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Neuro-Imaging

Ziektegeschiedenis 
Een 40-jarige man, bekend met hypertensie, werd bin-
nengebracht op de Spoedeisende Hulp nadat hij ver-
minderd aanspreekbaar was aangetroffen door zijn 
zoon. Anderhalf uur daarvoor had hij nog normaal tele-
fonisch contact gehad. Bij het neurologisch onderzoek 
op de Spoedeisende Hulp scoorde patiënt E3M6V3 
met een voorkeursstand van hoofd en ogen naar rechts, 
waarbij de ogen niet over de middenlijn bewogen kon-
den worden en er een centrale facialisparese links werd 
gezien. Aan de linkerzijde had patiënt een paralyse van 
zowel arm als been. De bloeddruk bij binnenkomst was 
230/130 mmHg met bradycardieën tot 35 slagen per 
minuut. Een CT-hersenen liet een grote intracerebrale 
bloeding rechts zien (volume 74 mL), waarschijnlijk 
uitgaande van de basale kernen, met doorbraak naar 
de rechter laterale ventrikel zonder hydrocefalus. De 
CT-angiografie toonde geen onderliggende oorzaak zo-
als een arterioveneuze malformatie, maar wel werden 
foci van contrastextravasatie gezien binnen het hema-
toom (zogenaamde ‘spot signs’; zie Figuur 1). Patiënt 
werd opgenomen op de medium care afdeling ter ob-
servatie. Enkele uren later verslechterde zijn bewustzijn 
tot E1M2V1, waarop opnieuw een CT-hersenen werd 
vervaardigd die een toename van het intracerebrale he-
matoom liet zien naar 84 mL (zie Figuur 1). Er werd 
besloten tot een spoedevacuatie door middel van een 
craniotomie frontotemporopariëtaal rechts waarbij de 
botlap werd teruggeplaatst. Patiënt verbleef hierna en-
kele dagen op de intensive care, waar hij tevens werd 
behandeld voor een pneumonie. De totale opnameduur 
bedroeg een maand. Patiënt werd overgeplaatst naar 
een revalidatiecentrum voor verdere therapie. Wij za-
gen patiënt poliklinisch terug zes weken na ontslag. Hij 
verbleef op dat moment nog in het revalidatiecentrum 
en had nog een paralyse van de linker arm en een ma-

tig ernstige parese van het linkerbeen, waarmee hij met 
behulp van een stok kon lopen. De eerder bestaande he-
mianopsie was verbeterd, wel bestond er nog een mild 
neglect voor links en was zijn korte termijngeheugen 
gestoord. De vervaardigde MRI hersenen toonde resten 
van het oude hematoom met weefselverlies, gliose en 
hemosiderine. De MR-angiografie toonde, net als de 
bij opname vervaardigde CT-angiografie, geen onder-
liggende vaatmalformatie.

Wat is uw diagnose? 
De juiste diagnose vindt u op pagina 119. 
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Figuur 1. CT en CT-angiografie van een 40-jarige man met een 

bewustzijnsdaling
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Diagnose
De patiënt presenteerde zich met een spontane intra-
cerebrale bloeding, meest waarschijnlijk op basis van 
vaatveranderingen ten gevolge van hypertensie, met 
secundaire hematoomgroei waarvoor neurochirurgische 
evacuatie werd verricht. Hoewel intracerebrale bloedin-
gen ('intracerebral haemorrhages', ICH) slechts 15% 
van alle beroertes vormen zijn ze verantwoordelijk voor 
een disproportioneel groot deel van de sterfte.1 De mor-
taliteit na één maand is 40% en na een jaar is 75% van 
de patiënten ernstig gehandicapt of overleden.2 Risico- 
factoren voor een slechte uitkomst na ICH zijn het ge-
bruik van antistolling, een groter hematoomvolume bij 
opname, een lagere Glasgow Coma Score bij opname 
en groei van het intracerebrale hematoom.3-5 Opname 
op een gespecialiseerde neurologie- of neurochirurgie- 
afdeling is de enige bewezen behandeling die de prog-
nose positief beïnvloedt.6 De recent gepubliceerde 
INTERACT2-studie toonde een borderline signifi-
cant positief resultaat van intensieve bloeddrukverla-
ging (systolisch bloeddruk <140 mmHg).7 Hierop is in 
Nederland inmiddels in veel centra intensieve bloed-
drukbehandeling in de acute fase geïmplementeerd 
voor ICH-patiënten.8 

