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Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2012;113:133-4)

Ziektegeschiedenis
Een 68-jarige vrouw presenteerde zich met aanvallen 
die begonnen met een strak, gespannen, veranderd 
gevoel in de rechtergelaatshelft, daarbij na enkele 
minuten moeite met het vinden van de juiste woor-
den, en hierop volgend na enkele seconden tevens 
tintelingen in de rechterarm. Er was geen krachts-
vermindering bemerkt. De aanvallen duurden 15 
tot 30 minuten en de patiënte herstelde steeds rest-
loos. De klachten van gelaat, taal en arm verdwenen 
gelijktijdig. De patiënte had in vier dagen vier van 
dergelijke aanvallen gehad. Zij presenteerde zich in 
het ziekenhuis na de vierde aanval. Er deden zich in 
het ziekenhuis geen nieuwe aanvallen voor. Alle aan-
vallen hadden eenzelfde patroon. Enkele uren voor 
het ontstaan van de eerste aanval kreeg de patiënte 
lichte, unilaterale hoofdpijn en werd misselijk. De 
aard van de hoofdpijn herkende zij van migraine, 

waarmee ze bekend was sinds haar dertigste levens-
jaar. De patiënte had nooit andere verschijnselen 
bij  de migraine gehad dan unilaterale hoofdpijn en 
misselijkheid. De duur van de hoofdpijn was dit-
maal echter wel anders, namelijk continu aanwezig 
en persisterend op het moment van presentatie met 
wisselingen in intensiteit onafhankelijk van de aan-
vallen. Bij ontslag, drie dagen na de laatste aanval, 
was de hoofdpijn nog altijd aanwezig. 
Zeven jaar geleden had de patiënte een ander zie-
kenhuis bezocht in verband met soortgelijke klach-
ten. Op een CT-opname van de hersenen werden 
destijds uitgebreide witte stofafwijkingen gevonden. 
Vanwege verdenking op een ‘transient ischemic 
attack’ (TIA) werd toen gestart met carbasalaatcal-
cium. Haar verdere voorgeschiedenis was blanco. 
Zij had geen vasculaire risicofactoren en geen pro-
blemen met het geheugen bemerkt. Bij neurologisch 
onderzoek werden geen afwijkingen gevonden. Er 
werd een MRI-scan van de hersenen verricht.
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7Tesla MRI-scan van de hersenen, gradient echo-opname: uitgebreide witte stofafwijkingen (A), een kleine hoeveelheid subarach-

noïdaal bloed in de sulcus centralis links (B), en enkele microbloedingen in het hersenparenchym (C).  
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Diagnose
‘Crescendo transient aura attacks’
 
De diagnose ‘crescendo transient aura attacks’ werd 
voor het eerst beschreven in 2009.1 De aanvallen 
duren 10-30 minuten en bestaan uit een reeks ach-
tereenvolgende symptomen. Meestal zijn er positieve 
sensibele klachten (tintelingen), maar ook motori-
sche uitval en taalstoornissen zijn beschreven. Deze 
symptomen kunnen gevolgd worden door hoofdpijn, 
hoewel hoofdpijn vaak ook achterwege blijft.2,3 Met 
het crescendo-element wordt bedoeld dat de klach-
ten aanvankelijk gering zijn en zich vervolgens uit-
breiden. In deze casus is er aanvankelijk alleen een 
gevoelsstoornis in het gelaat, met daarop volgend 
een taalstoornis en tintelingen in de rechterarm. In 
de differentiaaldiagnose staan onder andere aura bij 
migraine, epilepsie, of TIA’s. Voor migraine is het 
atypisch dat aanvallen op oudere leeftijd ontstaan, 
met veel aanvallen in korte tijd met exact hetzelfde 
patroon.1 Focale epileptische insulten duren vaak 
korter en klassieke TIA’s hebben een acuut begin en 
negatieve symptomen zonder migratie.  
Subarachnoïdaal bloed in een corticale sulcus wordt 
gezien als de oorzaak van de klachten. Dit sub-
arachnoïdale bloed zal niet altijd op CT-opnamen 
van de hersenen te zien zijn, vooral niet als de scan 
enkele dagen na het ontstaan van de klachten wordt 
gemaakt. Beeldvorming door MRI-hersenen (gra-
dient echo- of susceptibility-weighted-opnamen) 
heeft de voorkeur. Het subarachnoïdale bloed 
berust niet op een vaatmalformatie of aneurysma. 
De hypothese is dat het bloed in de corticale sulcus 
secundair is aan een amyloïdangiopathie, ook indien 
cognitieve klachten afwezig zijn. Bij beeldvormend 
onderzoek kunnen ook andere aanwijzingen voor 

amyloïdangiopathie worden gevonden, zoals uitge-
breide witte stofafwijkingen en microbloedingen.2 
In de differentiaaldiagnose moet ook subarachnoï-
daal bloed secundair aan het reversibel vasoconstric-
tiesyndroom, cerebrale veneuze sinustrombose of 
trauma worden overwogen.3 De hypothese is dat het 
subarachnoïdale bloed corticaal spreidende depres-
sies opwekt, een fenomeen dat voor het eerst werd 
beschreven door A. Leão.4 Corticaal spreidende 
depressie wordt verondersteld ook een belangrijke 
rol te spelen in de pathogenese van auraverschijnse-
len bij migraine.5

Er is in de literatuur geen duidelijk behandeladvies 
geformuleerd. De aanvallen houden spontaan op na 
resorptie van het subarachnoïdale bloed. In casu-
istische mededelingen deed een behandeling met 
anti-epileptica de aanvallen niet verdwijnen.1 Wij 
staakten in verband met de spontane bloeding, de 
aanwezigheid van microbloedingen en de associatie 
met amyloïdangiopathie het gebruik van carbasa-
laatcalcium.
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