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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 65-jarige man presenteerde zich op de polikliniek 
Neurologie vanwege aanhoudende klachten van vergeetach-
tigheid. De medische voorgeschiedenis was niet relevant. 
Hij was binnenvaartschipper van beroep. 
De klachten waren 6 weken eerder door de omgeving opge-
merkt. Hij was meerdere malen een afspraak op zijn werk 
vergeten en vergat steeds waar hij bijvoorbeeld zijn sleutels 
had neergelegd. Daarnaast vertelde hij incoherente verhalen 
en deed vreemde uitspraken. 
Een week later verslechterden de klachten vrij acuut. Er was 
sprake van verwardheid; hij verscheen in verkeerde kleding 
en met een onverklaarde kras op de auto op het werk. Hij 
zag mensen die er niet waren en was vaak gedesoriënteerd 
in tijd. Verder werd er een persoonlijkheidsverandering be-
merkt. De patiënt toonde weinig initiatief en had last van 
stemmingsstoornissen en insomnia. Daarnaast sleepte hij 
met het linkerbeen en verslikte zich geregeld. 
Door de huisarts werd de patiënt verwezen naar de polikli-
niek Geriatrie voor evaluatie van de geheugen- en gedrags-
problemen, aangezien die op dat moment op de voorgrond 
stonden. Aldaar werd onder andere een ‘mini mental state 
examiniation’ (MMSE) afgenomen die 19/30 was. 

De geriater verwees de patiënt daarna naar de polikliniek 
Neurologie ter evaluatie van de afgenomen behendigheid, 
de slikklachten en de schijnbaar snelle progressie van de 
klachten. Enkele weken later verscheen de patiënt op de 
polikliniek Neurologie. De patiënt en diens omgeving had-
den de laatste maand enige verbetering van de klachten be-
merkt. Hij was goed georiënteerd in trias en er was geen 
sprake meer van motorische klachten of hallucinaties. Wel 
had hij geheugenklachten. 
Bij het neurologisch onderzoek werden verder geen focale 
neurologische afwijkingen gevonden behoudens de eerder 
genoemde cognitieve stoornissen. De MMSE-score was 

25/30, waarbij het neuropsychologisch onderzoek stoornis-
sen in het auditieve geheugen, taalbegrip, aandacht- en con-
centratievermogen en planning/organisatie toonde. Er was 
ook sprake van verminderd ziekte-inzicht. 

Er werd een CT-scan van het cerebrum gemaakt (zie Figuur 1) 
waarop rechts frontaal een hypodense zone met geringe 
ruimte-inname en vingervormig oedeem werd gezien. Daar-
naast werd er links subcorticaal een kleinere hypodense 
afwijking gezien. Differentiaaldiagnostisch werd er op 
grond van de beeldvorming, gezien de ruimte-inname, ge-
dacht aan een maligniteit. Cerebrale infarcering werd van-
wege het patroon van de hypodensiteit en de sparing van de 
cortex minder waarschijnlijk geacht. Gezien de ‘slit-like 
 lesion’ rechts frontaal werd tevens gedacht aan een doorge-
maakte intracerebrale bloeding.

WAT IS UW DIAGNOSE?
De juiste diagnose vindt u op pagina 156.

Uw diagnose?

FIGUUR 1. CT-scan van het cerebrum.
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CEREBRALE AMYLOÏDANGIOPATHIE
De patiënt onderging een MRI van de hersenen (zie Figuur 
2). Op de T1-sequentie waren gebieden van verhoogd sig-
naal zichtbaar rechts frontaal en ter hoogte van de capsula 
externa links. Dezelfde gebieden hadden een verhoogd sig-
naal met een hypo-intense rand op de T2-sequentie, een 
beeld passend bij laat-subacute bloedingen. De T2-sequen-
tie toonde daarnaast uitgebreide leukencefalopathie waarbij 
de capsula interna en het corpus callosum gespaard bleven. 
De gradiëntechoserie toonde multipele foci van verlaagd sig-
naal, zowel corticaal als subcorticaal, passende bij micro-
bloedingen. 
De multipele corticale-subcorticale (micro)bloedingen en 
wittestofafwijkingen zijn zeer suggestief voor cerebrale amy-
loïdangiopathie (CAA). Dit ziektebeeld wordt veroorzaakt 
door het neerslaan van met name de Aβ-40-vorm van 
β-amyloïdproteïne in de tunica media en tunica adventitia 
van kleine arteriën en arteriolen.1 Het treedt op bij overpro-
ductie van β-amyloïdproteïne en/of verminderd transport 
vanuit microglia naar de perifere circulatie. Ten gevolge hier-
van is er verlies van gladde spiercellen en verzwakking van 
de bloedvatwand, waardoor er microaneurysmata en intra-
cerebrale bloedingen kunnen ontstaan. Er is daarnaast spra-
ke van stenosering van het lumen van de aangedane bloed-
vaten, wat kan leiden tot cerebrale ischemie en infarcering.
Bepaalde genotypen van het APOE-gen, dat onder andere een 
rol speelt bij lipoproteïnetransport en modulatie van het im-
muunsysteem, zijn geassocieerd met het ontstaan van symp-
tomatische CAA. ApoE2 en ApoE4 verhogen de kans op in-
tracerebrale bloedingen door respectievelijk promotie van 
bloedvatdestructie en stimulatie van β-amyloïddepositie.2