Aangezien de meeste predictoren van een slechte uit-
komst na een intracerebrale bloeding niet te beïnvloe-
den zijn, is het voorkómen van hematoomgroei een 
interessant therapeutisch aangrijpingspunt. Hematoom- 
groei komt bij ongeveer 40% van de ICH-patiënten 
voor. Deze groei treedt hoofdzakelijk op in de eerste 
24 uur na het ontstaan van de intracerebrale bloeding 
en is het meest voorkomend binnen de eerste drie uur.9 
De toename van hematoomgrootte zou kunnen worden 
geremd of zelfs worden voorkómen indien deze tijdig 
wordt gediagnosticeerd of voorspeld.10 De sterkste voor-
speller van hematoomgroei is het CT-angiografie ‘spot 
sign’, een teken van actieve contrastextravasatie binnen 
het hematoom volgend op het toedienen van intra- 
veneus contrast.11,12 Deze nieuwe biomarker is sterk 
geassocieerd met hematoomexpansie en een hoge kans 
op overlijden.11 Evenals hematoomexpansie komt het 
‘spot sign’ het meest voor kort na het ontstaan van de 
symptomen. Het ‘spot sign’ is een onafhankelijke voor-
speller van hematoomgroei ook wanneer de tijd van de 
symptomen tot aan de CT-angiografie waarop het spot 
sign wordt gediagnosticeerd in de analyse wordt meege- 
nomen.9 Tevens toont recent onderzoek bij ICH-patiën-
ten die chirurgische hematoomevacuatie hebben onder-
gaan een associatie van het ‘spot sign’ met toegenomen 
peroperatieve bloedingen, grotere residu hematomen en 

meer postoperatieve nabloedingen.13 Dit ondersteunt 
de hypothese dat het ‘spot sign’ inderdaad de visuele 
representatie is van een actieve bloeding. Het ‘spot sign’ 
kenmerkt zich momenteel door een hoge specificiteit 
en een relatief lage sensitiviteit voor hematoomexpan-
sie.11,14,15 Slechts bij ongeveer 50% van alle patiënten 
met hematoomgroei is deze groei te voorspellen door 
middel van het ‘spot sign’.11,14

Verbeterde selectie van patiënten met het grootste risico 
op hematoomgroei biedt de mogelijkheid deze groep 
gericht te behandelen, omdat dit hoogstwaarschijnlijk 
de patiënten zijn die het meeste baat zullen hebben bij 
de behandeling. Een aantal lopende studies gebruiken 
het ‘spot sign’ dan ook voor patiëntselectie voor behan-
deling met hemostatische middelen, zoals recombinant 
factor VIIa en tranexaminezuur ter voorkoming van 
hematoomgroei en verbetering van de uitkomst.11,16 
Afgezien van deze studies heeft de aanwezigheid van 
het ‘spot sign’ op dit moment nog geen klinische be-
handelconsequenties anders dan dat ze de behandelaar 
alert moeten maken op mogelijke klinische achteruit-
gang van de patiënt, zoals ook bij de hier beschreven 
patiënt. Of de aanwezigheid van het ‘spot sign’ een rol 
moet krijgen in de besluitvorming om patiënten in een 
vroeg stadium te opereren ter voorkoming van klinische 
achteruitgang moet eveneens blijken uit verder onder-
zoek.
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