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F. Barkhof

Editorial bij de bijdrage van Van Uden, Van Norden, Meijer en Van Dijk,
getiteld ‘Differentiaaldiagnose van witte stofafwijkingen bij volwassenen: 
een op MRI gebaseerde benadering. ‘ABC’ van witte stofafwijkingen’. 

(Tijdschr Neurol Neurochir 2012;113:146-47.)

De enorme gevoeligheid van MRI voor het detecteren 
van veranderingen in het hersenparenchym wordt 
nergens zo duidelijk geïllustreerd als in de witte stof, 
waar geringe afwijkingen zoals partiële demyelinisatie 
en oedeem aanleiding geven tot een sterk hyperintens 
signaal op T2-gewogen opames zoals ‘FLAIR’ en direct 
in het oog springen. Met de toenemende gevoeligheid 
van MRI door hogere veldsterkte en betere ontvangst-
spoeltechniek is het eerder regel dan uitzondering 
witte stofafwijkingen (WSA) te vinden, zelfs op mid-
delbare leeftijd. Hiemee wordt de doos van Pandora 
geopend, aangezien de lijst van differentiaaldiagnos-
tische mogelijkheden schier oneindig is.1

In dit nummer van TNN beschrijven Van Uden en 
collega’s een aanpak tot systematische analyse van 
WSA bij volwassenen.2 Aan de hand van type afwij-
king (confluerend versus multifocaal), de breinregio’s 
die zijn aangedaan en bijkomende ‘clues’ komen ze 
tot een praktisch (ABC) schema waarmee een eerste 
aanzet tot een eventuele diagnostische analyse gedaan 
kan worden. De complexiteit van het probleem wordt 
echter geschetst door de lengte van het artikel waarin 
getracht wordt alle verschillende aandoeningen sum-
mier te bespreken, zodat de argeloze gebruiker alsnog 
het risico loopt te verdwalen.

De belangrijkste overweging bij de interpretatie van 
elke radiologische afwijking, en in het bijzonder WSA, 
is de a-priorikans op een aandoening. Hypoxisch-
ischemische WSA zijn dermate prevalent, dat het geen 
zin heeft een andere diagnose zelfs maar te overwegen 
indien het een incidentele bevinding betreft. Met  

 
 
een prevalentie die oploopt tot boven de 50% bij 
veroudering is hun a-priorikans meer dan 100 maal 
hoger dan bijvoorbeeld de meest voorkomende vol-
gende aandoening, multipele sclerose (MS) (preva-
lentie ~1:1000). Zelfs in een patiënt met klinische 
verdenking op MS is de kans groot dat er naast MS-
laesies ook indicentele vasculaire WSA gevonden 
worden, zeker bij wat oudere patiënten, of patiënten 
met cardiovasculaire risicofactoren (hypertensie, dia-
betes of perifeer vaatlijden).

De setting waarin WSA worden gevonden is dus 
van doorslaggevend belang. Daarbij zijn er ruwweg 
drie veel voorkomende scenario’s:

1)  Indien het een incidentele bevinding betreft bij een 
relatief oude patiënt (bijvoorbeeld bij een patiënt 
met hoofdpijn waar gescand wordt om een tumor 
of hydrocefalus uit te sluiten) zal de oorzaak onge-
twijfeld ‘simpel’ vasculo-ischemisch zijn, en heeft 
zoeken naar een specifieke onderliggende aandoe-
ning nauwelijks zin. Bij beginnende confluentie is 
het verstandig veel voorkomende cardiovasculaire 
risicofactoren uit te sluiten of te behandelen, aan-
gezien de prognose in het algemeen slecht is.3 Addi-
tionele beeldvorming is in principe niet geïndiceerd.

2)  Bij verdenking op MS dient in principe het hele 
centraal zenuwstelsel te worden afgebeeld ter eva-
luatie van de zogenoemde ‘Magnetic Imaging in 
Multiple Sclerosis’ (MAGNIMS)-criteria’ en beoor-
deling van disseminatiecriteria.4 Met name een 
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spinale lokalisatie is uiterst specifiek voor MS en 
wordt niet gevonden bij vasculaire pathologie, zelfs 
niet als er uitgebreide afwijkingen in de hersenen 
zijn.5 Daarnaast is aankleuring met gadolinium een 
belangrijke differentiaaldiagnostische bevinding. 
Maar ook bij een voor MS typische presentatie 
dient men op zijn hoede te zijn voor alternatieve 
diagnoses, en zijn er vele rode vlaggen op basis van 
het MRI-beeld die indicatief kunnen zijn voor 
een alternatieve aandoening.6   

3)  Neurologische presentatie anders dan verdacht voor 
MS. Additionele radiologische technieken kunnen 
behulpzaam zijn, zoals het toedienen van gadoli-
nium ter detectie van tumoren, infecties, vasculitis 
en andere inflammatoire aandoeningen. Diffusie-
gewogen opnames zijn van belang bij ischemie, 
abcessen en vasculitis. Gradiënt-echo-opnames kun-
nen bloedresten zichtbaar maken die optreden na 
trauma en bepaalde vasculopathieën zoals amyloïde 
angiopathie.

Met name in de derde setting dient een breed scala 
aan aandoeningen overwogen te worden, waarbij het 
ABC-principe een praktische leidraad kan vormen, 
en de voorgeschiedenis, risiscofacteren en medicatie 
een belangrijke rol spelen.2 Deze complexe diferen-
tiaaldiagnose dient echter slechts overwogen te worden 
in een kleine groep van patiënten, omdat de meeste 

aandoeningen in de derde categorie op hun beurt 
weer veel zeldzamer zijn dan MS. Indien de kliniek 
zeer suggestief is voor MS (bijvoorbeeld neuritis 
optica bij een jonge vrouw), heeft het geen zin  
alternatieven te overwegen zoals neuroborreliose als 
de MRI-bevindingen passen bij MS. De klinische  
setting geeft in de derde categorie vaak essentiële 
aanwijzingen zoals encefalopatie en jonge leeftijd bij 
acute gedissemineerde encefalomyelitis, gehoorverlies 
en retina-afwijkingen bij het syndroom van Susac.
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