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Beste Peter,
Vanaf 1986 tot 2020 ben je als staflid aan de afdeling neurologie verbonden geweest. In de loop van deze decennia heb jij
in hoge mate bijgedragen aan de groei en bloei van de afdeling. Jij hebt daarbij een belangrijke en leidende rol gespeeld als
dokter, docent, onderzoeker en manager. Heel kenmerkend is dat jij in alle genoemde rollen uitblonk. Graag noemen we
een paar voorbeelden: Als onderzoeker heb je de hoogste H-index en meeste publicaties van onze stafleden, als docent
won je de MORE prijs en de zilveren Babinski, als manager organiseerde je onze stroke unit en Rotterdam Stroke Service en
als dokter was je een rolmodel in het patiëntencontact, bij de bedside teaching en natuurlijk voor het bord bij de patiënten
demonstratie (patdemo).
Het format van de patdemo is geïntroduceerd door Jan van Gijn en in 1986 door jou met verve overgenomen en regelmatig
van nieuwe impulsen voorzien. Anamnese en neurologisch onderzoek, liefst bij een “live” patiënt, aangevuld met vragen
uit de zaal worden gevolgd door het klassieke lokaliseren en de differentiaaldiagnose. Centraal staat het klinisch redeneren,
waarbij je altijd met enthousiasme de hele zaal van co-assistent tot senior staflid wist te betrekken. Vervolgens leidt ‘door
de zaal’ aangevraagd aanvullend onderzoek naar de diagnose. Hierna volgen een korte met enkele referenties
onderbouwde bespreking en tot slot ‘de les’. Die les vond je heel belangrijk en zullen we er altijd inhouden. Jouw
begeleiding was soms heel erg nodig (zonder voorkennis van de casus erg knap), werkte vaak goed bij het betrekken van
de jongere collega’s en was altijd positief en enthousiasmerend.
Wij allen hebben met veel plezier aan de vaak boeiende patdemo’s deelgenomen. Hierbij werden wij altijd erg geholpen
door het fraaie en vooral leesbare handschrift waarmee jij de essentiële punten met stift op het whiteboard noteerde.
Tijdens jouw vakanties viel op dat jij waarschijnlijk de enige van ons bent zonder ‘doktershandschrift’.
In dit liber amicorum zijn een groot aantal patdemo’s door jouw collega stafleden en promovendi verzameld, steeds
aangevuld met een persoonlijk herinnering of boodschap. Wij hopen dat jij ook nog een keer van deze patdemo’s kunt
genieten en dat dit liber een aandenken zal zijn aan de vele collega’s voor wie jij bijzonder dierbaar bent.
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Twee patiënten met een bewegend palatum
Agnita Boon
Ik heb deze patdemo voor jouw liber amicorum uitgekozen om twee redenen. De eerste was omdat dit de
laatste patdemo in de colloquiumzaal in de oudbouw was. De tweede reden is patiënt 2 de meeste vrolijke
verbazing opwekte van al mijn patiëntendemo’s ooit.

Ziektegeschiedenis
Patiënt 1 is een vrouw van 51 jaar. Zij heeft sinds haar meningitis in 2011 gehoorverlies rechts, wisselend dubbelzien,
dronkemansspraak, slikklachten en minder balans bij het lopen. Voorgeschiedenis: 2011 meningitis na sinusitis. Medicatie
en intoxicaties: geen. Bij neurologisch onderzoek een milde dysarthrie. Asymmetrie pharynxbogen ten nadele van links.
Verminderde tongmotoriek, atrofie rechts. Een tremor van pharynx en palatum. Extremiteiten: milde dysmetrie ten nadele
van links. Moeite met de koorddansersgang. Otoscopie bevestigt de tremor van de pharynx. Een MRI-hersenen toont een
chronisch stadium van een infarct in stroomgebied van arteria cerebelli superior links. Conclusie: Symptomatische
palatumtremor (pharynx) bij cerebellair infarct na meningitis. Het beleid is expectatief aangezien patiënte geen klachten
heeft.
Patiënt 2 is een vrouw van 32 jaar. Sinds 2015 hoort zij een klik in de keel met trillingen. Mogelijk ontstaan na oorontsteking.
De trillingen kunnen langdurig aanwezig zijn en dan weer even niet, wel dagelijks. Zij kan het soms onderdrukken. Het lijkt
toe te nemen bij praten en slikken. Zij heeft geen slikklachten, spraak is goed. Haar voorgeschiedenis vermeldt een schizoaffectieve stoornis en paniekaanvallen. Recent was zij opgenomen in verband met een psychose. Medicatie: flupentixol, 1x
per 3 weken 10 mg, citalopram 1dd20 mg, propranolol 3dd10 mg, lorazepam zo nodig. Intoxicaties: patiënte rookt een
pakje per dag, maar gebruikt geen alcohol of drugs. Bij neurologisch onderzoek worden geen afwijkingen gevonden,
behoudens een tremor van het palatum (wisselend qua frequentie en amplitude), patiënte kan deze zelf onderdrukken en
stoppen. Op een MRI van de hersenen worden geen afwijkingen gevonden. Conclusie: functionele palatumtremor. Patiënte
is vervolgens door–verwezen voor hypnose-behandeling.

Bespreking
Palatumtremor (PT) is een zeldzame bewegingsstoornis die wordt onderverdeeld in een essentiële, symptomatische en
functionele vorm.
Bij de essentiële PT is er een geïsoleerde ritmische beweging van het voorste zachte gehemelte, vaak gepaard gaande met
klikjes in de oren, die gehoord kunnen worden door patiënt en anderen. De klikjes worden naar alle waarschijnlijkheid
veroorzaakt door contracties van de m. tensor veli palatini, geïnnerveerd door n. V, waardoor de buis van Eustachius
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geopend en gesloten wordt, met als gevolg de klikjes. Neurologisch onderzoek is behoudens de PT niet afwijkend.
Beeldvorming is bij essentiële PT normaal.
Bij de symptomatische PT zijn er ritmische bewegingen van het achterste
zachte gehemelte en soms ritmische co-activatie van spieren geïnnerveerd
door andere hersenzenuwen. De m. levator veli palatini, die geïnnerveerd
wordt door n. IX en X, is verantwoordelijk voor de ritmische bewegingen
welke persisteren tijdens de slaap. De PT zelf veroorzaakt slechts in een
minderheid klachten (geen hinderlijke klikgeluiden). Vaak zij er andere
verschijnselen die er mee gepaard gaan: dysarthrie, nystagmus, ataxie, vaak
ten gevolge van een (acute) lesie in de driehoek van Guillain en Mollaret.
Deze driehoek bestaat uit een aantal verbindingen tussen de nucleus
dentatus en de contralaterale nucleus ruber en nucleus olivaris inferior
(Afbeelding 1). De onderlinge verbindingen zorgen voor communicatie
tussen cerebellum en hersenstam wat resulteert in het moduleren van onze
motoriek. Een lesie in de driehoek van Mollaret kan gepaard gaan met
hypertrofische degeneratie van de olijfkern(en), wat op de MRI gezien kan
worden als vergroting van de nucleus olivaris inferior met een verhoogde
Afbeelding 1 Driehoek van Guillain en Mollaret
signaalintensiteit op T2 en proton density MRI opnames (Afbeelding 2). In
deze hypertrofie zijn 3 MRI-stadia te onderscheiden: 1. verhoogd signaal op
T2 en proton density gewogen MRI opnames zonder hypertrofie
binnen 6 maanden na de ictus; 2. zowel hypertrofie als verhoogd
signaal tot 3-4 jaar na ictus; 3. alleen hyperintensiteit, wat meestal
blijvend is, maar niet altijd. Uiteindelijk treedt er atrofie op.
Symptomatische PT is geassocieerd met verschillende
aandoeningen zoals bloedingen of ischemie (zoals bij patiënt 1),
post-encefalitische afwijkingen, trauma, demyelinisatie en
tumoren. Ook bestaat er een neurodegeneratief beeld
“progressieve ataxie met palatum tremor”, ofwel PAPT genaamd,
waarvan sporadische en familiaire gevallen beschreven zijn.
Een functionele PT is uiterst zeldzaam en wordt veelal aangezien
voor een essentiële PT. Patiënten kunnen de tremor zelf opwekken
en weer stoppen. Het kan voorkomen in het kader van een tic
stoornis en andere psychiatrische aandoeningen zoals bij patiënt 2.
Een functionele PT wordt vaker gezien na een otitis of bovenste
luchtweginfectie. Een verklaring voor het optreden van een
functionele PT is dat patiënten zichzelf aanleren bewust de buis van
Eustachius te openen om de druk in het middenoor te verminderen,
net zoals musici en duikers dit ook kunnen.
Afbeelding 2 MRI beeld van een verhoogde signaal-

intensiteit en vergroting van de nucleus olivaris inferior.

De medicamenteuze behandeling van een essentiële PT is lastig.
Benzodiazepines, anti-epileptica en botulinetoxine kunnen worden overwogen. Aangezien patiënten met een
symptomatische PT geen last hebben van klikgeluiden zullen zij zelden een behandeling nodig hebben. Wanneer er een
bijkomende dysarthrie of dysfagie is kunnen ze worden verwezen naar een logopedist. Het is verder belangrijk om het
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onderscheid tussen een essentiële en functionele PT te maken omdat met goede uitleg, geruststelling en zo nodig verwijzing
naar een psycholoog of psychiater een functionele PT behandelbaar is.

Les
Het onderscheiden van de verschillende vormen van palatumtremor is van belang om een gerichte behandeling in te zetten.
Een palatumtremor is (bijna) altijd een indicatie voor beeldvorming.
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Beste Peter,
We raken een zeer bijzondere collega kwijt! Wat zijn nu de dingen die ik me het meest zal blijven herinneren?
Jij bent verbaal zó sterk dat jij als geen ander een kromme banaan recht kunt praten en dat ook nog eens heel
grappig. En natuurlijk jouw ongelofelijke efficiëntie! Je altijd super-opgeruimde kamer, de supergeorganiseerde
foto’s, het maagdelijke bureau, op tijd naar huis, al je taken in commissies in het ziekenhuis wat Minah me
altijd vertelde en, wat ik hoorde van promovendi, je snelheid van corrigeren van versie nummer zoveel van een
artikel, waardoor ze voordat ze hun versie hadden gestuurd, het al weer van je terug hadden gekregen. Zonder
een literatuurstudie te hebben verricht ben jij het staflid met de meeste publicaties over de meest verschillende
onderwerpen, natuurlijk vasculair maar ook ver daarbuiten. Dat heb je mooi maar voor elkaar gekregen! En als
ik tegen je zei dat als je wilde ik altijd over de Parkinson in ERGO wilde meedenken dan was altijd het antwoord
“nee joh, dat hoeft niet, je hebt het al zo druk”…. Je importantie en veelzijdigheid bleken nog verder uit je
gevarieerde bestaan op de afdeling, moderator van de patdemo’s, bedside teaching, indelingen voor
dienstlijsten, taken en vakanties, en de congressen waarvoor ik altijd, misschien wel als enige, braaf je
toestemming vroeg, waarnemend opleider en afdelingshoofd. Kortom, wij raken onze meest veelzijdige collega
kwijt!
Wat ik vooral heel leuk vond om te zien is hoe jij je steeds modieuzer ging kleden naarmate je ouder werd. Dat
kan natuurlijk met van alles te maken hebben, waar ik verder niet over uit zal wijden, maar jij zei me een keer
dat dat de invloed van je schoondochters was, waar ik me wel wat bij voor kon stellen in zo’n “mannengezin”.
Als laatste wil ik je vakanties noemen, de weekjes golf en ski. Toen ik dat golfen voor het eerst hoorde vond ik
dat helemaal niets voor jou en Adrie. Ik hoop dan ook dat je samen met haar, jullie kinderen en kleinkinderen
nog vele mooie reizen kunt gaan maken, dichtbij of verder weg en ik wens je met hen nog veel geweldige jaren
in goede gezondheid!
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Meer dan een subarachnoïdale bloeding; over een klein defect met grote
gevolgen.
Bart Jacobs
Deze patiënte had al een indrukwekkende cardiale voorgeschiedenis toen ze voor het eerst een ernstige
neurologische complicatie kreeg. We konden eigenlijk al niets meer voor haar doen en in voorbereiding op het
eindgesprek met de familie werd de CT-scan nog eens goed bekeken. Daarop werd een afwijking gezien die ook
haar voorgeschiedenis kon verklaren en gevolgen had voor de familie.

Ziektegeschiedenis
Een vrouw van 71 jaar wordt in 2007 ingestuurd voor de cardioloog en deze vraagt ons in consult. Patiënte is thuis
gecollabeerd. Haar echtgenoot meldt dat zij ineens vreemd en diep ademde met schuim op de mond en blauw aanliep. Er
waren geen trekkingen of tongbeet. Wel was zij incontinent voor urine en heeft ze gebraakt. Bij aankomst van de ambulance
reageerde ze op een pijnprikkel en na een paar minuten was ze bij kennis. Op de SEH kan zij niet goed vertellen wat er is
gebeurd en wat haar klachten zijn, maar ze heeft ook haar gehoorapparaat niet in. Vitale parameters: bloeddruk 290/100
mmHg, pols 80/min, saturatie 87%. Bij neurologisch onderzoek E4M6V4 en meningeale prikkeling. Aan hersenzenuwen
geen afwijkingen. Aan extremiteiten symmetrisch intacte kracht en normale reflexen.
De voorgeschiedenis vermeldt meningitis op de kinderleeftijd met partieel gehoorverlies als restverschijnsel. Op de leeftijd
van 32 jaar een aortaklep-insufficiëntie waarvoor plaatsing van een kunstklep. Op de leeftijd van 56 jaar progressief
hartfalen waarvoor harttransplantatie en pacemaker. De familieanamnese vermeldt dat haar moeder overleed aan een
hartkwaal op de leeftijd van 69 jaar en haar vader aan hartaanval op 72 jaar. Gezonde broer, zus en zoon. Medicatie:
cyclosporine, prednison, carbasalaatcalcium, losartan, pravastatine, esomeprazol, calcium. Aanvullend onderzoek: CTschedel toont een subarachnoïdale bloeding maar ook bilaterale periventriculaire nodulaire heterotopieën (BPNH)
(Afbeelding 3). CT-angio toont fusiforme aneurysmata van beide arteriae carotis interna en de arteria cerebri media rechts.
De aneurysmata zijn inoperabel. Patiënte gaat geleidelijk achteruit en krijgt op dag 8 een recidief bloeding waarna ze snel
overlijdt. De familie geeft toestemming voor obductie.

Bespreking
De combinatie van hartklepafwijkingen en periventriculaire nodulaire heterotopieën is sterk verdacht voor een stoornis in
het filamine-A eiwit veroorzaakt door mutaties in het X-gebonden FLNA-gen. Bij deze mutatie worden ook vaatafwijkingen
beschreven die ook kunnen leiden tot een subarachnoïdale bloeding. Postmortaal DNA-onderzoek toonde bij onze patiënte
een pathogene mutatie aan (frame shift mutation 3056del5 in exon 21). Opvallend is dat onze patiënte pas op hoge leeftijd
de eerste neurologische problemen kreeg.
Bij obductie wordt gevonden dat het aneurysma van de linker carotis is geruptureerd. Er worden verder typische
bevindingen gevonden die passen bij een FLNA-mutatie (Afbeelding 4). Periventriculair wordt corticaal neuronaal weefsel
gevonden. Er worden uitgebreide glomeruloide capillaire proliferaties gevonden die typisch zijn voor een stoornis in het
filamine-A eiwit. De familie werd verwezen naar de klinische genetica voor screening.
In 1998 werd ontdekt dat mutaties in het FLNA-gen op het X-chromosoom aanlegstoornissen van de hersenen en
bloedvaten veroorzaken. In de hersenen is filamine A geassocieerd met het typische beeld van BPNH. Deze afwijking is het
gevolg van een verstoring tijdens de embryonale ontwikkeling van de normale migratie van periventriculaire neuronen naar
de cortex. Hierdoor ontstaat ook een verhoogd risico op epilepsie en ontwikkelingsachterstand, al komen die bij sommige
patiënten pas laat aan het licht. Bij deze patiënten worden meestal ook cardiale afwijkingen gevonden, meestal van de
aortaklep of ascenderende aorta. Het gaat meestal om vrouwen omdat de mutatie meestal lethaal is voor een mannelijke
foetus. Alle pathologische afwijkingen van de hersenen, bloedvaten en het hart zijn terug te voeren op de loss of function
mutatie van het FLNA-gen. Filamine A vormt een dimeer die kan binden aan meerdere actine filamenten en daarmee
bijdraagt aan de vorming van het drie dimensionaal netwerk van het cytoskelet.
Aangedane vrouwen hebben meestal epilepsie die vaak begint op de tiener- of jong-volwassen leeftijd en een normaal tot
licht verlaagd IQ. Beeldvorming van de hersenen toont BPNH als clusters van grijze stof langs de ventrikelwand beiderzijds
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met uitpuiling in de ventrikels. De clusters hebben meestal een kralensnoer aspect, maar kunnen ook meer los van elkaar
liggen. Vrouwelijke patiënten met een FLNA-mutatie hebben vaak ook een aortaklep insufficiëntie en/of persisterende
ductus arteriosus. In een subgroep van FLNA-patiënten wordt hyperlaxiteit van de huid en gewrichten gezien die
vergelijkbaar is aan Ehlers-Danlos syndroom. Bij deze patiënten worden afwijkingen van de mitralisklep en aneurysmata
van de ascenderende aorta beschreven. In een dergelijke familie is ook een subarachnoïdale bloeding bij een 65-jarige
patiënt opgetreden. Een muismodel laat zien dat mannelijke foetussen prenataal overlijden door ontwikkelingsdefecten
van het hart. Mildere of mozaïek mutaties kunnen bij mannen leiden tot aortaklepafwijkingen, persisterende ductus
arteriosus en/of aneurysmata.

Afbeelding 3 CT-scan toont een subarachnoïdale bloeding, een aneurysma van de rechter arteria cerebri media en clusters van grijze stof
langs de ventrikelwanden.

Afbeelding 4 A en B: heterotopie (Kluver kleuring). C: heterotopie (CFAP-kleuring), D: gebied van corticale dysplasie. E en F: glomeruloide
capillaire proliferaties (CD34 en CD31 kleuring)

Les
Wees bij bilaterale periventriculaire nodulaire heterotopieën bedacht op afwijkingen van de bloedvaten en het hart
waarvoor moet worden verwezen naar de cardioloog. Mutatieanalyse kan nuttig zijn voor de begeleiding, maar vooral voor
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erfelijkheidsadvies. Vrouwelijke familieleden kunnen asymptomatisch draagster zijn en vrouwelijke patiënten en draagsters
lopen een 50% risico op aangedane kinderen.
Denk bij een subarachnoïdale bloeding en bilaterale periventriculaire nodulaire heterotopieën aan een filamine-A defect
en de consequenties daarvan.

Literatuur
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Beste Peter,
Ik leerde je kennen begin jaren negentig toen ik net was begonnen aan mijn promotieonderzoek. De
onderzoekers van de 22e lazen het Leerboek Neurologie dat net was uitgekomen en je had ons gevraagd om
feedback. Het ging om een roemruchte club van toekomstige neurologen waaronder Henk Boot, Fop van
Kooten, Wiebe Moll en Ritu Saxena, door wie ik als jonge lab-onderzoeker natuurlijk nauwelijks serieus werd
genomen. Later speelde je een belangrijke rol tijdens mijn opleiding tot neuroloog. Ongelofelijk hoe snel je
tijdens de grote visites (voor mij) ingewikkelde klinische problemen kon doorgronden. Ik heb erg gewaardeerd
dat je deur tijdens mijn opleiding en daarna altijd open stond om een lastige casus te bespreken. Dankbaar ben
ik ook voor je training in de Rotterdamse School van denken en doen, die ik nu zelf hoop door te geven. Je hebt
op alle vlakken zoveel bijgedragen aan de afdeling neurologie en bent nauwelijks weg te denken. Ik hoop dat je
niet helemaal uit zicht raakt al gun ik je natuurlijk ook je welverdiende pensioen. Ik herinner me als fan ook ons
gesprek over ‘Het Bureau’ van J.J. Voskuil, dus wie weet lezen we nu je meer tijd hebt nog wel eens over de
verwikkelingen van onze afdeling. Het ga je goed.
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Een 55-jarige roeister met uitval aan de benen
Beatrijs Wokke
Deze casus heb ik gekozen omdat de diagnose voorkwam uit heel basaal de anamnese en bevindingen bij
initieel aanvullend onderzoek voldoende waren voor deze diagnose. Achteraf is het altijd makkelijk, maar soms
zijn alle gegevens er al bij het begin, een les die Peter bij de klinische demonstraties regelmatig geeft.

Ziektegeschiedenis
Een 55-jarige vrouw kreeg aan tafel, na haar ochtend-roeirondje acuut tintelingen en doofheid in linkerbeen. Bij lopen ook
minder kracht en ze was incontinent voor urine. Uren later op de SEH ontstond plotseling zeer hevige pijn in romp en benen
en
minder
kracht
in
het
rechter–been.
In de voorgeschiedenis 10 jaar eerder een weke delen sarcoom. Initieel neurologisch onderzoek toonde linkerbeen-parese
graad 4+, atactische KHP en gestoorde vibratie- en fijne tastzin, hemisensibele grens op Th7 Li, levendige reflexen, een
indifferente voetzoolreflex en een verminderde sfincterspanning. Na de nieuwe klachten op de SEH ontstond verergering
tot een parese graad 1-2 beide benen, en verminderde pijn en vibratiezin rechts. Aan het linkerbeen hyperalgesie en
allodynie, vibratiezin afwezig, positie/beweging afwezig. KPR en APR afwezig, voetzoolreflex beiderzijds. Aanvullend
onderzoek toonde een verkalkte HNP Th8-9 op CT-WK waarbij op MRI WK een intraspinale (epidurale) lesie met
massawerking naar myelum zonder myelopathie te zien was. Laboratorium en liquoronderzoek naar inflammatoire,
infectieuze en metabole oorzaken toonde geen afwijkingen.
Patiënte onderging met spoed een laminectomie zonder verbetering. Hierop werd tweemaal een 4-daagse IVmethylprednison kuur gegeven, met als werkdiagnose inflammatoire myelopathie. MRI na 7 dagen toonde een hoog T2
signaal in het myelum, scherp gedemarqueerd links dorsolateraal op Th 7,8 en Th 9 en Th 10, uitbreidend naar mediaan
dorsaal maar ook naar rechts. Er was een wat vlekkige aankleuring, radiologisch meest passend bij ischemie van de posterior
spinale arterie bijvoorbeeld door mechanische compressie een radiculaire arterie.
De diagnose myelum-ischemie op basis van een thoracale HNP met compressie van een radiculaire arterie werd gesteld op
basis van de anamnese met in combinatie met de bevindingen bij aanvullend onderzoek.

Bespreking
Niet chirurgische myelum ischemie is relatief zeldzaam (ongeveer 1% alle stroke). Klachten ontstaan typisch binnen enkele
minuten tot uren (4 uur maar enkele casussen 24 uur tot maximale uitval). Symptomen kunnen in meerdere tempi
ontwikkelen of progressief zijn/uitbreiden. Soms zijn er voorafgaand TIA’s (in het algemeen op cervicaal niveau). Tot 70%
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van de patiënten ervaren (radiculaire) pijn rondom ontstaan van klachten. Urineretentie of incontinentie wordt vaak vroeg
na ontstaan van de klachten gezien.
De vascularisatie van het myelum wordt verzorgd door een
anterieure en twee posterieure arteriën. Op het niveau C1-T3
vanuit de vertebrale arteriën en verder via intercostale arteriën.
Van T8 tot conus is a radicularis magna van Adamkiewicz meestal
verantwoordelijk voor de bloedtoevoer. Deze treedt meestal in
tussen niveau T9-T12. Op meerdere niveaus komen radiculaire
arteriën het spinale kanaal binnen via zenuwwortels welke vaak
aparte functionele regio’s van de spinale arteriën voorzien. Acute
myelum ischemie kan onder andere veroorzaakt worden door
aorta-insufficiëntie (na chirurgische ingrepen (zoals aorta
operaties) of bij een aorta dissectie), hypoperfusie,
atherosclerose, trombo-embolische oorzaken, vertebralisdissectie, degeneratieve afwijkingen van het spinale kanaal
(discus protrusie of prolaps, spondylolisthesis, ‘trigger’
bewegingen) en bij gebruik van drugs, zoals cocaïne. Bij een groot
deel (25-78%) van de patiënten wordt geen oorzaak gevonden.
Thoracale HNP’s, zoals in deze casus, komen vaker voor bij
vrouwen in de 3e-5e decade. In 90% van de patiënten tussen
niveau T6-T11 en zijn vaak gecalcificeerd. Pijn is de voornaamste
klacht en zeldzamer myelopathie. Acute myelopathie is nog
zeldzamer.
Afbeelding 5 a-c. spinalis anterior infarct, d,e: uni–lateraal a
spinalis anterior infarct, f-g: a. spinalis pos–terior infarct, i-k:
unilateraal a spinalis posterior infarct l, m: centraal infarct

MRI toont in de acute fase vaak geen afwijkingen. Mogelijk ten
gevolge van collaterale vascularisatie en bij natuurlijk beloop van
ontstaan van cytotoxisch oedeem. Na 1-2 dagen toont de MRI T2
afwijkingen welke scherp gedemarqueerd zijn in het gebied van
de betrokken arteriële structuur, soms met enige zwelling en met aankleuring (soms pas na 3 dagen zichtbaar). DWI kan in
de acute fase afwijkingen tonen, echter is technisch lastig in verband met susceptibiliteit artefacten (ademhaling en omvang
spinale kanaal) (Afbeelding 5). Afhankelijk van de casus moet overwogen worden aanvullend onderzoek te doen naar
mogelijke vasculaire risicofactoren.
Differentiaal diagnostisch kan gedacht worden aan andere vasculaire oorzaken (AVM of dAVF), inflammatie (nadir 4uur-21
dagen), infectie en metabole oorzaken, al deze oorzaken tonen vaker bij presentatie al MRI-afwijkingen.
Er is onvoldoende bewijs voor effect van standaardbehandeling met corticosteroïden of plaatjesremmers. Afhankelijk van
de casus kan dit wel geïndiceerd zijn. Uit de literatuur lijkt ongeveer 35% van de patiënten niet te herstellen. De overige
65% herstelt gedeeltelijke waarvan enkele patiënten volledig herstellen.

Les
Denk bij acute uitval van het myelum aan ischemie. Bij acute myelumischemie kunnen klachten ook in uren
ontstaan/toenemen. MRI in acute fase is vaak normaal, wat meer passend is bij ischemie dan andere oorzaken
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Beste Peter,
Het zal vreemd zijn na zoveel jaren afscheid te gaan nemen van het EMC. Waar ik jou sinds mijn geneeskunde
opleiding vele jaren van naam kende van het leerboek neurologie was het een genoegen je ook enkele jaren
geleden als persoon te leren kennen, en met je samen te mogen werken. Je rustige houding bij de overdrachten
en bij besprekingen, altijd ruimte gevende in de discussies en nooit oordelend is heel bijzonder en een
voorbeeld. Maar ook was je altijd beschikbaar om even mee te denken over een casus of bij te springen indien
nodig, ook als dit voor jou niet perse uitkwam. Je zal dan ook gemist worden. Veel geluk in de mooie plannen
gezamenlijk met je vrouw voor de komende jaren, en natuurlijk ook met je kinderen en kleinkinderen.
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Een “alien hand” als gevolg van een thalamusinfarct
Bob Roozenbeek
Dit was de eerste patiënt die ik op onze afdeling mocht demonsteren, vanzelfsprekend onder leiding van
professor Peter Koudstaal.

Ziektegeschiedenis
Wij zagen op de SEH een 79-jarige vrouw in verband met trekkingen en uitval van de linker lichaamshelft. De
voorgeschiedenis vermeldde hypertensie, hypothyreoïdie en jaren geleden een eenmalig epileptisch insult waarvoor
kortdurende behandeling met een anti-epilepticum. Haar echtgenoot vertelde dat patiënte plots met de armen en benen
was gaan trillen. Ze sprak niet en gaf geen antwoord op vragen. In de ambulance werd midazolam toegediend. Daarna
begon ze geleidelijk weer te praten. Het viel toen op dat zij haar linker lichaamshelft minder gebruikte. Bij neurologisch
onderzoek op de SEH werd een homonieme hemianopsie links gevonden en een hemiparese links. De CT-hersenen toonde
geen bloeding of tekenen van recente ischemie. De CTA toonde een niet-significante soft plaque in de a. carotis interna
rechts.
Kort nadat patiënte op de afdeling was opgenomen kon zij haar linkerarm en –been weer goed bewegen, maar bleek ze
geen controle te hebben over de bewegingen die de linkerarm spontaan maakte. Bij herhaald onderzoek was er geen parese
en hemianopsie meer, maar wel een visuele extinctie voor het linker gezichtsveld en een tactiele extinctie van de linker
lichaamshelft. Daarnaast maakte zij spontane, in de lucht zwevende en atactisch ogende bewegingen van de linkerarm met
af en toe schijnbaar onwillekeurig vastgrijpen van de bedrand. Op de toen gemaakte MRI-hersenen was een recent infarct
(diffusierestrictie) in de rechter thalamus zichtbaar. Wij concludeerden dat er sprake was van een “alien hand” syndroom
links, visuospatiële en tactiele neglect links en vroeg-symptomatische insulten als gevolg van een thalamusinfarct rechts.
Ten tijde van het polikliniekbezoek zes weken na ontslag bleek alle uitval volledig te zijn hersteld.

Bespreking
Het “alien hand” syndroom (AHS) is een zeldzaam klinisch beeld dat verschillende oorzaken kent, zoals midline tumoren,
doorsnijding van het corpus callosum ter behandeling van epilepsie, een corticobasaal syndroom, een intracerebraal
hematoom of – zoals in het geval van onze patiënte – een herseninfarct. In 1908 beschreef de Duitse neuropsychiater Kurt
Goldstein het AHS voor het eerst. Hij noemde het “een vorm van apraxie die gepaard gaat met het gevoel van vervreemding
tussen de patiënt en zijn eigen hand”.1 De definities van het AHS die heden ten dage worden gehanteerd zijn niet eenduidig,
maar de verschillende definities hebben gemeen dat er sprake is van ongewenste en ongecontroleerde, maar schijnbaar
doelbewuste bewegingen van een van de bovenste extremiteiten. Patiënten geven vaak aan geen controle te hebben over
de aangedane hand of hebben zelfs het idee dat de hand niet van henzelf maar van een vreemde is.
Er zijn verschillende subtypes van het AHS beschreven. Een veelgebruikte klassieke indeling in subtypes is gebaseerd op de
lokalisatie van de lesie die het AHS veroorzaakt.2,3 Bij het anterieure of motore type wordt het syndroom veroorzaakt wordt
door een lesie in het corpus callosum, wel of niet in combinatie met een lesie in de mediofrontale cortex. Het posterieure
of sensore type wordt veroorzaakt door een afwijking in de pariëtale en/of occipitale cortex of in de thalamus.4 De klinische
presentatie van het AHS varieert sterk en lijkt geassocieerd te zijn met de lokalisatie van de lesie die het syndroom
veroorzaakt. Bij het type dat wordt veroorzaakt door een lesie in het corpus callosum ziet men onvrijwillige bewegingen
van de “alien hand”, die de doelbewuste bewegingen van de contralaterale gezonde hand tegenwerken (het “intermanuele
conflict”). Bij de vorm waarbij de mediofrontale cortex betrokken is, vertoont de “alien hand” vaker dwangmatige, grijpende
bewegingen. Bij het posterieure type ziet men zwevende, atactische bewegingen van de arm in de lucht in combinatie met
evidente gevoelsstoornissen. De oorzaak kan zowel liggen in de linker als in de rechter hemisfeer. Het soms gerapporteerde
gevoel van angst voor of boosheid jegens de “alien hand” komt vaker voor bij linkszijdige lesies. Over het onderliggende
anatomisch substraat is maar weinig bekend. Mogelijke verklaringen zijn dat het anterieure AHS wordt veroorzaakt door
de klassieke disconnectie theorie van de beide hemisferen en dat het posterieure AHS gebaseerd is op een verstoord
lichaamsschema en verstoring van de integratie van somatosensibele informatie.
In een literatuurstudie naar het AHS als gevolg van een herseninfarct of -bloeding werden de lokalisaties en klinische
symptomen van 25 patiënten op een rij gezet (zie Tabel 1 en Tabel 2).3 18 patiënten hadden een lesie in de rechter
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hemisfeer en 7 in de linker hemisfeer. Bij 14 patiënten was het corpus callosum aangedaan, de gyrus cinguli bij 4 patiënten
en de rechter thalamus bij 5 patiënten. Interessant is dat het zogenaamde “alien hand sign” (het gevoel dat de hand niet
tot de patiënt behoort en waar het syndroom zijn naam aan ontleent) werd gerapporteerd door slechts 8 patiënten.
De prognose van een AHS na een herseninfarct of –bloeding is sterk variabel. De symptomen kunnen enkele dagen maar
ook vele maanden aanhouden. Over de effectiviteit van behandelingen is weinig bekend. Behandeling met visuele feedback
therapie en sensore stimulatie therapie zouden een positief effect kunnen hebben op het AHS bij lesies in de rechter
hemisfeer. De angst en boosheid die het gevolg kan zijn van lesies in de linker hemisfeer kunnen gebaad zijn bij cognitieve
gedragstherapie. Over het algemeen wordt gesteld dat de prognose van rechts hemisferische AHS beter is dan dat van de
links hemisferische variant.

Les
Het alien hand syndrome is een heterogeen klinisch syndroom waarbij de specifieke symptomatologie kan helpen bij de
lokalisatie van de oorzakelijke lesie. Denk bij een acuut ontstaan posterieur AHS aan een thalamusinfarct als oorzaak
hiervan.
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Beste Peter,
Als docent was jij voor mij tijdens mijn studie al een grote inspirator. Jouw bevlogen stijl van college geven
wekte mijn interesse in de neurologie. Toen ik als AIOS neurochirurgie mijn stage neurologie kwam doen, liet jij
mij inzien dat mijn toekomst in de neurologie zou liggen. Als gepassioneerd opleider leerde je mij en vele
anderen tijdens de patiëntendemonstraties en bedside teaching de fijne kneepjes van het lokaliseren, klinisch
redeneren en het heel goed kijken naar de patiënt. Als medisch leider avant la lettre zorgde jij er samen met de
andere Peter voor dat er rust was binnen de afdeling. Als coach speelde jij een onmisbare rol in de laatste jaren
van mijn opleiding, waarin wij samen plannen maakten voor mijn carrière als vasculair neuroloog. Als
kamergenoot hielp jij mij die plannen te verwezenlijken en kon ik te allen tijde terugvallen op jouw ervaring en
profiteren van je nuttige adviezen. Peter, ik ben je dankbaar voor alles wat ik van je heb mogen leren en voor de
kansen die je mij geboden hebt. Ik wens jou, samen met Adrie en je (klein)kinderen, alle goeds toe voor de
toekomst.
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CRPS-klachten proberen te verklaren
Carola Martin
Tijdens mijn opleiding was er nog geen medische verklaring voor CRPS en werd er op de poli vooral gedacht aan
functionele klachten. Ik zie hier nu veel patiënten mee. Daarom heb ik juist voor deze casus gekozen.

Ziektegeschiedenis
Een 43-jarige vrouw wordt door de huisarts verwezen in verband met sinds 4 jaar bestaande ernstige pijn in haar
rechterhand. Ze is toentertijd voor een carpale tunnel syndroom geopereerd. Hierna had zij last van wisselend aanwezige
rood/blauw verkleuring van de huid, allodynie met oedeem tot halverwege de onderarm. In het begin waren de klachten
erger. Ze is bij meerdere specialisten geweest, maar er werd geen duidelijke diagnose gesteld. Bij neurologisch onderzoek
zien we een wat sombere vrouw, helder en alert, verder geen afwijkingen, behalve dat de proef van Barré matig is uit te
voeren door pijn in de rechterhand. De kracht is proximaal 5/5, pols- en vingerflexie 5-/5, opponens pollicis 4+/5. Reflexen
zijn symmetrisch en normaal opwekbaar. Er is een hyperpathie van hand en onderarm, verminderde punt-kopdiscriminatie
met iets verminderd gevoel op duimmuis, verdere modaliteiten intact. Tijdens het onderzoek verkleurt de huid wat roder
met gering oedeem.
Differentiaal diagnostisch: autonome dysregulatie, CPRS type 2 of uitgedoofd, CTS of functionele neurologische klachten.
De conclusie is dat patiënte niet voldoet aan de International Association for the Study of Pain (IASP) criteria, waarschijnlijk
gaat het om een uitgedoofd CRPS.

Bespreking
Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) is een posttraumatische of na chirurgie optredende aandoening die wordt
gekarakteriseerd door een niet naar dermatoom verdeelde, aanhoudende ernstige pijn in het aangedane ledemaat met
sensorische (hyperesthesie of allodynie), vasomotorische (huidkleur), sudomotore (zweten/oedeem) en trofische
stoornissen. Het komt voor bij 5,5 tot 26,2 per 100.000 persoonsjaren, bij vrouwen 3 tot 4 keer vaker dan bij mannen, en
vooral tussen het 60e en 70e levensjaar. Herstel is moeilijk te voorspellen, mogelijk ongeveer 74% in het eerste jaar tot 36%
na zes jaar.
De diagnose wordt gesteld aan de hand van de criteria van de reeds genoemde IASP. CRPS wordt ingedeeld in CRPS type I
waarbij geen zenuwletsel aantoonbaar is en CRPS type II waarbij sprake is van zenuwletsel. Hierbij wordt geen verschil
gezien in de klinische presentatie of behandeling. CRPS heeft een uitgebreide DD van neuropathische pijn-syndromen,
myofasciale pijnsyndromen, ontsteking, vaatziekten en psychische stoornissen.
CRPS treedt meestal op na een trauma of operatie en dan is er sprake van heftige pijn in een doorgaans handschoen- of
kousvormig patroon. Naast de heftige pijn ziet men vaak een dikke, oedemateuze hand of voet met een warme roodverkleurde huid. Later kan er zeer weinig afwijkends worden gezien, behoudens de heftige pijnklachten.
Er is bij aanraken vaak een pijnlijke (hyperesthesie) en niet-pijnlijke reactie op prikkels (allodynie). Er zijn klachten van een
veranderde huidtemperatuur, huidskleur, zweten en oedeem, tremor en dystonie en van verandering in haar- en
nagelgroei. Er bestaat een warme (meestal acute), intermediaire en koude CRPS variant.
De pathofysiologie van CRPS is nog steeds niet bekend, perifere en centrale mechanismen spelen een rol bij de initiatie en
het onderhouden van de CRPS-symptomen. In de acute fase lijkt er klinisch een op hol geslagen ontsteking gaande te zijn.
De intermediaire markers van ontsteking, zoals C-reactief proteïne, witte bloedcellen, interleukine 6 (IL-6) en
erytrocytensedimenten zijn echter niet verhoogd. Echter bij recente studies wordt in het huidvocht verhoogde proinflammatoire cytokines (IL-6, tumor necrosis factor alpha (TNF-a)) gezien. Pro-inflammatoire cytokines zijn mogelijk
verbonden aan perifere nociceptoren-activatie en sensitisatie, wat de symptomen zoals pijn en hyperalgesie kan verklaren.
Neurogene vasodilatatie van arteriolen en plasma eiwit extravasatie met calcitonine-gen-gerelateerd peptide (CGRP) en
substance-P (SP) verklaren roodheid, oedeem en zweten. Daarbij wordt een abnormale pijnsensatie zoals allodynie

12

verklaard door microvasculair ischemie-reperfusie letsel. Ook worden tekenen van dunne vezel-neuropathie gevonden met
neuropathische pijn en trofische en vasomotore dysfunctie.
Uit onderzoek blijkt dat psychologische factoren niet de oorzaak van CRPS zijn, wel kunnen zij klachten onderhouden. Bij
CRPS ontstaan centrale processen met corticale reorganisatie waardoor er verandering van pijnverwerking kan optreden.
Op MRI-onderzoek is in de somato-sensorische (S1) cortex en de motorische cortex verandering zichtbaar gecorreleerd aan
intensiteit van pijn en hyperalgesie.
Effectieve behandeling is beperkt mogelijk. Met name fysieke revalidatie en fysiotherapie kunnen de pijn verminderen en
de functie verbeteren. Hiernaast kan medicatie worden gestart. Bij inflammatie kan gestart worden met anti-inflammatoire
medicatie (dimethyl sulphoxide of acetylcysteïne), maar immunomodulerende medicatie (bisphosphonates) kan ook
effectief zijn. Bij vasomotore verstoring waardoor ‘koude’ CRPS ontstaat kan gedacht worden aan kortdurende behandeling
met een calcium kanaal blokker of alpha-sympathische blokker of phosphdiesterase-5 remmer. Verder aandacht is nodig
voor pijnbestrijding met bijvoorbeeld gabapentine voor de neuropathische pijncomponent. Hierbij aandacht voor de
psychologische problematiek van acceptatie, chronisch pijngedrag en depressie. Voor invasieve behandeling wordt
geadviseerd geen sympathicus-blokkades te geven. Spinal cord stimulation kan worden overwogen bij therapieresistente
patiënten die niet reageren op medicatie of revalidatie. Dit kan niet alleen op de pijn maar ook het somatosensore systeem
en vasomotore veranderingen effect hebben. Voor de (secundaire) preventie helpt mogelijk paracetamol 500 mg, voor 4550 dagen na een trauma of operatie.

