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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 46-jarige man presenteerde zich op de Spoedeisende 
hulp met sinds enkele dagen bestaande, heftige drukkende 
pijn over het gehele hoofd. De pijn was spontaan ontstaan 
en langzaam progressief, waarbij de patiënt sinds een dag 
ook misselijk was en moest braken. Verticaliseren en druk-
verhogende momenten zoals hoesten deden de pijn toene-
men. De voorgeschiedenis vermeldde een idiopathische 
trombocytopenie. De patiënt gebruikte geen medicatie en er 
waren geen intoxicaties. 
Bij onderzoek werd een man met pijn gezien, die moest over-
geven. De vitale parameters waren normaal. Het bewustzijn 

was intact en er was geen sprake van nekstijfheid. De visus 
was normaal en bij fundoscopie werd geen papiloedeem ge-
zien. Overig neurologisch onderzoek liet geen bijzonderhe-
den zien. Laboratoriumonderzoek toonde behoudens een 
trombocytengetal van 10 x 109/l geen afwijkingen. De com-
binatie van nieuw ontstane, houdingsafhankelijke hoofdpijn 
met braken met een trombocytopenie in de voorgeschiede-
nis maakte dat er een verdenking was op een intracraniële 
bloeding. Er werd een blanco CT van de hersenen gemaakt 
en vervolgens een MRI met contrast van de hersenen (zie 
Figuur 1).

WAT IS UW DIAGNOSE? 
De juiste diagnose vindt u op pagina 112.

Uw diagnose?      
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FIGUUR 1. A. Blanco CT van de hersenen. B-D. MRI van de hersenen. B. Axiale T2-gewogen opname. C. Axiale T1-gewogen 

opname met contrast. D. Sagittale T2-gewogen opname.
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DIAGNOSE VAN DE CASUS OP PAGINA 111

SPONTAAN LIQUORHYPOTENSIE-
SYNDROOM

De blanco CT van de hersenen en een MRI van de hersenen 
met contrast toonden bilaterale subdurale collecties langs de 
convexiteit van de cortex. De collecties hadden een hoog 
signaal op de T2-gewogen MRI-opnamen. De meningen 
kleurden diffuus aan na toediening van intraveneus gadoli-
nium. Voorts waren de basale cisternen nauw zonder een 
evidente laagstand van de cerebellaire tonsillen. Er werden 
geen afwijkingen gezien aan het hersenparenchym. 
Het spontaan liquorhypotensiesyndroom heeft een geschatte 
incidentie van 5 per 100.000 met een piekincidentie rond 
het 40e levensjaar, waarbij vrouwen relatief vaker zijn aange-
daan dan mannen (ratio 2:1).1 Het syndroom wordt veroor-
zaakt door een liquorlek, waarvan verondersteld wordt dat 
een onderliggende durale kwetsbaarheid hieraan ten grond-
slag ligt.1 In een retrospectief onderzoek uit 2016 werd bij 
568 patiënten gekeken naar de verschillende oorzaken van 
het spontaan liquorhypotensiesyndroom; 42,3% van de pati-
enten had een meningeaal divertikel, 26,6% een durale 
scheur, 2,5% een liquor-veneuze fistel en bij 28,7% werd 
geen oorzaak gevonden.2 Mogelijk spelen voorafgaande, al 
dan niet triviale, traumata een luxerende rol in het ontstaan 
van een liquorlek. Tevens is een associatie beschreven met 
verschillende bindweefselaandoeningen, zoals het syndroom 
van Marfan en het syndroom van Ehlers-Danlos type III.1 
Patiënten met een spontaan liquorhypotensiesyndroom pre-
senteren zich doorgaans met niet acuut ontstane, orthostati-
sche hoofdpijn in met name de occipitale en suboccipitale ge-
bieden. Andere symptomen zijn nekpijn en -stijfheid, 
misselijkheid en braken, foto- en fonofobie, een verminderd 
gehoor en tinnitus.1 De criteria voor hoofdpijn ten gevolge van 
liquorhypotensie zijn vastgesteld in de derde editie van de The 
International Classification of Headache Disorders (ICHD-3) 
(zie Tabel 1).3 Een MRI van de hersenen heeft de voorkeur om 
de diagnose te stellen. Op de MRI kunnen de volgende afwij-
kingen worden waargenomen: subdurale vochtcollecties, diffu-
se meningeale aankleuring, stuwing van veneuze structuren, 
vergroting van de hypofyse en ‘uitzakken’ (of neerwaartse ver-
plaatsing) van de hersenen met mogelijke vernauwing van de 
basale cisternen en collaberen van de laterale ventrikels. Hier-
voor wordt ook wel het acroniem SEEPS gehanteerd (‘subdural 
fluid collections, enhancement of the pachymeninges, engor-
gement of venous structures, pituitary hyperemia, sagging of 
the brain’).1 Ook kan met een lumbaalpunctie de verlaagde in-
tracraniële druk worden aangetoond; de druk is klassiek lager 

