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Ziektegeschiedenis
Een 43jarige man die reeds bekend was wegens een 
geringe mentale retardatie en sinds volwassen leeftijd 
epilepsie, presenteerde zich met sinds enkele maanden 
klachten van draaiduizeligheid met een valneiging naar 
links. Hij bemerkte een progressieve coördinatiestoor
nis van het linkerbeen en continue zeurende, diffuse 
hoofdpijn, zonder misselijkheid of braken. Hij had geen 
klachten van dubbelzien of het gehoor, maar wel een 
vervelend gevoel bij het slikken. Ook kreeg hij last van 
de hik. De patiënt sprak soms met een dubbele tong. 
De familieanamnese was negatief voor neurologische of 
dermatologische aandoeningen.
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij de volgende huidaf
wijkingen: enkele fibromen in het gelaat en verspreid 
over het gehele lichaam (zie Figuur 1), 7 caféaulait
vlekken verspreid over het lichaam, variërend van 0,5 
3 cm (zie Figuur 2 op pagina 136), sproeten onder 
beide oksels (zie Figuur 2). Op de iris waren meerdere 
groenbruinige laesies zichtbaar (zie Figuur 3 op pagi
na 136) . Bij neurologisch onderzoek vonden wij licht 
saccadische oogbewegingen, een matige dysartrie, een 
milde perifere aangezichtszwakte links en tongdeviatie 
naar links, een hemiparese links, hyperreflexie links 
met een voetzoolreflex volgens Babinski links en een 
breedbasisch gangspoor. Er werd een MRIscan van de 
hersenen verricht (zie Figuur 4 op pagina 136).

Kunt u met deze gegevens een  
diagnose stellen?
De juiste diagnose vindt u op pagina 141.

Figuur 1. Multipele neurofibromen.
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Figuur 2. Axillaire sproeten en café-au-laitvlek. Figuur 3. Lischnoduli.

Figuur 4. MRI-scan van de hersenen. A. Coronale FLAIR-sequentie, B. Transversale T2-gewogen sequentie, C. Transversale T1-ge-

wogen sequentie na gadoliniumcontrast.




