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Uw diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2007;108:139-40)  

Ziektegeschiedenis
Een 65-jarige man presenteerde zich op de Spoed-
eisende Hulp met sinds 1 dag bestaande vertigo,
misselijkheid, braken en moeilijkheden met lopen.
Tegelijkertijd had de patiënt een koude en blauwe
linkerhand gekregen, met name de ringvinger en
pink. De voorgeschiedenis is blanco, de patiënt
gebruikt geen medicatie. Hij rookt fors. 
Bij lichamelijk onderzoek was er cyanose van de
ringvinger en pink van de linkerhand. De a. radialis
en a. ulnaris waren beiderzijds palpabel. De ‘capillary
refill’ was 30 seconden (normaalwaarde: 2-3 secon-
den). De koorddansersgang was gestoord. Overig
lichamelijk onderzoek was niet afwijkend.
CT-scan van de hersenen toont geheel dorsaal cere-
bellair beiderzijds hypodense gebieden (zie Figuur 1).
Cardiale analyse, bestaande uit een ECG en een
echocardiogram, leverde geen bijzonderheden op.
Er werd gestart met Ascal®, Persantin® en, om de
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Figuur 3.
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vascularisatie van de hand te bevorderen, eenmalig
heparine 5.000 IE. 

De patiënt kreeg 5 dagen later weer hevige vertigo,
misselijkheid en braken met wederom een gestoorde
koorddansersgang. De klachten hielden 2 dagen
aan. Er werd gestart met Fragmin

®
2 dd 7.500 IE.

Figuur 2, pagina 139 toont een coupe van de CT-
angiografie van de aortaboog met een trombusmassa
in de a. subclavia links enkele centimeters vanaf 
de origo, deels doorlopend in de origo van de a. ver-
tebralis links.

Kunt u met deze gegevens een diagnose
stellen?
De juiste diagnose vindt u onderaan de pagina.

Dankwoord 
De Figuren 3en 4zijn met toestemming van de 
uitgever overgenomen uit Sobotta, Atlas der
Anatomie des Menschen © Elsevier GmbH, Urban
& Fischer Verlag.

Figuur 4.

Diagnose: Bij gelijktijdige ischemie in verschillende vaatgebieden kan worden gedacht aan een cardiale emboliebron.
Deze patiënt heeft gelijktijdig een vascularisatiestoornis van de linkerhand en van beide cerebellaire hemisferen door-
gemaakt met recidief cerebellaire ischemie een aantal dagen later. Anamnestisch zijn er geen palpitaties, en cardiale
analyse levert geen oorzaak waardoor een emboliebron in de linker a. subclavia in dit geval een waarschijnlijkere
oorzaak is. 
De CT-angiografie van de aortaboog toonde trombusmassa in de a.subclavia links enkele centimeters vanaf de origo,
deels doorlopend in de origo van de a. vertebralis links. Hieruit ontspringt de linker a. vertebralis, die craniaal fuseert
met de rechter a. vertebralis tot a. basilaris (zie Figuur 3, op pagina 139). Aangezien beide cerebellaire hemisferen
waren aangedaan, is het waarschijnlijk dat embolisatie van het cerebellum vanuit de a. basilaris heeft plaatsgevonden
(zie Figuur 4). Deze patiënt is geopereerd door de vaatchirurg, waarbij de linker a. vertebralis proximaal is geligeerd
en een graft is geplaatst van de linker a. carotis communis naar de distale a. vertebralis op C2-niveau. CT-angiografie
postoperatief laat een normale doorgankelijkheid zien van de a. vertebralis links naar de a. carotis communis links
(zie Figuur 5). 

Figuur 5.


