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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 38-jarige man meldde zich op de afdeling Spoedeisende 
Hulp voor de internist in verband met algehele malaise en 
hoofdpijn sinds een week. Hij braakte sinds 2 dagen en had 
gevoelsstoornissen van beide handen. De voorgeschiedenis 
vermeldde een slecht gereguleerde diabetes mellitus en 
chronische nierinsufficiëntie. De bloeddruk was systolisch 
198 mmHg en diastolisch 120 mmHg. De patiënt werd op-
genomen met de werkdiagnose hypertensieve crisis. Er 
werd naast de fosinopril en furosemide die patiënt reeds als 
onderhoudsmedicatie gebruikte gestart met nifedipine 20 
mg eenmaal daags twee doses. De hoofdpijn werd geduid 
als mogelijke migraine, waarmee patiënt bekend was en 
werd behandeld met rizatriptan 10 mg zo nodig. De patiënt 
werd na normaliseren van de bloeddruk ontslagen naar 
huis.
Zes weken later kwam hij terug op de Spoedeisende hulp in 
verband met een val uit bed waarna hij zijn linkerarm niet 
goed kon bewegen. Familie van de patiënt gaf hierbij aan 
dat hij wel vaker even niet kon spreken, tijdelijk krachtsver-
lies had van zijn armen en al weken minder goed op zijn 
benen kon staan. 
Bij neurologisch onderzoek opende de patiënt zijn ogen op 
aanspreken, bewoog hij zijn rechterarm en beide benen op 
verzoek met maximale kracht. Er was een parese van zijn 
linkerarm MRC graad 4. Er was in het geheel geen verbale 
reactie. De reflexen aan armen en benen waren symme-
trisch normaal met beiderzijds plantaire voetzoolreflexen. 
Hierbij bestond een bloeddruk van 202/135 mmHg. Er 
werd een CT-scan van het cerebrum vervaardigd waarop 
frontotemporaal rechts enige subcorticale gebieden met ver-
hoogde densiteit passend bij bloed gezien werden, die ge-
duid werden als posttraumatische hemorragische contusie-
haarden. De volgende dag was er bij neurologisch onderzoek 

mutisme afgewisseld met een dysartrische spraak, bij een 
perifere faciale parese links, later beiderzijds. Ook beston-
den wazig zien, een tweedegraads verticale nystagmus, een 
‘skew deviation’ en abducensparese van beide ogen. Tevens 
was er links een voetzoolreflex volgens Babinski. 
De bloeddruk bleef hoog, rond 216/112 mmHg, ondanks 
intraveneuze behandeling met labetalol en nifedipine. 
Er werd een spoed-MRI van de hersenen aangevraagd (zie 
Figuur 1).

WAT IS UW DIAGNOSE?
De juiste diagnose vindt u op pagina 159.

Uw diagnose?

FIGUUR 1. MRI FLAIR-opname toont een hyperintens 

 signaal in mesencefalon, pons en rostraal in de medulla 

oblongata zonder massawerking. Supratentorieel zijn er geen 

relevante afwijkingen zichtbaar.
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HYPERTENSIEVE ENCEFALOPATHIE VAN 
DE HERSENSTAM 
Op de afdeling Medium care ontstond een snurkende ademha-
ling met pathologische extensies van armen en benen. Bij de 
differentiaaldiagnose epileptisch insult werd er intraveneus op-
geladen met valproïnezuur 1.200 mg en valproïnezuur twee-
maal daags 500 mg gestart. De dagen hierna bleef de patiënt 
wisselend suf, maar wel wekbaar. Hij bleef mutistisch, had een 
tweedegraads verticale nystagmus, een abducensparese van 
beide ogen, een bilaterale faciale parese, forse ataxie van beide 
armen en een parese van zijn linkerarm MRC graad 4.
Na 7 dagen werd intraveneuze behandeling van de bloeddruk 
vervangen voor medicatie per os, te weten captopril 12,5 mg 
driemaal daags twee doses, labetalol 200 mg driemaal daags 
twee doses en amlodipine 5 mg tweemaal daags een dosis. 
De bloeddruk was hiermee stabiel systolisch tussen 142 
mmHg en 152 mmHg en diastolisch tussen 81 mmHg en 85 
mmHg. Hierbij verbeterden het bewustzijn en het spreken, 
met afname van mutisme en betere contactname, maar ble-
ven de overige verschijnselen in essentie onveranderd. Ter 
controle werd er een MRI van de hersenen vervaardigd (zie 
Figuur 2). Op de FLAIR-opname was afname zichtbaar van de 
hyperintense signaalafwijkingen in mes encefalon, pons en 
medulla oblongata. Op de eerder vervaardigde MRI waren er 
centraal in de pons multipele kleine gebieden van diffusie-
restrictie zichtbaar, die geduid werden als secundaire ische-
mie. Op de controle-MRI was er afname van deze gebieden. 
Ter verdere revalidatie werd de patiënt overgeplaatst naar 
een revalidatiekliniek waar hij tot op heden verblijft met res-
terende stoornissen van met name een dysartrische spraak, 
abducensparese van beide ogen, ataxie van beide armen en 
benen en een verminderde kracht van de linkerarm.

ACHTERGROND
Posterieur reversibel leuko-encefalopathiesyndroom (PRES) 
is beschreven als gevolg van onder andere hypertensieve 
encefalopathie, eclampsie en bij gebruik van immuunsup-
pressiva. Hierbij zijn geïsoleerde afwijkingen in de hersen-
stam zeldzaam, maar wel beschreven.1 De pathogenese van 
dit syndroom is niet geheel bekend, maar wordt geduid als 
ontregelde cerebrale autoregulatie bij hypertensie en nierfa-
len.2,3 Bij deze gestoorde cerebrale autoregulatie ontstaat di-
latatie van cerebrale arteriolen waardoor  de cerebrale perfu-
sie verder toeneemt met hyperperfusie als resultaat. Hierbij 
kan disfunctie ontstaan van het vaatwandendotheel met 
verstoring van de bloed-hersenbarrière en lekkage van 
bloedproducten in het cerebrale interstitium (vasogeen oe-

deem).4-6 Dit treedt met name op in de posterieure circulatie, 
omdat de vaten hier minder adrenerge zenuwvezels bevatten 
dan die in de anterieure circulatie en daardoor minder ade-
quaat sympathisch worden geïnnerveerd.7 De behandeling 
bestaat uit bloeddrukregulatie waarbij initiële stoornissen 
vaak reversibel zijn. Resterende neurologische uitvalsver-
schijnselen worden gezien als gevolg van secundaire infarce-
ring of een cerebrale bloeding.8,9
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FIGUUR 2. MRI FLAIR-opname met afname van hyperintens 

signaal in mesencefalon, pons en medulla oblongata.
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