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Ziektegeschiedenis
Een 37-jarige altijd gezonde man werd gepresenteerd op 
de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) in verband met 
een wegraking. Hij vertelde dat hij eerst een glas uit  
zijn rechterhand liet vallen waarna hij zich licht in het 
hoofd voelde en is weggeraakt. Volgens een collega die 
de wegraking had gezien, kwam patiënt na hooguit 
enkele minuten weer bij. Vervolgens zag zijn vriendin 
een afhangende mondhoek rechts. Er waren geen trek-
kingen, tongbeet of urine-incontinentie. 
Bij neurologisch onderzoek was hij aanvankelijk niet 
alert en gedesoriënteerd in tijd en plaats. Dit herstelde 
echter snel waarna het neurologisch onderzoek geheel 
zonder afwijkingen was, er werd met name geen afhan-
gende mondhoek gezien. Laboratoriumonderzoek liet 
geen aanwijzingen zien voor een elektrolytstoornis of 
infectie. 

 
 
 
Wegens verdenking epileptisch insult werd een CT-scan 
van de hersenen verricht waarop een hypodens gebied 
links pariëtaal te zien was. Vervolgens werd aanvullend 
een MRI-hersenen met en zonder contrast verricht, 
omdat op basis van de CT een ruimte-innemend proces 
werd overwogen. Er werd links pariëtaal een onscherp 
begrensde subcorticale laesie gezien, met hoog signaal 
op T2, laag op T1 en rand aankleuring na gadolinium. 
Verder werden bilateraal verspreid zowel supra- als infra-
tentorieel wittestofafwijkingen gezien, sommige met 
ovoïde vorm en loodrecht op de ventrikels.

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

Figuur 1. A: Sagittale flair-attenuated inversion recovery (FLAIR) opname. B: Axiale T1-gewogen opname zonder contrast. C: Axiale 

T1-gewogen opname met contrast. D: Axiale T2-gewogen opname.
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Diagnose
De diagnose bij deze patiënt is een epileptisch insult, 
met op beeldvorming multipele wittestofafwijkingen 
passend bij demyelinisatie, in het kader van een radio-
logisch geïsoleerd syndroom (‘radiologically isolated 
syndrome’, RIS). Wegens het ontbreken van klinische 
uitvalsverschijnselen bij presentatie of (anamnestisch) 
in het verleden kan de diagnose multiple sclerose (MS) 
bij deze patiënt (nog) niet gesteld worden.
Er wordt gesproken van RIS wanneer op MRI tekenen 
van demyelinisatie zichtbaar zijn, zonder dat er sprake 
is van bijpassende neurologische uitval of een alternatieve 
diagnose. Bij ongeveer 30% van deze patiënten wordt 
na gemiddeld twee jaar de diagnose MS alsnog gesteld.1,2

Een lumbaalpunctie ter uitsluiting van andere patholo-
gie (infectie of vasculitis), liet in de liquor oligoclonale 
bandjes zien en een verhoogde IgG index van 2,72 (refe-
rentiewaarde 0,20-0,60). Een EEG toonde wat trage 
activiteit links temporaal zonder specifiek epileptiforme 
afwijkingen.

Epileptische insulten komen voor bij 2 - 3% van de 
patiënten met MS, ongeveer drie keer zo vaak als in de 
populatie die niet aan MS lijdt.3 Een epileptisch insult 
als debuut symptoom bij MS wordt bij 10 - 20% van  
de groep MS-patiënten die ooit een insult heeft door-
gemaakt beschreven.4,5,6 Er is geen associatie met het 
subtype van MS en het is niet duidelijk of insulten op 
zichzelf een risicofactor zijn voor snellere progressie van 
de ziekte.7 MS-laesies met corticale betrokkenheid geven 
een grotere kans op insulten.4 Corticaal gelokaliseerde 
laesies worden bij 40-60% van de MS-patiënten beschre-
ven, zij het met name in een later stadium.8,9 

 

 
Patiënt is kortdurend behandeld met valproïnezuur, 
maar vanwege bijwerkingen werd besloten de medicatie 
te staken. Patiënt bleef daarop aanvalsvrij en daarom is 
medicatie niet meer herstart.
Behalve episoden van vermoeidheid heeft patiënt na 
enkele maanden geen klachten en is er geen focale neuro-
logische uitval geweest. De diagnose blijft dus voorals-
nog RIS. Totdat er klinische symptomen optreden zal 
een afwachtend beleid worden gevoerd.
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