Les
Er zijn nog geen klinische testen voor CRPS. De klachten kunnen nu wel beter worden verklaard. Binnen de neurologie is er
nog altijd, en vaak onterecht, twijfel over de aard en ontstaan van CRPS.
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Beste Peter,
Ik weet niet wat ik moet schrijven. Ik kan me geen ding voorstellen wat jij niet hebt gedaan of geregeld voor de
afdeling. Tijdens mijn opleiding heb ik veel van de geleerd. Doordat ik op de pijngeneeskunde ben gaan werken
zag ik je minder. Waar ik zeker ook altijd van heb kunnen genieten is dat jij tijdens de patiëntendemonstratie
voor het bord stond. ‘Centraal of perifeer’, that’s the question. Ik wil je heel veel plezier wensen in de
verandering van je leven. Heel veel dank.
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Stroke-like episodes bij Sturge-Weber Syndroom
Coriene Catsman
Stroke is op de kinderleeftijd relatief zeldzaam en heeft vaak een andere onderliggende oorzaak als bij
volwassenen. Dat kinderen met vasculaire syndromen ook cerebrale complicaties kunnen krijgen was wel
bekend, maar structureel onderzoek hiernaar en behandeling was in Nederland niet aanwezig. In 2015 zijn we
in het Sophia begonnen om de kennis ten aanzien van het Sturge-Weber Syndroom te concentreren. Zie deze
demo samen met Saloua Akoudad. Doel is natuurlijk om de progressie van deze vasculaire aandoening te
voorkomen en daarmee de ernstige chronisch progressieve neurologische complicaties. Het is een zeldzame
aandoening en tot nu toe hebben we ongeveer 70% van de kinderen met SWS in follow up en concentreren we
ons voorlopig op een betrouwbare vroege diagnose. We zijn aangehaakt aan het Europese SWS-netwerk vanuit
het ERN Rare diseases en zijn er plannen voor een internationale studie naar preventieve maatregelen. Kortom,
een van de dingen die ik wel van jou geleerd heb is dat zorgvuldig koesteren van de internationale contacten
kan leiden tot een zeer vruchtbare samenwerking. In een neurologisch sub specialisme waar vooral
aandoeningen worden bestudeerd met kleine getallen vooral belangrijk.

Ziektegeschiedenis
Een jongen van 17 jaar – bekend met Sturge-Weber Syndroom (SWS) met bijkomend piramidaal syndroom rechts,
ontwikkelingsachterstand en symptomatische focale epilepsie, bezocht de SEH in juli 2016 na een epileptische aanval, die
bestond uit trekkingen aan de rechterarm en het rechterbeen. Hij was niet buiten bewustzijn geweest, maar had nadien
veel hoofdpijn. Een half uur later werd hij suffer en kon niet meer praten. Hij gromde alleen. Dit verbeterde enigszins maar
hij herstelde niet zoals normaal tot zijn oude functioneren. Daarbij bewoog hij de
rechterkant nog steeds niet. Zijn anti-epileptica (valproïnezuur 2dd 1260 mg;
levetiracetam 2dd 1500 mg; clobazam 10 mg a.n.; lamotrigine 2dd 175 mg;
midazolam neusspray zo nodig) had hij goed ingenomen. Hij was niet ziek geweest
en er waren geen slaapproblemen. Dit beloop had hij bij eerdere aanvallen zo nooit
gehad. Bij neurologisch onderzoek op de SEH was er het bekende hemangioom
links in distributiegebied nV1 en nV2, E3M6V4-5. Hij oogde traag en suf. Geen
trekkingen. PR 2+/2+, OBM komt overal, geen diplopie, geen nystagmus. Kracht:
biceps 4/5, triceps 4/5, knijpkracht 3/5, ileopsoas 3-4/5, voetheffers 0/5.
Differentiaal diagnostisch werd gedacht aan een post-ictale parese, bloeding,
ischemie, stroke-like episode bij Sturge-Weber syndroom, hemiplegische migraine.
Bij aanvullend onderzoek liet het lab geen afwijkingen zien en een therapeutische
valproïnezuur spiegel. Op de CT-hersenen afwijkingen in het kader van SWS in
essentie ongewijzigd (Afbeelding 6). Geen bloed of ischemie. De MRI hersenen 2 Afbeelding 6 CT-cerebrum met verkalkt
dagen later is ongewijzigd ten opzichte van een eerdere MRI met afwijkingen angioom parieto-occipitaal links.
passend bij SWS. Geen aanwijzingen voor recente ischemie. Een standaard EEG
toonde in de linker hemisfeer een bekend vertraagd achtergrondpatroon. Geen epileptiforme activiteiten geen nonconvulsieve status epilepticus.
We concludeerden dat er sprake was van een “stroke-like episode” gezien atypisch beloop post-ictale fase en initieel
toename hemiparese rechts en afwezigheid epileptiforme activiteit EEG. Na 1 week verbeterde de kracht tot het oude
niveau; aan de arm proximaal en distaal 4+/ 5, knijpen 5-/5, benen: proximaal en distaal 5-/5.

Bespreking
SWS is een zeldzame neurocutane aandoening gekenmerkt door leptomeningeale en cutane angiomen (vooral in het gelaat
in de n.V1-2 regio) door een mutatie in het GNAQ gen op chromosoom 9q21. Dit veroorzaakt oculaire afwijkingen
(glaucoom), refractaire focale epilepsie, hemiparese, hemianopsie en mentale retardatie.1 Stroke-like episodes ook wel
“transient focal deficits” genoemd zijn een redelijk frequente complicatie bij SWS en worden gedefinieerd als een acute en
langdurige unilaterale lichaamszwakte met of zonder epileptische insulten.2 De klinische presentatie kan verklaard worden
vanuit een post-ictaal beeld of vanuit een ischemisch vasculair event. Het onderscheid is vaak lastig te maken maar wel van
14

belang gezien de therapeutische consequenties. Insulten bij het SWS treden op als gevolg van neuronale dysfunctie bij
bekende onderliggende “critical perfusion” van het hersenweefsel ter plekke van het angioom en verkalkende angiomen.
Door veneuze stase bij de vasculaire afwijkingen ontstaat er hypoperfusie. Intermitterende episodes met toename van
verslechteringen van de veneuze afvloed kan leiden tot stroke-like episodes of recidiverende tromboseringen met acute
strokes. Het gevaar van een vicieuze cirkel ligt op de loer wanneer moeilijk behandelbare epilepsie optreedt in een reeds
relatief marginaal geperfundeerd brein dat niet in staat is om de toegenomen metabole vraag tegemoet te komen.3, 4
Stroke-like episodes bij SWS kunnen ook optreden na een relatief licht schedeltrauma. De parese herstelt meestal
grotendeels in enkele weken, echter vaak niet helemaal tot het eerder niveau. Bij een stroke-like episode treedt er meestal
een focale motore of visuele deficiëntie op in de vorm van een (sub) acute (verslechtering van reeds bestaande) hemiparese
of hemianopsie. De focale uitvalsverschijnselen kunnen toenemen in uren tot soms dagen. Vaak gaan focale klachten
gepaard met ernstige hoofdpijn, misselijkheid en braken. Positieve verschijnselen kunnen optreden maar zijn direct
maximaal en treden op in het paretisch aangedane lichaamsdeel.4
De kliniek i.c.m. een EEG gedurende de aanval geven de belangrijkste aanwijzingen voor het onderscheid tussen post-ictale
parese en parese als gevolg van ischemie. Persisterende (progressieve) hemiplegie zonder positieve verschijnselen (of
positieve verschijnselen die direct maximaal zijn in het paretische lichaamsdeel) met een negatief ictaal EEG pleit voor een
stroke-like episode.4 Het nut van diffusie gewogen MRI opnames is beperkt waardevol gebleken in het onderscheiden van
een stroke-like episode en post-ictale Toddse parese gezien zowel in acute focale cerebrale ischemie als epilepsie (m.n.
status epilepticus) afwijkingen kunnen optreden passend bij diffusie restrictie.4, 5 In beide gevallen verdwijnen de MRI
afwijkingen in de opvolgende dagen tot weken. Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) heeft mogelijk een
toegevoegde waarde in het detecteren van een veranderd cerebrale perfusie in SWS maar er is nooit onderzocht of het
toevoegt in het onderscheiden van perfusie verandering t.g.v. epilepsie en ischemie. 5
De behandeling met aspirine is niet in trials onderzocht. In een observationele studie van 14 patiënten werd een reductie
gezien van 65% in stroke-like episode na dosis aspirine van 2-3 mg/kg/dag in vergelijking tot geen inname.6 Een andere
studie (n=26) toonde aan dat patiënten met stroke-like episodes per maand minder aanvallen hadden na het starten van
een lage dosis aspirine (gemiddeld van 1.1 stroke-like episode per maand naar 0.3 per maand bij aspirine dosis van
gemiddeld 3.7mg/kg/dag, SD 2.3).7 In deze studie werd tevens aangetoond dat het innemen van aspirine ook een gunstig
effect had op de aanvalsfrequentie van epilepsie na 1 jaar gebruik (n= 19 patienten waarvan start datum van aspirine
bekend was, mediane afnamen insulten van 3 naar 1/maand). Bijwerkingen werden door 50% van de patiëntenpopulatie
gerapporteerd en omvatten toename van blauwe plekken, bloedneuzen en tandvleesbloedingen. De risk-benefit ratio voor
het gebruik van aspirine in SWS is hedendaags niet bekend. Resultaten uit case series suggereren een positief effect op
zowel stroke-like episodes als insult frequentie. De International Pediatric Stroke Study group adviseert daarom het gebruik
van aspirine in patiënten met een persisterende hemiplegie bij een EEG dat geen aanwijzingen toont voor epilepsie.

Les
Het onderscheiden van een post-ictale parese en ischemische parese in patiënten met SWS is een uitdaging. Een ictale EEG
is nuttig ter differentiatie. Pragmatisch worden SWS-patiënten behandeld met onderhoud acetylsalicylzuur (advies IPSS).
Om stroke-like episodes te voorkomen bij SWS is goede epilepsie controle essentieel. SWS patiënten moeten zich (nog
meer dan anderen) beschermen tegen (licht) schedelhersenletsel om stroke-like episodes te voorkomen. Tot slot: In het
Sophia bestaat een SWS-expertise centrum binnen de ENCORE groep.
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Beste Peter,
We lezen 1982. Ik was nog geen jaar opleidingsassistent bij professor Staal in Dijkzigt toen jij arriveerde op de
afdeling. Alle assistenten begonnen hun carrière destijds op de Neurologie op 6 Noord-IC. IC was een wat groot
woord voor dit waakzaaltje, maar omdat er zojuist twee beademingsapparaten waren geïnstalleerd meende
men dat het deze naam toch wel verdiende. Onder de vleugels van Nelie, de hoofdzuster werd er alles aan
gedaan om ons klaar te stomen voor de dienst. Belangrijkste was dat de assistent enig idee had hoe de
beademing werkte, een status epilepticus kon worden gecoupeerd zonder steeds gesouffleerd te hoeven
worden door de verpleging en de contra-indicaties voor een LP goed
er in zaten. Overigens kwam het er meestal in de praktijk op neer dat
de verpleging belde om medicatie voor te schrijven waar patiënten
een beetje rustig van werden. De pijnstilling regelden ze zelf wel.
Acuut was relatief; patiënten met een herseninfarct werden
opgenomen, geobserveerd (zorgvuldig documenteren!) en verzorgd.
Patiënten met een bloeding vooral gemonitord om eventueel een
neurochirurgische indicatie niet te missen. De patiënten met een SAB
bleven 12 dagen wachten voor ze veilig geopereerd konden worden.
De mortaliteit voordat ze hieraan toe waren, was dan ook heel hoog!
Al bij je eerste grote visite op de IC maakte je een verpletterende
Afbeelding 7 Staf Neurologie 1994 op het
indruk door het bestaande beleid bij de IC patiënten ter discussie te
bordes van het Academisch Ziekenhuis
stellen en suggesties te doen hoe het misschien beter kon.
Dijkzigt.
Hoofdschuddend kwam Staal daarna om stipt half elf de
colloquiumzaal binnen voor de (voor staf en assistenten van de kliniek) verplichte koffie pauze en verhaalde
over deze ongekende gebeurtenis. Hij voegde er wel aan toe dat hij dacht dat je misschien wel gelijk had en dat
het verder onderzoeken hiervan maar snel van start moest gaan. Wij, je collega-assistenten vonden het maar
uitermate vreemd, dat een nieuwkomer zo hard van stapel liep. De tijd heeft geleerd dat dat volledig onterecht
was en je voortvarendheid, verve en enthousiasme het vak, en daarvan het vasculaire deel aanzienlijk verder
heeft gebracht. Zoals je Staal overtuigde op je bekende vriendelijke doch besliste manier heb je in de loop van je
carrière velen overtuigd van het praktisch nut van je onderzoeksbevindingen, nieuwe ideeën en beleid. We
werden allebei staflid en hebben onze afdeling van een afdeling Neurologie met een ieniemienie staf zien
groeien tot de huidige proporties. Ik ben er trots op om daar deel van te hebben uitgemaakt.
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Eyelid-apraxia
Diederik Dippel
Deze demonstratie uit 2003 heb ik gekozen, omdat deze patiënt invaliderende symptomen had die niet altijd
goed worden opgemerkt, begrepen en op waarde geschat. Het is een bewerking van een demonstratie met
Mark Kuijf.

Ziektegeschiedenis
Een 94-jarige vrouw is opgenomen in verband met een herseninfarct. Zij is een uur na het begin van haar verschijnselen
thuis gevonden, liggend op de vloer. Zij heeft hypertensie en wordt hiervoor behandeld. Haar bloeddruk is nu ook hoog,
180/77 mm Hg met een rustige regulaire pols. Bij neurologisch onderzoek is zij wakker en voert enkele eenvoudige
opdrachten uit. Zij spreekt onduidelijk. We constateren een homonieme hemianopsie, en een centrale facialisparese links.
De ogen zijn gesloten, patiënte kan deze niet zelf openen. Zij ontkent niets te zien. Na het handmatig openen van de
oogleden blijken de oogbollen beide naar rechts te zijn gedraaid. Bij de proef van Barré zakt de rechterarm bij herhaling al
na enkele seconden naar beneden. Er is een paralyse van de linkerarm, een parese van het linkerbeen, en een verminderde
tast- en pijnzin van de linker lichaamshelft. Desgevraagd kan zij haar linkerarm niet vinden. De reflexen zijn links hoger dan
rechts met een VZR links volgens Babinski. Het ECG toont een sinusritme en het oriënterend bloedonderzoek is normaal.
De vroege eerste CT-schedel toont geen afwijkingen, maar op de CT-scan van 6 dagen later zien we een groot infarct in het
totale stroomgebied van de arteria cerebri media rechts. Vooral in de eerste dagen na opname valt op dat patiënte haar
ogen niet zelf kan openen. Zij houdt zelfs vol dat zij de ogen open heeft terwijl ze in feite gesloten zijn. Deze “eye-lid
apraxia”, gepaard gaande met “motor impersistence” verbeterde in de loop van enkele weken.

Bespreking
Eyelid-apraxia kent twee vormen: meest voorkomend is het onvermogen om de ogen te sluiten en gesloten te houden, veel
minder vaak komt voor het geïsoleerde onvermogen om de ogen te openen. In een serie van bijna 200 patiënten met een
hemisferale stroke wordt één patiënt beschreven met het laatste, en 25 met het eerste.1 Vermoedelijk is er een verband
met zogenaamde motor-impersistence, het onvermogen om een taak, zoals het uitsteken van de tong, uitstrekken van de
arm, langer dan enkele seconden vol te houden, zonder dat dit verklaard wordt door een parese, sensibiliteitsstoornis of
een extrapiramidale bewegingsstoornis. De ene patiënt uit de serie, kon eerst -net als onze patiënt- de ogen niet openen
en ontkende dat zij gesloten waren. Na acht dagen gingen de ogen open, maar kon de patiënt ze niet meer dicht doen.
Meestal betreft het patiënten met een (corticaal-pariëtale) lesie van de rechter hemisfeer, in het stroomgebied van de
arteria cerebri media. Het ontkennen van de stoornis kan worden opgevat als een vorm van anosognosie, hetgeen we ook
vaker zien bij lesies van de rechterhemisfeer.
Het is de vraag of de term “eyelid-apraxia” wel zo gelukkig is gekozen. Apraxie in strikte zin is een stoornis van het
willekeurig handelen, waarbij gebaren, of sequenties van handelingen niet kunnen worden uitgevoerd. De stoornis mag
niet verklaarbaar zijn door een piramidale of extra-piramidale stoornis, dan wel door ataxie of een stoornis van het gevoel.
Bij ideomotore apraxie kunnen eenvoudige gebaren of handelingen niet worden verricht, en bij ideatoire apraxie lukt het
niet een geïntendeerde reeks van handelingen, zoals een eitje bakken of koffiezetten, goed te voltooien. Bij “eyelid-apraxia”
is in het geheel geen geïntendeerde beweging van de oogleden mogelijk, bovendien is er een betere verklaring dan apraxie.2
Motor impersistence is het onvermogen bepaalde taken voor een langere periode vol te houden.3 Het werd voor het eerst
beschreven door Fisher in 1956 en is een klinisch relevant fenomeen omdat het is geassocieerd met een slechtere
functionele uitkomst na een herseninfarct. Vaak is motor impersistence het meest duidelijk aanwezig in de gelaatsmotoriek.
Voorbeelden zijn het niet kunnen volhouden van het open of gesloten houden van de ogen, het open houden van de mond
of het uitgestoken houden van de tong. Belangrijk is daarbij dat de patiënt zich niet bewust is van dit onvermogen. Motor
impersistence wordt soms niet herkend, maar het is wel een van de redenen waarom revalideren van een patiënt met een
ernstige lesie van de rechterhemisfeer wordt bemoeilijkt. Andere typische corticale functiestoornissen bij een rechter-
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hemisfeer lesie zijn het neglect of verwaarlozing van de helft van het lichaam of van het gezichtsveld, en het visuele of
tactiele extinctiefenomeen.2
De lokalisatie van motor impersistence is punt van discussie geweest maar er zijn momenteel veel aanwijzingen dat deze
gekoppeld is aan de niet dominante hemisfeer.4 Bij 2/3 van de patiënten uit de serie van Renzi waren de verschijnselen van
motor impersistence (inclusief de eyelid-apraxia na 3 weken tot 3 maanden verdwenen.1
Een andere vorm van “apraxie” die volgens Sakai altijd deel uitmaakt van het motor-impersistence syndroom is de
simultanapraxie.5 Simultanapraxie is het niet kunnen uitvoeren van twee verschillende taken tegelijkertijd. In de studie van
Sakai werd patiënten met een lesie van de rechter hemisfeer gevraagd om hun ogen te sluiten en hun tong uit te steken,
eerst na elkaar, daarna tegelijkertijd. Bij degenen die dit niet konden waren area 6 en 8 van Brodman altijd betrokken, bij
de patiënten met een rechter-hemisfeerinfarct die dit wel konden, juist niet.

Les
“Eyelid-apraxia” kan vaak in combinatie met motor impersistence voorkomen bij pariëtale lesies in de rechter hemisfeer.
Net als andere corticale functiestoornissen is het belangrijk om te onderkennen, in verband met het bemoeilijken van de
revalidatie en de associatie met andere corticale functiestoornissen.
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Beste Peter,
Van jou heb ik geleerd nauwkeurig naar patiënten te kijken omdat deze merkwaardige symptomen van groot
belang kunnen zijn. Nu zou deze patiënt onmiddellijk bij opname een CT-angiografie en perfusie CT hebben
ondergaan. Gezien haar ernstige uitvalsverschijnselen verwacht ik dat zij voor endovasculaire trombectomie in
aanmerking zou zijn gekomen, met een aanzienlijk betere kans op herstel dan in 2003. Het is fantastisch dat we
als groep daaraan hebben kunnen bijdragen. Dank voor al je wijze adviezen die ik prompt van je kreeg als ik er
om vroeg, en vooral voor je hulp en steun bij het onderzoek naar de acute behandeling van het herseninfarct. Ik
zal daar nog vaak met enige weemoed aan terugdenken.

20

Een diffuus verdikte zenuw
Dirk Straver
Eén van de ontwikkelingen in de neurologie van de afgelopen jaren is het toenemend gebruik van echografie
voor de beoordeling van de perifere zenuw en plexus brachialis. In deze casus waren de bevindingen van de
echo snel richtinggevend, al bleek het stellen van de diagnose toch niet eenvoudig.

Ziektegeschiedenis
In januari 2017 wordt een 50-jarige man gezien vanwege een stekende pijn aan digiti I-III links, enigszins wisselend over de
dag. Dit speelt al een jaar en naast de pijn neemt ook de kracht in de hand en het gevoel in duim en wijsvinger geleidelijk
af. De klachten zijn ontstaan na excisie van een wrat aan digitus III, waarbij ook een huidtransplantaat afkomstig van de
onderarm is gebruikt. Een CTS operatie gaf geen verbetering.
De voorgeschiedenis vermeldt tweemaal een niertransplantatie, in 1976 en 2012, vanwege een obstructieve uropathie,
deviatie volgens Bricker, hypertensie en hyperparathyreoïdie. Patiënt gebruikt mycofenolaatmofetil, tacrolimus,
amlodipine en pijnstilling, waaronder opiaten. Hij wordt beperkt door de pijn en het functieverlies, hoewel bezigheden
zoals vrijwilligerswerk bij een bouwmarkt wel juist voor wat afleiding kunnen zorgen.
Bij onderzoek zijn er alleen afwijkingen aan de aangedane linkerarm. De hele arm is dunner dan rechts, maar met name de
onderarm en duimmuis zijn atrofisch. Er is zwakte van de m flexor pollicis longus en m flexor digitorum superficialis, MRC
graad 2. De tastzin en scherp-stomp differentiatie aan digiti I-III zijn verminderd.
De afwijkingen kunnen worden gelokaliseerd in de n.
medianus, specifieker als een n. interosseus anterior
syndroom naast een CTS of een meer proximale
medianopathie. Differentiaal diagnostisch wordt lokale
compressie, een inflammatoire neuropathie of een
neoplasma uitgaande van de zenuw zelf overwogen. Een
EMG toont afwezige n. medianus SNAPs, vertraagde
motorische geleiding van de n. medianus in de bovenarm
en de- en reïnnervatie verschijnselen van de m. pronator
teres, m. flexor carpi radialis en m. flexor digitorum
profundus. De bevindingen passen meest bij een
medianopathie ter hoogte van de bovenarm. Bij het
onderzoek valt op dat aanraking en druk over het traject
van de n. medianus in dit traject erg pijnlijk was. Bij
zenuwechografie wordt een sterk afwijkende n. medianus
gezien van oksel tot pols, met multifocale verdikkingen
van waarschijnlijk meerdere fascikels (Afbeelding 8).
Andere armzenuwen tonen geen afwijkingen. Deze
bevindingen wijzen dus op aandoening van de linker n. Afbeelding 8 Echografie n. medianus links. Transversale opname
medianus, die kan worden verklaard door inflammatie of distale onderarm. Referentiewaarde doorsnede <= 0.09 cm2.
een neoplasma.
In de daaropvolgende maanden neemt de uitval en pijn geleidelijk toe. Aanvullend onderzoek in de vorm van een MRI en
PET-CT toont een fusiforme tumor met verhoogde metabole activiteit uitgaande van de n. medianus ter hoogte van de
oksel. Een echogeleide punctie hiervan levert geen diagnose op, enkel een chronisch en actief ontstekings-beeld. In
november ontstaat een ontsteking van digitus III links, uiteindelijk wordt deze vinger deels geamputeerd. Pathologisch
onderzoek toont een plaveiselcelcarcinoom. Een herhaalde MRI-scan van de plexus toont een toename van de axillaire
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afwijking en na een herhaald niet-conclusief echogeleid biopt wordt uiteindelijk in een open biopt van de plexuslesie een
perineuraal groeiend plaveiselcelcarcinoom gezien.

Bespreking
Het plaveiselcelcarcinoom van de huid is een van de meest voorkomende vormen van kanker met risico op metastasering.
Immuun-gecompromitteerde patiënten hebben een verhoogd risico op het optreden en het metastaseren hiervan. In 5%
van de carcinomen is er perineurale invasie van de tumor en kan de tumor langs deze weg metastaseren.1 Perineurale
invasie is het meest beschreven vanuit hoofd en nek naar hersenzenuwen, maar er zijn ook enkele casus in de literatuur
van perineurale metastasering van een PCC van de hand of arm naar de plexus brachialis.2
Ongeveer 35% van de patiënten met perineurale invasie van een PCC heeft ter plekke symptomen als pijn, paresthesieën
of zwakte. De behandeling van een PCC met perineurale invasie bestaat uit Moh’s chirurgie met ruime marges, met
eventueel adjuvante radiotherapie, om verdere perineurale uitbreiding te voorkomen.3,4

Les
Perineurale invasie is een weinig voorkomende wijze van metastasering van plaveiselcelcarcinomen maar moet overwogen
worden bij patiënten met een pijnlijke (mono)neuropathie en een huidlesie in het betreffende verzorgingsgebied.
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Beste Peter,
Wat past het mooi om op deze wijze stil te staan bij jouw afscheid van de afdeling. Voor mij, werkzaam op de
KNF, zag ik je vooral als ‘gastheer’ bij de patiëntendemonstraties. Ondanks alle ontwikkelingen in ons vakgebied
en veranderende inzichten wat betreft didactiek blijft deze vorm van onderwijs van grote waarde. Jouw
optreden hierbij en het niet aflatende enthousiasme in de aankondigingen ervan zullen me zeker bij blijven. Ik
wens je een heel gelukkige en mooie tijd toe!
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Voorbijgaande neurologische uitvalsverschijnselen bij ongemerkt
cannabisgebruik
Dorien Brouwer en Maaike Scheele
Aangezien leefstijlverandering na een herseninfarct onze speciale aandacht en interesse heeft zal deze casus
zich hierop richten.

Ziektegeschiedenis
Een vrouw van 54 jaar wordt op de spoedeisende hulp gezien in verband met tintelingen en een doof gevoel aan de
linkerzijde van haar lichaam en onduidelijke spraak. Ze is bekend met hypertensie en nierfunctiestoornissen. Haar
echtgenoot trof haar aan op de bank. Patiënte was om zich heen aan het slaan, moest af en toe kokhalzen, maar had niet
gebraakt. Ze zei 'bel 1-1-2', verder niets. Bij aankomst van de ambulance was er sprake van hypertensie (220/110 mmHg)
en was ze tachycard (100/min). Zij had geen koorts en een normaal glucose. Bij neurologisch onderzoek sprak patiënte niet,
maar het begrip leek intact. Patiënte bewoog alle ledematen niet op verzoek, maar spontaan symmetrisch zeer krachtig.
De pupillen waren isocoor en lichtreactief. Er was beiderzijds een dreigreflex aanwezig. Er was geen meningeale prikkeling.
De CT-scan toonde geen aanwijzingen voor een bloeding of recente ischemie. De toxscreen was positief voor
benzodiazepines en cannabis. Patiënte werd opgenomen op de afdeling Neurologie. Bij ontslag was zij vermoeid, sprak zij
traag en liep wankel. Bij controle op de polikliniek vertelde patiënte op de avond van de opname nasi gekookt te hebben
met vegetarische blokjes uit de vriezer. Zij had dit flink gekruid en opgebakken. Patiënte heeft na de opname thuis gecheckt
wat voor blokjes dit konden zijn. Echtgenoot bleek een stukje spacecake in de vriezer te hebben gehad, waarvan patiënte
niet wist dat het in huis was. Ze geeft aan één hap van de nasi te hebben gegeten, maar was wel een tijd bezig geweest met
de nasi bereiding. Wij concludeerden dat het ongemerkt gebruik van cannabis de oorzaak moet zijn geweest van haar
klachten.

Bespreking
Bij overmatig cannabisgebruik kunnen ernstige acute voorbijgaande uitvalsverschijnselen optreden. Tachycardie,
hypertensie, verhoogde ademhaling, nystagmus, ataxie, motore onrust en onduidelijke spraak kunnen voorkomen. Maar
ook cardiologische verschijnselen, coma en fatale afloop zijn beschreven.1 Waar marihuana bij inhalatie na 15 tot 30
minuten zijn piekeffect bereikt, treedt dit effect bij orale intake pas na 30 minuten tot 3 uur op. Dit effect kan tot 12 uur na
orale inname aanhouden.2 Behandeling kan plaatsvinden door geruststelling (bij milde klachten) of toediening van
benzodiazepines bij ernstige klachten. Gastro-intestinale decontaminatie met actieve kool wordt afgeraden bij orale
cannabis intake. Het effect van actieve kool is namelijk beperkt gezien het vertraagde effect van de cannabis.3 Deze patiënte
was zich niet bewust van haar cannabisgebruik. Het afnemen van een toxscreen bleek zinvol voor het stellen van de
diagnose. Bij de polikliniek controle na enkele weken gaf patiënte aan nog cognitieve klachten en vermoeidheid te ervaren,
waardoor zij haar werkzaamheden nog niet volledig kon hervatten. In de meeste studies blijken deze klachten reversibel4,
echter een systematische review en meta-analyse van 69 cross-sectionele studies van adolescenten en jongvolwassenen
toonden verminderd cognitief functioneren bij frequente cannabisgebruikers.5

Les
Wees bij een motorisch onrustige patiënt met neurologische klachten beducht op intoxicaties. Neem ondanks negatieve
anamnese voor intoxicaties een toxscreen af. Behandel cannabisintoxicatie door orale intake niet met actieve kool.
Cognitieve klachten kunnen voorkomen bij cannabisgebruik.
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Beste Peter,
Ik wil je erg bedanken voor het vertrouwen in mij en de kansen die ik daardoor heb gekregen. Ik heb de laatste
jaren enorm veel geleerd en altijd met veel plezier met je samengewerkt. Dank je wel voor alles!
Maaike
Beste Peter,
Jaren geleden schreef je in een boek dat je me gaf: ‘op een hele lange succesvolle samenwerking!’. Dat is wat
mij betreft gelukt. Ik wil je bedanken voor de mogelijkheden die je me hebt gegeven, voor je begeleiding, je
vertrouwen, steun, supervisie en kennisoverdracht. Ik zal je missen als promotor, als leermeester en als mens.
Een hele lange, succesvolle pensionering gewenst!
Dorien
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Hereditaire diffuse leuko-encefalopathie met axonale sferoïden
Dorine Siepman
Ik heb deze patiëntendemonstratie gekozen omdat de casus veel indruk op mij heeft gemaakt en het uiteindelijk
gelukt is om door middel van genetisch onderzoek en obductie een definitieve diagnose te stellen.

Ziektegeschiedenis
Ik zag deze 41-jarige vrouw met sinds 32-jarige leeftijd depressies en sinds 36-jarige leeftijd toenemende cognitieve
problemen waarbij zij het vuur aanliet en op haar werk rekenfouten ging maken. Zij ging geleidelijk steeds moeilijker lopen,
kreeg problemen met haar evenwicht en verminderde fijne motoriek. In de familie kwamen geen vergelijkbare
ziektebeelden voor.
Bij neurologisch onderzoek was sprake van bradyfrenie, moeite met het uitvoeren van complexe opdrachten, MMSE 15/30.
Er was een mimiekarm gelaat en positieve glabella. Lichte hypertonie van de linkerarm met een dysmetrie van de toptopproef links, hypertonie van beide benen (links meer dan rechts), verhoogde kniepeesreflex links en plantaire
voetzoolreflexen. Zij liep traag, voorovergebogen met een spastisch looppatroon.
Bij aanvullend onderzoek toonden de MRI-scans van de hersenen cerebrale atrofie toenemend in de tijd en toenemende,
deels concluderende witte-stof-afwijkingen, gelokaliseerd periventriculair en in de diepere witte stof, doorlopend tot in het
corpus callosum. Er was geen aankleuring na gadolinium. Er waren plekjes in de witte stof met diffusierestrictie. Een MRI
van het myelum en lumbaalpunctie toonden geen afwijkingen. Uitgebreid bloedonderzoek toonde geen metabole
afwijkingen, geen leukodystrofie, geen CADASIL, geen paraneoplastische antistoffen. De oogarts, cardioloog en
immunoloog vonden geen afwijkingen en geen aanknopingspunten voor een diagnose.
Consult prof. dr. M.S. van der Knaap (Amsterdam UMC, VUmc): “De afwijkingen passen niet bij een van de klassieke
leukodystrofieën. Daarbij worden confluerende en symmetrische afwijkingen gezien en foci met diffusierestrictie zijn zeer
ongebruikelijk. Bij vasculaire aandoeningen verwacht men ook kleine lesies in de basale kernen, thalami en hersenstam.
Patiënte heeft er geen. De gebiedjes van diffusierestrictie passen niet echt bij recente infarcering: een deel is namelijk
langdurig aanwezig en het splenium van het corpus callosum toont dit ook, hetgeen niet past bij ischemie. Het beeld zou
kunnen passen bij een Hereditaire diffuse leuko-encefalopathie met axonale sferoïden (HDLS). Bij deze diagnose past dat
de afwijkingen onregelmatig en deels multifocaal zijn. Daarbij passen ook de gebiedjes met diffusierestrictie en de
prominente atrofie.”
Bij genetisch onderzoek werd een mutatie in het CSF1R gen vastgesteld (c.2329C>T), die later bij meerdere patiënten is
beschreven en daarmee bevestigd pathogeen is. Bij patiënte was sprake van toenemende hypertonie, spasmen en
hoofdpijn. Tevens verdere cognitieve en motorische achteruitgang en uiteindelijk werd zij in de loop van vier jaar bedlegerig
en zij is overleden. Bij hersenobductie werd geconcludeerd dat er sprake was van frontale atrofie, een gedilateerd
ventrikelsysteem, dun corpus callosum, uitgebreide witte-stofafwijkingen met verlies van axonen en myeline en
aanwezigheid van axonale sferoïden. Deze bevindingen bevestigen de diagnose HDLS.

Bespreking
HDLS is een autosomaal dominante witte-stofziekte die voor het eerst beschreven werd in 1984. De klinische verschijnselen
bestaan uit persoonlijkheids- en gedragsveranderingen, depressie, dementie, parkinsonisme, executieve stoornissen,
insulten en motorische beperkingen (spasticiteit, loopproblemen, verminderde balans, dysartrie). Vrij recent is ontdekt dat
de ziekte wordt veroorzaakt door mutaties in het CSF1R gen (colony stimulating factor 1 receptor).
De eerste symptomen bij HDLS treden typisch rondom de leeftijd van 40 jaar op. Het fenotype en klinische beloop zijn
variabel en de ziekteduur varieert van 2-30 jaar van eerste symptomen tot overlijden. Vaak echter is er een snelle progressie
tot dementie en overlijden binnen 6 jaar. Vaak treden eerst psychiatrische verschijnselen/gedragsveranderingen op
(depressie, angst, irritatie, agressie) en cognitieve achteruitgang. Er zijn inmiddels echter meerdere case-reports waarbij de
ziekte begint met progressieve motorische verschijnselen en (ten onrechte) de diagnose primair progressieve MS (PPMS)
gesteld is. De diagnose HDLS is lastig te stellen en vaak worden op klinische gronden andere diagnosen gesteld: PPMS,
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fronto-temporale dementie, CADASIL, Alzheimer, vasculaire dementie of atypisch parkinsonisme. HDLS kan klinisch en
radiologisch erg lijken op PP MS. Beiden kunnen in de familie of sporadisch voorkomen en soms komen bij HDLS oligoclonale
banden voor.
HDLS is een autosomaal dominante aandoening maar er zijn de novo mutaties beschreven. Inmiddels zijn er meer dan 30
mutaties in het CSF1R gen ontdekt. Met de ontdekking van het CSF1R gen als oorzakelijk gen is het mogelijk geworden om
de diagnose HDLS in een vroege fase te stellen. CSF1R speelt een belangrijke rol bij de proliferatie en differentiatie van
microglia. Hierdoor wordt verondersteld dat microglia dysfunctie een belangrijke rol speelt in de pathogenese van HDLS.
De MRI toont witte-stofafwijkingen, vaak aanvankelijk focaal en asymmetrisch en later in het beloop meer confluerend en
symmetrisch. De hyperintense T2 afwijkingen bevinden zich met name in de periventriculaire, diepe en subcorticale
bifrontale of bifrontoparietale witte stof met betrokkenheid van het corpus callosum en corticospinale banen, centrale
atrofie en geen significante grijze-stof afwijkingen, geen hersenstamafwijkingen en geen aankleuring. Cerebellaire
pathologie is minimaal. Atrofie treedt met name op in gebieden met veel witte-stofafwijkingen. De U vezels zijn meestal
gespaard. Vaak is al relatief vroeg in het ziektebeloop sprake van atrofie van het corpus callosum. Bij HDLS wordt
diffusierestrictie beschreven met lage ADC-waarden. Soms blijft de diffusierestrictie lange tijd bestaan. De diffusierestrictie
zou veroorzaakt kunnen worden door hoge viscositeit en hoge concentratie van cellen. Pathologisch zijn axonale sferoïden
gevuld met neurofilamenten en organellen, hetgeen de diffusierestrictie zou kunnen veroorzaken.
Omdat zowel de klinische verschijnselen als de MRI-bevindingen niet specifiek zijn, was voordat het CSF1R gen bekend
werd een definitieve diagnose HDLS afhankelijk van de PA bevindingen via een hersenbiopt of na overlijden.
Neuropathologisch is sprake van uitgebreide leuko-encefalopathie met verlies van myeline en axonen en veel axonale
sferoïden (focale axonale zwelling) in de aangedane witte stof. De leuko-encefalopathie is meestal het ernstigst frontaal,
frontoparietaal en temporaal. De U vezels zijn relatief gespaard. Bij veel andere ziekten treden axonale sferoïden op maar
meestal in de grijze stof terwijl bij HDLS deze met name in de aangedane witte stof optreden. Er zijn geen
pathognomonische lesies die de diagnose absoluut bevestigen, maar de aanwezigheid van witte stof veranderingen met
neuroaxonale sferoïden bevestigden de diagnose HDLS.

Les
Overweeg een hereditaire diffuse leuko-encefalopathie met axonale sferoïden (HDLS) bij een verdenking op primair
progressieve MS en vroegoptredende cognitieve stoornissen, gedragsveranderingen en depressie.
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Beste Peter,
We hebben elkaar leren kennen in 1999. Ik heb me altijd erg gesteund gevoeld door jou. Eerst op de afdeling als
beginnende ANIOS, later als neuroloog. Door jouw enthousiaste en kundige leiding verliepen
patiëntendemonstraties naar wens. Ook jouw bedside teachings waren heel leerzaam. Je bent voor mij altijd
een voorbeeld geweest in de omgang met patiënten. We konden altijd bij jou terecht en je maakte altijd direct
tijd. Ik kan me onze afdeling nog niet voorstellen zonder jou en ik zal je erg missen. Ik wens je veel geluk en een
goede gezondheid, samen met je lieve Adrie.
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Acute flaccid myelitis (AFM)
Elke Jacobs
Deze casus heb ik uitgekozen, simpelweg omdat dit de enige casus is die ik zelf onder leiding van Peter heb
mogen presenteren.

Ziektegeschiedenis
Het meisje, met een blanco voorgeschiedenis, was bij binnenkomst sinds 2 dagen ziek, had koorts en voelde zich niet lekker.
Sinds 1 dag was er uitval van het linkerbeen, een volledige paralyse. Een dag later bewoog zij ook het rechterbeen een stuk
minder dan normaal. Hiernaast was zij steeds meer timide en minder levendig dan normaal. Moeder had het idee dat het
ieder uur slechter met haar gaat. Geen evidente pijnklachten. Bij het verschonen van de luier is er ook geen duidelijke pijn.
Eten en drinken gaat nog goed. Mictie verloopt normaal, dat wil zeggen dat er voldoende plasluiers zijn over de dag.
Bij het lichamelijk onderzoek zit het meisje rustig bij moeder op schoot en kijkt gericht, oogt helder. Onderneemt verder
niets, gaat niet spelen, pakt niets vast. Geen meningeale prikkeling, geen evidente radiculaire prikkeling. Huilt niet krachtig.
Geen afwijkingen bij hersenzenuwonderzoek. Geen spontane motoriek van de benen, links geen beweging na prikkeling,
rechts enkel minimale motoriek van de voet bij prikkeling. Beweegt beide armen spontaan, maar pakt speeltje boven het
hoofd trillend aan (passend bij paretische ataxie). Geen reactie bij prikkeling benen distaal van de knieën, sloeg wel met de
linkerarm. Reflexen APR en KPR beiderzijds niet opwekbaar, BRP symmetrisch normaal opwekbaar.
Bloedonderzoek: CRP is maximaal 70 mg/L geweest op dag 3. Liquoronderzoek: leukocyten 251 waarvan 241
mononucleaire cellen, totaal eiwit 0.31 g/L, glucose 3.4 mmol/L Virologie: neusspoelsel en feces positief voor enterovirus
D68 (middels PCR getest). Was bekend op dag 7. Negatief in liquor en bloed. Radiologie: geen afwijkingen op MRI-neuraxis,
ook niet op herhaalde MRI 1 week na ontstaan van de klachten. Het EMG, verricht op dag 7 (=8e dag na ontstaan van
spierzwakte) toont geen afwijkingen in de armen. In de benen is sprake van een axonale polyneuropathie, spontane
spiervezelactiviteit en zijn de SNAPs niet opwekbaar.

