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Ziektegeschiedenis
Een 76-jarige man presenteert zich op de polikliniek 
Neurologie in verband met onzeker en zwalkend lopen. 
De klachten bestaan sinds drie jaar, zijn geleidelijk 
ontstaan en langzaam progressief. De patiënt durft 
niet meer te fietsen. Dertig jaar geleden werd hij geope-
reerd aan een lumbale hernia en in 2005 werd er een 
decompressie en stabilisatie van L2 tot en met L4 
verricht in verband met kanaalstenose L3-L4. De 
patiënt is bekend met gehoorverlies en heeft hoortoe-
stellen beiderzijds. Verder vermeldt de voorgeschie-
denis diabetes mellitus type 2. De familieanamnese 
is negatief voor neurologische aandoeningen. Er is 
geen sprake van overmatig alcoholgebruik.
Bij neurologisch onderzoek wordt een heldere en 
adequate man gezien. Er is een normale spraak, met  

 
 

name geen dysartrie. Er zijn geen paresen en geen 
sensibiliteitsstoornissen. Ook de vibratiezin aan de 
enkels is intact. De reflexen tonen rechts een iets leven-
digere bicepspeesreflex dan links, de kniepeesreflex 
rechts is afwezig. De achillespeesreflex is beiderzijds 
laag opwekbaar en de voetzoolreflex beiderzijds plan-
tair. Er is sprake van een gestoorde koorddansers-
gang met beiderzijds uitstappen. De kniehakproef is 
links gestoord, rechts normaal. De wijsproeven gaan 
ongestoord. Er is geen rigiditeit. 

Concluderend is er sprake van een gangataxie met 
een verminderd gehoor beiderzijds.
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Figuur 1: transversale T2-gewogen opname en figuur 2: coronale FLAIR-gewogen opname. Beide opnamen laten opval-

lende hypo-intense bekleding van de foliae van de cerebellaire hemisferen zien. Dit kan passen bij hemosiderineneerslag. 

Ook laten de afbeeldingen cerebellaire atrofie zien. Figuur 3: coronale gradiënt echo-opname. Op de huidige opname is 

er een versterkt beeld van de hemosiderineneerslag ter plaatse van het cerebellum zichtbaar (zwarte pijlen). Er is ook 

supratentorieel sprake van hemosiderineneerslag (witte pijlen). 
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Diagnose
Superficiale siderose

Superficiale siderose wordt veroorzaakt door chroni-
sche, langzame of herhaalde bloedingen in de sub-
arachnoïdale ruimte waardoor hemosiderinedepo- 
sitie ontstaat. Het kan veroorzaakt worden door een 
trauma, een intradurale operatie of door een vaat-
malformatie. In ongeveer de helft van de gevallen is 
de oorzaak onbekend.1,2 Superficiale siderose wordt 
gekenmerkt door een trias van myelopathie, cerebel-
laire ataxie en een sensorineurale doofheid.3 Unila-
teraal of bilateraal gehoorverlies is in 81% van de 
gevallen aanwezig, net als cerebellaire ataxie. Myelo-
pathie komt voor in 53% van de gevallen en slechts 
39% van de patiënten heeft alle drie de symptomen.3 
Uit een Nederlandse studie blijkt dat 0,7% van de 
gezonde populatie op MRI afwijkingen laat zien 
passend bij superficiale siderose.4 
De diagnose is te stellen door beeldvorming van het 
cerebrum. Langs de contouren van het cerebellum, 
de hersenstam en soms de corticale fissuren is een 
hypo-intens randje op de gradiënt-echo T2-gewogen 
opnamen te zien. Dat de hemosiderineneerslag met 
name gevonden wordt in het cerebellum, de hersen-
stam en het ruggenmerg komt omdat aldaar gespe-
cialiseerde cellen (Bergmanncellen, microgliacellen 
en superficiale astrocyten) gelokaliseerd zijn die in 
staat zijn om haem op te nemen en te metaboliseren 
tot hemosiderine.3

De therapie bestaat uit het voorkomen van nieuwe 
hemosiderinedeposities. Hiervoor wordt op zoek 
gegaan naar de plek van de bloedingen in de sub-
arachnoïdale ruimte. Aanvullend onderzoek in de vorm 
van MRI-wervelkolom, CT-myelografie en MRA-
cerebrum kan verricht worden. Een neurochirurg 
kan een gevonden ‘lek’ sluiten indien de lokalisatie 
en de algemene conditie van de patiënt dit toestaat. 
Over de prognose van superficiale siderose waarbij 
er geen oorzaak gevonden wordt is weinig bekend. 
In een recente pilotstudie onder tien patiënten  
met superficiale siderose werd het effect en de veilig-

heid van deferiprone, een ijzerchelator, getest.5 Drie 
patiënten kregen tijdelijke leverenzymstijgingen, na 
90 dagen hadden vier van de negen patiënten vermin-
derde hemosiderineneerslag op MRI en vier patiënten 
gaven een subjectieve vermindering van klachten aan. 
Het gehoorverlies kan worden behandeld met hoor-
toestellen. Indien dit onvoldoende werkt kan eventueel 
aan een cochleair implantaat gedacht worden, hoewel 
er over het effect hiervan geen consensus bestaat.6,7

Aanvullend beeldvormend onderzoek in de vorm van 
een MRI-wervelkolom en een MRA-cerebrum toon-
den geen verklarende afwijkingen bij deze patiënt. 
Hij werd in 1980 en in 2006 aan de rug geopereerd. 
In het operatieverslag van 2006 wordt expliciet ver-
meld dat er geen duralek heeft plaatsgevonden, over de 
operatie uit 1980 is helaas geen informatie beschik-
baar. Er is bij deze patiënt dus geen oorzaak voor de 
superficiale siderose gevonden.

Conclusie
Gangataxie en verminderd gehoor beiderzijds op 
basis van superficiale siderose. 
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