dan 60 mm H20.1 Voorts dient diagnostiek plaats te vinden 
naar een liquorlek. De eerste keus hiervoor is een T2-gewogen 
MRI spinale as met intraveneus gadolinium. Andere, tegen-
woordig minder toegepaste methoden zijn een cisternografie 
na intrathecale toediening van radio-isotopen en een CT-mye-
lografie met intrathecaal contrast. Het merendeel van de liquo-
rlekkages bevindt zich ter hoogte van de cervico-thoracale 
overgang of op thoracaal niveau.1  
De conservatieve behandeling van het spontaan liquorhypo-
tensiesyndroom bestaat uit adequate pijnstilling, bedrust, 
voldoende hydratie en inname van cafeïne, waarvoor de be-
wijsvoering beperkt is. Bij falen van een conservatief beleid 
gaat de voorkeur uit naar een epidurale ‘bloodpatch’ op tho-
racaal of lumbaal niveau, waarbij middels een punctie auto-
loog bloed wordt toegediend in de spinale-epidurale ruimte. 
Bij circa 70% treedt een directe respons op na de epidurale 
‘bloodpatch’ en blijft een recidief binnen 6 maanden uit.1,4 
Bij een tegenvallend resultaat kan de ‘blootpatch’ na ten 
minste 5 dagen tot meerdere keren herhaald worden.1,4 Een 
recent retrospectief onderzoek toonde aan dat de effectiviteit 
van een bloedpatch hoger is wanneer er meer bloed wordt 
geïnjecteerd (>22,5 versus <22,5 ml, 67,9% versus 47,0%, 
p=0,01).5 Bij patiënten met een geïdentificeerd liquorlek en 
persisterende klachten ondanks meerdere bloedpatches zijn 
andere behandelingen beschreven, zoals het dichten van het 
spinale liquorlek door fibrinelijm of chirurgische interventie. 
De precieze effectiviteit hiervan is echter niet bekend.1,4

BELOOP
In verband met de trombocytopenie werd bij de beschreven 
patiënt herhaaldelijk een trombocytenconcentraat toege-
diend. Aanvullend werd een spinale MRI vervaardigd, waar-
op geen liquorlek zichtbaar was. De rol van de trombo-
cytopenie bij het ontstaan van de klachten bij deze patiënt 

TABEL 1. Diagnostische criteria voor hoofdpijn ten 
gevolge van liquorhypotensie (volgens ICHD-3).3

A. elke hoofdpijn die voldoet aan criterium C

B.  lage liquordruk (<60 mm) en/of bewijs van liquor-
lekkage op beeldvorming 

C.  hoofdpijn is ontstaan in een tijdsrelatie tot de 
 verlaagde liquordruk/liquorlekkage of heeft geleid  
tot de ontdekking hiervan

D. niet verklaard door een andere ICHD-3-diagnose
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blijft onduidelijk. Het is voorstelbaar dat een gestoorde stol-
ling bijdraagt aan de vorming van subdurale collecties bij 
een verlaagde intracraniële druk. Bij patiënten met een trom-
bocytopenie vanwege idiopathische trombocytopenische 
purpura (ITP) zijn spontane subdurale hematomen beschre-
ven.6 Gezien de gestoorde stolling werd besloten geen lum-
baalpunctie met drukmeting te verrichten. Initieel werd 
overwogen om een ‘blinde’ epidurale bloedpatch te plaatsen 
met allogeen bloed na trombocytentransfusie. De klachten 
van de patiënt verbeterden echter spontaan waarna werd ge-
kozen voor een conservatief beleid. Na 2 weken werd de pa-
tiënt met nog lichte hoofdpijn naar huis ontslagen. 
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