Bespreking
Nadat er in 2014 een uitbraak in Colorado is geweest van een acuut slappe paralyse van de extremiteiten heeft Center voor
Disease Control and Prevention (CDC) in 2015 de entiteit “acute flaccid myelitis (AFM)” geïntroduceerd. Het is een polioachtig neurologisch ziektebeeld waarbij er sprake is van inflammatie en destructie van de motore voorhoorncellen. Drie
criteria voor de diagnose zijn: acute, asymmetrische, multifocale spierzwakte van de extremiteiten, detectie van enterovirus
D68 (EV-D68) middels PCR in neusspoelsel, feces, bloed of liquor en grijze stof lesies op de MRI ≥ 1 segment. Als er geen
afwijkingen op de MRI zichtbaar zijn, maar er wel wordt voldaan aan de overige kenmerken is er sprake van “probable
AFM”.
De slappe paralyse wordt voorafgegaan door een prodromale fase van enkele dagen, waarbij er vaak sprake is van koorts,
respiratoire klachten en soms gastro-intestinale klachten. De parese is vaak snel progressief tot een paralyse in gemiddeld
2 dagen. De hersenzenuwen zijn vaak betrokken (60%) en er is meestal sprake van areflexie (80-87%). Het EV-D68 is meestal
te detecteren in een neusspoelsel/keelwat (98%) en veel minder vaak in het liquor (8%). In 77-90% van de gevallen is er
sprake van pleiocytose, gemiddeld 43-79/uL (0-664) en er kan een lichtverhoogd eiwitgehalte worden gevonden. De MRI
toont vaak een hyperintens centraal kanaal en soms hyperintensiteit dorsale deel van de medulla/pons. Bij het EMG ziet
men in 90% van de gevallen lage CMAPs en in 48% is er sprake van spontane spiervezelactiviteit. Veel patiënten zijn
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behandeld met IV immunoglobulines, maar daarnaast hebben veel patiënten ook intraveneuze steroïden gekregen. De
minderheid is ook behandeld middels plasmaferese.
De prognose is niet gunstig. 29% van de patiënten uit de USA heeft respiratoire ondersteuning nodig gehad en bij een
follow-up van 4-12 maanden heeft 89% van de patiënten een persisterende parese.

Les
Denk bij een “polio-achtig” beeld ook aan acute flaccid myelitis door EV-D68.
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Beste Peter,
Wat ontzettend jammer dat ik nog geen jaar als collega met je heb mogen werken en dat we, door het verschil
in subspecialisme, zo weinig contact hebben gehad. Dat vind ik zo jammer omdat ik op die korte momenten wel
erg genoten heb van jouw enorme enthousiasme en ontzettend vriendelijke en warme uitstraling. Hiernaast
heb je ook nog eens een vrijwel oneindige kennis van de neurologie. Het is jammer voor ons, de afdeling en het
ziekenhuis met haar patiënten dat jouw dienstjaren erop zitten. Maar de zeer welverdiende vrije tijd is je van
harte gegund. Geniet ervan!
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Hereditaire spastische paraparese
Esther Brusse
Bij het afscheid van Peter sta ik stil met een patiëntendemonstratie uit 2006, vrij aan het begin van mijn
loopbaan, over een van mijn favoriete onderwerpen: erfelijke neurologische aandoeningen en de rol van de
familie-anamnese. Met als memorabele ontknoping dat de patiënt zelf via het tv-programma “vermist” haar
familie had opgespoord.

Ziektegeschiedenis
Het betreft een vrouw van 46 jaar met in de voorgeschiedenis tot 1980 alcohol- en drugsmisbruik (heroïne, cocaïne) en een
appendectomie. Zij gebruikt als medicatie: tizanidine 6dd 5 mg, baclofen 4dd 20 mg, citalopram, clonazepam tot 2dd 1mg.
Nu geen intoxicaties. Zij vertelt toenemend moeite te hebben met lopen door zwakte en stijfheid in de benen. De klachten
bestaan al vele jaren, de beginleeftijd is niet helemaal duidelijk. Ze gebruikt voor langere afstanden een scootmobiel, is
verder nog zelfstandig mobiel. Ze heeft veel krampen en pijn in de benen en soms ook in de handen. Soms tintels in de
voeten. Ze heeft holvoeten. Soms moeite de plas op te houden. Patiënte is alleenstaand en heeft 3 kinderen uit 2 relaties.
De jongste zoon woont thuis, heeft veel gedragsproblemen waarvoor intensieve begeleiding. De oudste zoon is uit huis
geplaatst in verleden. Patiënte komt uit een gezin van 13 kinderen, die allen op jonge leeftijd door de kinderbescherming
het huis uit zijn geplaatst, ze heeft geen contact meer met broers en zussen. 1 zus zou ook holvoeten hebben. Moeder is
op jonge leeftijd overleden, ouders hadden voor zover bekend geen loopstoornis. Haar jongste zoon heeft ook holvoeten
en een spastische paraparese. Bij neurologische onderzoek: Magere vrouw. Hersenzenuwen geen afwijkingen. Armen:
kracht 5/5, tonus normaal, vaardigheid iets verminderd, sensibiliteit geen objectiveerbare afwijkingen, reflexen +2/+2,
Hoffmann-Trömner reflex +/+. Benen: Kracht 5-/5-, tonus verhoogd, met neiging tot spitsvoet. Sensibiliteit: geen
objectiveerbare afwijkingen, reflexen +3/+3, Voetzoolreflex indifferent beiderzijds. Spastisch looppatroon. Bij aanvullend
onderzoek: CT-cerebrum en MRI-CWK: geen afwijkingen., Laboratoriumonderzoek geen afwijkingen, zeer lange keten
vetzuren niet afwijkend. EMG: geen afwijkingen, DNA: FRDA negatief SPG 2 en SPG 4: negatief. Conclusie: Autosomaal
dominante hereditaire spastische paraparese (HSP), mogelijk gecompliceerd met gedragsstoornissen/cognitieve
stoornissen.

Bespreking
De hereditaire spastische paraplegieën (HSP) worden gekenmerkt door een langzaam progressieve spastische parese van
de benen, met bijbehorende hypertonie en pathologische reflexen, vaak met ook levendige reflexen aan de armen. Ook
achterstrengstoornissen (verminderde vibratiezin) worden gezien en soms mictiestoornissen. MRI van hersenen en myelum
is in principe niet afwijkend. Klinisch wordt onderscheid gemaakt in een ongecompliceerde en een gecompliceerde variant.
Bij de gecompliceerde HSP zijn naast de piramidebaan ook andere systemen aangedaan, met bijvoorbeeld symptomen van
polyneuropathie, dementie/mentale retardatie, epilepsie, extrapiramidale stoornissen of amyotrofie. De
ongecompliceerde HSP kan op elke leeftijd ontstaan, de levensverwachting is niet beperkt. Vaak is er sprake van een
diagnose door exclusie, differentiaal-diagnostisch moet gedacht worden aan structurele afwijkingen in hersenen of
ruggenmerg, infecties (Human T- cell leukemia virus), gecombineerde strengziekte, demyelinisatie, amyotrofische
lateraalsclerose en primaire lateraalsclerose, X-gebonden adrenoleukodystrofie en andere leukodystrofieën, en doparesponsieve dystonie. Behandeling van HSP is symptomatisch. De overerving bij HSP kan autosomaal-dominant,
autosomaal-recessief of X-gebonden verlopen. Er wordt een groeiend aantal mutaties beschreven in relatie met HSP. Wijze
van overerving en eventuele bijkomende symptomen bij de gecompliceerde varianten kunnen richting geven aan DNAonderzoek. De meest frequente AD-HSP is SPG4 (45%) Bij onze patiënte bleek na bekijken van de tv-uitzending van
“Vermist,” dus sprake van een uitgebreide familie-anamnese, waarbij een aantal aangedane broers ook weer aangedane
kinderen (ook zonen) zouden hebben. Deze overerving van generatie op generatie met ook overerving van man op man
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past dus het meest bij een autosomaal dominante overerving (en niet X-gebonden). Op dit moment wordt nagegaan of er
mogelijkheden zijn voor genoom-screening.

Les
Familie-anamnese en klinische kenmerken zijn essentieel in de classificatie van HSP. In een grote familie met meerdere
aangedane en gezonde sibs kan genoom-screening overwogen worden. En tv-programma’s kunnen ingezet worden om de
familie-anamnese te verkrijgen.
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Beste Peter,
Wat een enorme hoeveelheid herinneringen zullen je na je indrukwekkende
loopbaan bijblijven aan de afdeling neurologie! Op deze manier draag ik
daar graag aan bij. Ik heb heel veel mooie herinneringen, die beginnen met
het feit dat jij me, aan het eind van mijn stage neurogenetica in 2001, een
plaats als staflid hebt aangeboden. Ik ben nog altijd dankbaar dat ik deel
mag uitmaken van de mooiste staf neurologie in Nederland! Ik heb veel
geleerd van jou als clinicus maar ook in je leidinggevende rollen. Je weet
met je positieve houding bij veel mensen het beste naar voren te brengen.
De deur staat altijd open voor advies of goede raad. Maar bovenal zal ik
me jou als docent herinneren: de kunst van het klinisch redeneren heb je
Afbeelding 9 Patientendemonstratie met
vele (toekomstige) vakgenoten bijgebracht. Je aanstekelijke enthousiasme lichtbeelden op "6 Midden".
voor het vak is altijd gebleven. Je bent en blijft de “patroon van de
patiëntendemonstratie” en ik vind het een eer om dit stokje van je over te nemen. Dank voor alles en het ga je
goed!
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Een 120-jarige man met een punthoofd
Evita Medici
Deze casus is gekozen vanwege een mooie herinnering uit mijn tijd als promovendus bij Peter, en omdat deze
heel goed zijn humor en uitstekende zorg voor de gehele patiënt weerspiegelt, zoals hij ons ook altijd leerde bij
zijn vele opleidingsmomenten.

Ziektegeschiedenis
Op de polikliniek neurologie komt een oude, 120-jarige man met klachten passend bij een doorgemaakte TIA. De oplettende
arts-assistent signaleert nog een tweede probleem, namelijk een afwijkende vorm van het hoofd. Dit heeft de man al zo
lang hij zich kan heugen. Hij heeft met enige regelmaat hoofdpijnklachten, die zich vooral voordoen in de periode
november-december en volgens hem te wijten zijn aan werk-gerelateerde stress. Zijn visus is met leesbril goed genoeg om
geschreven brieven van kinderen te kunnen lezen. Hij heeft geen klachten van armen of benen, slapen gaat goed (alhoewel
hij wel hard snurkt, te wijten aan zijn postuur denkt hij), eten en drinken gaan ook goed. Hij heeft zich nooit gestoord aan
de vorm van zijn hoofd, gezien hij altijd een muts gebruikt. Hij is bekend met obesitas, onbegrepen erytheem van de wangen
in de wintermaanden, presbyopie. Hij gebruikt geen medicatie.
Bij neurologisch onderzoek wordt een oude man gezien met lange witte baard en snor waardoor gelaat niet optimaal te
beoordelen. Er is erytheem van de wangen. Het hoofd heeft een scaphocephale en brachycephale schedelvorm. Forse
abdominale obesitas. Leesbril. Persevereert, met name met “Ho ho ho”. Aan hersenzenuwen en extremiteiten verder geen
afwijkingen.
Aanvullend onderzoek middels CT-schedel inclusief 3D-reconstructie toont niet eerder als zodanig in literatuur beschreven
dichtgegroeide schedelnaden, lijdend tot een bijzondere hoofdvorm, nog het beste te omschrijven als “punthoofd”. Gezien
er geen aanwijzingen waren voor een verhoogde intracraniële druk, is dit expectatief gelaten.

Bespreking
Craniosynostosen zijn een groep aandoeningen waarbij de suturen in de schedel vroegtijdig sluiten, waardoor de vorm van
de schedel verandert wat tot problemen kan lijden zoals verhoogde intracraniële druk. De meest voorkomende vormen zijn
de scaphocephalie (sagittaal naad), trigonocephalie (metopica naad), plagiocefalie (lambdoid naad); hiernaast bestaan ook
samengestelde vormen waarbij meerdere naden betrokken zijn. Dit laatste is vooral het geval bij syndromale oorzaken van
de craniosynostose.
De fibroblast growth factor pathway is het vaakst betrokken in de oorzaak van de vroegtijdige fusie, en heeft een rol in
osteoblast differentiatie en maturatie, de oorzakelijke mutatie geeft meestal een gain of function. Er kan sprake zijn van
een sporadische of familiaire mutatie in deze pathway, daarnaast zijn mogelijke risicofactoren foetale bewegingsbeperking,
laag geboortegewicht, prematuriteit, maternaal valproaat gebruik en hydrocefalus met drain. Onze patiënt bleek meerdere
suturen te hebben als variant van het normale, die nooit eerder beschreven zijn in de literatuur. Deze lijken voortijdig
gesloten te zijn, waardoor ze hebben geleid tot het punthoofd.
Patiënten presenteren zich doorgaans als baby vanwege een afwijkende schedelvorm, een enkele keer zien we patiënten
bijvoorbeeld vanwege een ontwikkelingsachterstand of multipele congenitale afwijkingen en wordt dan de afwijkende
hoofdvorm vastgesteld. Onbehandeld kan een craniosynostose leiden tot een verhoogde intracraniële druk met als gevolg
o.a. visusproblemen en zelfs blindheid. Bij onze patiënt was hier gelukkig geen sprake van.
De behandeling van een craniosynostose is operatief, waarbij de schedelvorm wordt geremodelleerd. Bij een simpele
craniosynostose kan dit door middel van veerdistractie, waarbij een of meerdere zaagsnedes in het schedelbot worden
opgerekt door een tijdelijk geïmplanteerde metalen veer of eventueel een extern distractiesysteem. Bij complexere
craniosynostosen wordt het schedelbot geremodelleerd, dit zijn grote operaties waarbij de schedelvorm ingrijpend kan
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worden veranderd. De follow-up na deze ingrepen is langdurig, waarbij o.a. dagelijks functioneren, cognitief functioneren
en visus jaarlijks worden beoordeeld. Bij onze patiënt lijkt er reden genoeg tot afwachtend beleid gezien de leeftijd.

Les
Beoordeel altijd de hele patiënt, niet alleen het probleem waarvoor patiënt komt.
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Beste Peter (of: Beter Peter),
Met de aanhef tussen haakjes begon mijn dankwoord in mijn proefschrift. Ondanks het werkelijk tien keer
gelezen te hebben, was toch een fout erin geslopen. Wij leerden elkaar kennen toen ik co-assistent was, en om
een keuze onderzoek kwam vragen. Nou, dat had je binnen een kwartier voor elkaar. Ook daarna deed je de
begeleiding tijdens het keuzeonderzoek, en later mijn promotie, met de snelheid van het licht. Soms leek je wel
gefuseerd met je telefoon, ik kan me nog herinneren dat ik jou en Adrie tegenkwam in de Donner en ze mij
vertelde dat ze die stiekem thuis wilde laten tijdens jullie vakantie. Maar extreem handig en fijn was het wel,
voor ons! In de laudatio bij mijn promotie citeerde je een aantal emails die ik jou had gestuurd, waaronder dat
ik een punthoofd kreeg waar zelfs de muts van de kerstman niet op paste. Nou, die vergeet ik dus sindsdien
nooit meer.
Jouw onophoudelijke inzet voor de opleiding, de afdeling en alle mensen die er werken, hebben een grote
stempel gedrukt op de fijne omgeving waar wij nu werken. In alle hectiek was jouw zeer geordende kamer op
6NO, een soort toevluchtsoord. De matchende kleuren zal ik ook nooit vergeten, zowel van je meubilair met
accessoires, als je mok met je kleding: alles bij jou is altijd perfect! Na mijn switch naar de kinderneurologie
zagen we elkaar een stuk minder vaak, maar een niet nader te noemen persoon bleef mij toch “kindje van
professor Koudstaal” noemen.
Ik hoop dat je nu heerlijk kunt gaan genieten van je familie, kinderen, kleinkinderen en reizen. Waarschijnlijk
blijft je interesse je toch trekken naar neurologisch Nederland, dus we zien je vast nog terug, als inspiratie- en
kennisbron. Al het moois wat je de opleiding hebt gebracht, zoals jou onnavolgbare bedside teaching, kunnen
we alleen maar lichtjes nadoen, maar dat zal er nog lang voor zorgen dat we veel goede neurologen opleiden!
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Een psychogene (?!) taalstoornis na een trauma capitis
Evy Visch
Deze casus heb ik gekozen, omdat een jou bekend therapieprogramma toegepast in het destijds pas gestarte
RATS-onderzoek, zinvol was voor een patiënt met een taal- en spraakstoornis vanwege een andere etiologie
dan een beroerte. En ter herinnering aan de fijne en leerzame samenwerking met wijlen Rogier in deze, met wie
ik deze demonstratie destijds samen voorbereidde.

Ziektegeschiedenis
Een 53-jarige vrouw maakte in september 1999 een val met een snorfiets. Het gevolg was een contusio cerebri met fractuur
van het os temporale en os orbitale links. Begin 2000 ging zij weer halve dagen werken. Medio maart ontstond plotseling
(in een paar dagen tijd) een taal- en spraakstoornis. Zij sprak moeizaam met een hese en lage stem en zij had
woordvindstoornissen (‘ik moet nadenken als ik praat’). Er waren eveneens taalbegripsproblemen. Zij klaagde over ‘druk in
het hoofd’. Ook had zij last van aanvallen: schudden over het gehele lichaam, beginnend met misselijkheid en het gevoel
van een dikke tong. Tijdens deze aanvallen kon zij ‘geen woord uitbrengen’. De aanvallen duurden 30 minuten tot een uur.
Zij raakte niet buiten bewustzijn. De klachten waren stabiel tot mei 2000. Toen volgde opname op de afdeling Neurologie
vanwege spraakstoornissen en aanvallen van trillen.
Bij neurologisch onderzoek was zij helder en goed georiënteerd. Aan het hoofd werd een lichte houdings- en intentietremor
gezien en aan de nek een licht tandradfenomeen. Er was een lichte hypesthesie in het gebied van de n infraorbitalis links
en een verminderd reuk–vermogen. De bovenste en onderste extremiteiten vertoonden geen bijzonderheden.
Bij het laboratoriumonderzoek werden er geen afwijkingen gevonden in de hematologie en chemie behoudens HDL 0.89,
LDL 4.92, Chol/HDL-ratio 8.31. De lumbaalpunctie resulteerde in: 7/3 Mono’s, 11/3 Poly’s, 0/3 grote cellen, 5520/3 Ery’s,
Totaal eiwit 0.74, IgG 0.0461, IgG index 0.59, glucose 4.1, Er werden geen oligoclonale bandjes aangetoond in het
eiwitspectrum. De MRI-hersenen toonde supratentorieel geringe wijde perifere liquorruimten alsmede enkele aspecifieke
hyperintense foci.
Bij het neuro-linguïstisch onderzoek met de Akense Afasie Test sprak zij tijdens het interview stoterig en monotoon met
hese stem. Tussen de woorden hijgde zij. Vooral bij de beginklanken van de woorden was de articulatie verminderd. De
syntaxis was gestoord; zij sprak vaak in telegramstijl. Inhoudelijk was de spontane taal adequaat. Het nazeggen, hardop
lezen en het benoemen van voorwerpen verliep moeizaam maar was vrijwel foutloos. Bij meerlettergrepige woorden en
bij de zinnen pauzeerde zij veelvuldig. Consonantclusters werden traag uitgesproken. (Goedscore nazeggen: 147/150,
hardop lezen: 30/30). Het beschrijven van afbeeldingen met complexe situaties was te summier, de reden van een
grensscore bij het benoemen (Goedscore 107/120). Het begrip van gesproken en geschreven taal was matig ernstig
gestoord (Goedscore 86/120). Het schrijven op dictee verliep snel en foutloos (Goedscore 30/30). De Token Test resultaten
waren goed (Goedscore 46/50).
De klinisch linguïst concludeerde dat de telegramstijl en het moeizame spreken pasten bij een afasie van Broca. Echter in
vergelijking met de inhoudelijk goede kwaliteit van de spontane taal waren de relatief slechte resultaten bij het
taalbegripsonderzoek opvallend. Gedacht werd aan een psychogene component, gezien de onregelmatige uitslagen bij het
testonderzoek en het hijgende spreken.
De neuroloog dacht aan een laat verschijnsel bij de cerebrale contusie in september 1999. Een cerebraal infarct, ruimteinnemend proces, een acute demyelinisatiehaard of epilepsie werden middels MRI, LP en een poliklinisch verricht EEG
uitgesloten. Er is mogelijk een relatie tussen de eerder doorgemaakte cerebrale contusie en overbelasting. Na een
lumbaalpunctie zou de druk in het hoofd verminderd en de spontane taal verbeterd zijn. Bij herhaald linguïstisch onderzoek
sprak de patiënt tijdens het interview sneller met een betere articulatie en zinsbouw. Er bleef sprake van een vreemde
accentuatie en een kinderlijke spreektoon. Het hijgen was verminderd. Het taalbegrip was normaal, evenals de resultaten
van de andere ook eerder afgenomen taaltests.
Concluderend werd gezien het snelle terugtrekken van de symptomen zonder aanwijsbaar neurologisch substraat, sterk
aan een psychogene oorzaak gedacht, hetgeen ook door de huisarts heel waarschijnlijk geacht werd. De verbetering in de
spontane taal was echter niet blijvend. De patiënt kreeg logopedie voor syntactische stoornissen. Nadien vond een
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neurolinguïstisch heronderzoek plaats. Het advies was om gedurende drie maanden een frequente strakke therapie te
geven, gericht op fonologie en articulatie.1 Hierna trad verbetering op. Het behandelingstraject werd afgesloten.

Bespreking
Er zijn alleen psychogene spraakstoornissen beschreven en geen psychogene taalstoornissen, zoals in combinatie met de
spraakstoornis voorkomt bij de hierboven beschreven patiënt. Drost (1996) geeft de volgende definitie van een plotseling
optredende niet-organische spraakstoornis: ‘Er kan geen neurologische pathologie of pathofysiologisch mechanisme
gevonden worden voor de verstoorde articulatie.2 Wanneer psychische factoren mogelijk samenhangen met het ontstaan
van de stoornis, kan men spreken van een psychogene spraakstoornis.
De volgende verschijnselen kunnen optreden: mutisme (afwezigheid stem en articulatie, begrip goed, soms communicatie
via schrift of gebaren), klinkerspraak (spreken met overwegend klinkers, zeldzaam), glossolalie (de patiënt communiceert
met nonsenswoorden zoals ‘dedidadoe’ of ‘sjoesjoe’), articulatievervorming (de patiënt klemt de kaken extreem op elkaar),
afwijkende articulatie samengaand met grimassen, rollende ogen, vreemd aandoende tongbewegingen, sterk vertraagd
spreektempo met lichte haperingen, plotseling optredende nasaliteit, plotseling overmatig stotteren, extreem hoge
toonhoogte, abnormale prosodie.
Duffy (2001) geeft een frequentie aan van 4,5% van de patiënten met verworven communicatiestoornissen.3 In drie jaar
werden in zijn kliniek 215 personen met psychogene spraakstoornissen gezien. 80% had een stemstoornis, 10% psychogeen
stotteren en 10% een andere stoornis (meest voorkomend: gestoorde vloeiendheid en prosodie). Als oorzaken worden
onder andere depressie, angst en reactie op ziekte aangegeven.4 Conversiestoornissen, aangeduid door de American
Psychiatric Association als: ‘Een verandering in of verlies van fysieke functies, waarbij een fysieke stoornis gesuggereerd
wordt, maar hetgeen duidelijk een uitdrukking is van een psychologisch conflict of behoefte’, zouden veelvuldig voorkomen
bij de neurologische populatie. Deze patiënten zijn zich er niet van bewust, dat zij simuleren, ontkennen het bestaan van
psychologische problematiek en wijzen elke psychologische begeleiding af. Vooral een traumatische etiologie kan
aanleiding geven tot conversiestoornissen. Echter ook bij reversibiliteit van de taal- en spraakstoornissen en evidente
psychologische problematiek, moet de mogelijkheid van een onderliggende neurologische ziekte niet worden uitgesloten.
Een plotseling ontstaan van depressie, angst of conversiestoornis en een verandering in persoonlijkheid kunnen de eerste
tekenen zijn van een pathologisch proces in het centrale zenuwstelsel.
Bij conversiestoornissen kunnen de resultaten van een symptomatische logopedische therapie zeer succesvol zijn.
Vanzelfsprekend is een interdisciplinaire begeleiding bij de diagnose en behandeling van psychogene taal- en
spraakstoornissen vereist, ook al wijst de patiënt zelf een vis à vis contact met neuroloog, psychiater, logopedist/klinisch
linguïst of/en maatschappelijk werk af.

Les
Spraak- en taalstoornissen met een onregelmatig patroon in verloop en testresultaten, zonder aanwijsbaar neurologisch
substraat, kunnen een psychogene achtergrond hebben. Een symptomatische therapie kan – ook al is het vaak tijdelijk –
succesvol zijn.
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Beste Peter,
Jij bent zelf een casus waarbij mijn woorden als vanzelf op het papier vliegen. Net zo snel als jij altijd reageerde
bij de besprekingen van RATS, SPEAK en FIAT met een glasheldere uitleg van de mogelijkheden bij problematiek.
Je betrokkenheid bij de projecten en bij de patiënten die het aanging, was geweldig. Je onthield alles (hoe
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speelde je dat klaar…) en je bent een meester in het wegnemen van twijfels. Daarom verliepen de besprekingen
met de promovendi zo adequaat en daarna (ik ook) voelden ze zich verlicht en opgewekt. Peter, heel veel dank
voor je blijvende interesse in ons afasie-onderzoek.
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Bij een lang bestaande ernstige afasie kan therapie nog zinvol zijn
Evy Visch, Marjolein de Jong, Hanane el Hachioui, Carolina Mendez, Femke Nouwens
Deze patiënt reflecteert het onderzoek in het kader van de RATS-, SPEAK-en FIAT-studies: therapie, herstel en
reorganisatie van de taalfuncties in de hersenen. Uiteraard kozen wij een mooie casus. Het ging niet altijd zo!

Ziektegeschiedenis
Een rechtshandige man van 61 jaar oud hield een ernstige afasie over aan een herseninfarct in het fronto-insulaire gebied,
46 maanden geleden. Zijn spontane taal bestond uit slechts enkele woorden. Betere resultaten behaalde hij bij benoemen
en nazeggen. Zijn begrip van gesproken taal was matig ernstig gestoord. De patiënt werd gerandomiseerd binnen de FIATstudie (Functional Imaging in Aphasia Therapy) voor een uur cognitief-linguïstische therapie (CLT) per dag gedurende vier
weken, gericht op semantiek (woordbetekenis) en fonologie (woordklank). Neurolinguïstisch onderzoek vond plaats op
baseline (T0), vier weken na randomisatie (T1) en vier weken na therapie (T2). Zijn spontane taal werd op T0 gekenmerkt
als ‘enkele fragmentarische uitingen’ en op T1en T2 als ‘gesprek mogelijk met hulp van de luisteraar’. Bij de primaire
uitkomstmaat, de ANTAT, een test waarmee de verbale communicatie wordt gemeten, was er een significante vooruitgang
tussen T0 en T2 (T0:16/50, T1:21/50, T2:26/50). Bij de secundaire maten was er een significante verbetering tussen T1 en
T2 bij de Semantische Associatie Test (T0:15/30, T1:16/30, T2:22/30) en tussen T0 en T1 bij de fonologische taken Nazeggen
Non-woorden (T0:1/15, T1:12/15, T2:10/15) en Rijmbeoordeling
(T0:44/60, T1:54/60, T2:52/60). De scores bij het benoemen, de
ScreeLing en de Token Test bleven op hetzelfde niveau. Op alle
meetmomenten werd een fMRI-onderzoek uitgevoerd met een
semantische en een fonologische taak. Bij een aanvankelijke
activatie in de rechterhemisfeer werd een geleidelijke toename
van activatie in de linker hemisfeer vastgesteld (Afbeelding 10).

Bespreking
Afbeelding 10 fMRI beelden van de beschreven patiënt, op
baseline (T0), 4 weken na randomisatie (T1) en 4 weken na
therapie (T2).

CLT, toegepast in een periode waarin geen sprake meer kan zijn
van enig spontaan herstel, namelijk bijna vier jaar na de beroerte,
had een gunstig effect op de verbale communicatie van een
patiënt met een ernstige afasie. Dit generalisatie-effect kan te
danken zijn aan het feit dat CLT de neurale netwerken stimuleert die in de vroege jeugd actief waren bij de taalverwerving.1
Er was tevens een therapie-specifiek effect, namelijk betere prestaties bij een aantal semantische en fonologische taken.
Soortgelijke taken werden aangeboden bij het fMRI-onderzoek; de patiënt geeft aan of woordparen semantisch gerelateerd
zijn, bijvoorbeeld hond - riem en klok - zand, en of woordparen rijmen (fonologie), bijvoorbeeld water - kater en slapen
- slopen. De verbetering van de testresultaten ging samen met een verandering in de lateralisatie van de taal. fMRIonderzoek biedt een unieke mogelijkheid om veranderingen op neurofysiologisch niveau te meten in samenhang met een
reorganisatie–proces. De activatie tijdens de semantische en fonologische taken was bij deze patiënt op baseline
voornamelijk gelokaliseerd in de rechterhemisfeer (T0). Onmiddellijk na therapie was er een duidelijk grotere activatie in
de linker hemisfeer (T1) met vier weken later een dominante activatie in de linker hemisfeer (T2). In een studie van Saur et
al,2 waarbij veertien afatische patiënten vervolgd werden, was de inschakeling van de rechterhemisfeer kort na de beroerte
gecorreleerd met een vroeg herstel. Een blijvende activatie in de rechter hemisfeer in de chronische fase was juist
gerelateerd met de afwezigheid van herstel. In een studie naar het effect van taaltherapie was er een duidelijke correlatie
tussen dominante activatie in de linker hemisfeer en verbetering van de taalvaardigheid; de activatie in de rechterhemisfeer
zou het potentieel van de patiënt aangeven voor verder herstel.3 CLT zou bij uitstek geschikt zijn om de corticale netwerken
in de linker hemisfeer te activeren die de basis vormen voor de taalverwerking: fonologie, semantiek en syntaxis.4 De
taalverwerking zou optimaal zijn als de linker hemisfeer de dominante functie behoudt, die zij oorspronkelijk heeft bij
rechtshandigen. Er zijn echter meer en meer aanwijzingen dat taal een cognitieve functie is van een complex bilateraal
netwerk, dus deze hypothese is waarschijnlijk te simplistisch en vraagt om modificatie.5 Het effect van de therapie bij deze
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patiënt loopt synchroon met de traditionele opvatting dat CLT de reorganisatie van taal in de linker hemisfeer kan
beïnvloeden waardoor de taalvaardigheid verbetert en het bijzondere van deze casus is: ook op lange termijn.

Les
Bij een reeds jaren bestaande ernstige afasie kan therapie, gericht op de basiscomponenten van de taal, nog zinvol zijn.
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Tiatjûh of herseninfarct?
Ewoud van Dijk
Ik heb deze casus gekozen, omdat Peter voor mij MR TIA is. Acute neurologische symptomen zijn vaak een
diagnostische en wetenschappelijke uitdaging. Neurologie pur sang.

Ziektegeschiedenis
Een 78-jarige vrouw is na een nacht waarin ze normaal geslapen heeft gezond
opgestaan. Tijdens het ontbijt vertoont ze volgens haar partner echter acuut
verward gedrag. Ze is onrustig en spreekt geagiteerd. Ze zegt onder meer dat ze
vandaag niet meer naar tandarts hoeft omdat de wond op haar been al genezen
is. Ze is hiervan overtuigd en niet te corrigeren. Tijdens het afruimen van de
ontbijttafel lukt het haar niet goed om de vaatwasser in te ruimen. Ze snapt niet
goed hoe het servies erin zou moeten. Ook legt ze het gebruikte bestek terug in
de besteklade. Volgens echtgenoot heeft ze een intacte inprenting en bewustzijn.
Hij belt de huisarts. Een uur na ontstaan van de verschijnselen, ziet de huisarts een
geheel herstelde patiënte. De volgende dag bezoekt patiënte de TIA poli. Ze is
sinds 15 jaar bekend met hypertensie en diabetes mellitus type 2. Ze heeft 30 jaar
gerookt en een broer is overleden aan een hartinfarct. Bij neurologisch onderzoek
worden geen afwijkingen gevonden. Aanvullend onderzoek is als volgt. ECG:
atriumfibrilleren. Lab: geen afwijkingen, behoudens een licht verhoogd glucose.
MR- hersenen met DWI: diffusie restrictie in de rechter pariëtaal kwab (Afbeelding
11). MRA: geen carotis interna stenose.

Afbeelding 11 MRI-hersenen (Diffusion
Weighted Imaging (DWI). In de rechter
parietaal kwab is diffusie restrictie
Hoofdzakelijk op basis van (hetero-) anamnese stellen we de diagnose transient zichtbaar (kader).

Bespreking

ischemic attack. We zijn het lang niet altijd met elkaar eens over deze diagnose en
bij een aanzienlijk deel weten we überhaupt niet goed wat er aan de hand is geweest. De consequenties van deze
diagnostische onzekerheid zijn evident. Een fout-positieve diagnose TIA stelt patiënten onterecht bloot aan het risico op
bloedingscomplicaties van preventieve medicatie en heeft potentiële psychosociale en maatschappelijke gevolgen. Aan de
andere kant is het niet tijdig stellen van de diagnose TIA een gemiste kans voor preventie, gezien het relatief hoge risico op
een herseninfarct in met name de eerste dagen na een TIA.
Om tot meer diagnostische eenduidigheid te komen zijn er al in 1975 internationaal geaccepteerde criteria opgesteld voor
cerebrovasculaire aandoeningen inclusief aanvallen van voorbijgaande neurologische symptomen. TIA’s zijn daarbij
gedefinieerd als aanvallen van focaal neurologische symptomen, met een veronderstelde vasculaire oorzaak die niet langer
dan 24 uur duurt en geen blijvende neurologische schade veroorzaakt.
Een deel van de patiënten dat zich op de TIA-polikliniek presenteert heeft alleen acute niet-focale symptomen gehad, dat
wil zeggen symptomen die niet goed op één plek te lokaliseren zijn. Het gaat hier onder andere om voorbijgaande acute
verwardheid, paresthesieën, amnesie of niet-rotatoire duizeligheid, die volgens de criteria niet bij een TIA passen. Als er op
basis van de symptomen geen goede alternatieve diagnose gesteld kan worden kunnen we spreken van een transient
neurological attack (TNA). Een TNA is daarmee niet een vast omschreven diagnose, maar een verzameling van aanvallen
van acute voorbijgaande neurologische klachten, waar onduidelijkheid is over de etiologie, prognose en behandeling.
Ontwikkelingen in de radiologie hebben voor de diagnose TIA geleid tot nieuwe inzichten en discussie. Met diffusionweighted MR-imaging (DWI) is het mogelijk om in de acute fase van de neurologische uitval en in de dagen erna cytotoxisch
oedeem aan te tonen. Een tot twee derde van de patiënten met een TIA blijkt in de eerste dagen na een TIA een met de
klachten corresponderende DWI-afwijking te hebben. TIA’s met aangetoonde DWI-afwijkingen gaan gepaard met een
hoger risico op een herseninfarct en moeten vanwege blijvende neurologische schade volgens de Amerikaanse richtlijnen
beschouwd worden als herseninfarct (tissue-based definition). Anderen pleiten voor het vasthouden aan het criterium van
‘binnen 24 uur voorbijgaande klachten’ (time-based definition), zodat TIA’s onafhankelijk van beschikbare MRI uniform
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gediagnosticeerd kunnen. Ongeveer een kwart van de patiënten die de TIA-polikliniek bezoeken nadat zij een niet-focale
TNA hebben gehad heeft DWI-afwijkingen. Dat roept vragen op over het per definitie focale karakter van TIA’s.
Patiënten met een doorgemaakte TIA of TNA hebben, ondanks het voorbijgaande karakter van de acute klachten, vaak last
van persisterende met name cognitieve klachten. Bovendien blijken zowel patiënten met een TIA als met een TNA een
verhoogd risico op het ontwikkelen van dementie te hebben. Mogelijke oorzaken van de blijvende klachten en het
verhoogde dementie risico zijn dat er ondanks het tijdelijke karakter van de acute klachten toch blijvende neurologische
schade is en dat de acute klachten een uiting zijn van een onderliggende progressieve cerebrovasculaire ziekte. Niet-focale
en gemengde (focale en niet-focale) TNA’s hebben vaker een cardiale oorzaak dan de zuiver focale TIA’s.
De patiënte uit de casus had acute passagère verwardheid met mogelijk ook een gestoorde praxis, passend bij de pariëtale
afwijking op de DWI. Ze wordt behandeld met een DOAC.

Les
DWI MRI heeft meerwaarde bij de diagnostiek en prognose van acute focale en niet-focale neurologische klachten.
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vrijdagse bedside teaching, het hoogtepunt van de week. Als promotor wist je mij met jouw bekende
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Ziekte van Fabry als zeldzame oorzaak van het herseninfarct
Fop van Kooten
Ik heb voor deze casus gekozen omdat die goed illustreert dat je bij recidiverende cerebrale ischemie een brede
differentiaal–diagnose hebt, waaraan een goede anamnese en een degelijk algemeen lichamelijk onderzoek
heel veel richting geven in de verdere uitwerking. Dat is wat het vak zo leuk maakt en dat is wat Peter ons de
laatste 25 jaar iedere donderdag weer heeft laten zien.

Ziektegeschiedenis
Het betreft een 45-jarige vrouw die in 1996 als second opinion vanwege een n III parese voor het eerst door ons wordt
gezien. Ze heeft dan korte aanvallen van dubbelzien waarna ze een paar dagen later wakker wordt met dubbelzien,
zwalkend lopen, duizeligheid en wat krachtsverlies aan de linkerzijde. Eén keer eerder kwam ze gedurende een periode van
15 minuten niet uit haar woorden en een jaar eerder heeft ze ook al eens een periode van plots dubbelzien gehad. De
voorgeschiedenis vermeldt een trombosebeen en longembolie in 1988, longembolie in 1989; uterus extirpatie in 1990 en
mitralis-insufficiëntie in 1992. Patiënte gebruikt orale anticoagulantia.
Bij algemeen onderzoek vonden we een systolische souffle over het hart en bij neurologisch onderzoek zagen we een ptosis
rechts, dubieus dubbelzien bij kijken naar links, (bij het 2e bezoek verdwenen) en verder geen afwijkingen. Een CT-hersenen
(met contrast) elders toont geen afwijkingen. Ook de CT-orbita, elders gemaakt toonde geen afwijkingen. Op de MRIhersenen zien we een klein hyperintens signaal op T2 en hypo-intens op T1 rechts in het mesencefalon. Echo cor (TTE en
TEE) toonde geen cardiale emboliebron, wel lichte mitralis-insufficiëntie en mitralisklep-prolaps en het ECG slechts
supraventriculaire ritmestoornissen. De LP was niet afwijkend en het stollingsonderzoek vonden we alleen een licht
gestoorde methionine belastingtest.
Voorlopige conclusie: hersenstaminfarct, met als risicofactoren: mitralis-insufficiëntie, in combinatie met mogelijk
verhoogde stollingsneiging, en licht gestoorde methionine belastingtest, (hyperhomocysteïnemie), waarvoor behandeling
met orale anticoagulantia, foliumzuur en vitamine B6.
Patiënte komt in 2003 bij ons terug nadat in 2002 bij haar zus een erfelijke aandoening is vastgesteld. Zij bleek, net als haar
zus, als kind tot haar 20e levensjaar veel last van pijnlijke gewrichten (acroparesthesieën) te hebben gehad, eerst alleen bij
koorts, later ook bij warmte en inspanning; Nu heeft ze alleen nog opstartpijn in de heupen. Er zijn ritmestoornissen, vnl.
optredend in rust, die onregelmatig van aard zijn en enkele minuten duren. Verder is er sprake van gehoorverlies voor m.n.
hoge tonen. Haar vader was op zijn 33e overleden aan onbegrepen nierfunctiestoornis. Bij haar zus blijkt dragerschap voor
de ziekte van Fabry vastgesteld.
Algemeen onderzoek bij patiënte: Angiokeratomen op de romp. Bij aanvullend onderzoek vinden we micro-albuminurie in
24-uurs urine, en een verlaagde alfa-galactosidase A-activiteit van de leukocyten.

Bespreking
De ziekte van Fabry is een zeldzame X-gebonden recessieve lysosomale stapelingsziekte. De incidentie wordt geschat op
ongeveer 0,5/100.000. Deficiënte activiteit van het enzym alfa-galactosidase A, resulteert in stapeling van
glycosphingolipiden in lysosomen van het vasculaire endotheel van verschillende organen. Met name huid, nieren, hart en
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brein worden aangedaan. De ernst en het beloop van de aandoening correleert met de nog aanwezige hoeveelheid alfagalactosidase activiteit.
atiënten kunnen in 2 groepen worden ingedeeld op basis van al dan niet de aanwezigheid van alfa-galactosidase A-activiteit.
Bij het klassieke fenotype is er geen of ernstig verlaagde alfa-galactosidase A-activiteit. De gemiddelde leeftijd bij overlijden
was 40 voor dat niertransplantaties konden worden uitgevoerd. Nu is dat ongeveer 50 jaar. Symptomen manifesteren zich
bij mannen op de kinderleeftijd of in adolescentiefase. Ze bestaan uit pijn in de extremiteiten (acroparesthesieën),
karakteristieke huidlesies (angiokeratomen), acute pijnaanvallen welke uren tot dagen kunnen duren (Fabry crise), cornea
afwijkingen die de visus niet beïnvloeden (cornea verticillata; Afbeelding 12), gehoorstoornissen (vooral in hoge tonen
bereik), oorsuizen en duizeligheid, autonome functiestoornissen zoals hypohydrose, warmte en koude intolerantie,
inspanningsintolerantie, milde proteïnurie en gastro-intestinale klachten. Later ontstaat er een eindstadium
nierinsufficiëntie. Cardiale problemen bestaan uit linker ventrikel hypertrofie, klepafwijkingen (m.n. mitralis-insufficiëntie),
dilatatie van de aorta ascendens, coronaire insufficiëntie, en geleidingsstoornissen, met als resultaat decompensatio cordis,

Afbeelding 12 Links en midden: angiokeratomen, rechts: cornea verticillata.

myocardinfarcten en aritmieën. Cerebrovasculaire manifestaties zijn TIA’s en infarcten op jonge leeftijd, en witte stof
afwijkingen met bijbehorende kliniek. Er spelen verschillende mechanismen een rol waaronder vasculopathie door
endotheel proliferatie, verhoogde bloedplaatjes activiteit, veranderde cerebrovasculaire reactiviteit door autonome
dysfunctie en cardiale embolieën. De kliniek van de draagsters kan variëren van asymptomatisch tot het volledig
ziektebeloop zoals bij aangedane mannen, afhankelijk van de hoeveelheid alfa-galactosidase A die nog wordt
geproduceerd.
De diagnose wordt bij mannen gesteld op basis van de alfa-Galactosidase A-activiteit in plasma of in leukocyten. Vrouwelijke
draagsters, kunnen normale tot sterk verlaagde activiteit hebben en bij normale activiteit moet de diagnose worden gesteld
door het gendefect aan te tonen.
Behandeling bestaat sinds kort (we spreken over 2003) uit substitutie van recombinant humaan alfa-Galactosidase A,
hetgeen zowel vermindering geeft van de pijnklachten op kinderleeftijd als vermindering van de orgaanschade.

