.0 

KPS ≤ 50 
 

60 70–80 90–100 - 

Age ≥ 60 
 

< 60 - - - 

No. of BM ≥2 
 

1 n/a n/a n/a 

ECM Present 
 

Absent n/a n/a n/a 

Genetic Subtype Basal 
 
 

Luminal A n/a Her2 or Luminal B n/a 

Abbreviations: KPS, Karnofsky Performance Status; BM, brain metastases; ECM, extracranial metastases; n/a, not applicable 
 

GPA score per prognostic criterium is added up to gain a sum score. Median survival by sum score GPA (in months): 0.5–1.0 = 6, 1.5–
2.0 = 13, 2.5–3.0 = 24 and 3.5–4.0 = 36  

 

 

Renal Cell Carcinoma GPA35 

 

Prognostic Factor GPA scoring criteria 
 

0.0 
 

0.5 1.0 2.0 

KPS <80 
 

n/a 80 90-100 

ECM Present 
 

Absent n/a n/a 

Hgb ≤11 
 

11.1-12.5 >12.5 n/a 

No. of BM >4 
 

1-4 n/a n/a 

Abbreviations: BM, brain metastasis; KPS, Karnofsky Performance Status; ECM, extracranial metastases; Hgb, haemoglobin in g/dL; 
n/a, not applicable 

GPA score per prognostic criterium is added up to gain a sum score. Median survival by sum score GPA (in months): 0.0–1.0 = 4, 1.5–
2.0 = 12, 2.5–3.0 = 17 and 3.5–4.0 = 35  

 

 

 

GI Cancers GPA34 

 

Prognostic Factor GPA scoring criteria 
 

0.0 
 

0.5 1.0 1.5 2.0 

KPS < 80 
 

n/a 80 n/a 90-100 

Age ≥60 
 

<60 n/a n/a n/a 

ECM Present 
 

Absent n/a n/a n/a 

No. of BM >3 
 

2-3 1 n/a n/a 

Abbreviations: GI, gastro-intestinal; KPS, Karnofsky Performance Status; ECM, extracranial metastases; BM, brain metastases; n/a, 
not applicable 

GPA score per prognostic criterium is added up to gain a sum score. Median survival by sum score GPA (in months): 0.0–1.0 = 3., 1.5-
2.0 = 9, 2.5-3.0=12 and 3.5-4.0=17  

 

 


