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Ziektegeschiedenis
Een 13-jarig meisje met een blanco medische voorge-
schiedenis presenteerde zich op de polikliniek met sinds 
9 dagen progressieve hoofdpijn gelokaliseerd boven het 
rechteroog, pijnlijke oogbewegingen en diplopie. Zij had 
een dag koorts gehad tot 38,9°C. Er was geen vooraf-
gaand trauma. De verdere anamnese was niet bijdragend. 
Bij lichamelijk onderzoek was er geringe roodheid van 
de mediale zijde van de rechterconjunctiva. Er was geen 
zwelling van het ooglid. Abductie van het rechteroog 
was beperkt en pijnlijk, met hierbij een horizontale 
diplopie bij het kijken naar rechts. Bij afdekken van een 
oog verdween de diplopie. Het overige neurologische 
onderzoek, inclusief die van de overige hersenzenuwen, 
was normaal, en papiloedeem ontbrak. Er waren geen 
huidafwijkingen.

 
 
 
Screenend laboratoriumonderzoek inclusief ontstekings-
parameters, schildklierparameters en -antistoffen, tis-
suetransglutaminase en diagnostiek op lymeborreliose 
toonde geen afwijkingen. MRI van het cerebrum was 
normaal, MRI van de orbita toonde verdikking van de 
musculus rectus medialis rechts (zie Figuur 1). 
Er waren anamnestisch en klinisch-chemisch geen aan-
wijzingen voor bijvoorbeeld leukemie, reumatoïde artritis, 
systemische myositis, coeliakie of de ziekte van Lyme. 

Kunt u met deze gegevens een diagnose 
stellen? 
De juiste diagnose vindt u op de volgende pagina.

Figuur 1. Verdikking van de musculus rectus medialis rechts (aangeduid met pijl). Ter hoogte van de mondregio is sprake van een 

beugelartefact. A. Coronale doorsnede. B. transversale doorsnede. 
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Diagnose
Idiopathische myositis orbitae. 

Differentiaaldiagnostisch kan op grond van het licha-
melijk onderzoek worden gedacht aan een geïsoleerde 
nervus abducens-uitval met disfunctie van de rechter mus-
culus rectus lateralis. De conjunctivale roodheid en de 
pijnlijke oogbewegingen zijn echter zeer ongewoon bij 
deze hersenzenuwuitval. Gezien de pijn zou nog kunnen 
worden gedacht aan een (carotico)caverneuze fistel, maar 
hierbij vertonen vaak meerdere hersenzenuwen uitval, is 
er proptosis en is de pijn zeer heftig. Beperkte contractie 
van de musculus rectus lateralis rechts of beperkte relaxa-
tie van de musculus rectus medialis rechts bij abduceren 
van het oog, dat kan voorkomen bij een mechanische 
oorzaak in de orbita - zoals een letsel ten gevolge van 
een trauma of bij een (geïsoleerde) myositis - zouden het 
klinische beeld ook kunnen verklaren. 

MRI van de orbita toonde een verdikking van de mus-
culus rectus medialis rechts. Het klinisch beeld wordt dus 
niet veroorzaakt door parese van de musculus rectus 
lateralis, maar door pathologie van de musculus rectus 
medialis met behoud van de constrictieve functie, maar 
met verlies van de relaxerende functie. Meest voorko-
mende oorzaak van een verdikte oogspier is Graves oftal-
mopathie. Beeldvorming laat dan vaak forse verdikking 
van meerdere spierbuiken zien, zonder dat de pezen 
verdikt zijn. Ook het klinisch beeld bij deze patiënte 
past niet bij Graves oftalmopathie: de oogbewegingen 
waren pijnlijk, dit wordt minder vaak bij Graves oftal-
mopathie gezien. Ten slotte waren schildklierparameters 
en -antistoffen normaal. 

Geïsoleerde verdikking van de musculus rectus medialis 
kan eveneens worden veroorzaakt door een neoplasma, 
zoals een lymfoom, door een infectie, en (zeker als oog-
bewegingen pijnlijk zijn, er conjunctivale vaatinjectie 
aanwezig is en aanvullend onderzoek een neoplasma of 
infectie minder waarschijnlijk maakt) door een myositis 
orbitae. Deze laatste aandoening kan geïsoleerd voor-
komen en idiopathisch zijn of voorkomen in het kader 
van een systemische inflammatie of ontsteking, zoals 
sarcoïdose, dermatomyositis, coeliakie, ziekte van Lyme 
of ziekte van Wegener.1 Anamnese en klinisch-chemisch 
onderzoek naar een systemische aandoening bij deze 
patiënte leverde geen bijzonderheden op. 

Bij de patiënte werd, gezien de milde klachten, besloten 
niet te starten met orale corticosteroïden. Met de com-
binatie van een NSAID en paracetamol was de patiënte 

pijnvrij. Bij poliklinische evaluatie 2 weken later had ze 
geen hoofdpijn meer, waren de oogbewegingen weer 
volledig normaal en niet pijnlijk, en zag ze niet meer 
dubbel. Dit past bij de diagnose ‘myositis orbitae’. Er werd 
geen controlescan gemaakt. Drie maanden na de eerste 
presentatie presenteerde zij zich wederom met klachten 
van pijnlijke oogbewegingen en dubbelzien. Neurolo-
gisch onderzoek toonde ook nu conjunctivale roodheid 
(zie Figuur 2) en horizontale diplopie. Vanwege logistieke 
redenen werd een CT-scan van de orbita gemaakt, die 
een verdikte oogspier liet zien, deze keer de musculus 
rectus lateralis rechts. Zulke migrerende recidieven zijn 
beschreven bij de diagnose ‘idiopathische myositis orbi-
tae’.2 De oorzaak is onduidelijk en de diagnose is ‘per 
exclusionem’. Omdat de klachten van de patiënte niet 
verbeterden met pijnstilling, werd besloten te starten 
met prednison. Er werd gedurende 1 week 1 mg/kg/dag 
prednisolon gegeven en dit werd in de week daarna in 
stappen van 10 mg per dag afgebouwd. Hiermee ver-
dwenen de klachten snel. Zes maanden later is de patiënte 
nog steeds klachtenvrij. 
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Figuur 2. Geringe roodheid van de conjunctiva van het rechteroog. 
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