Les
Het algemeen lichamelijk onderzoek kan belangrijke aanknopingspunten opleveren voor de oorzaak van het herseninfarct.
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Beste Peter,
Ik denk dat wij elkaar kennen vanaf de eind jaren 80, toen ik met één van mijn mede 3e jaars studenten kwam
vragen of we ervaring mochten opdoen met onderzoek. Hele middagen zaten wij tussen Rob en Marian op de
poli om setjes van 2 neurologen en of neurologen in opleiding bij elkaar te krijgen om onafhankelijk van elkaar
de handicap te bepalen van een patiënt die wij natuurlijk eerst toestemming moesten vragen. Dit vonden wij
helemaal niet erg, want je hoorde nog eens wat daar op die poli en het was natuurlijk het belangrijkste werk
dat je maar kon bedenken (had jij ons verteld). De publicatie is in ieder geval een echte hit geworden (meer dan
4500 keer geciteerd). Vele projecten later, waarin we veel goede en leuke, maar ook weleens minder goede
tijden hebben meegemaakt, werden we collega’s en rolde ik naast jou het onderwijs in. Jouw vermogen te
enthousiasmeren is denk ik velen bekend en je hebt velen van ons, maar mij in ieder geval, dan ook weten te
inspireren en je had (hebt!) een voorbeeldfunctie op alle fronten, als neuroloog, wetenschapper, docent en
manager. Ik ben je dankbaar voor de kansen die je mij hebt geboden in het begin van mijn carrière en vooral
voor wat ik van je heb geleerd in al de jaren waarin je eerst mijn opleider was en daarna als collega in de
strokegroep en in het onderwijs. Eén van de vele dingen die ik in ieder geval van je heb geleerd is om goed naar
de patiënten te luisteren en goed naar ze te kijken en het belang daarvan wordt door boven beschreven casus
nog eens geïllustreerd. Het is nu tijd om afscheid te nemen. Vooralsnog hoop ik dat je kunt gaan genieten met
Adrie, je zoons en schoondochters en je kleinkinderen nu je je tijd volledig zelf kunt gaan indelen. Mocht je na je
emeritaat toch nog de behoefte voelen te participeren in het onderwijs, dan weet ik zeker dat de studenten dat
zeer zullen waarderen.
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Snel progressieve dementie met myoclonieën en ataxie op basis van
cerebrale aspergillose
Frank Jan de Jong
Onderstaande casus heb ik als beginnend staflid met aandachtsgebied dementie gesuperviseerd vanwege de
verdenking op CJD en met Lotte Vlam gedemonstreerd op 19 september 2013. De opvallende uitkomst was voor
mij weer een herinnering om altijd breder te blijven denken dan mijn eigen aandachtsgebied.

Ziektegeschiedenis
We worden in consult gevraagd op de afdeling cardiologie bij een 68-jarige man opgenomen i.v.m. decompensatio cordis
die sinds 3 maanden ook spiertrekkingen in armen en benen heeft. Deze worden steeds erger en zijn soms zo hinderlijk dat
hij knoeit met de thee. De krampen zijn niet pijnlijk, de kracht is in het geheel minder geworden, maar patiënt zakt niet
door de benen en laat geen dingen vallen. Ook vertelt hij geen interesse meer te hebben in de krant of in tv-kijken waar hij
vroeger 2 kranten per dag las en met name in de politiek geïnteresseerd was. Patiënt zegt geen dingen te vergeten, maar
volgens echtgenote is het denken wel minder geworden. Daarnaast heeft hij soms moeite om op een woord te komen,
vindt dit hinderlijk. Hij is in de afgelopen 3 maanden 20 kg afgevallen. De voorgeschiedenis vermeldt een acute type Adissectie waarvoor aorta ascendens vervanging, gevolgd door een thoraco-abdominaal aneurysma o.b.v. chronische
restdissectie waarvoor vervanging van de thoraco-abdominale aorta, gecompliceerd door een thoracaal fistel waarvoor
exploratie. Ten tijde van het consult is de decompensatio cordis stabiel, toont de echo een goede hartfunctie, maar is de
opname gecompliceerd door een pneumonie. Tijdens het neurologisch onderzoek zijn er woordvindstoornissen, is patiënt
erg breedsprakig, verhoogd afleidbaar, confabuleert enigszins en begrijpt opdrachten niet altijd. Hij is georiënteerd in trias.
Aan de extremiteiten is er globale atrofieën zijn er myoclonieën aan armen meer dan aan benen, is er een houdingstremor
en gestoorde KHP links meer dan rechts. In eerste instantie werd gezien de snel progressieve cognitieve stoornissen,
cerebellaire ataxie en myoclonieën gedacht aan Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD). De MRI-hersenen en het EEG-onderzoek
waren niet conclusief. De liquor toonde echter een overwegend polynucleaire pleiocytose, verhoogd eiwit en verlaagd
glucose. Behandeling voor een (bacteriële) meningitis werd gestart en liquor kweken werden ingezet. Patiënt ging
desondanks snel achteruit, werd in toenemende mate verward en ontwikkelde een hemiparese. De herhaalde MRIhersenen werd toonde een beeld van meningitis met secundaire ischemie in de stam. Patiënt raakte respiratoir insufficiënt
en ontwikkelde een gedaald bewustzijn. De liquor bleek positief voor aspergillus, welke in het verleden ook uit het thoracale
fistel was gekweekt. Gezien de infauste prognose werd gestart met palliatieve sedatie, patiënt overleed diezelfde avond.
Obductie bevestigde de cerebrale aspergillose, zonder aanwijzingen voor CJD.

Bespreking
De differentiaaldiagnose voor subacute encefalopathie is uitgebreid.1 Door toegenomen bekendheid wordt steeds vaker
aan CJD gedacht. Uit een recente grote pathologische studie met 1106 autopsie cases bleek echter bij 30% van de verdachte
CJD gevallen een andere diagnose de juiste. Meestal betreft het de ziekte van Alzheimer (50%), vasculaire dementie (12%)
of andere niet behandelbare neurodegeneratieve ziektes. In 23% van de gevallen betrof het echter potentieel behandelbare
aandoeningen, waaronder auto-immuun gemedieerde ziekten, maligniteiten, metabole stoornissen en infecties.2 Eén van
de 1106 patiënten had net als onze patiënt een cerebrale aspergillose. Cerebrale aspergillose is een aandoening met een
zeer hoge mortaliteit en komt vooral voor bij immuun-gecompromitteerde patiënten (neutropenie, hematologische
maligniteit, steroïden of orgaantransplantatie). De primaire focus ligt vaak in de longen of in de paranasale sinussen. De
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klinische presentatie is variabel en aspecifiek met koorts, focale neurologische uitval, epilepsie, hoofdpijn en een veranderd
bewustzijn.

Les
Denk bij een klinisch sterke verdenking op CJD ook aan infectieuze oorzaken als schimmelinfecties, ook bij de niet (evident)
immuun-gecompromitteerde patiënt.
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Beste Peter,
Je bent zoals bij velen de drijvende kracht geweest in de ontwikkeling van mijn loopbaan, vanaf de dag dat ik
begon met mijn promotieonderzoek bij de epidemiologie tot aan de dag van vandaag. Daarbij heb ik veel
geleerd van je enthousiasme, humor, altijd zeer positieve instelling, je doel- en oplossingsgerichtheid en
diplomatie en bovenal je altijd zeer snelle reacties. Het maakte daarbij niet uit of er tijdens mijn coschap een
sollicitatiegesprek voor een opleidingsplekgeregeld moest worden (je noemde het terloops in de ochtend en het
stond al in de agenda toen ik een paar uur later die afspraak wilde maken), een paper of proefschrift
beoordeeld moest worden, of meer recent een voorstel voor een indeling voor de supervisie van de stafleden
naar je werd gestuurd. Je was altijd bereikbaar, reageerde snel en deed dit altijd inhoudelijk scherp, maar
uiterst vriendelijk en opbouwend. Enorm bedankt voor de vele tips en adviezen en bovenal het vertrouwen wat
je mij in mijn ontwikkeling tot neuroloog, medisch-coördinator en nu plaatsvervangend afdelingshoofd hebt
gegeven. Als ‘motivator’ en ‘facilitator’ ben je voor mij van onschatbare waarde geweest. Het ga je goed samen
met Adrie, je kinderen en kleinkinderen!
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Nostalgia
Frank Wolters
Deze casus beschrijft treffend een klassieke diagnose uit het handboek van de zenuwarts en plaatst deze in het
kader van de moderne opvatting over een onder gepensioneerden veelvoorkomend verschijnsel.

Ziektegeschiedenis
Een 66-jarige man presenteerde zich op de polikliniek, gekleed in witte jas, denkende dat hij zenuwarts was die spreekuur
moest houden. De man was kort daarvoor gepensioneerd na een rijke carrière van 34 jaar als neuroloog. Hij fietste nog
altijd graag, en was zodoende vanochtend weer in het Erasmus MC beland om na zijn poli nog eenmaal over H6-Noord te
struinen. Hij rookte niet en gebruikte zelden geestverruimende middelen. Hij werd vergezeld door zijn kinderen, eveneens
gekleed in witte doktersjas. De verdere familiegeschiedenis vermeldt geen bijzonderheden.
Bij neurologisch onderzoek vertoonde mijnheer een preoccupatie voor het neuro-anatomisch pamflet aan de muur van de
spreekkamer. Ook viel op dat hij enkele malen vertwijfeld naar zijn lege borstzak greep op het moment dat de telefoon van
de assistent geneeskundige rinkelde. Er waren geen focale afwijkingen. Aanvullend onderzoek liet een MMSE van 31 zien.
Beeldvormend onderzoek middels MRI toonde de hersenen van een jonge god.
Differentiaal-diagnostisch dachten wij aan een ‘takotsubo-encefalopathie’ na het recente pensioen of een ‘familiaire
medische betrekkingswaan’, maar het normale beeld van de hersenen en het adequate inzicht in de situatie pleitten
hiertegen. Wij stelden derhalve de diagnose ‘nostalgia’ en schreven een partituur van Mozart’s Piano Sonata nr. 11 in A
Majeur voor, waarna post aut propter spoedig herstel intrad.

Bespreking
Nostalgia is afgeleid van het Griekse nóstos (terugkeer) en álgos (pijn), en kent zijn oorsprong in de emoties van de Zwitserse
huurlingen die tijdens verre gevechten terugverlangden naar hun thuisland.1 De term werd als zodanig geïntroduceerd in
1688 door medisch student Johannes Hofer (1669-1752) en nadien bekend onder vele namen, waaronder mal du Suisse,
Schweizerheimweh, en el mal de corazón.1 Gedurende lange tijd werd nostalgia gezien als een – potentieel lethale – vorm
van melancholie. Beschrijvingen van deze status mentalis komen (avant la lettre) dan ook reeds terug in de uitgebreide
romantische literatuur hieromtrent.2
Nostalgia gaat gepaard met een verlangen naar het verleden en een verheerlijking van voorbije tijden. Andere mogelijke
symptomen zijn syncope, koorts en dyspepsie. De oorzaak van nostalgia werd aanvankelijk vooral gezocht in schade aan de
trommelvliezen en neuronaal celverval door het constante gerinkel van koebellen in de Zwitserse weilanden.3 In de 18e
eeuw zochten medici naar een locus van de nostalgia en vonden het zogenoemde nostalgisch gebeente. Dit leidde onder
meer tot – weinig succesvolle – behandeling met bloedzuigers, naar men dacht het best geplaatst op het abdomen van de
patiënt.
Waar nostalgia tot de 19e eeuw gezien werd als een ziekte, heeft het tegenwoordig een positieve connotatie. Van de
diverse zintuiglijke waarnemingen die de doorgaans prettige gemoedstoestand kunnen triggeren, zijn auditieve impulsen
het meest berucht. Recentere literatuur wijst op de positieve effecten van nostalgia op het affect, de eigenwaarde en het
verminderen van existentiële stress.4 In geval van persisterende of hinderlijke symptomen kan desalniettemin gekozen
worden voor behandeling met een afleidende trigger, waar anekdotisch goede resultaten mee zijn behaald. Betrouwbare
getallen over de langetermijneffecten van de behandeling en recidief percentages zijn – in tegenstelling tot in vroegere
tijden, toen men alles beter wist – heden ten dage onbekend.

Les
Plezant mijmeren over het verleden is heden ten dage een alom geaccepteerd verschijnsel, dat zich bovendien gemakkelijk
naar de achtergrond laat verdrijven met de geneugten van het heden.
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Beste Peter,
Wanneer iemand mij op een congres vroeg wie mijn promotor was, kon ik altijd vervuld van enige trots
toelichten dat jouw mentorschap schuilde achter de betreffende presentatie die ik zojuist had gegeven. Bovenal
bewonderde ik echter in je de kunst van het klinisch redeneren op basis van neuro-anatomisch inzicht; een
tanende kunst in tijden van geavanceerd aanvullend onderzoek, die je desalniettemin met verve in leven hield
tijdens de casuïstiekbesprekingen. Ik dank je nogmaals voor ons gesprek in 2012, voor het mooie onderzoek, en
het alles overziend mooie klinische epos. Geniet van de andere kunsten van het leven waarvoor nu zoveel meer
tijd ontstaat.
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Rhombencefalitis door Listeria monocytogenes
Heleen den Hertog
Ik heb deze casus gekozen gezien dit mijn eerste patiëntdemonstratie was en heeft geleid tot een publicatie in
het NTVG.

Ziektegeschiedenis
Patiënt A, een 37-jarige man werkzaam als procesoperator in een levensmiddelenfabriek voor soepen en sauzen en een
liefhebber van Franse kazen, presenteerde zich met acute draaiduizeligheid, misselijkheid en braken. Twee dagen later
kreeg hij hoofdpijn, pijn in de nek en koorts. In de loop van de daaropvolgende drie dagen bemerkte hij gevoelsstoornissen
op in de linkerwang en mondregio. Daarna kreeg hij evenwichtsstoornissen en een valneiging naar links. Zijn
voorgeschiedenis vermeldt astma en een bedrijfsongeval twee jaar geleden waarna nek-en schouderklachten. Bij
neurologisch onderzoek was patiënt alert en er was geen meningeale prikkeling. Zijn lichaamstemperatuur was 38.5 ºC. Bij
onderzoek van de hersenzenuwen werd een eerstegraads nystagmus naar links en hypesthesie van de linker gelaatshelft
gevonden. Hij had een hypesthesie van zijn linkerarm en linkerbeen. De bewegings-en positiezin was zowel aan de linkerarm
als aan het linkerbeen gestoord. De proef van Romberg was positief. Differentiaal diagnostisch werd op dat moment
gedacht aan een virale of bacteriële meningo-encefalitis dan wel ADEM. De MRI-hersenen liet op de T1-gewogen opname
een hypo-intens gebied zien in de stam met uitbreiding naar het cerebellum dat aankleurde na contrast (Afbeelding 13).
Laboratoriumdiagnostiek toonde een licht verhoogd C-reactieve proteïne (CRP) (20 mg/l), een normaal leukocytengetal
(7,3x109/l) en een normaal glucosegehalte van 4,6 mmol/l.
Liquoronderzoek liet een verhoogd leukocytengetal zien (832/mm3)
waarvan 300/mm3 mononucleaire cellen en 532/mm3 polynucleaire
cellen, een licht verlaagd glucose van 2,7 mmol/l, een licht verhoogd
eiwitgehalte van 0,68 g/l en een IgG-index van 0,71. In de
gramkleuring van zowel het bloed als de liquor werden geen bacteriën
gezien. De bacteriële kweek van de liquor en het bloed bleef negatief.
Het PCR-onderzoek van de liquor en het serum op cytomegalovirus,
Epstein-Barr virus, herpes simplex virus en varicella-zostervirus
leverde eveneens geen verwekker op. Serologisch onderzoek naar
Afbeelding 13 T2-gewogen opname met een hyperintens Borrelia, syfilis en Campylobacter toonde geen aanwijzingen voor
recente infectie. Onder de verdenking ADEM, met de hersenstam als
gebied in de pons met uitbreiding naar het cerebellum.
voornaamste lokalisatie, werd tijdens de eerste opname gestart met
c: T1-gewogen opname met gadolinium toont
prednisolon 1000 mg intraveneus eenmaal daags gedurende drie
aankleuring van de lesie.
dagen. Het klinische beeld verbeterde aanvankelijk, maar
verslechterde daarna weer. Zesentwintig dagen na de eerste symptomen bleek een bloedkweek positief te zijn voor Listeria
monocytogenes. De diagnose Listeria-rhombencefalitis werd gesteld. De patiënt werd behandeld met amoxicilline, waarop
het klinische beeld duidelijk verbeterde. In verband met de abcesvorming heeft de patiënt in totaal 10 weken antibiotica
gehad. Bij ontslag was hij nog doof aan zijn rechteroor en had hij een lichte ataxie van zijn linkerarm en linkerbeen. Hij
revalideert op dit moment poliklinisch.

Bespreking
Invasieve Listeriose komt slechts zelden voor. Het aantal patiënten in Nederland met een invasieve infectie door Listeria
monocytogenes bedraagt jaarlijks 30-50. De incidentie van Listeria-rhombencefalitis in Nederland is onbekend, maar is nog
veel lager dan die van Listeria-encefalitis. De bacterie kan zich bij 4 ºC al vermenigvuldigen, waardoor producten die in de
koelkast worden bewaard na een aantal dagen grotere aantallen bacteriën kunnen bevatten. Epidemieën zijn beschreven
waarbij rauwmelkse kazen, paté, gerookte vis, kant-en-klaar maaltijden en rauwe groenten als bron werden aangewezen.
Listeria monocytogenes is een Gram-positief, vooral intracellulair levend staafje. Het organisme komt voor in aarde, water
en de tractus digestivus van een groot aantal dieren. Infecties vinden plaats door ingestie van met Listeria monocytogenes
besmette levensmiddelen. Er zijn drie mogelijke mechanismen beschreven waardoor Listeria monocytogenes het centraal
zenuwstelsel kan infecteren. Ten eerste door directe invasie van endotheelcellen door Listeria monocytogenes uit het bloed
met daarna verspreiding naar de hersenen. Ten tweede door migratie van geïnfecteerde fagocyten en als laatste
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mogelijkheid infectie van de hersenstam via de hersenzenuwen. Listeria- rhombencefalitis heeft meestal een beloop dat
bestaat uit twee fasen. De eerste fase begint met hoofdpijn, koorts misselijkheid en braken, hierna volgen asymmetrische
hersenzenuwuitval, ataxie, tremoren en andere cerebellaire symptomen, doofheid, hemiparese gedaald bewustzijn en
epileptische insulten. Ongeveer de helft van de patiënten krijgt respiratoire problemen. Door de aspecifieke prodromale
verschijnselen en omdat de meningeale prikkelingsverschijnselen vaak niet aanwezig zijn, wordt de diagnose vaak in eerste
instantie gemist. Aanvullend liquoronderzoek toont bij patiënten met Listeria-rhombencefalitis een pleiocytose. Daarnaast
is in de helft van de gevallen het glucosegehalte verlaagd; dit is geassocieerd met een slechte prognose. Bij de meeste
patiënten is het eiwitgehalte verhoogd. De gouden standaard voor de diagnose is een positieve kweek van liquor of bloed
met een Listeria monocytogenes. Na herhaald kweken kan 40-70% van de liquorkweken en 60% van de bloedkweken
positief worden. Een negatieve bloedkweek of liquorkweek sluit een Listeria-rhombencefalitis dus niet uit. MRI-hersenen
is bij verdenking op Listeria-rhombencefalitis het aangewezen radiologisch onderzoek. De T1-gewogen opnames laten bij
deze aandoening hypo-intense ringvormige lesies zien in de hersenstam en het cerebellum. De eerste keus van therapie bij
Listeria- rhombencefalitis is amoxicilline. Alternatieven zijn cotrimoxazol en eventueel meropenem. De optimale
behandelingsduur is onbekend, maar bedraagt minimaal twee weken en volgens sommige bronnen zelfs 4 weken. De
behandelingsduur was uiteindelijk 10 weken omdat er sprake was van abcesvorming in het cerebellum. De prognose van
een Listeria-infectie is geassocieerd met een hoge mortaliteit van 50%. De mortaliteit is nog hoger in immuungecompromiteerde patiënten. Van de overlevenden heeft een groot aantal patiënten neurologische restverschijnselen.
Vroege diagnose en de juiste therapie verbeteren de uitkomst.

Les
Denk bij patiënten met subacute progressieve hersenzenuwuitval en ataxie, een pleiocytose in de liquor en lesies op de
MRI-hersenen in de hersenstam en het cerebellum aan de diagnose Listeria-rhombencefalitis ook als in eerste instantie de
bloedkweek en liquorkweek negatief zijn.

Literatuur
1.

Alper G, Knepper L, Kanal E. MR findings in Listeria-Rhombencephalitis. AJNR 1996;17:593-596.

2.

Aouaj Y, Spanjaard L, van Leeuwen N, Dankert J. Listeriamonocytogenesmeningitis: serotype distribution and patient
characteristics in the Netherlands, 1976-95. Epidemiol Infect 2002;128:405-409

3.

Armstrong RW, Fung PC. Brainstem encephalitis due to Listeria monocytogenes: case report and review. Clin Infect Dis
1993;16:689-702.

4.

Aureli P, Fiorucci GC, Caroli D, Marchiaro G, Novara O, Leone L, Salmaso S. An outbreak of febrile gastoenteritis associated
with corn contamined by Listeria monocytogenes. N Engl J Med 2000;342:1236-1241.

5.

Blanot S, Boumaila C, Berche P. Intracerebral activity of antibiotics against Listeria monocytogenes during experimental
rhombencephalitis. J of antimicrobial chemotherapy 1999;44:565-568.

6.

Drevets DA, Leenen PJ, Greenfield RA. Invasion of the central nervous system by intracellular bacteria. Clin Microbiol Rev
2004;17:323-347.

Beste Peter,
Onderwijs geven is een belangrijke passie van je. Vol bezieling en met humor leidde je iedere donderdag de
patiëntdemonstratie. Ook bij het thematisch onderwijs en de bedside teaching wist je het enthousiasme voor de
neurologie bij ons allen extra aan te wakkeren. Als ik nu de casuïstiek in de praktijk tegen kom, moet ik hier nog
regelmatig aan denken. Ik heb veel geleerd van je klinische blik en je kritische wetenschappelijke houding. Je
weet altijd net die ene extra vraag te stellen. Je snelheid van reageren en daadkracht zal ook niemand snel
vergeten en maakte je als promotor gewild. Ook de tennisuitjes gevolgd door een etentje bij jou thuis staan nog
vers in mijn herinnering. We hebben onze samenwerking na mijn vertrek nog kunnen voorzetten in 2
promotietrajecten, hetgeen ik erg waardeer. Veel geluk in deze nieuwe fase van het leven toegewenst.
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Kloktekening als (aanvulling op) cognitieve screening
Inge de Koning
De keuze voor een patiëntendemonstratie over een cognitief onderwerp en in het bijzonder de kloktekening ligt
voor mij voor de hand. Enerzijds sluit dit aan bij onze gezamenlijke belangstelling voor de neuropsychologie en
anderzijds past het bij de waarde die jij hecht aan tijd en hoe men daar bewust en zorgvuldig mee om zou
moeten gaan.

Ziektegeschiedenis
Een 63-jarige vrouw met een uitgebreide voorgeschiedenis, waaronder twee niertransplantaties, opname i.v.m.
meningisme/meningitis (1998) en epileptisch insult (1998) werd opgenomen in verband met een hemiparese links. Patiënte
heeft problemen met praten en het denken gaat niet helder meer. Het onthouden gaat weliswaar beter dan enkele weken
geleden, maar het geheugen is nog altijd niet optimaal. Hetero-anamnestisch vertelt een zoon: het gaat momenteel beter
met patiënte dan tijdens opname toen zij zeer verward was. Er zijn echter nog altijd forse geheugenproblemen, die duidelijk
negatief beïnvloed worden door de nog steeds aanwezige verhoogde afleidbaarheid. Een MRI-scan toonde een recent
lacunair infarct t.h.v. rechter thalamus. Wijde perifere en centrale liquorruimten. Bij het neuropsychologisch onderzoek is
patiënte snel afgeleid door irrelevante stimuli uit de omgeving. Zij onderbreekt regelmatig het testonderzoek om
bijvoorbeeld aan een schilderij te zitten of om onder het bureau te kijken naar de schoenen van de onderzoeker. Zij
verwoordt haar onvermogen welhaast met verwondering, maar het inzicht in het eigen functioneren of de consequenties
daarvan zijn verminderd. De oriëntatie in plaats is bij onderzoek redelijk, maar is tijdens opname wisselend. De oriëntatie
in tijd is slecht, maar ook deze zou gedurende de opname wisselend zijn geweest. Er zijn ernstige geheugenstoornissen.
Door de sterk verhoogde afleidbaarheid en problemen met inhiberen van een
responstendens konden slechts eenvoudige geheugentaken worden afgenomen
met zowel verbale als visuele ondersteuning. Het aanleren van nieuwe informatie
lukt nauwelijks. Zowel de actieve reproductie als de herkenning zijn zeer slecht.
Het abstraherend vermogen is eveneens slecht. Patiënte is niet te brengen tot het
geven van overeenkomsten. Overige taken die een beroep doen op de executieve
functies zijn nauwelijks afneembaar. Bij de mentale controle leveren automatische
rijtjes vooruit geen problemen op, maar het in omgekeerde volgorde zeggen van
deze rijtjes (dagen van de week, maanden van het jaar) lukt niet. Bij de
woordvloeiendheid, waarbij zoveel mogelijk dieren binnen één minuut genoemd
moeten worden, zegt patiënte. alleen 'ja ik ken er zat natuurlijk', en komt na zeer
veel aansporing tot 'beest'. De conceptformatie, (bijv. het tekenen van een klok)
is fors gestoord (Afbeelding 14). Concluderend: cognitieve stoornissen die passen
bij de rechtszijdige thalamuslesie. Waarschijnlijk betreft het een strategisch infarct. Afbeelding 14 Kloktekening, in het kader
Het beloop op langere termijn zal uitwijzen of er
van neuropsychologisch onderzoek.
daadwerkelijk sprake is van een vasculaire dementie.

Bespreking
Aanvankelijk werd het tekenen van een klok bij gedrags-neurologisch of klinisch neuropsychologisch onderzoek
voornamelijk gebruikt om visuo-constructieve vaardigheidsstoornissen of hemi-inattentie of neglect op te sporen. De
toepassingen hebben zich in de loop der jaren echter sterk uitgebreid. Het tekenen van een klok doet een beroep op
meerdere functies. Zo zijn o.a. het lange termijn geheugen en het werkgeheugen, visuo-spatiële vaardigheden, motor
programming en uitvoering, abstract denken en plannen, onderdrukken van de neiging te reageren op perceptuele
kenmerken (‘frontal pull’), aandacht en concentratie en frustratietolerantie betrokken. De mix van visuo-spatiële
vaardigheden en executieve functies heeft veel onderzoekers er toe gebracht om de waarde van de kloktekening te
bestuderen als (aanvulling op de) cognitieve screening. De instructie voor het tekenen van een klok kan verschillen. De
patiënt kan gevraagd worden zelf een klok te tekenen, sommige onderzoekers laten de cijfers op een voorgetekende cirkel
tekenen of hebben de 12 vooraf al geplaatst. De instructie om zelf een klok te tekenen verdient de voorkeur, omdat dit al
enig inzicht geeft in de conceptformatie. Veel gemaakte fouten zoals het te klein tekenen van de cirkel of het toevoegen
van irrelevante details (het tekenen van een compleet horloge of een koekoeksklok) zijn veelzeggend. Ook bij het plaatsen
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van de cijfers is de planning van belang en bij sommige scoringssystemen worden extra punten toegekend wanneer de 12,
6, 3 en 9 (in die volgorde) eerst worden neergezet. Wanneer patiënten de cijfers niet juist (kunnen) plaatsen is er soms enig
foutenbesef en/of zelfcorrectie, maar regelmatig lukt het dan toch niet om tot een goed resultaat te komen. Bij een hemiinattentie worden de cijfers over het algemeen aan één kant geplaatst. Bij fronto-temporale dementie of een andere vorm
van dementie in een verder gevorderd stadium worden soms perseveraties gezien, waarbij men door blijft nummeren na
de 12. Over het algemeen wordt gevraagd een tijd aan te geven. Sommige (Engelstalige) onderzoekers geven adviezen over
het wel of niet gebruiken van bepaalde woorden (‘clockface’ en ‘hands’) in de instructie. Met betrekking tot de aan te geven
tijd is het zinvol een tijd te kiezen waarbij de wijzers in beide visuele velden staan (hemi-inattentie). Het aangeven van een
tijd is een abstracte taak waarbij de tijd symbolisch moet worden weergegeven. Bij het aangeven van 11:10 uur moet de
‘frontal pull’ naar de ‘10’ onderdrukt worden, een fout die gezien kan worden bij beginnende dementie. Ook wordt er een
beroep gedaan op de conceptformatie, waarbij de ´10´ moet worden omgezet in 10 minuten, hetgeen in de klok
correspondeert met de ´2´. Er bestaan formele scoringssystemen, zoals Mendez, Rouleau, Shulman, Royall, waarbij punten
toegekend worden voor verschillende onderdelen. In het systeem van Royall et al., CLOX, wordt onderscheid gemaakt
tussen visuo-constructieve vaardigheden en executieve functies. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de
waarde van de ‘clock drawing test’ (CDT) als cognitieve screening, bijvoorbeeld bij (verschillende vormen van) dementie of
MS. Er wordt daarbij gekeken in verschillende populaties en gebruik gemaakt van meerdere scoringssystemen, waardoor
er geen eenduidige resultaten zijn. De CDT lijkt echter, net zoals de meeste screeninginstrumenten, redelijk onderscheid te
kunnen maken tussen normaal vs. dement. Maar: voor het detecteren van milde cognitieve achteruitgang is (ook) de
kloktekening onvoldoende specifiek en daardoor minder geschikt. De invloed van opleiding en cultuur is vooralsnog niet
voldoende onderzocht. Enige voorzichtigheid lijkt geboden bij personen met een lage opleiding.

Les
In de kliniek kan een kloktekening op betrekkelijk eenvoudige wijze extra diagnostische informatie verschaffen, maar kan
in zichzelf niet als cognitieve screening dienen.
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Beste Peter,
Bij mijn promotie kreeg ik een cadeau met onmiskenbaar jouw signatuur: een klok. Ik word daarom iedere dag
dat ik werk nog aan jou herinnerd als ik controleer of ik een cliënt (ja, zo heet dat in de GGZ) moet gaan ophalen
uit de wachtruimte of wanneer ik met een schuin oog naar de klok kijk om na te gaan of ik moet gaan afronden.
Een belangrijker en bepalender cadeau dan de klok is echter dat je me enerzijds de ruimte en tijd hebt geboden
om mijn proefschrift af te ronden in een voor mij roerige periode, maar me tegelijkertijd met vasthoudendheid
stimuleerde en motiveerde om in gang te blijven en door te zetten. Je deed dat op de voor jou kenmerkende
aimabele wijze, waarbij je altijd positief en begripvol bleef – maar wel aanhield. Deze betrokkenheid en het
vertrouwen hebben mij gesterkt en het heeft gewerkt. Dank voor dit alles!
Aan de vooravond van je nieuwe avontuur wens ik je al het goede, samen met Adrie en de rest van je clan en
hoop dat er veel moois op je pad komt!
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Varicella Zoster vasculopathie
Jacoline Bromberg
Deze casus uit 2011 heb ik gekozen omdat hierin de link tussen vasculaire aandoeningen en de neuro-oncologie
zo goed tot uiting komt.

Ziektegeschiedenis
Het betreft een 76-jarige man, in het verleden bekend met een myelodysplastisch syndroom en acute myeloïde leukemie
waarvoor stamceltransplantatie in 2005, hypertensie, diabetes mellitus en coronarialijden. Aan medicatie gebruikt hij
carbasalaatcalcium, simvastatine, sotalol, metformine en isosorbide-mononitraat.
Hij presenteert zich in 2011 met sinds 2 weken bestaande pijn en zwakte in het rechterbeen na een eindje lopen. Twee
dagen later ontstaan pijnklachten en verminderde vaardigheid van de rechterarm. Bij neurologisch onderzoek is hij niet
meningeaal geprikkeld, wel wordt een dysmetrie van de rechterarm gevonden met verlaagde reflexen, is de kracht van de
m iliopsoas rechts verminderd, MRC 4, is de omgekeerde proef van Lasègue rechts positief bij 40 graden en is er een
waggelgang en fenomeen van Trendelenburg rechts. Aan de huid geen afwijkingen. MRI van de wervelkolom en hersenen
laten geen verklaring voor de klachten zien. In het bloed alleen de bekende milde trombopenie (81) en anemie (Hb 6,7) en
in het beenmerg geen tekenen van recidief AML. In de liquor een pleiocytose met 30 leukocyten per ml (29 mononucleair)
en geen aanwijzingen voor AML bij cytologie en immuno-fenotypering. De PCR voor varicella zoster is zwak positief in de
liquor maar niet in het serum.
Behandeling wordt gestart met aciclovir 3dd 10mg/kg bij een werkdiagnose VZV meningo-radiculitis. Twee dagen later
ontstaat een asymmetrie van de mondhoek rechts en wisselende toename van het krachtsverlies rechts progressief in
enkele dagen. Bij neurologisch onderzoek aanvankelijk een wisselende hemiparese rechts graad 5-, die de volgende dag is
toegenomen tot een paralyse rechts.
Op de CT en MRI/MRA van de hersenen wordt dan een recent infarct in de nucleus caudatus links gezien met betrokkenheid
van de capsula interna en corona radiata zonder afwijkingen in de aa. carotis. In de liquor worden dan nog slechts 10
cellen/ml (alle mononucleair) gevonden, wederom zonder tekenen van leukemie en is de PCR voor VZV-negatief. Echter er
wordt een verhoogd anti- VZV IgG in beide liquores gevonden met fors verhoogde Goldman-Wittmer coëfficiënt pleitend
voor intrathecale IgG productie.
Concluderend, gezien tijdsbeloop en liquorbevindingen is de diagnose een meningo-radiculitis en herseninfarct in het kader
van een VZV vasculopathie. Patiënt wordt behandeld met prednison 1mg/kg/dag gedurende 5 dagen waarna enig herstel
optreedt.

Bespreking
VZV is een humaan herpesvirus en infecteert 90% van de mensen, veelal op de kinderleeftijd. Na een primaire VZV-infectie
(waterpokken) blijft het virus latent aanwezig in de ganglia langs de gehele neuraxis. Wanneer de celgemedieerde
immuniteit afneemt (hogere leeftijd, immuun suppressie) kan het virus reactiveren. VZV vasculopathie kan zowel na
primaire VZV-infectie als na reactivatie optreden maar is een zeldzame complicatie. Bij kinderen wordt minstens 10% van
de herseninfarcten veroorzaakt door VZV vasculopathie. De incidentie van VZV vasculopathie bij volwassenen is niet goed
bekend, maar het komt relatief vaker voor bij immuun-gecompromitteerden, bij VZV meningoradiculitis en/of VZV
trigeminus ganglionitis.
Klinisch is dan sprake van in dagen tot weken progressieve neurologische uitingen van VZV-infectie (bv. meningoradiculitis,
encefalitis). Bij ruim een derde van de VZV vasculopathie patiënten ontbreken hierbij (voorafgaande) huidafwijkingen. De
vasculopathie treedt bij 20% van de patiënten op in een solitaire grote arterie (meestal de a. cerebri media), zich uitend in
opeenvolgende TIA’s, stuttering stroke en/of een acuut herseninfarct. Vaker is de vasculopathie multifocaal met
betrokkenheid van zowel grote- als kleine arteriën. De mortaliteit is aanzienlijk (20%). Minder typische complicaties van
VZV vasculopathie zijn myeluminfarcering, aneurysma, subarachnoïdale bloeding en dissectie.
In de liquor is er bij twee-derde van de patiënten sprake van enige pleiocytose (<100 cellen) met grotendeels
mononucleairen. Het totaal eiwitgehalte is verhoogd, het glucose is normaal. Uit meerdere studies is gebleken dat anti51

VZV IgG vaker in de liquor wordt aangetroffen dan VZV DNA (95% vs 30% van de bestudeerde patiënten); negatieve PCRbevindingen sluiten de diagnose dus niet uit. Als verklaring wordt gegeven dat door het geprotraheerde beloop
liquoranalyse vaak pas later in het ziektebeloop verricht wordt, waarbij inmiddels de intrathecale IgG productie is
toegenomen (en dus aantoonbaar) en het virus DNA door de IgG-productie is afgenomen (niet meer aantoonbaar).
De MRI-scan is in 97% van de gevallen afwijkend, waarbij afwijkingen kunnen optreden in zowel witte als grijze stof, met
een voorkeur voor de grijs-witte stof overgang en voor het a. cerebri media stroomgebied. De lesies zijn meestal ischemisch,
zelden hemorrhagisch. Angiografie toont bij 70% van de patiënten segmentale constrictie met post-stenotische dilatatie
(Afbeelding 15).
Bij post-mortem onderzoek worden in de arteriële vaatwand uitgebreide kenmerken aangetroffen van lokale VZV-productie
(o.a. VZV-antigeen, VZV-DNA en viruspartikeltjes) met daarnaast
ontstekingsverschijnselen. De hypothese is dat het virus vanuit de
sensibele ganglia naar de arteriën treedt waar lokaal verdere
virusproductie plaatsvindt, resulterend in ontsteking, gevolgd door
vernauwing- en occlusie van de aangedane arterie.
Gebaseerd op case-reports en expert-opinion bestaat de huidige
behandeling uit aciclovir 3dd 10mg/kg gedurende 7-14 dagen en methylprednisolon 1mg/kg/dag gedurende 5 dgn. In de tot nu grootste
beschreven (retrospectieve) serie van VZV vasculopathie patiënten
verbeterden of stabiliseerden met dit beleid 23 van de 30 patiënten.

Les

Afbeelding 15 MRI- en angiografie bevindingen
van patiënten met multifocale VZV vasculopathie.

Denk bij patiënten met een Varicella Zoster Virus (VZV) infectie en progressieve neurologische uitvalsverschijnselen aan
VZV vasculopathie. Vrijwel alle VZV vasculopathie patiënten hebben intrathecale anti-VZV IgG productie en MRI-afwijkingen
passend bij ischemie. De behandeling van VZV vasculopathie bestaat uit aciclovir en methyl-prednisolon.
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Beste Peter,
Denk aan de Rotterdamse patiëntendemonstraties dan denk je (ik) aan jou. Alleen al het whiteboard waarop
belangrijkste kenmerken van kliniek, lokalisering, differentiaaldiagnose en aanvullend onderzoek werden
geschreven! Maar mijn belangrijkste connectie met jou is de opleiding tot neuroloog. Vanaf 2016 ben ik
geleidelijk aan jouw taak als (plaatsvervangend) opleider gaan overnemen. Een taak die je met ongelofelijk veel
verve, inzet en succes vele jaren had gedaan. Met het initiële driemanschap van Peter (PSS), jij en ik en ons
wekelijkse opleidingsoverleg hebben we een vrij geruisloze overdracht kunnen bewerkstelligen. Geweldig zoals
je geleidelijk aan de taken aan me overdroeg maar altijd beschikbaar bleef voor advies of sparren. Ik heb daar
dankbaar gebruik van gemaakt en we zullen je kennis en ervaring missen! Ik wens je nog vele fijne en gezonde
jaren toe waarin je in goede gezondheid al die dingen kunt doen die je graag doet. Hopelijk nog tot vaak ziens.
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Afasie als kenmerk van een Frontotemporale Dementie
John van Swieten
Ik heb deze patiëntendemonstratie gekozen omdat afasie een belangrijk symptoom bij beroertes is, en dit bij
Peter Koudstaal een geliefd onderwerp is. Dit heeft in het verleden geleid tot het onderzoek door Evy Visch, de
neuro-linguïste van het Erasmus MC.
Marsel Mesulam is eind jaren zeventig als jong neuroloog in het Beth Israel ziekenhuis in Boston werkzaam, nadat hij als
assistent bij Norman Geschwind, de expert op dit terrein, taalfuncties heeft onderzocht. Marsel ziet als een van zijn eerste
patiënten een vrouw, die moeite met uitspreken van hele zinnen heeft, maar niet van afzonderlijke woorden. Marsel denkt
aanvankelijk dat de patiënte hem voor de gek houdt, omdat hij dit fenomeen niet kent. Na lang zoeken in de literatuur vindt
hij uiteindelijk een identieke beschrijving van taalproblemen bij een patiënt uit 1897 door een Franse neuroloog. Bij deze
Franse patiënt heeft na overlijden hersenonderzoek plaatsgevonden, maar van de summiere beschrijving wordt hij niet
veel wijzer. In dezelfde periode krijgt hij van collega’s meer patiënten met dergelijke langzaam progressieve
spraakproblemen verwezen. Deze collega’s hebben bij deze patiënten aanvankelijk gedacht dat beroertes hiervoor
verantwoordelijk waren. Maar het is niet van het ene op het andere moment ontstaan, en hij ziet op de hersenscans heel
lokaal verschrompeling rond de linker voor – en slaapkwab zonder tekenen van beroertes. Tot zijn verrassing krijgt hij en
paar jaar later de originele gekleurde hersencoupes van de Franse patiënt uit 1897 onder ogen. Zijn collega’s uit Frankrijk
hebben deze uit het archief kunnen bemachtigen. Marsel bekijkt deze coupes door zijn microscoop en ziet een massaal
verlies van zenuwcellen in de linker voorhoofdkwab, maar zonder Pick-bodies of Alzheimer veranderingen, zoals amyloid
plaques of tangles. Marsel beschrijft het ziektebeeld in 1982 aanvankelijk als "langzaam progressieve afasie zonder algehele
dementie", maar veranderde de naam een aantal jaren later in “primair progressieve afasie”.