De incidentie van CAA is sterk leeftijdgerelateerd. Bij beeld-
vormend onderzoek van patiënten ouder dan 60 jaar blijken 
er bij 13-50% en bij patiënten ouder dan 80 jaar bij 74% 
enige aanwijzingen te bestaan voor CAA. De overgrote 
meerderheid ondervindt hier echter op dat moment geen 
klachten van.3,4 Er bestaan zowel hereditaire als sporadische 
vormen, waarbij de sporadische vorm zelden voor het 60e 
levensjaar optreedt, terwijl de hereditaire vormen van CAA 
(onder andere HCHWA-D) zich al vanaf het 45e levensjaar 
met klachten kunnen presenteren. 
De presentatievorm van CAA kan zeer heterogeen zijn, waar-
bij hoofdpijn, braken, insulten, passagère episoden van focale 
neurologische verschijnselen, maar met name ook progressie-
ve cognitieve achteruitgang op de voorgrond kunnen staan.
Beeldvormend onderzoek bij CAA toont net als bij de be-
schreven patiënt vaak intracerebrale micro- en macrobloe-
dingen. Bij CAA bevinden de microbloedingen zich meestal 
(sub)corticaal en zijn niet zichtbaar op een CT-scan, terwijl 
infratentoriële microbloedingen meer geassocieerd zijn met 
hypertensie of atherosclerose. Daarnaast worden er bij 40-
60% van de patiënten met CAA hemosiderinedeposities ge-
zien, terwijl dit bij patiënten zonder CAA zelden gezien 
wordt.3

Om de diagnose te stellen worden in de praktijk MRI van de 
hersenen en de Boston Criteria gebruikt. Zoals uit Tabel 1 
blijkt kan de definitieve diagnose CAA enkel tijdens een 
post-mortemautopsie worden gesteld. Op basis van de leef-
tijd, het klinisch beeld en beeldvormend onderzoek kan wel 
de waarschijnlijkheid van het al dan niet aanwezig zijn van 
CAA worden bepaald. Bij de beschreven patiënt, bij wie 
sprake is van multipele (sub)corticale bloedingen op de MRI 
van de hersenen en een bijpassend klinisch beeld, kan met 
enige zekerheid de diagnose CAA worden gesteld.
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FIGUUR 2. MRI van de hersenen. A. en B. Gradiëntecho-, C. T1-gewogen en D. T2-gewogen opname.

A. B. C. D.
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Bij een verdenking op CAA wordt het in sommige gevallen 
aangeraden aanvullende genetische diagnostiek uit te voe-
ren. Er zijn namelijk een aantal mutaties in genen geassoci-
eerd met het optreden van hereditaire CAA, waaronder 
mutaties in het APP-gen, dat codeert voor een eiwit dat groei 
en reparatie van neuronen stimuleert. Hierbij moet men wel 
beseffen dat er bij ouderen, bij wie CAA het vaakst voor-
komt, in het merendeel van de gevallen sprake is van de 
sporadische variant van CAA. Genetisch onderzoek bij deze 
patiëntengroep heeft geen toegevoegde waarde.2 Het is enkel 
geïndiceerd bij relatief jonge patiënten die zich presenteren 
met klachten passend bij CAA en bij patiënten die belast 
zijn met een familiaire voorgeschiedenis voor CAA, intrace-
rebrale bloedingen en/of dementie. 

CAA is tot op heden niet te genezen. Het beleid is gericht op 
het behandelen van acute intracerebrale bloedingen, het 
voorkomen van nieuwe bloedingen en behandelen van hy-
pertensie. Er zijn namelijk aanwijzingen dat CAA en hyper-
tensie een versterkend effect op elkaar hebben.2 Het aantal 
(oude) intracerebrale (micro)bloedingen dat met de MRI 
wordt waargenomen is van voorspellende waarde voor de 
kans op recidiefbloedingen, cognitieve achteruitgang en 
mortaliteit. Hierbij geldt dat hoe meer bloedingen er worden 
waargenomen, des te slechter de prognose is.5

Er werd samen met de patiënt en familie een plan opgezet 
om zijn leven zo goed mogelijk aan te passen. Het werd vrij 
snel duidelijk dat het niet mogelijk was terug te gaan naar de 
oude woonsituatie op de boot. In plaats daarvan werd beslo-
ten dat hij bij zijn dochter zou gaan wonen in afwachting op 
een geschiktere woonsituatie.
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TABEL 1. Boston Criteria bij cerebrale amyloïdangiopathie (CAA).3

Definitief CAA post-mortemautopsie (sub)corticale bloedingen, aangetoonde CAA-vascu-
lopathie, geen andere laesies

Zeer waarschijnlijk CAA biopt (sub)corticale bloedingen, enige CAA-deposities, 
geen andere laesies

Waarschijnlijk CAA beeldvorming + klinisch beeld + 
leeftijd > 55 jaar

multipele (sub)corticale bloedingen zonder evidente 
oorzaak

Mogelijk CAA beeldvorming + klinisch beeld + 
leeftijd > 55 jaar

solitaire (sub)corticale bloeding zonder evidente 
oorzaak




