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T1-gewogen opnames en gedeeltelijk laag signaal met een 
wat vlekkerig aspect op T2-gewogen opnames. 

WAT IS UW DIAGNOSE? 
De juiste diagnose vindt u op pagina 116.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2017;118(3):115-7)

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 17-jarige jongeman met blanco voorgeschiedenis presen-
teerde zich ’s avonds op de afdeling Spoedeisende Hulp met 
progressieve pijn van zijn rechterbeen. Die middag had hij 
buiten geoefend met het maken van voorwaartse salto’s, 
waarbij hij meermaals op zijn billen in het gras was gevallen. 
Enkele uren later ontwikkelde hij thuis op de bank toene-
mende pijn in zijn onderrug die zich uitbreidde naar de lies-
regio, met daarbij een doof gevoel in zijn rechter bovenbeen. 
Bij onderzoek zagen wij een jongen met zeer veel pijn. Zijn 
tensie was 148/98 mmHg, pols 138/minuut en temperatuur 
36,8˚C. Hij zat het liefst met zijn heup in flexie in bed. Zowel 
actieve als passieve bewegingen van zijn rechterbeen waren 
extreem pijnlijk. Er was zwakte van de m. quadriceps en m. 
iliopsoas (beide MRC graad 4). Bij testen van de overige spie-
ren werd geen zwakte gevonden. De patiënt gaf hypesthesie 
aan ter plaatse van de voorzijde van zijn rechter bovenbeen 
tot halverwege het scheenbeen. De sensibiliteit in het rij-
broekgebied was intact. De kniepeesreflex was rechts afwe-
zig, de overige reflexen waren symmetrisch normaal opwek-
baar en de voetzoolreflex was beiderzijds plantair. 
Laboratoriumonderzoek toonde geen afwijkingen, behou-
dens een leukocytose van 16,3 x109/l. Op röntgenfoto’s van 
het bekken en de heup werden geen fracturen of standsaf-
wijkingen van de gewrichten gezien. Differentiaaldiagnos-
tisch werd gedacht aan pathologie van de wervelkolom, 
plexus lumbosacralis rechts, dan wel een neuropathie van 
de nervus femoralis. Hiervoor werd met spoed een MRI-
scan van de lage wervelkolom en het bekken verricht, waar-
op een groot ruimte-innemend proces tegen de binnenzijde 
van de iliumvleugel aan de rechterzijde zichtbaar was (zie 
Figuur 1). 
De afwijking had een afmeting van 8,0 x 5,8 cm en was 
heterogeen van signaalintensiteit, met een hoog signaal op 
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FIGUUR 1. MRI-scan van het bekken en de heup (T2-gewo-

gen opnames). A. Coronale en B. transversale doorsneden 

tonen een grote massa achter de musculus iliacus rechts. 
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NERVUS FEMORALIS-NEUROPATHIE TEN 
GEVOLGE VAN EEN HEMATOOM IN DE 
ILIOPSOASLOGE 

ANATOMIE
De musculus iliopsoas bestaat uit 2 spieren die gedeeltelijk 
met elkaar zijn vergroeid, te weten de musculus psoas major 
en de musculus iliacus (zie Figuur 2). De m. psoas major 
heeft zijn origo aan de onderzijde van de wervelkolom (Th12 
tot en met L4) en loopt vervolgens lateraal naar beneden 
richting het heupgewricht. De fossa iliaca vormt de oor-
sprong van de waaiervormige m. iliacus die als een driehoek 
met de punt naar caudaal fuseert met de spierbuik van de m. 
psoas major en beide hun insertie hebben aan de trochanter 
minor. De voornaamste functies van de m. iliopsoas zijn 
ante flexie en exorotatie van het been.  
In de intermusculaire ruimte tussen de m. psoas major en 
m. iliacus bevindt zich de nervus femoralis, die ontspringt 
aan de onderzijde van de plexus lumbalis (L2 tot en met L4). 
De zenuw loopt na uittrede door de m. psoas major naar la-
teraal en buigt vervolgens tussen beide spieren richting cau-
daal onder het ligamentum inguinale naar het dijbeen. Al-
daar splitst de n. femoralis in een anterieure en een 
posterieure divisie en geeft takken af voor de motorische 
innervatie van de m. sartorius, m. pectineus en m. quadri-
ceps femoris. Tevens verzorgt de n. femoralis via de n. 
 saphenus de sensibele innervatie van de ventromediale zijde 
van het bovenbeen tot aan de mediale malleolus van de knie. 
De kniepeesreflex verloopt ook via deze zenuw. 