Ziektegeschiedenis
Het betreft een man van 72 jaar. Sinds enkele jaren klaagt hij over toenemende problemen bij het spreken. Hij begrijpt alles
goed, maar kan moeilijker op woorden komen. Hij krijgt een hakkelende spraak. Hij kan goed voor zichzelf zorgen, is niet
vergeetachtig en kan zonder problemen zijn weg vinden. Aanvankelijk denkt de neuroloog dat de patiënt een beroerte
heeft gehad, maar de spraakproblemen worden over de tijd alleen maar erger. Er doen zich schrijffouten voor, en de patiënt
vertelt zaken die niet kloppen. Hij komt tot weinig activiteit. Hij is sneller geëmotioneerd en kwaad dan voorheen. Dementie
komt voor bij twee zusters van patiënt. De MMSE bedraagt 21/30. Er is een niet-vloeiende afasie, maar taalbegrip en
geheugenfuncties zijn intact. Aan hersenzenuwen en extremiteiten geen afwijkende bevindingen. De VZR verloopt
beiderzijds volgens plantairflexie. De CT-scan hersenen toont lichte temporale atrofie links, verder geen afwijkingen. DNAdiagnostiek: een frameshift mutatie (Ser82Valfs174X) in het progranuline gen met als gevolg een stopcodon 174
nucleotiden stroomafwaarts. Neuropathologisch onderzoek bij een familielid: ernstig neuronenverlies en gliose in de
frontale en temporale cortex. Immunohistochemisch onderzoek met ubiquitine – en TDP-43 antilichamen toont neuronale
cytoplasmatische en intra nucleaire inclusies in de schors, hippocampus en nucleus caudatus.

Bespreking
Fronto-temporale dementie (FTD) is een heterogene aandoening, die verschillende klinische uitingsvormen kent. Naast de
frontale variant (met vooral gedragsstoornissen), zijn er ook vormen met uitgesproken taalstoornissen (semantische
dementie, primair progressieve afasie), motorisch voorhoornlijden (motor neuron disease) en parkinsonisme. Ongeveer
een kwart van de patiënten heeft een autosomaal dominante vorm. Een deel hiervan wordt veroorzaakt door mutaties in
het tau gen (geleden op chromosoom 17q21), met als gevolg stapeling van abnormaal tau eiwit in de aangedane
hersenschors. Sinds een aantal jaar was reeds duidelijk dat er FTD-families zijn die wel genetische koppeling vertonen aan
chromosoom 17q21, maar geen mutaties in het tau gen of stapeling van het tau eiwit in de hersenen bij obductie.1
In de zomer van 2006 is ontdekt dat deze FTD-families mutaties hebben in het progranuline gen.2 Dit gen is – toevalligerwijs
– gelegen vlakbij het tau gen op chromosoom 17. In verschillende series wisselt het voorkomen van progranuline mutaties
van 10 tot 25% van de erfelijke FTD-gevallen. In onze eigen serie van 338 FTD-patiënten werden slechts drie verschillende
progranuline mutaties gevonden (7% van de familiare FTD-patiënten t.o.v. 14% tau mutaties).3 Klinisch hebben patiënten
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met progranuline mutaties meestal het beeld van FTD met opvallend vaak ernstige taalstoornissen bij presentatie. Vroege
apraxie, hallucinaties, parkinsonisme en corticobasale degeneratie zijn echter ook beschreven. T.o.v. families met tau
mutaties, hebben families met progranuline mutaties meer spreiding in beginleeftijd en zijn er ook een aantal mutaties
beschreven in patiënten met een negatieve familie-anamnese. Dit zou mogelijk kunnen wijzen op verminderde penetrantie
van sommige mutaties. In de familie van onze patiënt is er ook een 72-jarige gezonde drager van de mutatie.
Neuropathologisch gezien kenmerken progranuline mutaties zich door ubiquitine-positieve inclusies in cytoplasma en
kernen van neuronen in de fronto-temporale cortex, hippocampus en basale kernen. Deze ubiquitine-positieve inclusies
zijn in eerste instantie beschreven bij FTD patiënten met motor-neuron disease, vandaar de naam ‘MND-type pathology’ in
de literatuur. Progranuline mutaties worden echter zelden tot nooit gevonden bij FTD-patiënten met klinische
verschijnselen van voorhoornlijden. Ook bij een aangedaan familielid van de huidige patiënt werden ubiquitine-positieve
inclusies gevonden (Afbeelding 16).
Het progranuline eiwit is een multifunctionele groeifactor, die een rol speelt in o.a. regulatie van de celcyclus, wondheling
en ontsteking. Ook in de hersenen wordt het progranuline eiwit in neuronen tot expressie gebracht, hoewel de precieze
functie nog onduidelijk is. In FTD- patiënten leiden de mutaties in het progranuline gen tot tekort aan werkzaam eiwit,
waardoor hersencellen ten gronde gaan. Dit mechanisme wordt haplo-insufficiëntie genoemd, omdat het normale gen
(gelegen op het andere chromosoom) onvoldoende normaal eiwit kan produceren om ziekte te voorkomen. Helaas is het
momenteel nog niet mogelijk om diagnostische mutatie analyse van het progranuline gen aan te vragen (kan slecht in kader
van wetenschappelijk onderzoek).

Les
Denk bij erfelijke FTD behalve aan het tau gen ook aan het progranuline gen!
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Afbeelding 16 a: Stamboom van de huidige patiënt. b: ubiquitine inclusies in gyrus dentatus van de
hippocampus. c: Cytoplasmatisch inclusies in neuronen in frontale cortex. d: intranucleaire inclusie.
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Beste Peter,
Het is een willekeurige maandagmiddag in 1987. Jij meldt je zoals gewoonlijk iets voor 14.00 u op de kamer van
Jan van Gijn in de Neurologische Kliniek in de Nicolaas Beetstraat in Utrecht. De wekelijkse routine is nieuwe
patiënten in het Nederlands TIA onderzoek te bespreken, en daarna achter de lichtbak naar de lacunaire en
corticale infarcten op de CT scans te bekijken. Het is in deze periode dat het idee is ontstaan om een
interobserver studie van de modified Rankin Scale te doen. De publicatie van onze studie in Stroke in 1987 zal
een van de meest geciteerde papers in de Neurologie worden. Dertig jaar later komen nog steeds e-mails uit de
hele wereld binnen met het verzoek deze schaal te mogen gebruiken.
Jij hebt altijd een duidelijk interesse in cognitieve stoornissen bij patiënten met of zonder beroertes gehad. Na
mijn komst naar Rotterdam hebben wij eerst samengewerkt in een onderzoek naar vasculaire dementie met
Peter de Knijff uit Leiden. Later heb jij mijn intermediaire rol in het dementie-onderzoek met de afdeling
Epidemiologie overgenomen, met een ongelooflijke productie in publicaties.
Jouw belangrijkste bijdrage heeft binnen de afdeling Neurologie gelegen. Jij bent als geen ander een verbinder,
sfeermaker, kwaliteitsbewaker voor de patiëntenzorg en het onderwijs. Jij hebt een ongelooflijk goed oog voor
welke ideeën daadwerkelijk levensvatbaar en belangrijk zijn. Alle innovatieve veranderingen binnen de afdeling
zijn bij jou begonnen: van theater-opstellingen in de colloquiumzaal, de invoering van Elpado, de PhD trajectgesprekken en de audiovisuele ondersteuning van referaten en voordrachten. Hoe belangrijk dit laatste is, blijkt
wel met de recente Microsoft Teams besprekingen van de afgelopen maanden.
En in de hele stroom van veranderingen in afgelopen dertig jaar is één zaak in niets veranderd: de
patiëntendemonstratie. Het is nog steeds het belangrijkste onderwijs-moment van de week. Alle nieuwe
ontwikkelingen in de klinische neurologie zijn via de patdemo’s in de klinische praktijk gebracht. De
bovenstaande patdemo is hiervan een duidelijk bewijs.
Alles overziend en terugkijkend hebt jij aan mijn neurologische werk en carrière een belangrijke bijdrage
geleverd, waarvoor mijn oprechte dank. Het ga je goed!
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Een bijzondere loopstoornis - You’ll never walk alone
Joost Jongen
Ik heb deze vrij legendarische demonstratie uitgekozen omdat onze patiënt de rollen geheel omdraaide,
compleet met grappen en grollen aan het eind.

Ziektegeschiedenis
Een man van 68 jaar met in de voorgeschiedenis in 2006 een knieprothese rechts, in 2012 neurogene claudicatio, waarvoor
in 2014 een interarcuaire kanaalverwijding L4-5 en L5-L6 en aansluitend loopstoornissen die elders waren geduid als
passend bij een polyneuropathie e.c.i., bezocht onze polikliniek voor een tweede mening. Hij was altijd gezond geweest en
zeer sportief. De laatste jaren had hij regelmatig lage rugpijn. Vanaf 2012 nam de lage rugpijn toe en kreeg hij bij lang staan,
lang lopen maar ook bij fietsen een trekkend gevoel vanaf z'n rug naar beide kuiten, dat in enkele minuten verminderde bij
(voorovergebogen) zitten. Hij onderging daarvoor een interarcuaire lumbale laminectomie. Na deze operatie is de rugpijn
en het trekkende gevoel bij lopen verdwenen. Sindsdien loopt hij echter "krakkemikkig". Er is geen angst om te vallen, er
zijn geen gevoelsstoornissen of pijn aan de voeten, maar hij heeft onvoldoende kracht om bij lopen zijn voet af te wikkelen.
Elders werd de diagnose polyneuropathie gesteld, een onderliggende oorzaak werd niet gevonden. In de familie komen
geen erfelijke neuropathieën voor, hij gebruikte geen medicatie die neuropathie kan veroorzaken en slechts sporadisch
alcohol. Bij neurologisch onderzoek van de ledematen was er atrofie van de linker meer dan van de rechter m gastrocnemius
medialis, zagen we fasciculaties van de kuiten na aanspannen en was de kracht van de m tibialis anterior 5/5-, m extensor
hallucis longus 5/5-, voetbuigers 5/5-. De tast- en pinpriksensatie in de voeten, onderbenen en het S1 dermatoom
beiderzijds was geheel normaal, de vibratieperceptie op de enkels 5/8 beiderzijds, de positie-en bewegingszin waren
normaal. BPR, TPR +2/+2, KPR +2/+2, APR -4/-4 en VZR =/=. Patiënt had moeite op de tenen te gaan staan, bij lopen wikkelde
hij de voeten niet af, terwijl op hakken gaan staan geheel normaal was. Er was een normobasische gang, de proef van
Romberg was negatief. Bij aanvullend bloedonderzoek waren glucose, kreatinine, gamma-GT, bloedbeeld en TSH normaal,
vitamine B1, B12 niet verlaagd, vitamine B6 214 pmol/l, M-proteïne negatief. Het EMG toonde aanwijzingen voor een
sensibele en motore axonale polyneuropathie, waarbij de benen meer waren aangedaan dan de armen. Er was tevens
sprake van een bijkomende lumbosacrale radiculopathie (S1>L5>L4), waarbij links meer was aangedaan dan rechts, mede
gezien de bevindingen bij naaldonderzoek (m gastrocnemius meer aangedaan dan m. tibialis anterior en ook actieve
denervatie verschijnselen in de m paraspinalis L5-S1 beiderzijds. MRI-LSWK toonde een status na ruime decompressie L4-5
en L5-L6.

Bespreking
Het looppatroon wordt gekenmerkt door een onvermogen tot het afronden van de afwikkeling van de voeten en een
gestoorde tenengang. Patiënt heeft geen sensibele klachten aan de benen en bij neurologisch onderzoek is het
sensibiliteitsonderzoek van de benen normaal. De conclusie is derhalve dat de loopstoornissen worden veroorzaakt door
een radiculopathie S1 links meer dan rechts, gerelateerd aan de wervelkanaalstenose in het verleden en/of de interarcuaire
laminectomieën en dat de polyneuropathie een ondergeschikte rol speelt. Desalniettemin adviseerden we in verband met
het verhoogde vitamine B6 niet meer dan één multivitamine tablet per dag te gebruiken.
Bij neurogene claudicatio die niet reageert op conservatieve therapie kunnen in principe twee soorten operaties worden
toegepast: een decomprimerende laminectomie, waarbij de gehele wervelboog inclusief de processi spinosi worden
verwijderd en een interarcuaire laminectomie, waarbij er als het ware een venster wordt gecreëerd tussen twee
wervelbogen, waarbij een deel van de bovenliggende en onderliggende wervelboog wordt weg gefreesd, het ligamentum
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flavum wordt gereseceerd en hypertrofische delen van het facetgewricht worden verwijderd, maar de processi spinosi
intact worden gelaten (Afbeelding 17).1
In Nederland is de interarcuaire laminectomie de meest uitgevoerde operatie bij lumbale wervelkanaalstenose.

Les

Afbeelding 17 Schematische weergave van de interarcuaire laminectomie.

Een dubbelzijdige voetbuigersparese (zonder gevoelsstoornissen) past niet bij een polyneuropathie.
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Beste Peter,
Ik heb buitengewoon veel respect voor je klinische blik, je affiniteit met patiëntenzorg, je vermogen om klinische
kennis over te dragen, je nuchtere houding en bovenal je betrokkenheid en enorme bijdrage aan de Neurologie
in Rotterdam als man van het eerste uur. Ik wens je heel veel geluk en voldoening voor de toekomst.
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PML (progressieve multifocale leuko-encefalopathie) en sarcoïdose
Joost Smolders
Rogier Hintzen†
Ik werk te kort in het Erasmus om een eigen patiëntendemonstratie te laten zien, daarom deze tekst over een
van mijn patiënten door een van mijn belangrijkste rolmodellen. Peter, ongetwijfeld fungeer jij met jouw
fantastische carrière voor veel jonge neurologen als rolmodel.

Ziektegeschiedenis
We zagen een 42-jarige patiënt als tweede mening. Al begin juni presenteerde patiënt zich elders met sinds 3 weken
geleidelijk toegenomen klachten van slechte articulatie, stuurloosheid links en onzeker lopen. Op de MRI-cerebrum elders
werd een afwijking links cerebellair gezien. De diagnose cerebellair infarct werd gesteld en carbasalaatcalcium en
dipyridamol werd voorgeschreven. Eind juni kwam patiënt retour vanwege progressieve klachten. CT-thorax toonde
uitgebreide lymfadenopathie verdacht voor sarcoïdose. Met de werkdiagnose neurosarcoïdose werd een methylprednisolonkuur voorgeschreven. Vanwege verdere achteruitgang werd patiënt overgenomen. Hij was niet ziek, had geen
koorts, huidafwijkingen of een slikstoornis. Er waren nooit pulmonale klachten geweest. Overige voorgeschiedenis,
familieanamnese en sociale anamnese toonden geen bijzonderheden. Bij neurologisch onderzoek had de patiënt een helder
bewustzijn, cerebellaire dysarthrie, blikrichtingsnystagmus links meer dan rechts, ongekruiste diplopie bij naar links kijken,
kracht en sensibiliteit intact; dysmetrie links meer dan rechts, normale reflexen met plantaire voetzoolreflexen, en een
gestoorde rompbalans met zeer breedbasisch en atactisch gangspoor. Bloedonderzoek toonde normale
ontstekingsparameters, soluble IL2 receptor was marginaal verhoogd bij normaal ACE en calcium met laag vitamine D, bij
ook verlaagde CD4 en CD8 telling. Elders waren HIV- en Quantiferon-test negatief. Herhaalde MRI-cerebrum toonde
hyperintense afwijkingen in de cerebellaire pedunkels, linker cerebellaire hemisfeer en periventriculair, zonder aankleuring.
In het hersenvocht was standaardchemie niet afwijkend, maar werd de JC-virus PCR positief. We concludeerden dat patiënt
zich presenteerde met een cerebellair syndroom bij progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) als gevolg van
immuun-suppressie bij pulmonale sarcoïdose.

Bespreking
PML is een zeldzame maar potentieel fatale demyeliniserende aandoening van het centraal zenuwstelsel door reactivering
van het JC virus. lmmuundeficiëntie vormt de belangrijkste factor bij het ontstaan van de ziekte. Bij sarcoïdose ontstaat er
een functionele T-cel deficiëntie. Het precieze onderliggende immunologische proces hiervan is onbekend. De hypothese
is dat et bij sarcoïdose een staat van "anergie" ontstaat met een verminderde respons op antigenen en een toegenomen
activiteit van regulerende T-lymfocyten. De T-lymfopenie en de verschuiving in de C04/CD8 ratio kan tevens bijdragen aan
het ontstaan van opportunistische infecties. Daarnaast vormt behandeling met immunosuppressieve middelen (bij een al
bestaande diagnose) een extra risicofactor. Wereldwijd zijn er slechts enkele casus beschreven met sarcoïdosegeassocieerde PML. De gemiddelde debuutleeftijd van PML bij onderliggende sarcoïdose is 49 jaar. Ten tijde van diagnose
bedroeg het CD4 getal gemiddeld 0.23*109/L (normaalwaarde >0.5*109/L). Liquoronderzoek kan een verhoogde lgG-index
en een lichte pleiocytose laten zien. Het aantonen van JC-virus PCR in liquor (sensitiviteit: 72-92%) of eventueel een
hersenbiopt (sensitiviteit: 100%) is essentieel voor de diagnose. Op MRI kunnen zowel bilaterale als asymmetrische lesies
worden gezien. Vaak vertonen deze laag signaal op T1, hoog signaal op T2/FLAIR, en geen aankleuring na gadolinium. De
lesies komen vooral voor in de subcorticale witte stof, cerebellum, corpus callosum, of de basale ganglia. Bij
neurosarcoïdose is er vaker sprake van meningeale of parenchymale lesies die wel aankleuren na gadolinium.
Sarcoïdose-geassocieerde PML is een moeilijke diagnose. Vaak wordt er initieel gedacht aan neurosarcoïdose en wordt er
gestart met corticosteroïden. De gemiddelde delay in diagnose bedraagt 3,6 maanden. De meeste patiënten ondervinden
tijdens deze periode een achteruitgang van de klachten. Er zijn geen bewezen effectieve therapieën voor sarcoïdosegeassocieerde PML. De mortaliteit van sarcoïdose-geassocieerde PML bedraagt 57% (hoger dan de natalizumabgeassocieerde PML). Een snelle behandeling is belangrijk. Deze bestaat sowieso uit het stoppen van immuunsuppressie. In
de literatuur worden verschillende therapieën beschreven voor PML: cidofovir, aciclovir, cytarabine, mirtazapine,
mefloquine, IL-2 en IFN-alpha. Mirtazapine, al dan niet in combinatie met cidovovir, werd in één studie geassocieerd met
een afname van mortaliteit (HR = 0, 12). Anekdotisch succes met cidofovir wordt in de literatuur beschreven. In klinische
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studies werd echter geen duidelijk voordeel aangetoond voor mirtazapine of cidofovir. IL-2 werd vaak slecht getolereerd.
Mefloquine toonde in vitro inhibitie van virusreplicatie, dit effect is echter nog niet aangetoond in een RCT.
Terug naar de casus: patiënt werd empirisch behandeld met mirtazapine, mefloquine, en cidofovir. Hij werd naar huis
ontslagen met een afbouwschema prednison. Drie weken later werd hij teruggezien op de polikliniek en heeft inmiddels 3
giften cidofovir 500 mg iv ontvangen. Neurologisch was patiënt niet verder verslechterd, zelfs iets verbeterd. Mede omdat
hij geen bijwerkingen ondervond werd behandeling middels cidofovir voortgezet. Inmiddels, 5 jaar later maakt patiënt het
goed.

Les
PML als gevolg van immuundeficiëntie door sarcoïdose is een zeldzame maar ernstige ziekte die vaak foutief wordt
behandeld als neurosarcoïdose. De diagnose moet overwogen worden bij progressieve achteruitgang of wanneer klinische
verbetering uitblijft bij behandeling met corticosteroïden. Sarcoïdose-geassocieerde PML kent een hoge mortaliteit, snelle
onderbreking en omkering van immuun-suppressie is de belangrijkste factor in de behandeling.
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Beste Peter,
Het was een feest om nog even met je samengewerkt te hebben. De snelheid van je gang tegen 6 trappen
omhoog met schijnbaar afwezige ademnood aan de bovenste trede dwingt respect af. Heerlijk om te horen dat
een rijke muzikale interesse naast een succesvolle medische en wetenschappelijke carrière een haalbaar streven
is. Wellicht treffen we elkaar ook nog een keer in een concertzaal. Het ga je goed.
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Rippling Muscle disease
Judith Drenthen
Het goed kijken naar een patiënt, is iets wat ik bij uitstek van Peter heb meegekregen. Deze casus heb ik dan
ook gekozen, omdat dit een voorbeeld is waarbij een goed neurologisch onderzoek ons op het juiste spoor zette.

Ziektegeschiedenis
Een man van 69 jaar wordt gezien in verband met een sinds een jaar bestaande bewegingen in de spieren over het gehele
lichaam. De spier wordt in eerste instantie heel hard, waarna er bewegingen onder de huid optreden. Dit ontstaat met
name bij beweging. In rust heeft patiënt geen klachten. Hij heeft geen last van spierkrampen of spierpijn. Wel merkt hij
krachtsverlies in de armen, kan bijvoorbeeld geen fiets meer optillen. Er zijn geen gevoelsstoornissen. Patiënt heeft soms
moeite met wegslikken van bijvoorbeeld brood. Hij ziet dubbel, vooral bij lezen. Hij is gestart met Mestinon
(pyridostigmine), maar gebruikt verder geen medicatie. Hij is altijd gezond geweest. Zijn dochter heeft MS.
Bij neurologisch onderzoek is er een subtiele ptosis van het linkeroog, en is er een diplopie bij recht vooruitkijken. Na
aanspannen van de spieren treedt in het bovenbeen een golvende beweging op. Tevens een dimple na het slaan op de
spier waarna een bobbel ontstaat, dit is pijnlijk. Verder geen afwijkingen
Er is een EMG verricht waarbij tijdens percussie geïnduceerde rippling ontstaat, dat bij naaldonderzoek elektrisch stil is
('silent muscle'). Dit past bij een rippling muscle disease. Tevens zijn er aanwijzingen voor een milde myopathie en
aanwijzingen voor een postsynaptische neuromusculaire transmissiestoornis.
Verder aanvullend onderzoek toont een licht verhoogd ck (358) en aanwezig antistoffen tegen acetylcholine receptoren
(titer 129). Paraneoplastische antistoffen, en antistoffen tegen VGKC en MUSK waren niet aanwezig. DNA-onderzoek toon
geen genmutatie aan van het CAV3 gen. Een CT-thorax/abdomen toont geen thymoom of tumoren.

Bespreking
Rippling muscle disease (RMD) is een zeldzame, vaak weinig progressieve neuromusculaire aandoening die wordt
gekarakteriseerd door mechanisch getriggerde, onwillekeurige rollende spiercontracties. Bij RMD ontstaat er ‘rippling’ van
de spieren na mechanische actie of na percussie van de spier (PIRCs: percussion induced rapid muscle contractions:
percussie geïnduceerde contracties die enkele seconden aanhouden). Dit laatste wordt meestal als pijnlijk ervaren en ook
wel eens verward met myotonie. Andere klinische symptomen van RMD zijn stijfheid, krampen, spierhypertrofie en focal
mounding (‘myoedema)’. Soms kan er limb-girdle spierzwakte bij ontstaan. De beginleeftijd van de aandoening kan variëren
van kinderleeftijd tot op latere leeftijd, zoals bij onze patiënt. Laboratoriumonderzoek toont vaak alleen een verhoogd CK
(afhankelijk van de onderliggende aandoening variërend van mild tot sterk verhoogd). In een spierbiopt kunnen er
afwijkingen worden gevonden, afhankelijk van het onderliggend lijden.
Bij het naald-EMG blijken de rollende contracties elektrisch stil te zijn. Er zijn dus geen motor unit potentials (MUPs)
zichtbaar. De pathofysiologie is niet goed bekend, maar deze bevindingen pleiten ervoor dat de stoornis in het contractiele
systeem van de spier zit (sarcomeren) en dat de contracties niet het gevolg zijn van depolarisatie van de spiervezels.
Mogelijk speelt een veranderd metabolisme van de calciumkanalen in het sarcoplasmatisch reticulum hierbij een rol. Overig
(naald)onderzoek is meestal normaal. Soms kunnen er milde myopathische veranderingen gezien worden. Naaldonderzoek
kan dus helpen om RMD van een myotonie te onderscheiden.
Er bestaan zowel genetische als sporadische vormen van RMD. De aandoening is voor het eerst in 1975 beschreven bij 5
aangedane familieleden met de genetische RMD variant. Daarna volgden nog enkele case-reports, waarbij ook patiënten
met een auto-immuun-variant zijn beschreven. De meeste patiënten hebben een autosomaal-dominant erfelijke
genetische vorm. Bekend zijn de defecten in het caveolin-3 gen wat geassocieerd is met LGMD 1C en een mutatie op 1q41–
q42. De verworven of immuun-gemedieerde RMD is o.a. geassocieerd met myasthenia gravis (met of zonder thymoom).
Immuun-gemedieerde RMD is klinisch niet te onderscheiden van de erfelijke vorm. Bij sommige patiënten met RMD worden
er antistoffen tegen dwarsgestreept spierweefsel, de AChR of tegen neuronale ion kanalen, zoals kalium kanalen gevonden.
In het spierbiopt van de genetische variant wordt er vaak afname gezien van caveoline (caveolinopathie) of dysferline eiwit.
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Bij de auto-immuun variant wordt er soms een ontstekingsbeeld (infiltraten van plasmacellen en lymfocyten) of een
aspecifiek myopathisch beeld gezien.
Het onderscheid tussen de genetische en immuun-gemedieerde vorm is belangrijk vanwege de mogelijke therapeutische
consequenties. Bij de imuun-gemedieerde variant kan er een behandeling met immunosuppressiva geprobeerd worden,
maar er zijn geen goede studies verricht. Mestinon kan een verergering van de rippling veroorzaken omdat de
hyperexcitabiliteit daardoor nog verder toeneemt. Het pathofysiologisch mechanisme hiervan is echter niet goed
onbekend.

Les
Een goed neurologisch onderzoek is essentieel om rippling muscles te onderscheiden van myotonie. Dit heeft
behandelconsequenties. Denk verder bij rippling muscle disease naast de genetische variant ook aan de auto-immuun
variant.
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Beste Peter,
Mijn eerste herinnering op de afdeling neurologie was dat jij op mijn allereerste werkdag naar mij toe kwam en
je voorstelde als “Peter”. Meteen gevolgd door “we zijn hier op de afdeling gelijken en zo spreken we ook elkaar
aan, dus gewoon je en jij.” En dat typeert jou. Ondanks jouw positie probeer je mensen op hun gemak te stellen
en het beste in iemand naar boven te halen. Ik heb jou gedurende mijn opleiding, en ook daarna, leren kennen
als een respectvolle en fijne collega. Ik ga je missen, voor mij ben je zo verweven met onze afdeling, dat het
moeilijk voor te stellen is dat je echt weg gaat. Ik wens jou en je familie alle goeds voor de toekomst.
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Migraine op latere leeftijd en asymptomatisch herseninfarct
Juna de Vries
Ik heb bovenstaande patiëntendemonstratie gekozen om toe te voegen aan het grote boek, omdat we die
destijds samen hebben gemaakt tijdens mijn opleiding. Om jou en alle andere lezers te vermoeien met al die
rare antistoffen, leek me minder toepasselijk op deze plek.

Ziektegeschiedenis
Een 61-jarige patiënte met sinds een jaar episodes van uren tot een dag met draaiduizeligheid, misselijkheid, en een enkele
keer overgeven. Zij loopt zwalkend. Af en toe ook “scheelzien” en dubbelbeelden erbij. De aanvallen houden ongeveer 2035 minuten aan. Later in het beloop ontstaat toenemende hoofdpijn, bonkend, linkszijdig of achterhoofd. Na enkele
maanden is het zo hevig dat patiënte kortdurend wordt opgenomen in een nabijgelegen ziekenhuis. Frequent zijn er visuele
aura's, foto- en fonofobie. Na 11 maanden wordt zij op de spoedeisende hulp gezien vanwege tintelingen rond de
rechtermondhoek en het gevoel dat de mondhoek iets hangt. Daarvoor heeft zij al 3 weken een dood gevoel in de vingers
van de rechterhand (dig III-V). Het handschrift is slordiger en zij grijpt gemakkelijker mis. Zij ervaart lichte
woordvindstoornissen en spreekt onduidelijker. De klachten zijn niet plots begonnen. De voorgeschiedenis vermeldt een
licht verhoogd cholesterol en asymptomatisch corticaal infarct links pariëtaal. De medicatie bestaat uit simvastatine 1 dd.
40mg. Patiënte heeft het roken 17 jaar geleden gestaakt en zij drinkt ongeveer 3 Eh alcohol per dag. Zij is docent
basisonderwijs, maar kan door de huidige klachten niet werken.
Het neurologisch onderzoek ongeveer 5 maanden na het begin van de klachten toont behoudens onzekere gang en
koorddansersgang geen afwijkingen. Drie maanden later zien wij ene subtiele asymmetrie ten nadele van de rechter
nasolabiaalplooi, rechts pronerende Barré, zwakte polsflexie en vingerflexoren MRC 4 en verminderde knijpkracht,
hypesthesie rechterhand meest digit III-V en een vaardigheidsstoornis van de rechterhand. De gang is onzeker, en bij de
koorddansersgang is er initieel uitstappen naar beide kanten. Differentiaal diagnostisch wordt gedacht aan een reversibel
vasoconstrictie syndroom, primaire angiitis van het centrale zenuwstel, dan wel vasculitis als gevolg van systeemziekte,
Moya Moya syndroom, recidiverende ischemie bij cardiale emboliebron, (chronische) migraine met aura, chronische
meningo-encefalitis (o.a. neurosyfilis, neuroborreliose), hyperviscositeitssyndroom (polycythemia vera, hemoglobinopathie, secundaire polycythemia).
Aanvullend onderzoek: Normaal glucose, nierfunctie, chemie en hematologie, behalve een trombocytengetal van 840
109/L, Leukocyten 12,7 109/L een ANA-titer positief 1:1280, met normale ANA screen. Liquor: geen afwijkingen. MRIhersenen: Ischemie links pariëtaal van oudere datum CT-cerebrum en CT-A carotiden: Geen nieuwe ischemie.
Atherosclerose met stenose van 34% in de carotis communis links en niet-significante stenose in de a vertebralis links. MRIhersenen enkele maanden later: rondom het bekende infarct is er subtiele toename van weefselverlies en aangrenzende
T2 afwijkingen passend bij een tweede herseninfarct. Focaal T1 verhoogd signaal bij past bij een hemorragische component
of laminaire necrose. Vervolgens wordt met genetisch onderzoek een Janus Kinase 2 (JAK2) V617F mutatie aangetoond.
De conclusie luidt: Polycythemia vera met migraine-like cerebral ischemic attacks en herseninfarct. Patiënte wordt
vervolgens behandeld met clopidogrel en frequente flebotomieën.

Bespreking
Polycythemia vera is een van de chronische myeloproliferatieve aandoeningen gepaard gaande met erytrocytemie en vaak
ook trombocytemie en leukocytose. Bij essentiële trombocytose zijn alleen de trombocyten verhoogd. Polycythemia vera
is een zeldzame aandoening, waarbij jaarlijks ongeveer 300 nieuwe diagnoses worden gesteld in Nederland. De gemiddelde
leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld ligt tussen de 50-60 jaar. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij
vrouwen. Secundaire polycthemie wordt veroorzaakt door chronische hypoxie, erythropoëtine producerende tumoren,
EPO-misbruik, syndroom van Cushing of primair hyperaldosteronisme.
Veelvoorkomende symptomen zijn microvasculaire circulatiestoornissen (29%), arteriële trombose (16%), veneuze
trombose (7%), splenomegalie (36%), hypertensie (46%), aquagenic pruritus (36%) en bloedingen (4%).1 Patiënten leiden
vaak al jaren aan klachten passend bij microvasculaire circulatiestoornissen. De diagnose wordt dan uiteindelijk pas gesteld
naar aanleiding van een groter herseninfarct of veneuze trombose. De klachten hebben opvallend vaak de kenmerken van
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migraine.2 Men spreekt dan wel van ‘migraine-like cerebral or retinal ischemic attacks’ (MIAs). In een groep van 56
patiënten met essentiële trombocytose werden de volgende klachten beschreven: acroparesthesia/hypesthesie (n=13),
erythromelalgia (12), visuele scotomen (11), amaurosis fugax (5), diplopie (3), hemianopsie (2), wazig zien (14), transient
ischemic attacks (17), transient neurological attacks (afasie 3, dysartrie 12, instabiele gang (16), bonkende hoofdpijn (26),
syncope (3), vertigo (2), duizeligheid (3), insult (3) en organisch psychosyndroom (1).1 Klachten reageren in het algemeen
goed op aspirine/clopidogrel (COX-1 remmers), maar niet op dipyridamol en vitamine K antagonisten.
De WHO diagnostische criteria zijn als volgt: Major: I Ht ≥ 0.52 l/l of Hb ≥ 11.6 mmol/l bij mannen of Ht ≥ 0.48 l/l of Hb ≥
10.3 mmol bij vrouwen. II Aanwezigheid van Janus Kinase 2 (JAK2) V617 mutatie of functioneel gelijkende mutatie. III
Abnormaal beenmergbiopt met hypercellulariteit én proliferatie van de 3 cellijnen. Minor: I Verlaagde erytropoëtine
spiegel.
Van patiënten met polycythemia vera hebben 95-100% een JAK2 mutatie in exon 14 of 12, waarvan 95-97 % de V617F
mutatie in exon 14 hebben. De JAK2 gemuteerde trombocyten raken makkelijk geactiveerd en vormen trombocyten
aggregaties in de microvasculaire circulatie en veroorzaken de voorgenoemde verschijnselen.
De gemiddelde overleving van onbehandelde patiënten is 6-18 maanden vanaf diagnose (NB. oude literatuur),3 de huidige
overleving is ongeveer 13 jaar of meer van behandelde patiënten.4 De mortaliteit blijft 3-4 keer verhoogd in vergelijking
met de normale populatie en is met name het gevolg van cardiovasculaire aandoeningen, bloedingen, hematologische
maligniteiten en solide tumoren. Om het risico op het ontstaan van bloedstolsels (trombose) te verminderen wordt een
trombocytenaggregatie remmer gegeven. Flebotomie wordt toegepast om het hematocriet te verlagen (Ht onder de 0.45
bij mannen en Ht onder de 0.42 bij vrouwen). In geval van toenemende cel proliferatie of wanneer zeer frequente
aderlatingen nodig zijn wordt gestart met hydroxycarbamide/ hydroxyureum (Hydrea) of frequente injecties met
interferon-alfa. Heel zelden wordt busulfan of radioactief fosfor (P32) gebruikt. Ter voorkomen van nierstenen kan
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preventief Allopurinol worden gegeven. Nieuwe Jak2 remmers worden momenteel ontwikkeld, maar zijn momenteel nog
niet dusdanig veilig en effectief gebleken dat het de huidige behandeling vervangt.

Afbeelding 18 Pathofysiologie van trombocythemia vera.

Les
Bij de novo migraine boven de 50 jaar altijd denken aan een symptomatische oorzaak. Bij migraine-like cerebral ischemic
attacks (MIAs) en visuele verschijnselen denk aan trombocytose in het kader van een essentiële trombocytose of
polycythaemia vera.
Kijk ook altijd kritisch naar de labgegevens van elders (aldaar werd een getal van 757 109/L gerapporteerd). Tijdige
herkenning van microvasculaire verschijnselen met instellen van adequate behandeling geeft een aanzienlijk risico reductie
op (cerebro)vasculaire incidenten, myocardinfarct en perifeer arterieel vaatlijden
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Beste Peter,
Daar ga je dan, helaas met een iets grotere knal dan we allemaal hadden gehoopt. Maar het wordt vast een
bijzonder afscheid op 18 september. Ik kijk met veel plezier terug op mijn opleiding onder leiding van de Peters.
De jaarlijkse tennistoernooien waren altijd een feest, mede georganiseerd door jou. Met als hoogtepunt de BBQ
bij jullie in de tuin in 2007. Je vertelde me al dat het je goed af gaat het wennen aan de nieuwe levensfase, van
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‘pater clinicus’ naar pater familias. Heel veel geluk en gezondheid toegewenst en succes met het uitrollen van
de werkzaamheden voor de Peter en Adriana Foundation! We zien elkaar vast in de nabije toekomst.
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Herseninfarct bij een Libman-Sacks endocarditis
Kamran Ikram
Deze casus heb ik uitgekozen omdat dit de eerste casus is, die ik heb mogen presenteren als staflid neurologie –
na mijn terugkeer in het Erasmus MC – onder leiding van Peter Koudstaal tijdens de bekende
patiëntendemonstratie. Het betreft een patiënt met een ingewikkelde voorgeschiedenis waarbij verschillende
systemische, cardiale en cerebrale pathways uiteindelijk hebben geleid tot het herseninfarct. Ook komt de
“hart-brein” connectie, waar Peter de afgelopen jaren veel aandacht voor heeft gehad zowel in de kliniek als in
zijn onderzoek, in deze casus terug.

Ziektegeschiedenis
Het betreft een 34-jarige vrouw met in de voorgeschiedenis een episode van acuut wazig zien met het rechteroog met
volledig herstel (2008), artralgie passend bij fibromyalgie (2011), pericarditis e.c.i. (2013) en SLE (o.b.v. ANA+, dsDNA+,
lupus anticoagulans, pericarditis en artritis) (2015). In april 2016 werd patiënte voor het eerst op de poli gezien i.v.m.
hoofdpijn. Een maand na de bevalling ontwikkelde patiënte acute hoofdpijn, waarbij een SAB was uitgesloten m.b.v. CTscan en LP. Sindsdien had patiënte dagelijks zeurende hoofdpijn in het gehele hoofd. Gemiddeld 1 keer per week was ze
misselijk en moest ze braken. Soms had ze last van wazig zien aan de linkerzijde. De afgelopen 3-4 maanden gebruikte ze
2x per dag ibuprofen en 2x per week paracetamol. In september 2016 werd het rechteroog opnieuw wazig, dit herstelde
niet volledig. Door de oogarts is een opticopathie rechts vastgesteld. Op MRI werden behalve atrofie van de opticus,
meerdere witte stof afwijkingen geconstateerd. Hierop is patiënte opnieuw verwezen naar de Neurologie. Echter, na een
delay van 1 jaar is patiënte op de poli gezien dd. 25.08.2017. Ze had toen geen klachten van krachtsverlies,
gevoelsstoornissen, geen coördinatiestoornissen, geen cognitieve klachten en geen hoofdpijn. In de familieanamnese,
sociale anamnese waren geen bijzonderheden. Patiënte rookte 6 sigaretten per dag vanaf haar 21ste. Bij het neurologisch
onderzoek waren in april 2016 geen afwijkingen, terwijl in augustus 2017 in fundo bleke papil rechts werd gezien met een
reflexverschil bicepspeesreflex: 0/+1. Geen andere afwijkingen bij neurologisch onderzoek geen afwijkingen. De MRIhersenen (09/2016) toonde atrofie van de rechter nervus opticus en daarnaast meerdere witte stofafwijkingen, zoals die
gezien kunnen worden bij SLE. Transoesofageale echocardiografie toonde vegetaties op de mitralisklep, passend bij LibmanSacks endocarditis. Lab: BSE: 79 mm/h, CRP: 46 mg/l, anti-dsDNA: 7.7 IU/ml, aCL IgG 4 U/ml, aCL IgM 2 U/ml, beta2GPI IgG
13 U/ml, beta2GPI IgM < 1 U/m; bloedkweken waren negatief. Er werd toen geconcludeerd dat het beeld van tweemaal
wazig zien met het rechteroog met opticus atrofie en witte stofafwijkingen op de MRI past bij een neuro-SLE.
Patiënte was met spoed overgeplaatst vanuit een perifeer ziekenhuis, nadat zij aldaar was opgenomen na een herseninfarct
met daarbij een dysartrie en parese linker lichaamshelft. Hierop is zij behandeld met alteplase en i.v.m. verdenking M1/M2
stop rechts ingestuurd voor een trombectomie (distale M2 occlusie rechts: TICI 2b, vaatspasmen waarvoor nimodipine).
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Risicofactoren voor een herseninfarct waren bij deze patiënte: roken, neuro-SLE, pilgebruik. Tevens werd bij
transoesofageale echocardiografie een zogenaamde Libman-Sacks endocarditis vastgesteld.
Concluderend betreft het een 34-jarige vrouw met recent vastgestelde neuro-SLE met daarbij een herseninfarct bij een
Libman-Sacks endocarditis.

