
4

Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 117  -  nr. 4 - december 2016 175

Neuro-Imaging

1aios neurologie, 2 neuroloog, afdeling Neurologie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Locatie West, Amsterdam.

Correspondentie graag richten aan:  mw. drs. S. Vrij-van den Bos, afdeling Neurologie,  Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Locatie West, Jan Toorop-

straat 164, postbus 9243, 1006 AE Amsterdam, tel.: +31 (0)20 510 89 11, e-mailadres: svdbos@live.nl

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële vergoeding: geen gemeld.

Ontvangen 10 augustus 2015, geaccepteerd 10 november 2015.

Uw Diagnose?
Mw. S. Vrij-van den Bos1, mw. dr. A. Vlaar2

Ziektegeschiedenis                                                                                                                             
Een 43-jarige vrouw met een trauma capitis werd gepre-
senteerd zich op de Spoedeisende Hulp (SEH). Zij was van 
de trap gevallen en kortdurend bewusteloos geweest. De 
patiënte rookte niet en gebruikte geen alcohol. Haar me-
dische voorgeschiedenis vermeldde een depressie en een 
posttraumatische stressstoornis (PTSS). Verder klaagde 
zij al langere tijd over aanvalsgewijze stekende hoofdpijn 
en krampen in haar handen. Als medicatie slikte de pati-
ente quetiapine 2 dd 25mg. Het neurologisch onderzoek 
liet, behoudens trage psychomotoriek, geen afwijkingen 
zien. Een CT-scan van de hersenen, protocollair verricht 
in het kader van een licht traumatisch schedelhersenlet-
sel, toonde geen traumatische afwijkingen, maar wel 
bilaterale zeer uitgebreide calcificaties in de basale ker-

nen en in mindere mate in de cerebellaire hemisferen 
(zie Figuur 1A). Ook werd er naast de vierde ventrikel 
rechts een structurele afwijking gezien met een andere 
densiteit. Vervolgens werd poliklinisch aanvullend een 
MRI van de hersenen met en zonder contrast verricht. 
De MRI toonde uitgebreide bilaterale calcificaties, met 
name ter plaatse van putamen en globus pallidus, en in 
mindere mate dorsaal in de thalami en rechts cerebellair 
(zie Figuur 1B). Er was geen aankleuring na gadolinium, 
de structurele afwijking naast de vierde ventrikel bleek 
toch een calcificatie te zijn.

Wat is uw diagnose?                                                                         
De juiste diagnose vindt u op pagina 176.
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Figuur 1. A: Axiale coupe van CT-hersenen, bilaterale gebieden met hyperdens signaal in de basale kernen en dorsale thalami.  

B: Axiale T2-gewogen opname, hypo-intensiteiten in de basale ganglia passend bij calcificaties. 
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Antwoord van de vraag op pagina 175

Idiopatische basale-gangliacalcificaties 
door SLC20A2-mutatie
Poliklinisch werd de patiënte teruggezien. Opnieuw 
toonde het neurologisch onderzoek trage psychomoto-
riek. Zij had een MMSE van 22/30 (oriëntatie 8/10, re-
call 1/3, serial seven 2/5, zin opschrijven 0/1), bij enkel 
lagere school als opleiding.
Bij verder onderzoek had zij een lichte bradykinesie, 
rechts meer dan links, geen rigiditeit en beiderzijds een 
fijnslagige rust- en houdingstremor. Er was geen dysto-
nie. Het neuromusculaire onderzoek was normaal.
Er werd aanvullend onderzoek verricht naar de calcifica-
ties. Laboratoriumonderzoek toonde geen afwijkingen, 
met name geen aanwijzingen voor een stoornis in de 
calcium- of fosfaathuishouding. Er waren anamnestisch 
geen aanwijzingen voor perinatale infecties of voor in-
toxicaties. De dochter van de patiënte bleek ook een psy-
chiatrisch verleden te hebben met depressiviteit en suïci-
daliteit. De moeder van de patiënte had in het verleden 
ook last van trillen en verkrampingen van de handen. 
Zowel de dochter als de moeder van de patiënte was niet 
door een neuroloog onderzocht. De patiënte wist niet of 
haar moeder calcificaties in de hersenen had. 
Gezien de afwezigheid van andere verklaringen en de ver-
denking op een familiaire aandoening werd, na overleg 
met de patiënte over de eventuele gevolgen voor haar en 
haar kinderen, gericht genetisch onderzoek ingezet naar 
idiopathische basale-gangliacalcificaties. Dit onderzoek 
toonde een heterozygote mutatie in het SLC20A2-gen. 
De patiënte en haar dochter werden verwezen naar de af-
deling Klinische genetica. Inmiddels worden zij polikli-
nisch begeleid door het ggz-team voor patiënten met psy-
chiatrische stoornissen en een verstandelijke beperking. 

Achtergrond                                                                                                                                    
Calcificaties in de basale kernen komen frequent voor 
op een CT-hersenen, bij circa 1%, maar dit getal is af-
hankelijk van de demografische gegevens van de onder-
zochte populatie. Vooral bij ouderen worden ze frequent 
gezien en kunnen als een niet-pathologische bevinding 

geduid worden. Bij jonge mensen, zeker als zij <40 jaar 
zijn, moet men er in eerste instantie vanuit gaan dat de 
cerebrale calcificaties pathologisch zijn.
Idiopathische basale-gangliacalcificaties, vroeger ook 
wel de ziekte van Fahr genoemd, is daarentegen een 
zeldzame neurodegeneratieve ziekte waarbij calcificaties 
optreden in de basale ganglia, thalami, cerebellum en 
subcorticale witte stof. Het is een genetisch heterogene 
ziekte met een autosomaal dominant overervingspatroon. 
Er zijn 3 genen bekend: SLC20A2, ‘platelet-derived 
growth factor receptor beta polypeptide’ (PDGFRB)  
en ‘platelet-derived growth factor beta polypeptide’ 
(PDGFB), waarvan SLC20A2 de meest voorkomende 
is. Het SLC20A2-gen codeert voor de fosfaattranspor-
ter (PiT2), wat impliceert dat een gestoord fosfaattrans-
port onderdeel is van het ziektemechanisme. De meeste 
patiënten presenteren zich rond hun 40e-50e jaar met 
geleidelijk progressieve bewegingsstoornissen en neuro-
psychiatrische symptomen zoals angst en depressie. De 
voornaamste symptomen zijn onhandigheid, dysarthrie, 
dysfagie, tremor, dystonie en spierkrampen. Migraine of 
atypische hoofdpijn komt frequent voor en epilepsie bij 
een deel van de patiënten. Daarnaast moet vermeld wor-
den dat een aanzienlijk deel van de patiënten met basale-
gangliacalcificaties geen symptomen heeft. 
De diagnose wordt gesteld op basis van beeldvorming en 
eerder genoemde symptomen. De afwezigheid van me-
tabole, infectieuze en toxische oorzaken en een familie-
anamnese die consistent is met een autosomaal dominant 
overervingspatroon moet leiden tot gerichte dna-diagnos-
tiek. De behandeling voor deze ziekte is tweeledig: symp-
tomatisch en counseling door een klinisch geneticus over 
de prognose en het herhalingsrisico. Met het ontdekken 
van de genmutaties is er een ingang ontstaan voor een 
gerichte behandeling met bisfosfonaten in de toekomst.1,2
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