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Uw Diagnose?
Mw. M.S. Ekker1, F.P. Vlaanderen2, dr. F.J.A. Meijer3, dr. F.E. de Leeuw4

Ziektegeschiedenis
Een 66-jarige man presenteerde zich op de Spoedeisende 
Hulp, omdat hij sinds die ochtend wankel ter been was, 
hetgeen volgens de patiënt berustte op zwakte in zijn lin-
kerbeen. Een aantal uur voor de presentatie had hij pas-
sagère sensibele uitval (doof gevoel) van zijn rechterarm 
bemerkt. Zijn echtgenote en zijn dochter maakten zich al 
enige tijd ongerust, omdat er zich ook in de voorafgaan-
de weken episodes van recidiverend passagère krachts-
verlies en verminderd gevoel van zowel het linkerbeen als 
de rechterarm hadden voorgedaan. Daarbij was er ook 
incidenteel kortdurend blindheid aan het rechteroog.  
De voorgeschiedenis vermeldde onbehandelde hyperten-
sie en een conservatief behandelde lumbale kanaalste-
nose met een positieve familie-anamnese voor hart- en 
vaatziekten.
Bij onderzoek had hij een bloeddruk van 199/119 mmHg 
met een regulaire pols van 88 slagen per minuut, een 
normale ademhalingsfrequentie en maximale saturatie 
zonder koorts. 
De patiënt sprak licht dysarthrisch en had een anisocorie 
zonder ptosis, waarbij de rechterpupil 4 mm en de linker 
2 mm bedroeg, beiderzijds lichtreactief. Zijn visus was 
goed, de oogvolgbewegingen waren glad en de gezichts-
velden waren intact. Alle spiergroepen aan armen en be-
nen waren symmetrisch maximaal krachtig, de reflexen 
waren symmetrisch levendig met indifferente voetzool-
reflexen beiderzijds. Coördinatieproeven werden traag 
uitgevoerd, maar niet atactisch. Het lopen was evident 
breedbasisch met een valneiging in alle richtingen. 
Differentiaaldiagnostisch werd bij deze recidiverende acute 
uitval gedacht aan een vasculaire oorzaak (TIA dan wel 
herseninfarct) voor zijn klachten; gezien het ontbreken 
van positieve fenomenen en hoofdpijn stonden epilepsie of 
migraine lager in de differentiaaldiagnose. In de analyse 
hierna werden een CT-cerebrum en een CT-angiografie 
gemaakt. Deze toonden matige cerebrale atrofie en peri-
ventriculaire wittestofafwijkingen zonder aanwijzingen 
voor een recent infarct. In de frontaalkwab rechts werd 
een infarct van oudere datum gezien. Op de CTA was in 
de bulbus caroticum rechts een atherosclerotische plaque 
zichtbaar met een luminale stenose van 70-90% (zie Figuur 
1). Daarnaast werd een slingerend verloop met kaliberwis-
selingen van de arteria basilaris gezien. Laboratoriumon-

derzoek liet normale cholesterolwaarden zien en een ECG 
met 24-uurs ritmebewaking toonde geen ritmestoornissen. 
De klachten van de patiënt waren inmiddels weer geheel 
verdwenen. De volgende dag werd een diffusiegewogen 
MRI van het brein vervaardigd waarop meerdere gebie-
den met diffusierestrictie werden gezien in verschillende 
stroomgebieden beiderzijds, passend bij recente infarctge-
bieden. Het betrof lokalisaties in de frontaalkwab rechts, 
thalamus links en occipitaalkwab links (zie Figuur 2). 

Wat is uw diagnose?
De juiste diagnose vindt u op pagina 178.

Figuur 1. CT-angiografie in sagittale (links) en axiale (rechts) richtin-

gen met atherosclerotische plaque in de bulbus caroticum rechts 

met maximale luminale stenose van ongeveer 70-90% (omcirkeld). 

Figuur 2. Diffusiegewogen axiale MRI-opnamen.A. Focus van 

diffusierestrictie hoog frontaal rechts. B. Diffusierestrictie thalamus 

links en in het splenium corpus callosum links. C. Gebied van dif-

fusierestrictie mediaal in de occipitaalkwab links.
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Antwoord van de vraag op pagina 177:

Persisterende primitieve trigeminale  
arterie (PPTA)                                                                                                                                    
Beeldvorming bij deze patiënt toonde een persisterende 
primitieve trigeminale arterie (PPTA), verlopend vanaf 
het caverneuze segment van de arteria carotis interna 
rechts, langs de sella en door het posterior clinoid, naar 
het middensegment van de arteria basilaris. Daarnaast 
bestaat er een hypoplastisch proximaal traject van de 
arteria basilaris (zie Figuur 3). De PPTA is daarmee te 
classificeren als een type 1 trigeminale arterie, waarbij 
de PPTA verbinding maakt met de arteria basilaris tus-
sen de arteria cerebelli superior (SCA) en de arteria ce-
rebelli anterior inferior (AICA).1 Afhankelijk van het 
begin- en eindpunt van de trigeminale arterie zijn nog 
andere subtypen van het verloop van de PPTA te onder-
scheiden. Bij een type 2 sluit de trigeminale arterie aan 
op de arteria basilaris net boven de origo van de SCA. 
Bij een type 3 kan dit zowel onder of boven de SCA 
zijn, waarbij de trigeminale arterie de SCA en contrala-
terale arteria posterior van  bloed voorziet.1 
De anatomische variant van een PPTA, een persisteren-
de embryologische anastomose tussen de arteria carotis 
interna rechts en de arteria basilaris, verklaart dat de 
stenose van de rechter arteria carotis interna de embo-
liebron voor zowel de infarcten in de rechter supraten-

toriële hemisfeer (arteria cerebri media stroomgebied) 
als in de posterieure circulatie links (stroomgebied arte-
ria cerebri posterior) was bij de beschreven patiënt. 

Vanuit de embryonale ontwikkeling kan het persisteren 
van de primitieve trigeminale arterie tussen de arteria 
carotis rechts en de arteria basilaris verklaard worden. 
Deze arterie ontstaat in de zesde week van het embryo 
en verbindt de dorsale aorta met de longitudinale neu-
rale arteriën beiderzijds. Later zullen dit respectievelijk 
de distale arteria carotis interna (segment C4/C5) en 
het vertebrobasilaire arteriële systeem worden. Tijdens 
de normale ontwikkeling zal de trigeminale arterie 
verdwijnen nadat de arteria communicans posterior is 
ontstaan, ergens rond week 8-9 van de foetale ontwik-
keling.2-4 Het persisteren van deze primitieve carotis-
basilaire verbinding is een embryonale anastomose met 
een geschatte prevalentie van 0,2% onder volwassenen, 
waarbij bij sommige patiënten gelijktijdig ook andere 
anatomische variaties worden gezien, zoals een hypo-
plastie van de arteria basilaris of vertebralis, net als bij 
de beschreven patiënt.5 Een andere veelvoorkomende 
anatomische variant is die waarbij de arteria carotis in-
terna via de arteria posterior communicans rechtstreeks 
het P2-segment vult, een zogenoemde foetale origine 
van de arteria cerebri posterior.6 Daarnaast zijn er nog 
andere embryonale arteriën die kunnen persisteren en 

Figuur 3. A Time-of-flight MRA van de caroticobasilaire circulatie bij de beschreven patiënt.B. Eenzelfde opname in een normale situatie.

A1= arteria carotis interna rechts, A2= arteria carotis interna link, B= arteria basilaris. . Bij de pijl de clue in deze casus. Ster: hypoplasti-

sche verloop van de arteria basilaris.
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een verbinding vormen met de arteria basilaris, zoals de 
hypoglossus en otische arterieën, of de arteria vertebra-
lia, zoals de proatlantale arteriën.1 
Een PPTA komt meestal zonder klachten voor, maar 
is soms geassocieerd met intracraniële aneurysmata, 
en in zeldzame gevallen met een trigeminusneuralgie 
of caroticocaverneuze fistel.2,3,7 De PPTA kan een ver-
klaring zijn voor trombo-embolische infarcten in meer-
dere stroomgebieden die normaliter niet met elkaar 
verbonden zijn, zoals in de beschreven casus. Wanneer 
een patiënt zich presenteert met infarcten in meerdere 
stroomgebieden, dient men naast de cardiale embolie-
bron als oorzaak, ook bedacht te zijn op anatomische 
variatie in de cerebrale bloedvoorziening.  

Vervolg casus
Gezien de frequente episoden van uitval werd een ca-
rotis endarteriëctomie gepland. In afwachting van deze 
operatie ging de patiënt volledig hersteld met secundaire 
profylaxe naar huis. Helaas kreeg hij voorafgaand aan 
zijn operatie nog drie maal passagère uitval, bestaande 
uit sensibiliteitsstoornissen van zijn linkerarm. Daarop 

werd besloten de carotis endarteriëctomie direct uit te 
voeren. De patiënt knapte gedurende de opname matig 
op en werd overgeplaatst naar een geriatrische revalida-
tieafdeling. 
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