Bespreking
Ongeveer 28-40% van de patiënten met SLE ontwikkelen neuro-psychiatrische syndromen (NPSLE) rondom danwel voordat
de diagnose SLE is gesteld. Wat betreft de overall prevalentie gedurende het hele beloop van deze aandoening worden in
de literatuur uiteenlopende cijfers genoemd wisselend tussen 10-80%. Door de American College of Rheumatology zijn 19
NPSLE-syndromen gedefinieerd, waaronder hoofdpijn (39-61%), insulten (8-18%), neurovasculaire aandoeningen (2-8%) en
psychose (3-5%). Cognitieve problemen worden ook heel vaak gerapporteerd: 74-80%. Belangrijk is wel om een
onderscheid te maken tussen NPSLE en neurologische complicaties t.g.v. medicatie, gesuperponeerde infectie of metabole
ontregeling. Pathogenese van NPSLE is multifactorieel, waarbij processen zoals productie van autoantistoffen en proinflammatoire cytokines, complement activatie, microangiopathie, hypercoagulopathie en prematuur ontwikkeling van
atherosclerose een rol spelen. Naast lokale cerebrale processen kunnen embolieën vanuit het hart optreden in het kader
van een zogenaamde Libman-Sacks endocarditis, een steriele endocardiale inflammatie, die inflammatoire en trombotische
vegetaties kan veroorzaken op vooral de linkszijdige hartkleppen en het endocardium.

Afbeelding 19 Links: 2D-TEE toon kleine irregulaire, sessiele lesies overeenkomend met LibmanSacks vegetaties. Rechts: 3D-TEE aanzicht van een mitraalklep tijdens diastole toont dezelfde
lesies.3

Libman-Sacks endocarditis is een vorm van een niet-bacteriële endocarditis, die vaak gezien wordt in het kader van een
SLE. Dit werd voor het eerst beschreven in vier patiënten door Emanuel Libman en Benjamin Sacks (Mount Sinai Hospital
in New York City) in 1924. In 1985 is er zelfs een associatie beschreven met antifosfolipiden syndroom. In initiële autopsie
studies werden deze Libman-Sacks vegetaties gezien in 35%-65% van de SLE-patiënten. Deze lesies bestaan typisch uit een
accumulatie van immuuncomplexen, fibrine en mononucleaire cellen. In deze initiële autopsie studies, hadden deze lesies
gedurende het leven nagenoeg nooit problemen gegeven. Meer recente studies laten zien dat na pericarditis Libman-Sacks
endocarditis de meest voorkomende cardiale manifestatie van SLE is: 1 op de 10 patiënten met SLE heeft Libman-Sacks
vegetaties op de kleppen (5-9 maal vaker bij vrouwen dan bij mannen). Door betere overleving van patiënten met SLE
(behandeling met steroïden, immunosuppressiva), lijken deze vegetaties vaker symptomatisch te worden. Mogelijke
complicaties van een Libman-Sacks endocarditis zijn hartfalen, klep regurgitatie, perifere arteriële embolieën,
neurovasculaire complicaties, secundaire infectieuze endocarditis. Echocardiografie is het belangrijkste hulponderzoek bij
het vaststellen van een Libman-Sacks endocarditis, waarbij TEE gevoeliger is dan een TTE (Afbeelding 19). Tevens is het
essentieel om een infectieuze oorzaak van een endocarditis uit te sluiten. De behandeling dient uiteraard gericht te zijn
tegen de onderliggende aandoening. Er zijn momenteel onvoldoende data beschikbaar over het gebruik van antitrombotica
danwel anticoagulantia na een herseninfarct. Bij deze patiënte werd o.b.v. expert opinion geadviseerd te starten met
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levenslang acenocoumarol, aangezien de recidiefkans moeilijk is in te schatten en omdat Libman-Sacks vegetaties relatief
vaak voorkomen bij SLE.

Les
Naast primair cerebrale manifestaties van SLE, kan een cardiale manifestatie zoals een Libman-Sacks endocarditis ook
leiden tot een herseninfarct.
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Beste Peter,
Tijdens mijn studie geneeskunde heb ik uiteraard het Leerboek Neurologie gelezen en zodoende de naam
“Professor Koudstaal” leren kennen. Al gauw kwamen daar ook je colleges bij, waar je op je bevlogen manier
een patiënt met een neurologische aandoening presenteerde. Vanaf mijn coschappen – dat is alweer bijna 20
jaar geleden – heb ik ook de persoon Peter Koudstaal leren kennen. Sindsdien heb jij een grote invloed gehad op
mijn hele carrière niet alleen toen ik in het Erasmus MC zat, maar ook in de jaren in het buitenland bleef je
geïnteresseerd en gaf je belangrijke adviezen. Met Minah op de achtergrond, kon ik altijd laagdrempelig bij je
langskomen, wanneer ik weer eens een keer in Nederland was. Nu ik alweer vier jaar terug ben in het Erasmus
MC heb ik met veel plezier met jou samengewerkt zowel binnen de neurovasculaire groep als het onderzoek
binnen ERGO. Ik ben je enorm dankbaar voor je persoonlijke betrokkenheid bij mijn ontwikkeling als neuroloog
en wetenschapper! Geniet van je emeritaat en alles wat het leven buiten het Erasmus MC je te bieden heeft. En
toch… hoop ik dat je na je emeritaat tijd zult vinden voor onze consensusbesprekingen binnen het ERGOonderzoek. Ook hier wordt je bijdrage enorm gewaardeerd!
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Anti-DPPX encefalitis
Maarten Titulaer
Deze casus illustreert een van ontwikkelingen van de laatste jaren: de behandelbare auto-immuun
encefalitiden; ook laat deze zien dat de neurologie en psychiatrie toch meer raakvlakken hebben en niet meer
met de rug naar elkaar toe staan. Belangrijkste is echter dat dit ziekten zijn, waarbij de klinische blik essentieel
is, naast een open blik en de ervaring om ze te herkennen

Ziektegeschiedenis
Een 57-jarige man, alleen bekend met hypertensie, ontwikkelt rond zijn vakantie in Egypte (2010) ernstige diarree,
buikklachten, gewichtsverlies en lichte verhoging. Blastocystis hominis geïdentificeerd, waarvoor antibiotica behandeling,
zonder verbetering van de symptomen. Vijf maanden later kwamen er geleidelijk andere klachten bij: jeuk,
zelfverwaarlozing, flauwvallen. Vanaf 2012 geleidelijk schokken, met name bij uitlokking, en stijfheid. In verband met
zelfverwaarlozing raakt hij zijn baan als advocaat kwijt; ook is patiënt recent gescheiden. Patiënt wordt meermalen
langdurig opgenomen bij de psychiatrie, werkdiagnose conversie. Ontkent zelf geheugenproblemen of gedragsproblemen.
Hij geeft wel toe dat alles meer tijd kost en dat huishouden hem niet meer makkelijk afgaat. Hij klaagt met name over de
schokken en de jeuk; kan kleding moeilijk verdragen. Bij onderzoek ernstige excoriaties op de romp; kan geen kleding op
huid verdragen: allodynie. Georiënteerd. Wat moeite met kortetermijngeheugen. Geen afwijkingen aan hersenzenuwen.
Rigiditeit, met name axiaal, en antecollis. Ernstige actiemyoclonus en hyperekplexia met positieve startle respons.
Breedbasisch, “marionet-achtig” looppatroon. Koorddansersgang niet mogelijk. Beenreflexen wat verlaagd. MMSE 21/30,
FAB 17/18.
MRI-hersenen: bilaterale temporale atrofie. EEG: licht vertraagd. EMG: milde axonale polyneuropathie. Liquor: 12 cellen
(mononucleair), totaal eiwit 0.52 g/l, gematchte oligoclonale banden. Dementiemarkers normaal. HSV/VZV/kweken
negatief. Urine: geen aanwijzingen voor porfyrie of loodvergiftiging. Laboratiumonderzoek inclusief bezinking en
schildklierfuncties: normaal. Vitamines: normaal. ACE: 35 U/L. Antistoffen tegen tissue-transglutaminase, Borrelia/lues/HIV
negatief. Klassieke Paraneoplastic Neurologic Syndrome antistoffen, glycine receptor glutaminezuur decarboxylase (GlyRe
en GAD65) antistoffen: alle negatief. Dipeptidyl-peptidase–like protein 6 (DPPX-) antistoffen: positief in serum en liquor.
CT-thorax abdomen: geen maligniteit. Gastro-/colonoscopie meermalen normaal. Beenmergpunctie: geen afwijkingen;
revisie na recidive: non-Hodgkin lymfoom (in de hoek van het biopt).
Het verder beloop werd gekenmerkt door een kortdurend herstel na prednison, IVIg en plasmaferese, maar snelle relapse.
Pas na langdurige behandeling met rituximab en cyclofosfamide verbeterd, maar later weer een relapse. Na hernieuwde
rituximab, werd bij revisie beenmergbiopt een NHL gevonden, waarvoor hij aanvullende chemotherapie ontving; patiënt is
nu weer in remissie, met milde cognitieve restverschijnselen: hij werkt niet meer als advocaat, wel als juridisch adviseur.

Bespreking
Anti-DPPX-encefalitis is voor het eerst beschreven in 2013. Tot nu toe zijn slechts 39 patiënten gepubliceerd; in Nederland
zijn drie patiënten geïdentificeerd, ongeveer één per jaar. Wel is er zeer waarschijnlijk ernstige onderdiagnose (delier bij
gastro-intestinale infectie, somotoforme stoornis/SOLK). Mediane leeftijd is 52 jaar (range 13-67 jaar) en het lijkt iets vaker
voor te komen bij mannen (70%). Gewichtsverlies, diarree of andere gastro-intestinale verschijnselen komen bij de meeste
patiënten voor (77%), met name vroeg in de ziekte. Later kunnen deze uitdoven. De gastro-intestinale verschijnselen zijn
geen prodroom, maar een direct gevolg van de ziekte: de DPPX-antistoffen reageren met Kv4.2 kaliumkanalen, zowel in de
hersenen, maar ook in de plexus myentericus. Gedragsveranderingen en geheugenklachten zijn bij bijna alle patiënten
aanwezig, maar kunnen wat later in het beloop pas optreden. Hyperexcitabiliteit van stam of myelum (myoclonieën en
hyperekplexia) is een onderscheidend item en is te zien bij ongeveer de helft, terwijl autonome klachten bij twee-derde
van de patiënten aanwezig is. Met name bij de trias gewichtsverlies/diarree, cognitieve/mentale dysfunctie en centrale
hyperexciteerbaarheid moet men denken aan dit zeldzame ziektebeeld.
Het syndroom met stijfheid/rigiditeit, gegeneraliseerde myoclonus, abnormale houdingen, dysautonomie en
stamdysfunctie is in de jaren ’70 beschreven als PERM (progressieve encefalomyelitis met rigiditeit en myoclonus). PERM
wordt gezien als een inflammatoire aandoening van met name hersenstam en myelum. In 2008 werden bij patenten met
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PERM-antistoffen tegen de glycine receptor gevonden en behandeling met immuuntherapie leidde tot zowel klinische
verbeteringen als een verlaging van de antistoftiter. In 2014 werden anti-DPPX-antistoffen beschreven bij 3 patiënten met
PERM. Formeel kan men bij deze patiënt twijfelen of men het PERM mag noemen, omdat cognitieve verschijnselen hierbij
niet of nauwelijks horen op te treden. Mijns inziens is dit een semantische discussie, zoals ook wordt gezien bij genetische
aandoeningen, waarbij er geregeld discrepanties zijn tussen genotype en fenotype. Ook bij GlyR- antistoffen kunnen er
cognitieve klachten optreden. De combinatie met gastro-intestinale klachten moet echter aanleiding zijn om aan DPPXantistoffen te denken.
Anti-DPPX-encefalitis is niet een “standaard” auto-immuun encefalitis: het beloop is vaak minder subacuut (mediaan 8
maanden tot maximum ziekte) en de respons op initiële immuuntherapie vaak matig of kortdurend. Met agressieve
immuuntherapie is goed resultaat echter wel degelijk mogelijk. Er is een matige tot goede verbetering na immuuntherapie
bij ongeveer 75% van de patiënten. Wel worden relapses, zoals bij deze patiënt, frequent beschreven en vaak is dan ook
langdurige agressieve therapie noodzakelijk. Een hematologische maligniteit wordt gevonden bij 5-10% van de patiënten
met anti-DPPX-encefalitis (zoals uiteindelijk ook bij deze patiënt).

Les
Anti-DPPX-encefalitis is een zeldzame, maar behandelbare ziekte. Kenmerkend is de trias gewichtsverlies/diarree,
cognitieve/mentale veranderingen en centrale hyperexciteerbaarheid.
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Beste Peter,
Vanaf het begin van mijn komst hier in 2013 heb je mij een warm welkom geheten. Jouw deur stond altijd open
als ik even een patiënt wilde bespreken of even iets wilde afstemmen, eerst in je hoekkamer op de zesde
verdieping, later als directe buurman in de nieuwbouw. Jouw enthousiasme voor ons klinische vak is zeer
aanstekelijk. Die klinische blik, die ook bij de patiënt uit deze les essentieel was, heb je altijd willen uitdragen.
Talloze assistenten, maar ook stafleden (zoals ikzelf), hebben daar heel veel van geleerd en plukken daar nu de
vruchten van. Dank voor de fijne samenwerking en geniet van de vrije tijd. Hopelijk is dit geen vaarwel, maar
een tot ziens.
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Een jongen met uitval van de linker lichaamshelft
Marie-Claire de Wit
Beroertes komen ook op de kinderleeftijd voor en zo leveren de kinderneurologen ook een bijdrage aan het
Rotterdam Stroke Center. De etiologie op de kinderleeftijd is vaak anders dan bij volwassenen, atherosclerose
speelt bijvoorbeeld bij kinderen geen rol van betekenis. De herkenning lijkt de laatste jaren wel duidelijk
verbeterd, want er zijn zelfs kinderen succesvol behandeld met trombectomie. Hier volgt een typische
kindercasus.

Ziektegeschiedenis
In de lente van 2010, zagen wij een 2-jarige jongen op de SEH wegens een acuut ontstane hemiparese links die was
opgevallen bij het ontwaken. Hij had een blanco voorgeschiedenis, behoudens het doormaken van de waterpokken 10
maanden eerder. Hij had met name geen hartproblemen. Bij neurologisch onderzoek zagen wij een wakkere, heldere
jongen met een centrale facialis parese links, zwakte MRC-graad 3 proximaal en distaal van de linkerarm en zwakte MRCgraad 4 van het linkerbeen. Daarbij was sprake van verhoogde reflexen links met een voetzoolreflex volgens Babinski. Een
MRI-scan werd die dag gemaakt (Afbeelding 20), waarbij recente cerebrale ischemie gezien werd in het stroomgebied van
de a cerebri media rechts. De kindercardioloog vond geen afwijkingen. Een week later toonde een MRI een stenose van het
M1 en M2 segment van de ACM rechts. Liquoronderzoek toonde 8x106/L leukocyten, totaal eiwit 0,11g/L, glucose 3,1
mmol/L. Polymerase chain reaction (PCR) voor Varicella Zoster Virus (VZV) was positief in de liquor. Hij werd behandeld
met acetylsalicylzuur 38 mg/dag, methylprednisolon IV 30 mg/kg/dag gedurende 3 dagen en aciclovir IV 60 mg/kg/dag
gedurende 7 dagen.

Bespreking
Wanneer een kind met een blanco voorgeschiedenis een herseninfarct krijgt, is bij ongeveer 80% de oorzaak een postvaricella zoster arteriopathie (PVA). Dit wordt ook wel een transient cerebral arteriopathy (TCA) genoemd, waarbij het
transiënte karakter natuurlijk pas na follow-up vastgesteld kan worden. Bij kinderen met een aangeboren hartafwijking,
een bindweefselziekte, sikkelcelanemie of andere reeds bekende risicofactoren geldt dit percentage vanzelfsprekend niet.
Bij PVA wordt meestal een unilaterale stenose of occlusie gezien van de distale arteria carotis interna of proximaal in de

Afbeelding 20 A: Diffusie gewogen opname, met diffusierestrictie. B: Diffusie coëfficiënt opname. C: MRangiografie, met een stenose van de a cerebri media rechts.

arteria cerebri media of anterior. Meest frequent treedt ischemie op in het gebied van de laterale lenticulostriatale vaten.
De rol van het varicella zoster virus (waterpokken) in het ontstaan van PVA is al lang bekend. 95% van de Nederlandse
kinderen maakt voor de leeftijd van 12 jaar een waterpokken infectie door. Er is een verhoogde incidentie van ischemische
herseninfarcten bij kinderen in de 9 maanden na een waterpokken infectie. Voor de definitie houden we een periode van
12 maanden aan. Obductie onderzoek bij PVA heeft aanwezigheid van VZV-antigeen in de aangedane cerebrale vaten
aangetoond. De gedachte over het mechanisme is dat eerst infectie van de meningen plaatsvindt en secundair infectie van
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de cerebrale arteriën. De incidentie bij volwassenen in niet bekend, omdat hier geen onderzoek naar is gedaan. Aan de
andere kant zijn primo infecties met VZV op volwassen leeftijd zeldzaam.
De diagnose PVA kan worden bevestigd door liquoronderzoek waarbij een positieve VZV PCR of aanwezigheid van VZV IgG
en een verlaagd serum/liquor ratio voor VZV IgG antistoffen voldoende zijn. De sensitiviteit voor aantonen van intrathecale
VZV IgG antistoffen in liquor is hoger dan de VZV PCR. Dit komt mogelijk door de testsensitiviteit, maar ook de timing van
de afname kan een rol spelen. In onze casus was de PCR 10 maanden na het doormaken van de klinische infectie nog
positief, passend bij nog actieve virus replicatie. De prognose is bij de meeste kinderen gunstig, maar een recidief TIA or AIS
wordt gerapporteerd bij 20-30% van de casus. Gezien dat risico en de aanwijzingen voor inflammatie, behandelen we, op
basis van expert opinion, met een corticosteroïden pulse in combinatie met plaatjesaggregatie remming. Bij een positieve
PCR, zoals bij onze patiënt, geven we dan ook antivirale therapie.

Les
Kinderen zijn geen kleine volwassenen, ook niet bij een herseninfarct.
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Beste Peter,
Zoals elke jonge AIOS heb ik je natuurlijk bewonderd en gevreesd. Bewonderd om je diepgaande kennis en
didactisch vermogen, je altijd opgeruimde bureau en dito inbox en je focus. Gevreesd om de zachte toon
waarop je meer dan duidelijk maakte wanneer iemand over de schreef ging en de haviksogen waarmee je alles
in de gaten had. Later ging ik zien hoeveel je voor de afdeling betekent en hoe zeer je daarbij ook de menselijke
kant in het oog hield. We zijn je met zijn allen veel verschuldigd, dank daarvoor! Ik vind het een grote eer om
het leerboek Neurologie over te nemen en hoop dat er de komende jaren nog steeds gelezen zal worden in een
papieren leerboek. Veel geluk in je volgende plannen.
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De toegevoegde waarde van het EEG bij het vermoeden van de diagnose
klinische hersendood
Marjan Scheltens
Ik heb deze demonstratie gekozen omdat deze heel mooi de waarde van het EEG bij het stellen van de diagnose
hersendood illustreert.

Ziektegeschiedenis
Het betreft een man van 60 jaar, die werd overgeplaatst naar het EMC in verband met een miltbloeding. De
voorgeschiedenis van patiënt vermeldde de volgende aandoeningen: In 2012 werd de diagnose ernstige niet-ischemische
cardiomyopathie gesteld, waarvoor patiënt een left-ventricular assistance device kreeg. In 2016 werd een
(leucocytoclastische) vasculitis vastgesteld waarvoor follow-up door de afdeling Immunologie plaatsvond. In 2016 werd een
MGUS gediagnosticeerd. In 2017 werd hypothyreoïdie geconstateerd. In 2017 trad eenmalig amaurosis fugax op. De
volgende medicatie werd gebruikt ten tijde van overname van patiënt: o.a. acenocoumarol en carbasalaatcalcium. De
mitlbloeding werd behandeld met coiling. Wegens een verdenking van een pomptrombose werd clopidogrel aan de
medicatie toegevoegd. Tijdens de nacht voor gepland ontslag werd de Neurologie in consult gevraagd in verband met
misselijkheid, hoofdpijn, verminderd reageren op aanspreken en pupilverschil. Bij neurologisch onderzoek bleek sprake van
een: E3M6V4-score, waarbij patiënt somnolent, georiënteerd in plaats, maar niet [volledig] in tijd was. Bij onderzoek van
de hersenzenuwen werden de pupilreacties 5+/3+gescoord en bleek er sprake van een centrale aangezichtsparese links. Bij
onderzoek van de extremiteiten was de kracht moeilijk te beoordelen ten gevolge van beperkte instrueerbaarheid; deze
bedroeg minimaal MRC 3/3. De VZR-en waren plantair respectievelijk volgens Babinski. Bij aanvullend onderzoek toonden
de CT en CTA van het cerebrum een intraparenchymateuze bloeding links cerebellair, met doorbraak naar de
subarachnoïdale ruimte; er waren geen aanwijzingen voor aneurysmata. Secundair trad massawerking met een
hydrocephalus op, waarbij de basale cisternen nauw, maar nog wel doorgankelijk bleven. De linker temporaalkwab toonde
een hypodens aspect, mogelijk ten gevolge van een bijkomende ischemie dan wel een artefact. Beloop: De acenocoumarol
werd gecoupeerd met vitamine K en 4-factoren concentraat. De toestand van patiënt verslechterde drastisch, waardoor hij
uiteindelijk gereanimeerd moest worden. Hierna was sprake van een verslechtering van de EMV-score naar E1M1Vt, waren
de pupilreacties 2+/2+, de corneareflexen afwezig en ontbrak een ademprikkel. Patiënt werd aangeboden aan de
neurochirurg en deze verrichtte een cerebellaire trepanatie en plaatste een externe ventrikeldrain rechts. Vervolgens werd
patiënt opgenomen op de IC, alwaar hij gesedeerd en beademd was. De dag na de trepanatie begonnen de pupillen te
vervormen. Een controle CT-scan toonde een nieuwe bloeding links cerebellair en massawerking met inklemming. De
neurochirurg zag af van een tweede operatie en gaf een infauste prognose af. Nadat alle stamreflexen verdwenen waren
werd er toestemming verkregen voor orgaandonatie en werd er conform het hersendoodprotocol een EEG aangevraagd.
Dit was niet zoals verwacht iso-elektrisch maar toonde diffuse trage activiteit maximaal rechts frontaal met
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gesuperponeerde snellere (theta/alfa) activiteit,Afbeelding 22). Het EEG was reactief op lichtflitsprikkeling, links meer dan
rechts.

Bespreking
Bij deze patiënt waren de hersenstamreflexen afwezig ten gevolge
van de cerebellaire bloeding, terwijl er nog corticale activiteit op het
EEG aanwezig was. Er werd daarom niet aan de criteria voor
hersendood voldaan. De definitie van hersendood is namelijk “Het
volledig en onherstelbaar verlies van de functies van de hersenen,
inclusief de hersenstam en het verlengde merg”. Bij een klinisch
hersendode patiënt kan men het EEG eventueel na enkele uren
herhalen, om te verifiëren of dan wel voldaan wordt aan de criteria
voor hersendood ten behoeve van orgaandonatie. Bij deze patiënt
werd vanwege koorts en proteïnurie echter gekozen voor het staken
van de behandeling. Van patiënten die voldoen aan de klinische
definitie van hersendood, wordt bij tot circa 20% nog cerebrale
activiteit gemeten middels EEG (Afbeelding 21). Meestal betreft dit
diffuse laag-gevolteerde trage activiteit (wanneer er diffuse schade
aan het brein is). Soms wordt er veel hoger gevolteerde trage activiteit
gesuperponeerd door snellere activiteit gezien (wanneer er vooral Afbeelding 21 Bij het hersendoodprotocol wordt
schade aan de hersenstam is), zoals bij onze casus (). In een serie van gebruikt gemaakt van bipolaire afleiding met lange
11 patiënten met klinische hersendood en aanvankelijk aanwezige afstanden om de gevoeligheid van de detectie van
EEG-activiteit, was het EEG na herhaling later alsnog iso-elektrisch, of hersenactiviteit te vergroten.
daalde de tensie tot dusdanig lage waarden dat dit leidde tot
onomkeerbare hypoperfusie van de organen (ondanks IC ondersteuning) voordat het EEG herhaald kon worden.

Les
Ook bij een
infauste
prognose met
bij neurologisch
onderzoek een
E1M1V1t-score
met afwezige
stamreflexen,
kan het EEG nog
cerebrale
activiteit laten
zien als de
functie van de
cortex nog deels
behouden is. Dit
wordt gezien bij
pathologie van
de hersenstam
Afbeelding 22 Het EEG toont diffuse trage activiteit met gesuperponeerde snellere (theta/alfa) activiteit.
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en/of hersenzenuwen.
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Beste Peter,
Je naderende pensioen is voor mij moeilijk voorstelbaar: je vitale uitstraling en topconditie passen niet bepaald
bij het prototype van een pensionado! Ontzettend jammer, dat we je als persoon als ook qua grote expertise op
zowel het gebied van patiëntenzorg, onderwijs als wetenschap moeten missen: persoonlijk was ik achteraf als
AIOS graag deelgenoot geweest van jouw enthousiasme en opleidingskwaliteiten. Ik schat in dat de opleiding
Neurologie in het EMC mede dankzij jou met kop en schouders uitsteekt boven die in andere
opleidingsklinieken. Dit nog afgezien van je wetenschappelijke merites en je bewonderenswaardige allround
kennis van de Neurologie. Ik beschouw jouw vertrek dan ook als een groot verlies voor de afdeling. Helaas
kwam ik je in het verleden mede door de fysieke afstand tussen jouw werkplek en die van mij maar ook door
onze beperkte raakvlakken slechts weinig tegen op de werkvloer; pas sinds onze intrek in de nieuwbouw
kruisten onze wegen wat vaker. Bedankt voor de prettige samenwerking! Ik wens je een hele goede deels
nieuwe invulling van je leven toe met hopelijk nog vele gezonde, actieve, muzikale en gelukkige jaren!
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The vanishing tumor?
Mary-Lou van Goor
De motivatie voor de keuze van deze demo is tweeledig. Ik wilde graag een eigen demo in originele uitvoering
insturen. Hij geeft mooi het tijdsbeeld weer van het moment van uitvoeren toen de mogelijkheden van MRI nog
niet zo uitgebreid waren. Als laatste is de demo een mooie combinatie van m’n huidige interessegebieden als
neuroloog.

Ziektegeschiedenis
Patiënte van 58 jaar wordt op polikliniek gezien met vraagstelling apraxie. Ze vertelt dat ze twee weken eerder onder de
douche, ineens niet meer wist hoe ze een fles shampoo terug moest zetten op een plankje. Ze heeft 10 minuten in dezelfde
houding gestaan terwijl ze herhaaldelijk bedacht hoe ze het moest doen. Ze is niet bewusteloos geweest, er was geen
verlamming van armen of benen. Er was geen sprake van hoofdpijn, misselijkheid of braken. Sindsdien doet ze “rare
dingen”, bijvoorbeeld met een kopje koffie naar de auto lopen of brandende sigaretten op het tafelkleed laten liggen. Ze
kan haar gedrag zelf corrigeren omdat ze zich er wel van bewust is. Ze vindt haar spraak soms minder vloeiend en verslagen
schrijven op haar werk kost haar beduidend meer moeite dan voorheen. Zelf geeft ze aan dat dit ook best met de drukte
op haar werk te maken kan hebben. Haar zoon vult later aan dat patiënte tijdens een diner met familie een opscheplepel
uit de pan nam, deze aflikte en daarna weer terugzette. Patiënte is rechtshandig. De voorgeschiedenis is blanco. Patiënte
rookt 20 sigaretten per dag en drinkt geen alcohol. De familieanamnese is positief voor herseninfarct bij moeder. Het
neurologisch onderzoek toont geen afwijkingen. RR 160/110, p 78/min r.a. De CT-hersenen toont een hypodense lesie links
fronto-pariëtaal met randaankleuring en gering perifocaal oedeem, waarbij differentiaal diagnostisch wordt gedacht aan
een glioblastoom of metastase. Gezien deze bevinding wordt patiënte wordt opgenomen ter nadere analyse.
Bloedonderzoek toont geen afwijkingen evenals uitgebreid radiologisch onderzoek, er zijn met name geen aanwijzingen
voor een maligniteit elders in het lichaam. Liquoronderzoek toont een normaal cel gehalte, normaal totaal eiwit en glucose
en er zijn geen maligne cellen aantoonbaar. Onder verdenking van een primaire hersentumor werd een stereotactisch biopt
gepland, voorafgegaan door een gift dexamethason. Een nieuwe CT-hersenen ten behoeve van neuronavigatie enkele uren
na de dexamethason (en 2 weken na 1e CT-hersenen), toonde een spectaculaire afname van het proces. Er werd afgezien
van biopsie gezien de kleine omvang van de lesie, hernieuwd liquoronderzoek toonde geen aanwijzingen voor een lymfoom.
Patiënte werd ontslagen met een cerebrale lesie van vooralsnog onbekende origine. Een MRI-schedel 3 maanden later
toonde een kleine lokale atrofie links hoog frontaal, met signaalintensiteit kenmerken van een litteken stadium van een
vroegere bloeding. Retrospectief past het beeld op eerder radiologisch onderzoek hier ook bij, maar bleek het een ‘pitfall’
gezien het subacute stadium van de bloeding op het moment van de eerste CT-scan. MRI-hersenen toonde geen
aanwijzingen voor een vaatmalformatie.

Bespreking
Op CT-onderzoek wordt, in tegenstelling tot MRI, het beeld door 1 factor bepaald, nl de elektronen dichtheid. Er is een
lineaire relatie tussen CT-beeld en de hematocriet, hemoglobineconcentratie en eiwitgehalte. In de acute fase van een
bloeding is er sprake van een hyperdense lesie ter plaatse van het hematoom, hetgeen veroorzaakt wordt door de hoge
hematocriet (± 90%) in een vers gestold hematoom. Wanneer er sprake is van een ernstige anemie (Hb<6.0) is, kan de lesie
isodens of zelfs hypodens zijn. Ook bij aanwezige stollingsstoornissen met abnormale trombusvorming kan er een relatief
isodense lesie gezien worden in de acute fase. In de subacute fase worden stolsels in het hematoom opgelost en
geresorbeerd hetgeen gepaard gaat met verandering van het CT-beeld. Dit proces begint in de periferie en breidt zich
verder uit naar het centrale gedeelte van de bloeding. In de subacute fase verandert het hematoom tussen 1 en 6 weken
van een hyperdense naar een isodense lesie. Soms is er sprake van ringvormige aankleuring na contrast toediening omdat
de bloedhersenbarrière gestoord is rondom het hematoom. Deze aankleuring verschijnt reeds binnen enkele dagen en
verdwijnt over het algemeen tussen 2 en 6 maanden, afhankelijk van de grootte van het hematoom. Vaak wordt er enige
ruimte-innemende werking gezien. Chronische hematomen zijn hypodens ten opzichte van het omliggende hersenweefsel.
Hyperdense lesies in een chronisch hematoom zijn meestal het gevolg van recidief bloeding. In 27% van de patiënten
worden op CT geen restverschijnselen gezien na een doorgemaakte bloeding. Bij het merendeel dus wel en deze
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restverschijnselen kunnen een streepvormige lesies (25%), hypodense ruimte sparende lesie (37%%) of calcificaties (10%)
zijn.
MRI-onderzoek van intracerebrale bloedingen is ingewikkelder omdat er verschillende factoren zijn die het beeld kunnen
beïnvloeden zoals opnieuw de hematocriet en eiwitgehalte van de trombus, het stadium van hemoglobine oxidatie, de
lokalisatie en grootte van het hematoom, aanwezigheid van oedeem, maar ook de pulse sequentie en sterkte van het
magnetisch veld van het MRI-apparaat. Oxyhemoglobine (OxyHb) is slechts kort, hooguit enkele uren, aanwezig in een
hyperacute trombus. Het MR-signaal van OxyHb is iso-intens met grijze stof op T1 gewogen opnames en hyperintens op T2
gewogen opnames. Na enkele uren wordt OxyHb omgezet in Deoxyhemoglobine (DeoxyHb), hetgeen op T1iso-intens is
met het hersenparenchym en op T2 hypo-intens. Dus in de acute fase is bloed iso-intens op T1 en hypo-intens op T2. In de
subacute fase (dagen tot maanden) wordt het hemoglobine verder geoxideerd tot methemoglobine (MetHb). Dit proces
begint in de periferie en breidt zich verder uit naar het middengedeelte van de bloeding. MetHb geeft een hyper-intens
signaal op T1. Dus in het subacute stadium is het centrum van bloeding iso-intens en wordt de buitenkant hyper-intens op
T1. Op T2 geeft het MetHb in deze fase een hypo-intense lesie. Wanneer de bloeding verder resorbeert zal het beeld op T2
uiteindelijk weer hyperintens worden, omdat het MetHb vrij komt uit de cel en in vrije oplossing zowel op T1 als T2 een
hyperintens signaal geeft. Als restverschijnsel kunnen macrofagen vol met ijzerafbraakproducten rondom het oude
hematoom aanwezig blijven. Dit geeft een iso-intense restlesie op T1 en een hypo-intense lesie op T2.

Les
Denk bij een intracerebrale hypodense lesie op CT met ringvormige aankleuring en geringe ruimte-inname ook aan de
mogelijkheid van het subacute stadium van een bloeding.
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Beste Peter,
In de originele demo volgde nog het stukje van de differentiaaldiagnose, op zich wel belangrijk, maar nu
weggelaten om het woord tot jou te kunnen richten. Ik vond de uitgebreide beschrijving van de CT en MRI zeer
geschikt, omdat hierin het tijdsbeeld tot uitdrukking komt. Het grootste deel van m’n opleiding was CThersenen het belangrijkste aanvullend onderzoek, pas later heeft de toepassing van MRI binnen de neurologie
een grote vlucht genomen. Terugkijkend hebben de vele patiëntendemonstraties onder jouw bezielende leiding
mij zeer goede handvatten gegeven voor een goede klinische en analytische blik waar ik in m’n werk nog
dagelijks profijt van heb. Nogmaals dank daarvoor! Voor nu, wens ik je alle goeds voor de toekomst samen met
Adrie en de rest van je dierbaren.
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To drain or not to drain: hoge druk zonder hydrocephalus bij een comateuze
patiënte met aneurysmatische subarachnoïdale bloeding
Mathieu van der Jagt
In de geneeskunde, en zeker ook in de “neurointensive care” zijn dingen niet altijd wat ze lijken. Vroegtijdige
prognosticatie is derhalve niet zelden een hachelijke zaak (met name indien dit een pessimistische is) en in het
herkennen van een “window of opportunity” spelen teamwork, maar ook klinische ervaring een belangrijke rol,
zoals de casus illustreert

Ziektegeschiedenis
Een vrouw van 45 jaar presenteert zich op de SEH in comateuze toestand, nadat zij thuis plots vreemde geluiden maakte
en niet meer wekbaar was door haar partner. De ambulance is gebeld die patiënte wegens de comateuze toestand direct
heeft geïntubeerd. Patiënte was niet gereanimeerd. De voorgeschiedenis vermeldt geen bijzonderheden. Patiënte gebruikt
benzodiazepines, onzeker welke, rookt en drinkt een glas alcohol per dag. Bij neurologisch onderzoek is de GCS aanvankelijk
op de SEH E1M3V1, later EMV=3. FODS: mogelijk eenzijdig wat papiloedeem, pupillen aanvankelijk moeilijk te beoordelen
en klein, later duidelijk 3+/3+. CR +/+. Ademt tegen aan de beademingsmachine. Extremiteiten: kracht, coördinatie,
vaardigheid en sensibiliteit niet te beoordelen, maar normale tonus. Reflexen: normaal opwekbaar, VZR, neigend naar
Babinski. Aanvullend onderzoek (CT-hersenen en CT-angiografie) toont diffuus subarachnoïdaal bloed en een klein a
communicans anterior aneurysma. Er is veel bloed in alle cisternen, en enig bloed in de 4e ventrikel. Geen hydrocefalus.
Patiënte wordt opgenomen op de intensive care voor gebruikelijk “24h wait and see” beleid. Eventuele endovasculaire
interventie (coiling) zou alsnog geïndiceerd zijn bij opknappen tot M4-5. Er volgt discussie of een nieuwe CT in de loop van
de dag moet worden gedaan. Het argument is dat bij eventuele hydrocefalus die de komende uren zeker kan ontstaan
gezien de bloedverdeling, dit misschien ontwaken in de weg staat, en dan behandeling behoeft. Gezien de slechte
uitgangssituatie is er twijfel over de indicatie. Echter omdat er wel overeenstemming is dat patiënte ook “niks te verliezen
heeft”, wordt de CT herhaald. Hierop wordt mogelijk enige toename van de ventrikelgrootte gezien, maar strikt genomen
nog steeds geen duidelijke hydrocefalus. Met dezelfde argumentatie (“baat ‘t niet dan schaadt ‘t niet?”) wordt toch
aangestuurd op een externe ventriculaire drainage; de drain wordt door de neurochirurg op de operatiekamer geplaatst.
Ten tijde van plaatsing wordt gemeld dat “de liquor bijna tegen ‘t plafond spoot”, maar daarna de drukken (weer) laag
waren. Na de EVD-plaatsing wordt de sedatie wederom gestaakt om de neurologische toestand te evalueren. De patiënte
scoort dan M6, en is goed wakker. Hierna volgt extubatie en een snel overleg voor coiling van het aneurysma, hetgeen
succesvol verloopt, de volgende dag.

Bespreking
Acute hydrocefalus is een bekende complicatie na een aneurysmatische SAB. Hoewel een onbehandelde obstructie
hydrocefalus na SAB fataal kan verlopen, is een dergelijk beloop waarschijnlijk zeldzaam, omdat de behandeling even
simpel, en gebruikelijk is. Immers, een externe ventrikel drain (EVD) of een externe lumbale drain (ELD), dan wel herhaalde
liquorpuncties ter verlaging van de hersendruk zijn effectief. Evenwel is er variatie tussen behandelcentra ten aanzien van
de agressiviteit van liquordrainage, waarbij sommige centra vrijwel alle SAB-patiënten draineren, en andere
terughoudender zijn en alleen draineren in geval van evidente hydrocefalus op een CT-brein en naar aanleiding van klinische
achteruitgang1. Interessant genoeg zijn er een aantal studies die wijzen op een aanvullend gunstig effect van liquordrainage,
naast de verlaging van intracraniële druk, en dat is het draineren van bloedpigmenten in de liquor ten gevolge van de SAB,
waarbij aanwijzingen bestaan dat ‘delayed cerebral ischemia’, DCI, verminderd wordt.2 Dit effect zou pleiten voor
meer/pre-emptief draineren van liquor, dus ook indien er geen verwacht hoge druk is of aantoonbare hydrocefalus. Of
zoals een hoogleraar neurochirurgie in de Mayo Clinic in Rochester zei (bedenk hierbij een Italiaans accent): “you know:
vasospasm is thinning of arteries, which will surely not improve when intracranial pressure is high, and we know that in the
acute phase of SAH pressure is high…therefore relieving the pressure by CSF draining will likely help prevent or mitigate
vasospasm, don’t you think?”. Anderzijds, is er ook de vrees voor vroege rebleeds indien de intracraniële druk middels een
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drain snel verlaagd wordt, waar–door theoretisch de “tegen–druk” op de “blood clot”, welke het gaatje in het gebarsten
aneurysma afsluit, snel kan afnemen3.
t beloop bij deze patiënt schetst nog een andere variant
waarin “acute hydrocefalus” mogelijk van belang kan zijn
voor het klinisch beleid: hoewel klassiek drainage dus
vooral geïndiceerd lijkt bij een CT-bewezen hydrocefalus,
is het ook voorstelbaar dat hydrocefalus niet kán ontstaan
doordat de druk binnen en buiten de ventrikels (dus de
druk van buitenaf op de hemisfeer versus de druk van
binnenuit) met elkaar in evenwicht zijn. Dat sluit
theoretisch de aanwezigheid van hoge liquordruk echter
niet altijd uit. In dergelijke gevallen kan, zoals de casus lijkt
te illustreren, liquordrainage wel degelijk een gunstig Afbeelding 23 Theoretisch-mechanistische weergave van oorzaken
effect sorteren (Afbeelding 23).
van niet ontwaken uit coma na een acute SAB: de impact van de
ictus wordt “afgewisseld” met verhoogde druk door hydrocefalus
waardoor de patiënt niet ontwaakt uit het coma.

Les
Afwezigheid van hydrocephalus op de CT betekent niet per
se dat de intracraniële druk niet te hoog is na een SAB.
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Beste Peter,
In de laudatio bij m’n promotie in 2006 memoreerde je een reclame van Chocomel waarin een eigenwijs ventje
de camera inkeek (daar had ik volgens jou wel wat van weg), en tevens dat ik een kei was geweest om mensen
te bewegen mij te helpen in het kader van m’n studies. De casus sluit daar wellicht aardig bij aan: degenen die
heeft aangedrongen op de EVD was ik (eigenwijs…) en inderdaad heb ik daartoe de collega’s die niet direct van
het nut overtuigd waren alsnog bewogen. Of de drain of de tijd de patiënte na de operatie snel heeft doen
verbeteren, dat oordeel laat ik aan de lezer…. Ik moet zeggen dat ik regelmatig aan je laudatio denk, en
inmiddels wel heb berust in je toenmalige karakterschets. Vermengd met inmiddels de nodige levens- en
klinische ervaring zo slecht nog niet, denk ik, een bepaalde mate van ‘eigen’ wijsheid. Het ga je heel goed, en
geniet van je pensioen!
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Cognitieve klachten na een herseninfarct
Monika Hollander
Deze casus heb ik gekozen omdat het een beeld geeft van de zoektocht waar een patiënt met cognitieve en
(psycho)somatische klachten na een herseninfarct in terecht kan komen en de rol die de huisarts hierbij kan
spelen.