KLINISCH BEELD
Psoashematomen worden gedefinieerd als spontane, dan 
wel traumatische bloedingen in de retroperitoneale ruimte, 
waarbij de m. iliopsoas betrokken is. Ter hoogte van het liga-
mentum inguinale kan vervolgens compressie optreden van 
de n. femoralis en zo het klinisch beeld van een femoralis-
neuropathie geven. Dit wordt gekenmerkt door plotseling 
ontstane, hevige pijn in de liesregio, uitstralend naar de 
voorzijde van het bovenbeen. De heup wordt meestal in 
flexie en exorotatie gehouden en met name heupextensie is 
extreem pijnlijk, het zogenoemde ‘psoas-sign’. Bij neurolo-
gisch onderzoek wordt een parese van de m. quadriceps fe-
moris gevonden, maar is een parese van de m. iliopsoas 
vaak moeilijk aantoonbaar wegens antalgische beperking. 
Veel patiënten hebben daarnaast een doof of tintelend ge-
voel aan de ventrale zijde van het bovenbeen en mediale 
zijde van het onderbeen, waarbij de kniepeesreflex vermin-

derd opwekbaar of afwezig is. Indien de bloeding zich in de 
m. psoas major bevindt, kan ook de n. obturatorius zijn aan-
gedaan, wat zwakte van de heupadductoren veroorzaakt.  
Spontane retroperitoneale bloedingen van de m. iliopsoas 
worden met name gezien bij stollingsstoornissen zoals anti-
coagulantiagebruik, met een incidentie van ongeveer 0,5%.1 
Patiënten met een slechte nierfunctie hebben een verhoogde 
kans op bloedingen in het algemeen. Tevens treedt een re-
troperitoneaal hematoom vaker op na katheterisatie van de 
arteria of vena femoralis. Een bloeding in de m. iliacus treedt 
vaker op dan in de m. psoas major. De incidentie van een 
traumatisch retroperitoneaal hematoom is onbekend, maar 
is waarschijnlijk erg laag.2 In casereports van traumatische 
bloedingen van de m. iliacus worden opvallend vaak tieners 
beschreven. Het traumamechanisme is dan meestal een val 
op de rug of hyperextensie van een heup.3-6

Voor het aantonen van een retroperitoneaal hematoom is 
een CT-scan het aangewezen onderzoek, gezien de beschik-
baarheid en hoge sensitiviteit. MRI heeft als groot nadeel dat 
de patiënt lang moet stilliggen. Echografie kan behulpzaam 
zijn, maar de gevoeligheid is afhankelijk van een aantal fac-
toren, zoals de bekwaamheid van de uitvoerder en patiënt-
karakteristieken. Tevens kan het onderzoek worden bemoei-
lijkt door lucht in de darm of pijn. 
Wat betreft de behandeling is in de eerste plaats intensieve 
monitoring, vochtresuscitatie eventueel middels bloedtransfu-
sie en corrigeren van een onderliggende stollingsstoornis ver-
eist. Volledig herstel van de n. femoralis kan optreden bij een 
conservatieve behandeling.1,2,4,7 
Chirurgische evacuatie van het hematoom heeft als nadeel 
dat de tamponerende werking van de bloeding wordt opge-
heven, waardoor juist een nieuwe bloeding kan optreden.7 

FIGUUR 2. Schematische weergave van het verloop van de 

nervus femoralis tussen de musculus psoas major en de 

musculus iliacus. 
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Bij een actieve bloeding die zichtbaar is op een CT-scan kan 
een angiografie worden verricht om de mogelijkheden van 
embolisatie te evalueren. Bij een hemodynamisch instabiele 
patiënt, bij wie conservatieve of endovasculaire behandeling 
onsuccesvol blijkt, is operatieve benadering geïndiceerd. Er 
zijn auteurs die een chirurgische decompressie adviseren bij 
toenemende uitval van de n. femoralis.4-6 Tevens kan een 
laparotomie nodig zijn bij een abdominaal compartimentsyn-
droom. Dit syndroom kenmerkt zich door een oplopende 
intra-abdominale druk, waardoor er compressie op de lon-
gen, het hart en het veneuze vaatbed ontstaat, met multi-or-
gaanfalen tot gevolg. Er zijn te weinig patiënten om een ge-
randomiseerde klinische studie te verrichten ter vergelijking 
van invasieve behandeling versus conservatief beleid.7

BELOOP CASUS
De beschreven patiënt bleef extreem veel pijn houden en 
daarom werd de volgende dag besloten tot operatief ingrij-
pen, waarbij het hematoom werd geëvacueerd. Hij is vervol-
gens vlot gemobiliseerd met behulp van fysio therapie en 
stond na 3 dagen alweer ‘te springen om naar huis te gaan’. 
Zijn laatste poliklinische controle vond 4 maanden na ont-

slag plaats, waarbij er nog sprake was van enige atrofie van 
de m. quadriceps met maximale kracht en een sensibele 
stoornis in het verzorgingsgebied van de n. femoralis. 
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