Ziektegeschiedenis
Deze patiënt met blaaskanker en rectumcarcinoom, hypertensie, gonartrose in de voorgeschiedenis is een vitale opgewekte
man tot hij op 82-jarige leeftijd klachten krijgt van misselijkheid, niet goed kunnen lopen en spreken, bij het ontwaken. Hij
wordt 3 dagen opgenomen op de stroke-unit waar een cerebellair infarct links wordt gediagnosticeerd. Na 3 dagen volgt
ontslag zonder restverschijnselen en met optimale preventieve medicatie. Er volgt geen revalidatieprogramma. Een maand
later meldt hij zich bij de huisartsenpraktijk met vermoeidheid, onzekerheid, verminderde concentratie en weer
duizeligheid na opstaan. Er wordt geen nieuwe neurologische uitval gevonden. Hij is angstig voor een recidief herseninfarct
en bezoekt daarna de CVA-verpleegkundige in het ziekenhuis om dit te bespreken. De duizeligheid wordt geweten aan
orthostase en hij wordt weer terugverwezen naar de eerste lijn. Na 5 maanden meldt hij af en toe een prikkelend gevoel
midden op het hoofd met misselijkheid gedurende een half uur, zonder neurologische uitval. Hij zegt hier zeer onzeker van
te worden en bang te zijn voor een tumor. Na verwijzing maakt de neuroloog een CT-hersenen die geen afwijkingen laat
zien. De klachten worden geduid als stress-gerelateerd en hij wordt weer terugverwezen naar de eerste lijn zonder
duidelijke instructies. Nadien blijft hij sensaties boven op het hoofd houden die hem angstig en soms somber maken. Vooral
de herinnering aan het moment van het herseninfarct maakt hem angstig. Daarnaast slaapt hij slecht. Hij consulteert de
huisarts regelmatig. Anderhalf jaar na het herseninfarct verwijst de huisarts hem naar een psycholoog en wordt
amitriptyline gestart met enig effect op de sensaties op het hoofd. Nog een jaar later komt tijdens een uitgebreid gesprek
aan bod dat de klachten er nog wel zijn maar beter hanteerbaar na behandeling door de psycholoog. Er is nog wel angst
voor aftakeling en het levenseinde, waarbij strenge opvattingen uit de opvoeding een rol blijken te spelen. Er is geen
behoefte aan een geestelijk verzorger en een euthanasieverklaring wordt voorbereid op verzoek van de patiënt. Daarna is
er laagfrequent contact en lijkt de situatie hanteerbaar.

Bespreking
Subjectieve cognitieve klachten, zoals traagheid, concentratieproblemen, verminderd geheugen en vermoeidheid komen
vaak voor bij patiënten na een herseninfarct (29-92%). Psychologische factoren, zoals depressie en angst spelen hierbij een
grote rol. Daarnaast zijn depressie, vermoeidheid en angst nauw met elkaar verweven. Een Nederlandse studie onderzocht
de relatie tussen depressie, angst, stress en vermoeidheid binnen 208 patiënten die gemiddeld 3 maanden geleden een
herseninfarct hadden doorgemaakt. Depressie, angst, ervaren stress en vermoeidheid waren positief geassocieerd met
subjectieve cognitieve klachten, onafhankelijk van demografische factoren, cognitief functioneren en kenmerken van het
herseninfarct. Na inclusie van persoonlijkheidskenmerken en coping mechanismen bleken vermoeidheid en neuroticisme
onafhankelijk geassocieerd te zijn met subjectieve cognitieve klachten.
Een andere Nederlandse cohortstudie onder 350 patiënten met een herseninfarct liet zien dat een proactieve coping-stijl
gerelateerd is aan minder cognitieve klachten. De tijd na het infarct was gemiddeld 2 maanden.

Les
Interventies gericht op herkennen en verbeteren van psychologische weerbaarheid, dysfunctionele coping, en
vermoeidheid kunnen een waardevolle aanvulling zijn op revalidatieprogramma’s en behandeling van cognitieve klachten
na een herseninfarct, ook als er geen neurologische restklachten bestaan. Daarnaast is er in de eerste lijn meer kennis en
alertheid nodig bij het herkennen van cognitieve klachten en de oorzaken hiervan. Tenslotte is het aan te bevelen om
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regionaal afspraken te maken tussen eerste en tweede lijn over waar patiënten naar toe kunnen worden verwezen voor
adequate begeleiding.

Literatuur
1.

Nijsse B, van Heugten CM, van Mierlo ML, et al. Psychological factors are associated with subjective cognitive complaints 2
months post-stroke, Neuropsychological Rehabilitation. 2017; 27: 99-115.

2.

van Rijsbergen MWA, Mark RE, Kop WJ, et al. Psychological factors and subjective cognitive complaints after stroke: Beyond
depression and anxiety, Neuropsychological Rehabilitation. 2019; 29: 671-1684.

Beste Peter,
Ik weet nog goed dat ik zo’n 20 jaar geleden als promovendus van Groningen naar Rotterdam verhuisde. Jouw
ontvangst was altijd heel hartelijk en dit heeft het voor mij een stuk makkelijker gemaakt om mijn weg te
vinden. Heel bijzonder vond ik dat ik altijd met de “loper” sleutel je opgeruimde kamer binnen mocht lopen om
weer een map neer te leggen met te coderen stroke-events uit ERGO die je altijd met grote snelheid en precisie
nakeek. Die hartelijkheid toegankelijkheid die ik toen ervaren heb is voor mij een voorbeeld voor hoe ik zelf als
huisarts en onderzoeker studenten en promovendi begeleid. Ik wens jou en je familie een geweldige tijd toe en
hopelijk snel een keer tot ziens.
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Een scheve lach en afstaande schouders: facioscapulohumerale
spierdystrofie
Nadine van der Beek
Onderstaande patiëntendemonstratie heb ik gekozen omdat hierbij klinisch redeneren en patroonherkenning
tot de diagnose heeft geleid.

Ziektegeschiedenis
Het betreft een man van 23 jaar, met sinds 4-5 jaar klachten van de rechterschouder. De klachten zijn geleidelijk ontstaan
en langzaam progressief, niet voorafgegaan door pijn in de schouder. Hij kan momenteel de rechterarm niet boven
schouderhoogte optillen, het schouderblad staat naar achteren, en de spieren aan de achterkant van de schouder zijn
dunner geworden. De kracht in de linkerarm lijkt goed, evenals de kracht in beide handen. Daarnaast is hem opgevallen dat
de spieren van het rechteronderbeen wat dunner zijn geworden. Bij lopen struikelt hij makkelijk over oneffenheden; altijd
met de rechtervoet, hij kan deze minder goed optillen. Hij heeft van vrienden gehoord dat hij wat "scheef" lacht. Hij heeft
een blanco voorgeschiedenis. In de familie komen geen spier- of zenuwziekten voor.
Bij onderzoek van de hersenzenuwen is er een minder krachtige oogsluiting links en een asymmetrie bij heffen van de
mondhoek/lippen tuiten/wangen bollen ten nadele van links. Aan de extremiteiten ontstaat er bij anteflexie/ abductie een
scapula alata rechts, en bij abductie zijn de schouderpunten beiderzijds zichtbaar in de hals. Er is atrofie van het
rechteronderbeen. De kracht is verminderd in de m deltoideus [4-/4+], m rhomboideus [5-/5-], en schouderadductoren
[4/4] beiderzijds, en in de m tibialis anterior, extensor hallucis longus en flexor digitorum rechts [MRC-graad 4]. De
sensibiliteit en reflexen zijn normaal.
Aanvullend onderzoek toont een normaal CK [142 U/l] en TSH. Het EMG-onderzoek toont bij naaldonderzoek afwijkende
bevindingen in de schoudergordelspieren. DNA-diagnostiek toont een deletie in de repeats op chromosoom 4q35. Daarmee
is de diagnose facioscapulo–humerale spierdystrofie type I bevestigd.

Bespreking
Facioscapulohumerale spierdystrofie [FSHD] is 1 van de meest voorkomende erfelijke spierziekten met een prevalentie van
circa 12 per 100.000. Er zijn 2 genetische vormen van FSHD, namelijk FSHD1 en FSHD2.
FSHD wordt gekarakteriseerd door een typische distributie van spierzwakte. In de meeste gevallen presenteert de
aandoening zich met zwakte en atrofie van aangezichts-, schoudergordel-, en bovenarmspieren. Bij progressie van de ziekte
ontstaat er ook zwakte van de spieren van de romp en onderste extremiteiten. De beginleeftijd is meestal in het 2e decade,
maar varieert van vroege kinderleeftijd tot voorbij het 60e jaar. De zwakte is vaak asymmetrisch en langzaam progressief.
De levensverwachting is meestal normaal. De ernst en snelheid van progressie is hoogst variabel (ook binnen families),
variërend van geïsoleerde aangezichtszwakte tot ernstig gegeneraliseerde zwakte. Ca. 20% van de patiënten raakt
uiteindelijk rolstoel-gebonden. FSHD 1 en 2 verschillen niet van elkaar in klinische presentatie. Zwakte van de
ademhalingsspieren is geen typisch kenmerk van FSHD: slechts ca. 1% van de patiënten heeft (nachtelijke) beademing
nodig; dit betreft altijd rolstoel-gebonden patiënten. Ook symptomatische cardiale betrokkenheid is zeldzaam bij FSHD. Er
is in principe geen indicatie voor cardiale screening. Overige geassocieerde bevindingen zijn: scoliose, contracturen (vnl.
van de enkels), dysfagie, mentale retardatie, epilepsie en gehoorverlies (alleen aan het meest extreme eind van het
spectrum).
FSHD is geassocieerd met een chromatine relaxatie van de D4Z4 repeat op chromosoom 4, en expressie van het double
homeobox 4 (DUX4) gen. Bij FSHD1 is er sprake van een contractie van de D4Z4 repeat tot 1-10 units (controle: 8-100
repeats). Bij FSHD2 is (in de meeste gevallen) sprake van mutaties in het ‘structural maintenance of chromosome flexible
hinge domain containing 1(SMCHD1)’ gen. In beide gevallen leidt dit tot toegenomen DUX4 expressie, wat schadelijk is voor
spierweefsel. FSHD erft meestal autosomaal-dominant over (70-90%; penetrantie 80%), maar kan ook het resultaat zijn van
een de novo mutatie (10-30%). Er is geen betrouwbare correlatie tussen genotype en fenotype en er bestaat een grote
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inter- en intrafamiliaire variabiliteit; echter, kleinere residuele D4Z4 fragmenten zijn geassocieerd met een ernstiger
fenotype of onset op de kinderleeftijd.
De combinatie van aangezichtszwakte en scapula alata wordt ook gezien bij andere myopathieën zoals de ziekte van Pompe,
congenitale myopathieën, inclusion body myositis, limb-girdle dystrofieën, neuralgische amyotrofie, polymyositis, en
dystrofische myotonie type II.
Er bestaat geen behandeling voor deze aandoening. Recent hebben er wel een aantal studies plaatsgevonden waarbij
gekeken is naar interventies zoals training en dieet. Vooralsnog is er geen bewijs voor effectiviteit van deze interventies.

Les
Herken de patronen: (asymmetrische) aangezichtszwakte en scapula alata zijn karakteristiek voor FSHD. FSHD 1 en FSHD 2
verschillen niet van elkaar in klinische presentatie.
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Beste Peter,
Tijdens de bedside-teachings en patdemo’s benadrukte je steeds het belang van klinisch redeneren en
patroonherkenning. Dit ging altijd gepaard met de demonstratie van een ‘nieuwe’ neurologische test [die ik nog
niet kende], en ware belangstelling voor de patiënt. Hier heb ik veel van geleerd, en dit probeer ik ook bij mijn
patiënten toe te passen. Geniet van alle mooie herinneringen aan de Neurologie, en, samen met je vrouw en
kinderen, van alle mooie momenten die de toekomst nog gaat brengen.

83

Een durale AV-fistel
Paula Janssen
De hieronder beschreven ziektegeschiedenis dateert uit 2016, en vormde mijn eerste patiëntdemonstratie in het
Erasmus MC. Het was zeker niet de laatste uitdagende ‘puzzel’ die op ons pad kwam.

Ziektegeschiedenis
Een 68-jarige man presenteerde zich met sinds een maand langzaam toenemende duizeligheid en problemen met lopen,
waarbij hij de neiging had naar links te vallen. Ook had hij last van hoofdpijn achter beide ogen, verminderde eetlust en
misselijkheid. De voorgeschiedenis vermeldde o.a. een coronaire bypassoperatie in 2015, angina pectoris, decompensatio
cordis en COPD. Hij gebruikte een trombocytenaggregatieremmer, antihypertensiva, cholesterolverlager, pufjes en zakjes
vezels. Hij rookte sinds 15 jaar niet meer. Sinds enkele maanden dronk hij geen alcohol meer, daarvoor 1-2 eenheden
alcohol per dag. Bij neurologisch onderzoek zagen we een lichte dysarthrie, ongekruiste dubbelbeelden bij kijken naar links,
pathologische voetzoolreflexen beiderzijds en een breed basisch gangspoor met valneiging naar links. Het overige
neurologisch onderzoek was ongestoord. Een MRI van de hersenen
toonde een diffuse hyperintense signaalafwijking in de medulla
oblongata en in het cerebellum links op de T2-gewogen opname, zonder
diffusie restrictie en met vlekkige aankleuring na toediening van
gadolinium. Er werd differentiaal diagnostisch initieel gedacht aan
ischemie in het subacute stadium, een maligniteit (o.a. lymfoom) of een
inflammatoire aandoening zoals chronische lymfoide inflammatie met
pontiene perivasculaire aankleuring en respons op steroïden (CLIPPERS).
Liquoronderzoek toonde geen celreactie en geen aanwijzingen voor een
lymfoom. Het klinisch beeld bleek progressief en de afwijkingen op de
MRI namen iets toe. Dit maakt een herseninfarct minder waarschijnlijk.
Er werd vermoed dat een vaatafwijking met veneuze stuwing het klinisch
en radiologisch beeld ook zou kunnen verklaren. Digitale substractie
angiografie bevestigde dit vermoeden en toonde het beeld van een
durale arterioveneuze (AV) fistel in de fossa posterior, gevoed vanuit de
rechter a meningea posterior met uitgebreide veneuze stuwing in
cerebellaire venen aan de linkerzijde en medullaire venen (Afbeelding
24). De durale AV-fistel werd endovasculair afgesloten met histo-acryl. In Afbeelding 24 Sagittale opname van de digitale
substractie angiografie van de arteria vertebralis
de eerste weken na de behandeling herstelde het klinisch beeld helaas
links met een hypertrofische arteria meningea
niet.
posterior (pijl), die een durale AV-fistel voedt met
afvloed via cerebellaire en medullaire venen.

Bespreking
Bovengenoemde ziektegeschiedenis beschrijft een langzaam progressief voornamelijk cerebellair syndroom veroorzaakt
door cerebellaire veneuze stuwing door een durale AV-fistel. Hoewel het klinisch beeld goed terug te leiden was naar de
locatie van de gevonden radiologische afwijkingen, was het aspect van de afwijkingen op de MRI-hersenen aspecifiek en
leidend tot een brede differentiaaldiagnose.
Bij een durale AV-fistel ontstaan er pathologische verbindingen tussen durale arteriën en veneuze sinussen, corticale en/of
meningeale venen. Een mogelijke oorzaak is voorafgaande lokale veneuze (sinus)trombose. Door verhoogde veneuze druk
ontstaat er kans op bloeding en (veneuze) infarcten. Symptomen hangen af van de locatie van de fistel en het veneuze
drainage patroon. Een durale AV-fistel met afvloed via de sinus cavernosus kan leiden tot oftalmologie, proptosis en retroorbitale pijn. Wanneer een durale AV-fistel draineert op een van de andere veneuze sinussen kan dit leiden tot een
pulsatiele tinnitus. Bij drainage op spinale venen kan er een myelopathie ontstaan. Tot slot, drainage op corticale venen, of
zoals bij hierboven beschreven ziektegeschiedenis, op cerebellaire venen, kan leiden tot focale uitvalsverschijnselen. Meer
algemeen kan er bij verstoorde veneuze drainage ook een verhoogde intracraniële druk ontstaan, met klachten van bijv.
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hoofdpijn, misselijkheid en braken. Het natuurlijk beloop van een durale AV-fistel varieert, waarbij de fistel kan verdwijnen
of juist afnemen. Het risico op complicaties hangt af van de veneuze drainage en of er reflux is via een corticale vene, en
wordt weergegeven met de Borden classificatie.1 Deze onderverdeling varieert van graad I (drainage via veneuze sinus,
geen reflux), en graad II (drainage via veneuze sinus en wel reflux), tot graad III (drainage via corticale vene en reflux). Bij
hinderlijke klachten of een hoog risico kan een durale AV-fistel behandeld worden door middel van intraveneuze of intraarteriële occlusie. Indien endovasculaire behandeling niet mogelijk is, kan ook neurochirurgische behandeling van een
durale AV-fistel worden overwogen.
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Beste Peter,
Onze samenwerking als vasculair neurologen de afgelopen (bijna) vijf jaar heb ik als zeer waardevol ervaren.
Niet alleen leerde ik veel van jouw expert-opinion als mede-vasculair neuroloog, maar maakte je me ook
wegwijs binnen het voor mij nieuwe Erasmus MC. De wekelijkse patiëntendemonstratie paste bij uitstek bij jou,
vanwege jouw eindeloze enthousiasme voor de neurologie. Ik wens je het allerbeste.

85

Anti-NMDA-receptor encefalitis
Peter Sillevis Smitt
Deze patdemo heb ik gekozen omdat het één van de eerste patiënten betreft die op onze afdeling
gediagnosticeerd is met anti-NMDAR encefalitis, een in 2007 voor het eerst beschreven ziektebeeld. De
presentatie van patiënte en haar moeder was ook indrukwekkend en onderstreepte het belang van ‘live
demonstraties’, waar Peter Koudstaal ook altijd een groot voorstander van was.

Ziektegeschiedenis
In 2009 wordt een altijd gezonde 21-jarige vrouwelijke PABO-studente met een IBS opgenomen vanwege een psychotisch
toestandsbeeld. Haar moeder vertelt dat ze sinds 2 weken somber was en vreemd gedrag vertoonde. Ze spreekt alleen nog
fluisterend omdat ze gemerkt had dat ze op school dan meer bij de kinderen bereikte. Toen ze zei dat ze het gevoel had dat
ze van het balkon af moest springen heeft de moeder de huisarts gebeld en is patiënte acuut opgenomen. In het huis van
patiënte had moeder allerlei Post-it briefjes gevonden die grotendeels onbegrijpelijk waren. Zij gebruikt geen medicatie,
alcohol of drugs (echter wel urine positief voor THC). Haar vader heeft meerdere psychoses gehad waarvoor opnames en
medicatie. Bij neurologisch onderzoek op is patiënte geagiteerd zonder evidente wanen of hallucinaties. Zij voert nu en dan
opdrachten uit en persisteert hierin met katatone houding. Zij geeft geen antwoord op vragen; er zijn geen focale
afwijkingen. CT-scan van de hersenen is normaal en het laboratorium–onderzoek is niet bijdragend. De volgende dagen
dwaalt patiënte over de psychiatrie afdeling en is daarin niet te corrigeren en moet in isolatie worden verpleegd. Soms is
ze snel overprikkeld, maakt harde, hoge geluiden, lacht inadequaat, rolt over de grond. Tien dagen later wordt zij opnieuw
door de Neurologie gezien. Dan is de EMV-score 3, met paradoxe reactie op pijnlijke prikkels (geen reactie op pijnprikkels
maar wel actief verzet bij pogingen de ogen te openen) en er zijn geen focale afwijkingen. Zij wordt nu opgenomen op de
neurologie, snel gevolgd door overplaatsing naar de IC vanwege persisterende lage EMV-scores. Op de IC volgt intubatie en
beademing vanwege centrale hypoventilatie. Met spoed ingezet liquoronderzoek toont milde pleiocytose (33 WBC/μl,
waarvan 31 MNC en 2 PMNC), eiwit 0,37 g/l en glucose 3,9 mmol/l. PCR op neurotrope virussen is negatief. MRI-hersenen
laat FLAIR hyperintense afwijkingen in mediale temporaalkwabben en insulaire cortex zien passend bij limbische encefalitis.
De paraneoplastische antistoffen zijn negatief maar de antistoffen tegen NMDAR in liquor en serum zijn positief. Vervolgens
wordt een CT-scan thorax/abdomen gemaakt die een 2.5 x 2.3 cm lesie in het linker ovarium toont. Vervvolgens vindt
chirurgische excisie van het linker ovarium plaats. De PA toont een matuur teratoom met ook neuronale differentiatie en
in de tumor expressie van NMDAR (Afbeelding 19). Snel na opname op de IC wordt gestart met hoge dosis corticosteroïden
en plasma¬ferese. Aanvankelijk verbetert patiënte niet en ontwikkelt episodes met autonome instabiliteit, orofaciale
dyskinesiën, hypertonie en athetotische bewegingen in de linkerarm. Een maand later volgt overplaatsing naar de
verpleegafdeling waarna ze snel verbetert en uiteindelijk restloos herstelt. De diagnose is limbische encefalitis met NMDARantistoffen bij matuur teratoom.

Bespreking
Auto-immuun encefalitis met antistoffen tegen de NR1 subunit van de N-methyl-D-aspartaat receptor (anti-NMDAR) komt
vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (70-90% vrouw).1,2 Deze antistoffen blijken ook bij kinderen frequent voor te
komen.3,4 De kans op het vinden van een onderliggende tumor is afhankelijk van leeftijd en geslacht. Bij volwassen vrouwen
wordt in ongeveer 60% een onderliggende tumor gevonden, meestal een teratoom van het ovarium. Meisjes ≤18 jaar
hebben in 31% en meisjes ≤14 jaar slechts in 9% een onderliggende tumor.4 Bij mannen (en jongens) wordt meestal geen
onderliggende tumor gevonden hoewel een onderliggend testis teratoom, kleincellig longcarcinoom2 en Hodgkin lymfoom1
beschreven zijn. De presentatie is vaak met ernstige psychiatrische symptomen gevolgd door epileptische aanvallen,
bewustzijnsdaling, bewegingsstoornissen, hypoventilatie en autonome instabiliteit. Retrospectieve data suggereren dat
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snelle behandeling van de tumor leidt tot een beter herstel (vergeleken met late behandeling).2 Ook lijkt behandeling met
meerdere immuunmodulerende modaliteiten te leiden tot beter herstel dan behandeling met alleen prednisolon.1

Les
De psychiatrische presentatie bij auto-immuun encefalitis zorgt vaak voor diagnostische delay. Zonder behandeling is
langdurige kunstmatige beademing vaak noodzakelijk. Behandeling van de tumor in combinatie met immuunmodulerende
therapie leidt in ongeveer 75% tot (vrijwel) volledig herstel.
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Beste Peter,
Deze patiënt demonstratie bewees weer eens hoe indrukwekkend het kan zijn wanneer de patiënt zelf aanwezig
is. Jij hebt ‘live demonstraties’ altijd gestimuleerd hoewel deze door de korter wordende ligduur steeds
moeilijker te realiseren zijn. Tijdens deze patdemo kwam naar voren dat patiënte in de dagen voor de opname
ook religieuze wanen leek te hebben (zij moest bijbelles gaan volgen in Curaçao terwijl zij niet kerkelijk was).
Tijdens de bespreking bracht jij de interessante klinische observatie in dat religieuze wanen typisch kunnen zijn
voor een interictale psychose (heb ik nooit meer vergeten). Dit is één voorbeeld van je rijke klinische ervaring
(de grenzen van het neurovasculaire domein ver overschrijdend) waar wij allen veel van geleerd hebben, niet
alleen tijdens de patdemo maar ook bij de ochtendoverdracht, referaten, CAT’s en bedside teachings. Voor je
grote inzet voor de afdeling, op alle fronten, wil ik je enorm bedanken. Ik wens jou en Adrie nog vele gelukkige
en gezonde jaren toe.
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Een spierrelaxatie probleem door Ca-ATP-ase deficiëntie (de ‘ziekte van
Brody’)
Pieter van Doorn
De patiëntendemonstratie was altijd al een vast ijkpunt in de week. Een must die ik vanaf 1985 heb mogen
meemaken. Die sloeg je nooit over. Peter, jij hebt de ‘patdem’ vele jaren met veel inzet georganiseerd. Destijds
‘op 6 Midden’ waarbij als het maar even kon, de patiënt aanwezig was. De zaal was afgeladen. Als je laat
kwam moest je staan. Als de patiënt kon lopen werd er een gangpad in het midden vrijgemaakt. Klinische
neurologie op z’n best. Steevaste volgorde bij de bespreking: eerst lokaliseren, dan de dd, het aanvullend
onderzoek en de uiteindelijke diagnose. Honderden keren werd de anamnese met krijt opgeschreven op het
groene bord, later met stift op een whiteboard met het kenmerkende handschrift van PK. Nadat de diagnose
duidelijk was werd ‘het blaadje’ uitgedeeld waarna het ziektebeeld verder werd besproken.
Hieronder volgt een casus die zelfs 2x is gedemonstreerd. De eerste keer live in 1992 door Prof Busch en de toen
nog jonge neuroloog PD. De tweede keer in 2017 en misschien volgt er nog wel een derde keer, want A(N)IOS
wisselen. Als je het ooit hebt gezien dan vergeet je het nooit meer. Echt een voorbeeld hoe je door een goede
anamnese en degelijk onderzoek, maar natuurlijk ook door relevante kennis en toch nog wat verder zoeken tot
een diagnose kunt komen.

Ziektegeschiedenis
In 1992 werd door prof Busch een toen 18-jarige jongen op de polikliniek Neurologie gezien. De klacht, die hij zolang hij
zich het kan herinneren altijd heeft gehad, is dat hij geen snelle krachtige bewegingen kan maken. Snel lopen gaat niet
gemakkelijk, want hij kan geen snelle correctiebewegingen maken en tijdens het lopen krijgt hij een stram gevoel in de
spieren. Een trap oplopen geeft ook problemen. Hij heeft eigenlijk last van alle spiergroepen, soms ook van de oogleden.
Het probleem is erger in de koude. Familie: Ouders: geen last; 3 broers (2 klachten) en 2 zussen (geen klachten). Toen wij
hem in 2009 opnieuw zagen had hij inmiddels 3 gezonde kinderen. Het lichamelijk onderzoek toonde een normale
lichaamsbouw. De spieren van de benen zijn gespannen als hij probeert te springen. Er is geen percussie myotonie, maar
een duidelijke vertraging van de relaxatie van de verschillende spieren, het duidelijkst in de handen. Bij onderzoek was er
geen duidelijke vertraagde ontspanning van de oogleden na contractie. Als hij snelle krachtige bewegingen maakt van de
armen, dan ontstaat er een stijfheid van de spieren, die dan ook gespannen blijven na aanspannen. Erg pijnlijk is het niet.
Het neurologisch onderzoek was verder normaal. Aanvullend onderzoek toonde een CK van 162. EMG: elektrisch stille
kramp nadat hij de biceps heeft aangespannen. Biopt uit de m. quadriceps: veel contractiebanden, iets wat bij grote
prikkelbaarheid van een spier te zien is. Ook tijdens het biopteren was er een zeer duidelijke mechanische prikkelbaarheid.
Normale typedifferentiatie met een normale verhouding type I type II vezels. Sarcoplasmatisch reticulum Ca2+-ATPase is
verlaagd: 20 (35-60 mU/mg eiwit). DNA: ATP2A1 gen chromosoom 16: homozygote mutatie C592T, leidend tot een verkort
eiwit wat waarschijnlijk niet meer functioneel is. Behandeling met Verapamil en dantrium was niet succesvol, andere
medicatie wilde patiënt toen niet proberen.

Bespreking
Het klinisch beeld van "myotonie"/spierverstijving na contractie, zonder myotone ontladingen op het EMG komt voor bij
de ziekte van Brody. De ziekte werd voor het eerst beschreven in 1969 door Brody. Een aandoening die wordt veroorzaakt
door een deficiëntie van de Ca-ATPase in het sarcoplasmatisch reticulum. Dit werd bij de patiënt bevestigd met
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biochemisch, en later ook met DNA-onderzoek (ATP2A1 gen mutatie). De ziekte is zeldzaam. Er is een autosomaal recessief
overervingspatroon.
De voornaamste dd. betreft de verschillende vormen van myotonia congenita, paramytonia congenita en dystrofische
myotonie. Klinische verschijnselen van de ziekte van Brody zijn de volgende.
Begin in de eerste decade, met als symptomen
spierstijfheid,
krampen
(vaak
pijnloos),
vermoeibaarheid van spieren, onvermogen tot
relaxatie van skeletspieren, vaak ook van de
oogleden. De klachten ontstaan in het begin vaak
enkele minuten na inspanning, later tijdens
spierarbeid. Kou verergert de symptomen. Er kan
een langzame progressie zijn, permanente zwakte
is zeldzaam. Rhabdomyolyse kan optreden. Het CK
is niet of gering verhoogd. Het EMG toont een
normale insertieactiviteit, maar na inspanning is er
een verharde spier, die elektrisch stil is (door een
onvermogen tot relaxatie).
Bij DNA-onderzoek: ATP2A1 gen mutatie. Het Ca2+
ATPase eiwit is gelokaliseerd ter plaatse van het
Afbeelding 25 Schematische weergave van excitatie, contractie en
sarcoplasmatisch/endoplasmatisch reticulum in de
relaxatie in skeletspieren. Voor toelichting zie tekst.
fast-twich skeletspier. Het Ca2+ ATPase pompt
Ca2+ naar de extracellulaire ruimte. Daardoor kan
er spierrelaxatie optreden. Het zorgt dus voor spiervezel relaxatie na contractie. Bij patiënten is er een afwezigheid van het
Sarcoplasmatisch Endoplasmatisch Calcium ATPase1 (SERCA1).
De figuur (Afbeelding 25) toont de rol van SERCA1. (1) Motoneuron-activiteit triggert sarcolemmale depolarisatie en
genereert een actiepotentiaal dat zich door het sarcolemma voortplant en het T-tubuli-systeem binnendringt. (2)
Dihydropyridine–receptor (DHPR) fungeert als een sensor van het actiepotentiaal en ondergaat een spanningsgestuurde
conformatieverandering die (3) activering en opening van de ryanodinereceptor 1 (RyR1) triggert met de daaruit
voortvloeiende afgifte van calcium uit het sarcoplasmatisch reticulum. DHPR en RyR1 bevinden zich respectievelijk in de Ttubuli en het junctionele sarcoplasmatisch reticulum. (4) In het sarcoplasma leidt calciumbinding aan troponine tot
tropomyosine-verplaatsing van myosine-bindingsplaatsen op actinefilamenten, wat de vorming van cross-bridgeinteracties tussen dikke (myosine) en dunne (actine) filamenten mogelijk maakt met als gevolg samentrekking van het
sarcomeer. (5) Sarcoplasmatisch endoplasmatisch reticulum Ca2 + ATPase 1 (SERCA1) wordt geactiveerd door een
verhoogde cytosolische calciumconcentratie en katalyseert het ATP-afhankelijke transport van calcium van het cytosol naar
het lumen van het sarcoplasmatisch reticulum. Calciumonttrekking uit de myofibrillen leidt tot herstel van de
tropomyosine-gemedieerde remming van de actine-myosine-interactie en dus tot spierrelaxatie. SR, sarcoplasmatisch
reticulum; DHPR, dihydropyridinereceptor: RyR1, ryanodinereceptor 1. Er bestaat ook een syndroom van Brody, daarbij zijn
er soortgelijke klachten, maar staat myalgie op de voorgrond. Deze patiënten hebben een verminderd SERCA1, en hebben
geen ATP2A1 gen mutatie.
Bij de ziekte van Brody kan er een behandeling worden geprobeerd met verapamil, dantroleen of nifedipine.

Les
Spierstijfheid kan een relaxatie probleem betreffen. Niet alle relaxatie problemen zijn een uiting van myotonie. Het EMG
kan erg behulpzaam zijn: vraag naar elektrisch stille kramp.
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Beste Peter,
Jij bent een icoon van de afdeling neurologie en we zijn je veel dank verschuldigd. Jij was bijna neuroloog toen ik
aankwam. Al snel was me duidelijk dat je veel in je mars had. Je creëerde meteen een heilige middag waarop je
naar ‘Utrecht’ ging voor vasculair overleg. Vasculair onderzoek en vooral ook de preventie van vasculaire
schade heeft altijd je interesse gehouden. Dat de anamnese zo belangrijk is om een neurologische diagnose te
kunnen stellen blijkt ook uit het kaft van je proefschrift waarop 2 luie stoelen staan afgebeeld die het belang om
goed te luisteren, even door te vragen en om even ‘een op een’ te overleggen onderstrepen. Over overleg
gesproken: ik herinner me nog goed het beleg op de kamer van FM, waar je ontevreden collega’s alleen door
wat woorden meer dan tevreden binnen recordtijd liet vertrekken. Jouw woordkunst is onovertroffen. Net als je
kennis van de neurologie. Jouw inzicht en advies worden gekenmerkt door tactisch, snel en duidelijk. Gelijk
regelen: ‘never touch a paper twice’ leverde je vrijwel altijd een opgeruimd bureau op. Toen jij tijdelijk
afdelingshoofd was werd ik plaatsvervangend afdelingshoofd. Jij was bang dat je maagpijn zou krijgen in tijden
van krapte. Ik herinner me vooral die goede en bovendien ook leuke sollicitatiegesprekken op jouw kamer met
het uitzicht over de stad der steden. Je hebt me ook (gevraagd) advies gegeven: bedenk je goed wanneer en
waarom je iets gaat doen. Ik heb het onthouden en probeer het toe te passen. Peter, we zullen je erg gaan
missen. Niet alleen voor wat de neurologie betreft, maar ook voor je creatieve en muzikale bijdragen op
afdelingsfeestjes en gewoon voor dat praatje op de gang. Nu je je aandacht anders gaat richten komen niet
alleen Adrie, maar ook jullie zoons, schoondochters en kleinkinderen extra aan de beurt. We hopen je ook als
pensionado te blijven zien. Het ga je goed!

90

Een caudasyndroom door een intravasculair grootcellig B-cellymfoom
Renée de Bruijn
Ik heb onderstaande patiëntendemonstratie gekozen omdat het de eerste is die ik heb gegeven en het een zeer
zeldzame casus was die me altijd bij zal blijven.

Ziektegeschiedenis
Het gaat om een 63-jarige man, die verwezen werd voor een tweede mening na start IVIg vanwege de verdenking op een
Guillain-Barré syndroom. Patiënt had zich acht weken daarvoor gepresenteerd wegens pijn aan de benen, rechts meer dan
links. Daarbij had hij het gevoel alsof er een strakke band om de benen zat. Een aantal weken later kreeg hij een doof gevoel
aan de billen, langzaam uitbreidend naar onderbenen en snel daarna toenemend krachtverlies aan de benen. Op het
moment van overplaatsing kon patiënt niet meer lopen. Ook was hij incontinent voor urine en ontlasting. Hij had geen
klachten aan de armen of het gelaat.
In de voorgeschiedenis was patiënt bekend met diabetes mellitus, epilepsie en een liesbreukoperatie. Hij gebruikte
valproïnezuur, esomeprazol, paracetamol, miconazolcreme, amitriptyline, nadroparine, ciprofloxacine, lisinopril en
fluconazol. Bij lichamelijk onderzoek had patiënt een gewicht van 140 kg. Aan hart, longen en abdomen geen
bijzonderheden. Er was een pussende wond aan de penis. Er was geen sprake van lymfadenopathie. Bij neurologisch
onderzoek waren er aan hersenzenuwen en bovenste extremiteiten geen afwijkingen. Er was een parese graad 2 beiderzijds
proximaal aan de benen en distaal graad 1, een hypesthesie in het rijbroekgebied, een verminderde discriminatiezin vanaf
halverwege de onderbenen, een gestoorde positiezin en gestoorde vibratiezin tot en met de enkels. KPR -4/-4, APR -4/-4,
voetzoolreflex beiderzijds indifferent. Afwezige anale sfincterspanning.
Laboratoriumonderzoek liet een verhoogd LDH (689), BSE (120), ferritine (>2000) en CRP (94) en een microcytaire anemie
zien. Later ontwikkelde patiënt een pancytopenie (Hb 6.2, leukocyten 3.0, trombocyten 73). Beeldvormend onderzoek liet
geen goede verklaring zien voor het caudasyndroom, hoogstens geringe taillering van het wervelkanaal op niveau L2-L3 op
basis van degeneratie. Bij liquordiagnostiek werd bij herhaling een verhoogd totaal eiwit en leukocytengetal (tot 81/3
mononucleairen) gezien, geen maligne cellen en immuno-fenotypering was negatief. Het EMG toonde een ernstige axonale
polyneuropathie, vooral aan de benen met actieve denervatie verschijnselen. Hierbij was er een duidelijke discrepantie
tussen de bevindingen aan de benen en de armen.
Suralis biopt en spierbiopt toonden een intravasculair
grootcellig B-cellymfoom, evenals het biopt van de glans
penis en het beenmergbiopt (Afbeelding 26).
Infiltratiepercentage ongeveer 40. Geen aanwijzingen
voor epitheliale maligniteit.
Al snel werd het probleem gelokaliseerd in de wortels.
Opheldering van de onderliggende oorzaak duurde even.
Opvallend was het ernstig gemengde sensibele/motore
perifere beeld puur in de benen, en mictiestoornissen:
een caudasyndroom. Een en ander was wel heel erg sterk
voorafgegaan door pijn en op MRI werd geen verklaring
gevonden. Het EMG leverde geen extra informatie,
hooguit betrokkenheid n. suralis (bij een diabeet).
Allerlei lab afwijkingen noopten tot waakzaamheid ten
aanzien van een systemische aandoening: een sterk
verhoogd ferritine, CRP en BSE, een consistent verhoogd Afbeelding 26 a) Sterk positieve kleuring voor CD20. b-d) in steeds
LDH. Liquor bevindingen waren aspecifiek maar wel verdere vergroting het spierbiopt waarin de maligne lymfoïde cellen de
capillairen afsluiten. Met dank aan dr Lam, patholoog.
afwijkend (pleiocytose en hoog eiwit). Een persisterend
pussende penis vormde een bijkomende puzzel. Gezien ontbreken van afdoende verklaring voor het beeld, werd een
hematoloog gevraagd om een beenmergbiopt te doen en om een latente vasculitis op te sporen werd een suralisbiopt
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verricht. Uiteindelijk werd in het huidbiopt penis, de n suralis en het beenmerg dezelfde diagnose vastgesteld. Patiënt wordt
inmiddels vanuit het verpleeghuis behandeld met chemotherapie.

Bespreking
Het intravasculair grootcellig B-cellymfoom (IVL) is een zeldzaam subtype van het diffuus grootcellig B-cellymfoom. Het
wordt gekenmerkt door selectieve groei van maligne cellen binnen de lumina van de kleine vaten van verschillende
organen. Het ziektebeeld werd voor het eerst beschreven in 1959 door Pfleger en Tappeiner, die het omschreven als “angioendotheliomatosis proliferans systemisata”. De geschatte incidentie van IVL is lager dan 1:1,000.000 en het is beschreven
bij patiënten in de leeftijd van 34-90 jaar, met een mediane leeftijd van 70 jaar. Mannen zijn iets vaker aangedaan dan
vrouwen met een ratio van 1.3:1. Risicofactoren voor het ziektebeeld zijn niet bekend.1,2 Bij IVL is er een maligne proliferatie
van mononucleaire lymfoïde cellen binnen de lumina van kleine arteriën, venen en het capillaire vaatbed. Extravasatie van
lymfocyten naar lymfoïd weefsel treedt waarschijnlijk niet op vanwege gestoorde adhesie- en “homing”-mechanismen.3
Het klassieke immunofenotype van de maligne cellen in IVL is B-cel geassocieerd met expressie van CD19, C20, CD22 en
CD79a. In sommige gevallen wordt er IVL met een T-cel immunofenotype gevonden.1 IVL is een snel progressieve ziekte die
vaak in een laat stadium wordt herkend omdat het zich presenteert met aspecifieke klachten zoals onverklaarde koorts,
vermoeidheid en algehele malaise. Schade aan verschillende organen ontstaat wanneer de intravasculair prolifererende
maligne cellen geleidelijk het lumen afsluiten en trombotische en ischemische schade veroorzaken. In de Europese variant
zijn hierbij het zenuwstelsel en de huid het vaakst aangedaan. Er bestaat ook een Aziatische variant die zich karakteriseert
door koorts, anemie, trombocytopenie en hepato-splenomegalie. Neurologische aandoeningen die voorkomen zijn
progressieve multifocale infarcering, subacute encefalopathie en perifere neuropathie. Patiënten kunnen zich presenteren
met focale sensore en motore uitvalsverschijnselen, gegeneraliseerde zwakte, gedaald bewustzijn of een snel progressief
dementieel beeld. Daarom wordt er vaak in eerste instantie gedacht aan diagnosen als stroke, GBS, vasculitis of MS. Aan
de huid worden erythemateuze verheven lesies, plaques en ulcera gezien.1,2,4 In het laboratoriumonderzoek kunnen een
anemie en verhoogd LDH en BSE worden gevonden. Liquordiagnostiek is vaak weinig specifiek, waarbij een verhoogd eiwit
getal en milde pleiocytose worden gezien. Bij cytologisch onderzoek worden zelden maligne cellen gevonden. Op MRI
kunnen multiple corticale en subcorticale lesies worden gezien, die hyperintens zijn op T2-gewogen en FLAIR-beelden en
passen bij small vessel ischemie of demyelinisatie. De diagnose wordt gesteld op basis van pathologisch onderzoek na
biopsie uit lesies van de huid, aangedane zenuwen of spieren.1,2,3,4 Gezien het weinig voorkomen van IVL zijn er geen
gerandomiseerde studies beschikbaar die verschillende therapieën vergelijken. Behandeling middels chemotherapie in een
combinatie van cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en prednison (CHOP) is daarom gebaseerd op die van het diffuus
grootcellig B-cellymfoom. Corticosteroïden kunnen tijdelijk verbetering geven van de klachten. Behandeling is veel
succesvoller geworden sinds de toevoeging van rituximab. De 3-jaarsoverleving is hiermee gestegen van 33% naar 81%.2,5
Aangezien in enkele gevallen toch uitbreiding naar het centraal zenuwstelsel is beschreven, wordt intrathecale
chemotherapie middels methotrexaat geadviseerd.6

Les
Aarzel niet met biopteren in mogelijk aangedane gebieden van het lichaam, als de diagnose uitblijft en cauda of ruggenmerg
wordt bedreigd.
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Beste Peter,
Ik kan me nog herinneren dat ik als derdejaars student onderwijs van je kreeg en gelijk gegrepen werd door de
neurologie. Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en heb je gemaild met de vraag of ik bij kon dragen
aan onderzoek. Inmiddels zijn we 15 jaar verder en wat heb ik veel van je geleerd! Van mijn eerste dagen in de
kliniek tot aan mijn proefschrift en nu inmiddels weer bijna het einde van de opleiding. Ik wil je heel hartelijk
bedanken voor de fijne supervisie, begeleiding alsook de leermomenten tijdens patiëntendemonstraties en
bedside teaching. Ik zal dit nooit vergeten en vind het erg jammer dat je gaat, maar wens je het allerbeste voor
de toekomst!
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Orthostatische tremor
Renske Wieberdink
Deze casus heb ik gekozen vanwege de eenvoud en het niet-alledaagse hulponderzoek.

Ziektegeschiedenis
Een 81-jarige patiente bezocht de polikliniek voor een tweede mening. Zij had sinds 15 jaar toenemend last van trillen van
armen en benen. Uitsluitend bij stilstaan en in mindere mate wanneer zij zich vasthield of ergens tegenaan leunde. In rust
en in liggende houding had zij geen klachten. Het trillen van de armen was in de loop der jaren verergerd en trad op bij
actie, niet in rust. Zij kon geen kopje meer vasthouden. De voorgeschiedenis vermelde een TIA, ze gebruikte
acetylsalicylzuur en dipyridamol. Ze gebruikte incidenteel alcohol. Haar grootmoeder en een tante hadden een tremor, een
andere tante de ziekte van Parkinson. Bij het neurologisch onderzoek was er een laagfrequente tremor van de handen. Bij
zitten zonder rugsteun een tremor van bovenbenen, romp en bovenarmen. Bij staan een tremor aan de bovenbenen. Het
looppatroon was onzeker en voorovergebogen. Het verdere neurologisch onderzoek was normaal, er waren geen
extrapiramidale verschijnselen. Elders was een DAT-scan vervaardigd welke normaal was, ook het TSH was normaal. Wij
hebben aanvullend een tremorregistratie verricht. Bij dit onderzoek werd liggend op het onderzoeksbed geen tremor
waargenomen. Bij toptopproef, topneusproef en bij het vooruitsteken van de armen ontstond vrijwel direct een stabiele
hoogfrequente tremor van 14-15 Hz in de m. deltoideus en m. interosseus dorsalis I bdz. Deze tremor veranderde niet bij
afleiden. Bij zitten zonder steun ontstond een tremor in de romp en benen van 14-15Hz. Bij gaan staan en in staande positie
was er direct een stabiele hoogfrequente tremor van 14-16 Hz in de bovenbeenspieren en romp en ook enigszins in de
armen (synchroon in alle spieren) . De amplitude van de tremor nam sterk af bij vastpakken van een stoel en bij zitten
zonder steun. De tremor stopte bij zitten met steun en liggen. De bevindingen passen bij een orthostatische tremor.
Opvallend is dat naast de benen ook de armen en de romp meededen en dat de tremor al optrad bij zitten zonder steun.
Er werd een behandeling gestart met gabapentine 3dd 900 mg, met goed effect. Zij had eerder geen baat gehad bij
clonazepam, propranolol, mysoline en lagere dosering gabapentin.

Bespreking
Orthostatische tremor wordt gedefinieerd als een fijne, snelle tremor in de benen die ontstaat tijdens staan, vermindert bij
lopen en verdwijnt bij zitten. Er bestaat een primaire vorm en een secundaire vorm met comorbiditeit. Vaak klaagt de
patiënt niet over trillen maar over een wankel gevoel bij stilstaan. Dit leidt tot angst om te vallen en kan invaliderend zijn.
De meerderheid van de patiënten daarnaast ook een tremor in armen en romp. Bij ziekteprogressie kan een instabiel gevoel
bij het lopen ontstaan. De tremor is te voelen bij palpatie en te horen door auscultatie van de beenspieren, waarbij het
karakteristieke ‘helikoptergeluid’ kan worden gehoord. Een 13-18 Hz tremor bij tremorregistratie is pathognomonisch voor
de diagnose. Onderliggende aandoeningen, zoals hyperthyreoïdie, ziekte van Parkinson en lesies in cerebellum of
hersenstam dienen te worden uitgesloten. Bij de behandeling gaat de voorkeur uit naar clonazepam en gabapentine, het
resultaat is vaak teleurstellend.
Tremorregistratie of polymyografie is een onderzoek waarbij de kenmerken van een tremor kunnen worden geobjectiveerd
en gekwantificeerd. De apparatuur bestaat uit een digitaal EEG-apparaat met videoregistratie. Er wordt gebruik gemaakt
van oppervlakte-elektroden: een actieve elektrode midden op de spierbuik, een indifferente elektrode enkele centimeters
distaal daarvan en een referentie-elektrode op een niet-bewegende plaats (het hoofd). Verder wordt er een
versnellingsmeter geplaatst distaal op het lidmaat. Het aantal spieren dat wordt geregistreerd is afhankelijk van de
vraagstelling. Het is van belang zowel een agonist als antagonist te kiezen, proximaal en distaal te meten en links en rechts
te vergelijken. Er wordt een vast protocol gevolgd. Allereerst wordt de rustcomponent gemeten, vervolgens de posturele
component, posturele component en ‘resetting’ en posturele component met isometrische aanspanning. Daarna de actieen intentiecomponent. Verder wordt aan de patiënt gevraagd of er een andere houding is waarin de tremor is op te wekken.
Zo wordt bij verdenking op een orthostatische tremor geregistreerd tijdens zitten, staan, staan met steun en met de ogen
dicht, en lopen.
Klassiek vindt men bij een orthostatische tremor geen afwijkingen bij zitten, maar ontstaat zodra de patiënt gaat staan een
snelle 13-18 Hz tremor in de benen. Analoog aan de tremor in de benen kan ook een tremor in de armen optreden bij
belasten. Tremorregistratie is ook belangrijk hulpmiddel bij verdenking op een functionele tremor (bij bovengenoemde
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casus was dat niet het geval). Naast het objectiveren van frequentiewisselingen en de wisselende aan- of afwezigheid bij
rust, actie en houding, kunnen dan een aantal specifieke tests worden uitgevoerd, zoals loading, afleidbaarheid en
entrainment.

Les
Orthostatische tremor is een progressieve aandoening. De tremor blijft niet beperkt tot de benen maar kan uitbreiden naar
de romp en de armen. Tremorregistratie is een zinvol aanvullend onderzoek bij diagnostische onzekerheid over de aard van
een tremor. Een tremorfrequentie van 13-18 Hz is pathognomonisch voor de diagnose primaire orthostatische tremor.
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Beste Peter,
Het sollicitatiegesprek in 2008, voor een baan als arts-onderzoeker en – bij succesvolle afronding van het
proefschrift – een felbegeerde opleidingsplaats bij de afdeling neurologie, herinner ik mij als de dag van gister.
Dankzij jouw vriendelijkheid en enthousiasme heb ik mij vanaf het begin welkom en gewaardeerd gevoeld. Ook
aan onze besprekingen op 6 Noord, in de kamer met het mooiste uitzicht en de lekkerste koffie, bewaar ik
goede herinneringen. De snelheid waarmee je mijn manuscripten terugstuurde en e-mails beantwoordde was
ongeëvenaard. En niet te vergeten de neurovasculaire stage, een groot succes! Ik heb veel van je geleerd, over
wetenschap en neurologie, maar ook over leiderschap, ziekenhuispolitiek en het belang van positieve feedback.
Hartelijk dank voor dit alles. Het ga je goed!
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Godsdienstwaanzin?
Ritu Saxena
Ik heb deze casus om een aantal redenen gekozen. Zo liet ik jou als arts-assistent ooit ter voorbereiding van
mijn patiëntendemo mijn A4’tje zien. Om ruimte te besparen had ik de ziektegeschiedenis in een kleiner
lettergrootte geprint (grootte 8) en jij zei dat je het niet kon lezen. Ik dacht bij mezelf: “Ja kom op, lees het
gewoon.” Ik kon me gewoon niet voorstellen dat iemand dat niet kon lezen. Inmiddels weet ik beter. Verder
denk ik bij missers in mijn leven waarbij de zegswijze ‘Van achteren een koe in de kont kijken’ of zoals ik het
thuis heb geleerd ‘Hindsight is 20/20‘ van toepassing is, wel eens terug aan onze Baxter meeting in de Ardennen
waar DCLHb in plaats van de gedroomde blockbuster sh%#t bleek te zijn en iedereen opeens om het hardst riep
dat hij/zij allang had gezegd dat het niets zou worden met DCLHb. Ook heeft deze casus een semi-spiritueel
tintje, wat past bij mijn mantra van destijds: ‘Peter zegt dat ik ga promoveren’. Dat heb ik talloze keren voor
mezelf herhaald tijdens mijn promotie-traject, waarin ik je begeleiding enorm heb gewaardeerd.

Ziektegeschiedenis
en patiënte wordt gezien voor een tweede mening bij migraine aura’s. Neuroloog elders constateerde geen
bijzonderheden. Vanwege enorme bezorgdheid om deze verschijnselen, is ze bij een psycholoog terecht gekomen en nu is
het plan haar te verwijzen naar de psychiater om haloperidol te starten, vanwege de Boeddha die ze ziet. Patiënte heeft al
7 jaar oogmigraine, was 3-4 keer per jaar. Dit betrof gekartelde kleuren en verdwijnen van de helft van het beeld. In 2017
kwamen de aanvallen kort op elkaar en een MRI-hersenen elders was normaal. Met metoprolol werd dit veel minder
frequent en metoprolol werd afgebouwd. Maar in augustus 2018 nam de frequentie van de aura’s weer toe en in november
kreeg ze andere klachten. Ze zag af en aan, alleen in het rechteroog, cirkelvormige gouden flitsen. Dit heeft 4-6 weken
geduurd en was duidelijker aanwezig bij kijken naar een licht oppervlak. Na 6 weken veranderden de cirkels in een wolk
met een stip in het midden en deze kregen later meer
de vorm van een Boeddha (Afbeelding 27). Er werd
elders weer een MRI gemaakt die helemaal normaal
was. Ze werd ook naar de oogarts verwezen, die geen
oorzaak vond. Ze ziet er nu ongeveer 3 Boeddha’s, ze
zijn doorzichtig, bewegen mee met het oog. Ze kan wel
goed zien maar ze vindt het eng en maakt zich heel erg
bezorgd. Nu wordt haar haloperidol geadviseerd.
Hulpvraag: moet ik dat doen? Bij het neurologisch
onderzoek waren er geen afwijkingen.
Afbeelding 27 De tekening die patiënte had meegebracht.

Bespreking

Ik wist niet precies wat er aan de hand was, maar ik wist
wel zeker dat het geen psychose betrof. Ik verwees haar terug naar de oogarts, omdat ik vermoedde dat het mouches
volantes waren die toevallig deze Boeddha vorm hadden aangenomen. Een andere overweging was visual snow. Een tijdje
later kreeg ik een eloquente brief van patiënte, waaruit dit citaat: “Afgelopen woensdag heb ik een bezoek aan dokter X. in
het Oogziekenhuis gebracht die op basis van de inhoud van uw brief, een ingesteld onderzoek en bestudering van de door
mij gemaakte tekeningen van mijn waarneming concludeerde dat het de Ring van Weiss betrof, zijnde een loslating van het
achterste glasvocht (wat overigens niet gevaarlijk is voor de kwaliteit van zien met het oog). Ingrijpen in de vorm van een
laserbehandeling of anderszins leek hem in verband met het daaraan klevende risico van beschadiging van het netvlies op
dit moment niet verstandig. Veelal wordt gezien dat de hinderlijke afbeelding die men ziet zich in een periode van ca. een
jaar zodanig naar boven of naar beneden verplaatst dat dit niet meer zichtbaar is.”
Op jonge leeftijd is het glasvocht helemaal doorzichtig. Met het ouder worden degenereert het glasvocht, verliest daarbij
zijn vorm en wordt gedeeltelijk vloeibaar. Hierbij verharden zich de collageenvezels tot knopen en strengen en de schaduw
hiervan wordt gezien op het netvlies. Zij kunnen allerlei vormen aannemen, zoals zwevende spikkels, draden of
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spinnenwebben en worden floaters of mouches volantes genoemd. Bij een gevorderde degeneratie kan het glasvocht
geheel van het netvlies losraken.

Les
Een achterste glasvochtloslating gaat vaak gepaard met een plotselinge toename van floaters in samenhang met de
zogenaamde ring van Weiss of Martegiani ring. Dit is de ring in het glasvochtgeraamte, waarmee het glasvocht aan de n.
opticus is gefixeerd. Bij de hierboven beschreven krimping van het glasvocht maakt het glasvocht zich los van de papil en
beweegt dan vrij voor het centrale netvlies. Vooral deze fase is voor veel patiënten zeer storend. En in het geval van onze
patiënte had deze ring een Boeddha vorm aangenomen.

Literatuur
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Akiba J, Ishiko S, Yoshida A. Variations of Weiss's ring. Retina 2001;21:243-6.

Beste Peter,
Via Prof. Man in ’t Veld ben ik ooit bij jou terecht gekomen. Hij noemde jou “een jongeman die als een tierelier
publiceert”. Nu zijn we vele jaren verder en wens ik je een mooi emeritaat en zie jou altijd voor me als een
echte family man.
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Varicella zoster virus vasculopathie
Saloua Akoudad
Voor de ‘bedside teaching’ momenten zocht jij altijd naar dé perfecte casus om het lokaliseren en differentiaal
diagnostisch denken bij de assistenten goed aan te leren. Deze casus zou ideaal geweest zijn maar hebben we
live nooit kunnen demonsteren, derhalve nu vereeuwigd in jouw liber amicorum!

Ziektegeschiedenis
Patiënt, 57 jaar oud, bekend met een glioblastoma multiforme (MGMT promoter methylation status: gemethyleerd) en
daarbij symptomatische epilepsie is in 2018 behandeld voor zijn tumor middels neurochirurgische resectie en adjuvante
chemoradiotherapie. Hij werd tevens geïncludeerd in studieverband om de effecten van nivolumab versus placebo te
onderzoeken bij GBM. In januari 2019 presenteert hij zich met sinds 6 dagen progressieve en continue schietende pijnen in
de nek en huidpijn op hoofd rechts. Teven meldt hij dat er huidblaasjes ter plaatse ontwikkelden. Als kind heeft hij
waterpokken doorgemaakt. Wederom een maand later meldt hij dat hij plotseling gedurende een uur tintelingen voelde
aan mond en tong en dubbelziet. Bij het neurologisch onderzoek viel in januari 2019 gegroepeerde blaasjes op in de regio
van C2 rechts zonder focale afwijkingen bij neurologisch onderzoek. In februari 2019 echter toonde het onderzoek een
internucleaire ophtalmoplegie (INO) passend bij een afwijking in de fasciculus longitudinalis medialis (FLM). Differentiaal
diagnostisch werd gedacht aan tumorprogressie; herpes zoster vasculopathie; bijwerkingen van nivolumab (randomisatie
was geblindeerd); primaire angitis van CZS of demyelinisatie. Aanvullend MRI-onderzoek van de hersenen toonde geen
aanwijzingen voor tumorprogressie maar wel een circumscripte afwijkingen in de pons met toegenomen T2-intensiteit en
diffusierestrictie passend bij doorgemaakte ischemie. Aanvullend serologisch en liquoronderzoek toonde een negatieve
varicella zostervirus (VZV) DNA-diagnostiek maar hoge IgG VZV titers met een milde monocytaire pleiocytose in het liquor.
Patiënt werd in overleg met de Virologie behandeld met aciclovir en prednison en herstelde binnen enkele dagen volledig.

Bespreking
Varicella zoster visus (VZV) is 1 van de 8 humane herpesvirussen (HHV3). De primaire infectie vindt plaatst via druppels en
via aerosolen en slijmvliescontact met inhoud van geïnfecteerde huidblaasje. De incubatietijd is 10-21 dagen en het
besmettingsrisico zit in de periode 2 dagen voor de uitbraak van blaasjes tot indrogen. Een primo-infectie uit zich als de
waterpokken. Na een primo-infectie is het virus latent in het lichaam aanwezig in de neuronen van hersenzenuwen, dorsale
wortels en autonome ganglion. Maar liefst 95% van de volwassenen dragen het latente VZV met zich mee. Reactiviteit vindt
met name plaatst als de cellulaire immuniteit afneemt zoals bij ouderen het geval is en immuun-gecompromitteerden.
Bij een VZV vasculopathie is er sprake van een actieve infectie in de arteriën waarbij uit obducties herpesvirus partikels,
VZV DNA en VZV-antigeen is aangetoond. Zowel inflammatoire als non-inflammatoire processen leiden vervolgens tot
verandering in de bloedvaten met als gevolg trombose, necrose, dissectie of aneurysmavorming. Meestal zijn zowel de
kleine als grote vaten aangedaan, en zelden alléén de grote bloedvaten.
Vasculaire intracerebrale complicaties worden met name gezien wanneer cutaan de ophtalmische tak van n.V is aangedaan.
Gemiddeld treden vasculaire intracerebrale complicaties op 4 maanden na de cutane lesies, met het hoogste risico in de
eerste 4 weken. Zelden werden strokes als gevolg van VZV beschreven 1 jaar na de cutane lesies (incidentie rates 2.3< 2
weken, 1.6 < 4 weken, 1.2 2 weken-1 jaar).
VZV vasculopathie kan zich divers uiten. Klassiek is er een ophtamische herpes zoster gevolgd door een contralaterale
hemiplegie. Verder zijn diffuse en focale afwijkingen beschreven (hoofdpijn, verandering in bewustzijn, meningitis, ataxie,
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hemianopsie, sensibele en motore uitvalsverschijnselen, hersenzenuwuitval). Extracranieel zijn ook beschreven: radiculitis,
myelitis en myelum infarcten. TIA’s, aneurysmata, SAB, ICH en carotis dissectie komen veel minder vaak voor.
Men moet extra bedacht zijn op stroke-gerelateerde VZV vasculopathie indien events zich voordoen over enkele
dagen/weken, multifocaal zijn of patiënt immuun-gecompromitteerd is. Daarbij is het goed te realiseren dat uit
retrospectief onderzoek naar voren is gekomen dat 1/3 van patiënten geen herpes zoster rash vooraf heeft gehad.
De diagnose VZV vasculopathie wordt gesteld aan de hand van liquor onderzoek. Tweederde van de patiënten met VZV
vasculopathie heeft een afwijkende chemie bij liquor diagnostiek. De pleiocytose bevat meestal een monocytaire celreactie
<100cell/uL. De glucose is normaal en het eiwit mild verhoogd. De diagnose wordt bevestigd met het aantonen van het VZV
DNA met PCR of intrathecale productie van anti-VZV-antistoffen. Anti-VZV IgG antistof is gevoeliger en aantoonbaar vanaf
de 2de week van infectie. Het VZV-DNA is vaak alleen in de eerste twee weken aantoonbaar. De MRI toont vrijwel altijd
hemorragische of ischemische lesies welke geïsoleerd of multifocaal kunnen zijn. De meeste lesies kleuren daarbij niet aan.
De vasculaire lesies worden typisch gevonden op de overgang van grijze naar witte stof. Het angiografisch onderzoek toont
vaak een typisch beeld van segmentale vernauwingen en post-stenotische dilatatie (“kralensnoer”) (Afbeelding 28). Een
negatieve angiografie sluit de diagnose echter niet uit omdat afwijkingen in de kleinere arterieën hierbij suboptimaal
worden beoordeeld.
Er zijn geen RCTs gedaan naar de beste behandeling voor
intracerebrale VZV vasculopathie. Observationele studies
tonen uiteenlopende resultaten als het gaat om risico reductie
van vasculaire complicaties na het starten van antivirale
therapieën. Desalniettemin wordt geadviseerd z.s.m. een
behandeling te starten met aciclovir 10mg/kg i.v., 3 dd
gedurende 14 dagen, nadat een lumbaalpunctie is verricht. Op
geleide van de kliniek kan de behandelduur verlengd worden
met 2-4 weken. Gedurende de eerste 5 dagen wordt tevens
geadviseerd prednison 1mg/kg te geven om de inflammatoire
response te minimaliseren. Of er daadwerkelijk een
additioneel effect is van de prednison is niet onderzocht.

Les

Afbeelding 28 A: MRI met multipele subcorticale hyperintense
laesies, en DSA met een groot aantal concentrische
vernauwingen.

Denk bij multifocale ischemische events of lesies bij immuun–gecompromitteerde patiënten aan een onderliggende VZV
vasculopathie als oorzaak.
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Beste Peter,
Slechts enkele woorden om een briljante clinicus, onderzoeker, medische leider en mentor te beschrijven is een
onmogelijke opgave. Gelukkig helpt een bekende en wijd toegepaste classificatie mij om in ieder geval enkele
kernkwaliteiten van jou te benoemen. Je doet ons inspireren! A – Ambitieus, accuraat en analytisch, S – Stijlvol,
stimulerend en sympathiek, C – Concreet, communicatief en consequent, O – Observerend, optimistisch en
organisatorisch, D – Daadkrachtig, diplomatiek en doortastend.
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Focale insulten als eerste symptoom van diabetes mellitus met nonketotische hyperglykemie
Stef Bakker
Bij toeval kwam ik mijn oude demo’s tegen en kon m’n eigen ogen niet geloven toen ik zag dat ik er nog 1 had
van ons beiden. Wie wat bewaart, heeft wat…

Ziektegeschiedenis
Demonstratie van een 70-jarige vrouw met sinds anderhalve week voor opname frequente, kortdurende, spontane bewegingen van de rechterarm en -hand, ongeveer 20 à 25 maal per dag zonder dat het bewustzijn daarbij verloren wordt.
Geen incontinentie. Geen pijn. De aanvallen duren ongeveer 15 à 20 seconden en verdwijnen weer spontaan. Geen
uitlokkende factoren. Geen mogelijkheid om de aanval te stoppen. Sociaal hinderlijk omdat pat. re arm/hand afunctioneel
begint te vinden en koffie en thee morst tijdens aanvallen. Sinds enige tijd heeft zij dorst, polydipsie en polyurie. De
voorgeschiedenis kent hypercholesterolemie, hypertensie, status na AP, myocardinfarct en CABG; meningitis op
kinderleeftijd. Intoxicaties: geen. Medicatie: furosemide, atenolol, amlodipine, carbasalaatcalcium, simvastatine.
Lichamelijk onderzoek: bloeddruk 170/90 mmHg, adipositas. Bij neurologisch onderzoek is patiënte helder en goed
georienteerd. Aan de hersenzenuwen geen uitval. Extremiteiten: focale clonische insulten gedurende 15 sec van de re schouder/arm/hand. Deze stoppen spontaan. Overig onderzoek geen bijzonderheden.
Laboratoriumonderzoek toont behalve een glucose 30.0 mmol/lL geen afwijkingen. ECG: sinusritme van 65/ min., met een
negatieve T in V2-V6, I & AVL, en linker ventrikel hypertrofie. LVH. X-thorax: status na CABG; geen actieve pathologie aan
hart of longen. CT-schedel: meerdere lacunaire infarcten basale ganglia re en li, corona radiata en capsula interna li. Het
EEG toont een onregelmatig achtergrondpatroon met veel scherpe activiteit van relatief hoge frequenties, maar zonder dat
zich duidelijke ontladingen voordoen. Het slaapdeprivatie EEG toont een duidelijk epileptisch focus links fronto-temporaal.
Transthoracale echografie: het distale deel van septum en apex is hypokinetisch; geen trombus in apex; redelijke LV-functie.
SPECT: diffuse infra- en supratentoriële perfusiestoornis; supratentorieel links erger dan rechts en een focale
perfusiestoornis in het cerebellum. Holter: sinusritme met geringe sinusaritmie, zonder klachten. Consult cardioloog: geen
aanwijzingen cardiale emboliebron. Consult oogarts: geen aanwijzingen diabetische- en/of hypertensieve retinopathie.
geen vaatingroei. Duplex carotiden: 40 tot 50% diameter stenose van de A. carotis interna li. Angiografie: atherosclerotische
afwijkingen met stenose 40% en ulcus aan carotis interna li 1 cm na de bifurcatie en aan carotis interna re zonder ulcus en
met een stenose van 40%, gelokaliseerd 0.5 cm na de bifurcatie. Intracraniële tortuositas en geringe atherosclerotische
wandafwijkingen aan de a subclavia links.
Na corrigeren van het bloedsuikergehalte, door middel van i.v. vocht en insuline hebben zich geen insulten meer
voorgedaan. Geen neurologische uitval gedurende opname.

Bespreking
Het is bekend dat bewegingsstoornissen een uiting kunnen zijn van metabole afwijkingen en hyperglykemie is de meest
bekende daarvan. Focale bewegingsstoornissen treden op bij
20-25% van de diabeten en zijn de initiële manifestatie van
non-ketotische hyperglykemie (NKH) bij 6% van de patiënten.

Tabel 1 abnormale bewegingen en motore afwijkingen bij
diabetes mellitus

NKH in het bijzonder (voor het eerst beschreven door Dreschfeld in 1886) is over het algemeen een uiting van diabetes
mellitus, maar wordt ook gezien bij brandwonden, steroïdenen/of immunosuppressiva-gebruik en bij dialyse. NKH kan
zich manifesteren met een verscheidenheid aan bewegingsstoornissen (Tabel 1). Vaak zijn het clonische insulten van één
of meerdere extremiteiten en/of van het gelaat. Daarnaast
worden er in de literatuur continue focale epileptische insulten (status focalis), myoclonus en opsoclonus beschreven en
bewegingen die erg lijken op flapping tremor en paroxysmale
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kinesiogene choreo-athetose. Ook zijn er meldingen van "twiching en jerking" van spieren in het gelaat en van afwijkende
spiertonus. De focale insulten kunnen paroxysmaal optreden, continu aanwezig zijn en soms uitgelokt worden door
willekeurige bewegingen van de aangedane extremiteit. Het bewustzijn is vaak intact. Neurologische uitval is vaak mild en
tijdelijk (post-ictaal). Er is nooit een relatie aangetoond tussen de ernst van het klinisch beeld en de mate van NKH; status
focalis zou in een vroeg stadium van NKH al kunnen optreden.
De bewegingsstoornissen in NKH kunnen zich presenteren als cerebrovasculaire accidenten (0.2%), meningitis, psychiatrische stoornissen (hysterie/hallucinaties) of verschillende typen van insulten. Abnormale en bizarre bewegingen worden
vaak niet herkend als (focaal) insult bij een NKH. De pathogenese van epilepsie in NKH is niet goed bekend. De meeste
auteurs menen dat er sprake is van vasculaire insufficiëntie. Door hyperglykemie en hyperosmolariteit treedt er (corticale)
veneuze ‘sludging’ en/of trombose op in met name waterscheidingsgebieden, met ischemie c.q. infarcering en corticale
activatie als gevolg. Andere menen dat de intracellulaire dehydratie en dysfunctie, ontstaan door de osmotische gradiënt
tussen intra- en extracellulaire vloeistof, resulteert in elektrische activatie van het neuron.
Insulten die optreden door NKH zouden slecht reageren op anti-epileptische behandeling en goed op correctie van de verhoogde bloedsuiker (i.v. vocht/insuline). Fenytoïne kan zelfs, door afname van de insuline-activiteit en daardoor toename
van de hyperglykemie, voor secundaire verslechtering van het klinische beeld zorgen.

Les
Wanneer de diagnose “focale insulten bij non-ketotische hyperglykemie eerste symptoom van diabetes mellitus de novo
met non-ketotische hyperglykemie” in een vroeg stadium (voor ernstige hyperosmolariteit, hyponatriëmie en coma)
gesteld wordt, is de prognose goed; de meeste patiënten herstellen zonder neurologische uitval.
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Beste Peter,
Een “patdemo” Rotterdam style van jou en mij, gedateerd 17-06-1994. Dus van meer dan 26 jaar (!) geleden.
Volgens mij was ik half 1994 net een half jaar in opleiding. Als ik terugdenk aan de donderdagmiddag demo’s
(mooie tijd), denk ik aan de zaal op 6M en aan jou, staand voor het bord, schrijvend en pratend over anamnese,
onderzoek, lokalisatie naar uiteindelijk de diagnose. Dank voor alles!
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Ritmische tongbewegingen bij een comateuze patiënt: trombonetong?
Susanne Fonville
Tijdens de vele bedside teaching sessies van Peter heb ik geleerd goed naar je patiënt te kijken en de bijzondere
symptomen te duiden. Deze patiëntendemonstratie die ik in 2010 heb gehouden over een trombonetong past
daar goed bij, hoewel ik niet zeker ben of Peter zelf ooit een trombonetong heeft gezien.

Ziektegeschiedenis
Een 62-jarige man wordt op de spoedeisende hulp in consult gezien. Hij is met zijn racefiets ten val gekomen op het hoofd,
waarbij er sprake is van een kapotte helm en direct een verlaagd bewustzijn. Door de ambulancedienst wordt hij dan ook
direct gesedeerd en geïntubeerd. Op de spoedeisende hulp is hij derhalve niet goed te beoordelen. De CT-schedel en CTCWK laten geen afwijkingen zien. Wij worden door de neurochirurg in consult gevraagd vanwege ritmische bewegingen
van de tong. Bij neurologisch onderzoek is er sprake van E1M1Vt met aanwezige stamreacties. Hij trekt beide benen op bij
uitzuigen. Er is geen nystagmus. Er is geen spontane motoriek aan de armen of benen en er zijn geen trekkingen. Er zijn
indifferente voetzoolreflexen. Er zijn niet continue tongbewegingen die bestaan uit het in- en uitsteken van de tong in de
mediaanlijn. Dit is ritmisch met een frequentie van ongeveer 3Hz gedurende enkele seconden. Dit is niet uit te lokken met
prikkels. Patiënt wordt opgenomen op de intensive care. Na het staken van de sedatie is er sprake van E4M6V4 zonder
lateralisatie, maar er bestaat wel verwardheid. Na een lang revalidatietraject is er goed herstel.

Bespreking
Ritmische tongbewegingen zijn soms moeilijk te classificeren. Bij onze patiënt werd de beoordeling bemoeilijkt door de
intubatie. Willekeurige bewegingen zijn uitgesloten gezien de comateuze toestand van de patiënt. Er kan gedacht worden
aan een epileptische genese. Hiertegen pleit de afwezigheid van andere verschijnselen, zoals nystagmus of trekkingen van
de extremiteiten en het optreden direct na intubatie en sedatie met propofol. Bij de klassieke tongmyoclonieën (lingual
myoclonus) ziet men ‘jerky’ of trekkerige bewegingen van vooral de zijkant van de tong1, terwijl bij onze patiënt rustige
symmetrische uitstekingen en intrekkingen te zien waren. In een case report2 werden dezelfde karakteristieke
tongbewegingen beschreven als bij onze patiënt. Het betrof een 17-jarige jongen met een Arnold-Chiari malformatie en
medullaire compressie ter hoogte van de craniocervicale overgang. Hij had een tetraparese die net voordat hij werd
geopereerd toenam tot een tetraparalyse. Op de dag hieraan voorafgaand vielen ritmische symmetrische intrekkingen en
uitstekingen van de tong op, met een frequentie van 2-3Hz gedurende perioden van 10-15 minuten. De bewegingen
verdwenen bij spreken, eten en als patiënt sliep. De verschijnselen waren onmiddellijk na operatie verdwenen. De auteurs
suggereren dat de trombonetong, zoals zij het noemen, een uiting is van medullaire compressie en een slechte
prognostische betekenis heeft. Bij onze patiënt was, vanwege zijn bewustzijnstoestand en het kortdurend optreden van de
verschijnselen, het onderzoek slechts beperkt. Met name konden we niet onderzoeken of de verschijnselen te
onderdrukken waren. Toch is het gezien het traumamechanisme waarschijnlijk, dat hier sprake was van een trombonetong
ten gevolge van kortdurende medullaire compressie. Bij onze patiënt was er geen slechte prognose, hij herstelde bijna
volledig.

Les
Trombonetong kan wijzen op medullaire compressie.
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Beste Peter,
Wat heb ik veel van je geleerd. Zowel op het gebied van het neurologisch onderzoek en de klinische blik, als op
het gebied van people management. Als promotor heb je ervoor gezorgd dat ik in een sneltreinvaart heb mogen
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promoveren, waarbij je supersnelle reacties op mijn mails, zelfs in het weekend of tijdens een vakantie, daar
een grote rol hebben gespeeld. Je vertrouwen in mij om me te bemoeien met de indeling in de kliniek en het
langlopende schema, heb ik erg gewaardeerd. Het heeft ervoor gezorgd dat ik mij ook op een andere manier
kon ontwikkelen tijdens de opleiding. Zelfs na mijn opleiding ben je altijd betrokken gebleven bij de
ontwikkelingen rondom mijn loopbaan, en ook dat heb ik zeer gewaardeerd. Wat zal je gemist worden in het
Erasmus MC!
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Atypische wanen en katatonie bij patiënte op de psychiatrie
Assistenten neurologie
We hebben deze casus gekozen, omdat deze typisch zowel bij bed-side teaching als bij de
patiëntendemonstratie de revue passeerde.

Ziektegeschiedenis
Een 59-jarige vrouw met blanco voorgeschiedenis was met een ernstige waanstoornis met suïcidegevaar opgenomen bij
de psychiatrie. Zij was er sinds een jaar van overtuigd dat ze een keelinfectie had opgelopen tijdens het drinken van een
milkshake en was bang om deze te verspreiden. Zij durft niet meer te eten of te drinken. Er zijn vier tentamen suïcidi
geweest en zij moet strak bewaakt worden. Het geheugen is sinds 6 maanden minder goed en zij heeft moeite met
administratie. Gedurende de opname gaat het slechter, waarbij patiënte geheel niet meer spreekt en de urine laat lopen.
Zij eet niets meer, waardoor gestart wordt met sondevoeding. In de familie viel alleen op dat haar moeder op latere leeftijd
teruggetrokken leefde, het werd ouderdomsautisme genoemd. Er zijn geen hallucinaties, hoofdpijn, misselijkheid, braken
of dubbelzien en er is goede visus. Bij neurologisch onderzoek werd een vrouw gezien die nauwelijks oogcontact maakt,
slechts enkele woorden spreekt met grammaticaal incorrecte zinnen. Zij kan wel benoemen en schrijven. Aandacht is niet
te behouden en patiënte voert geen complexe handelingen uit. De tonus rechts is verhoogd, mogelijk actief verzet. Er is
een inconsistent looppatroon: ze loopt enkele stappen los en laat zichzelf daarna vallen. Verder is het onderzoek normaal.
Een MRI-hersenen toonde links frontaal enkele aspecifieke wittestofafwijkingen zonder atrofie. De liquor is normaal, ook
voor IgG index, immunofenotypering, pathologie, Borrelia, lues, HIV, banale kweken, neurotrope virussen, anti-NMDA, antiAMPA en paraneoplastische antistoffen. De consulent interne geneeskunde concludeert dat patiënte mogelijk immuun–
gecompromitteerd is (hypogammaglobulinemie). Er wordt door de psychiaters gestart met electroconvulsie–therapie.
Enkele maanden later is er een nieuwe consultvraag wegens apneus en myoclonieën. Patiënte is nu niet meer mutistisch,
heeft wel hallucinaties en een verminderd kortetermijngeheugen en een goed langetermijngeheugen. Het neurologisch
onderzoek is dan beter: patiënte spreekt, meertraps-opdrachten worden ongestoord uitgevoerd. De MMSE-score is 23/30,
de MOCA-score is 17/30. Het EEG toont multifocale functiestoornissen fronto-temporaal links meer dan rechts. Een MRI is
opnieuw normaal. Het klinisch beeld verslechtert met katatonie, rigiditeit, echolalie, perseveratie. De snout- en
palmomentaal-reflex zijn positief, er is rigiditeit zonder tandrad. Een PET-CT toont geen hyper/hypometabolisme cerebraal.
Liquor voor Alzheimer biomarkers toont p-tau 34, t-tau 172, a-beta 884 (iets verlaagd). Weer enkele maanden later worden
we opnieuw in consult gevraagd, waarbij patiënte ook voor bedside teaching wordt bezocht wegens myoclonieën in armen
en benen. Zij krijgt hoge doses clozapine. Er zijn duidelijk primitieve reflexen met palmomentaal en snout zeer duidelijk
aanwezig en er is ook hypertonie met verhoogde kniepeesreflexen beiderzijds. Ataxie is niet goed te beoordelen. Op dit
moment wordt er gedacht aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en er wordt een lumbaalpunctie herhaald met normaal 143-3 eiwit en overigens ook geen afwijkingen. Een EEG is diffuus vertraagd en een PET-CT toont licht verminderd
metabolisme beiderzijds temporaal en mogelijk frontaal. Uiteindelijk wordt door de klinisch geneticus een C9orf72 repeat
expansie gevonden, welke het klinisch beeld verklaart.

Bespreking
Een C9orf72 repeat expansie is de meest voorkomende genetische oorzaak van zowel fronto-temporale dementie (FTD) als
amyotrofe lateraal sclerose (ALS).1 Er is sprake van een autosomaal-dominant overervende GGGGCC repeat expansie in een
intron van het C9orf72 gen, de functie van dit gen is nog niet goed bekend. Bij obductie wordt neurodegeneratie gezien
met TARDBP (TDP-43) inclusies, RNA-foci en inclusies met dipeptide eiwitten. C9orf72 repeat expansies staan bekend om
het diverse fenotype. Gedragsvariant FTD (bvFTD) en/of ALS komt het meest voor, maar met de tijd wordt dit spectrum
veel breder met ook meer Alzheimer-achtige klinische beelden en een variatie aan psychiatrische uitingen.3 Ook wordt er
regelmatig een FTD-beeld gezien met nauwelijks progressie het zogenaamd phenocopy syndroom. Enkele gevallen van
parkinsonisme, Huntington-achtige fenotypes en cerebellaire dysfunctie zijn beschreven. Wat betreft het psychiatrische
beeld zijn de volgende diagnoses beschreven: psychose/schizofrenie, late-onset bipolaire stoornis, depressie, obsessief
compulsieve stoornis. In de literatuur zijn 2 patiënten beschreven met een katatoon beeld. Prevalentie van C9orf72
mutaties is laag bij schizofrenie en schizo-affectieve stoornissen (<0.1%) en bipolaire stoornissen (0.1%). Bij bvFTD zijn er
vaker bijkomend hallucinaties, wanen (waaronder somatische) en onverklaarde somatische symptomen of preoccupaties.
Psychotische verschijnselen gaan vaak 1-5 jaar vooraf aan meer typische FTD-verschijnselen. Bij neuropsychologisch
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onderzoek zijn er typisch tekorten in sociale cognitie en executieve dysfunctie. Er kunnen echter ook geheugenproblemen
en andere pariëtale tekorten voorop staan, waardoor misdiagnose van de ziekte van Alzheimer kan plaatsvinden; patiënten
voldoen vaak niet aan de klassieke diagnostische criteria voor bvFTD. Minder frequent zijn taalproblemen. Beeldvorming
toont meestal symmetrische atrofie/hypoperfusie van variabele gebieden, meest frequent fronto-insulaire atrofie met
temporale en pariëtale betrokkenheid, eventueel atrofie van thalamus en cerebellum. Initieel kan beeldvorming (incl. PET)
normaal zijn.4 Meer dan een derde van de psychiatrische C9orf72-fenotypes had geen familieanamnese van FTD-ALS. Er
zijn geen richtlijnen welke patiënten met een psychiatrisch beeld getest moeten worden. Ducharme2 stelt het volgende
voor bij patiënten met een late-onset (>40 jr) psychose, bipolaire stoornis, depressie met katatonie of cognitieve
stoornissen:
Genetisch testen indien een van onderstaande (Wood criteria):
-

Minstens één 1e-graads familielid met bekende C9orf72 mutatie of met FTD/ALS

-

Een 2e-graads familielid met FTD/ALS én een 1e-graads familielid met andere vorm van dementie/Parkinson

-

Twee of meer 1e-graads familieleden met early-onset (≤65 jr) dementie of Parkinson

Genetisch testen overwegen als een van onderstaande:
-

Een familieanamnese van late-onset bipolaire of psychotische aandoening, of andere ongespecificeerde neuro-psychiatrische
achteruitgang

-

Progressieve achteruitgang met cognitieve verslechtering of symptomen van FTD en/of parkinsonisme.

Les
Denk bij atypische progressieve psychiatrische beelden ook aan een C9orf72 repeat expansie als oorzaak, zelfs bij een
negatieve familieanamnese voor FTD-ALS.
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Beste Peter,
In deze bijzondere ziektegeschiedenis die oorspronkelijk werd gedemonstreerd in mei 2019, door Lieke Meeter
en John van Swieten, komen twee vormen van jouw klinisch neurologisch onderwijs op de afdeling neurologie
samen. Tijdens de bedside-teaching konden we met onze klinische blik en al ons aanvullend onderzoek geen
diagnose stellen. Deze casus dwingt ons dan ook tot de door jou gekoesterde bescheidenheid. Ondertussen
hebben we wel de volledige differentiaaldiagnose van subacute neuro-psychiatrische aandoeningen geleerd. Bij
jouw afscheid zijn wij dus bescheiden maar zeggen ook: wij zijn trots op onze Rotterdamse opleiding en
dankbaar dat we die van jou hebben ontvangen!
Namens alle arts-assistenten neurologie,
Elise, Maarten, Marleen, Lieke, Rens en Thijs
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