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Uw diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2007;108:198-9)  

Ziektegeschiedenis
Een 35-jarige man met een blanco voorgeschiedenis
wordt op een ochtend tijdens zijn vakantie plots wakker
met een zeurende en stekende pijn links in de nek,
die uitstraalt naar het achterhoofd. Ongeveer tegelijk
met het ontstaan van de hoofdpijn bemerkt hij dat
zijn rechtergezichtsveld weg is. Er is geen sprake van
misselijkheid, braken of fotofobie, en er zijn geen
andere uitvalsverschijnselen. 
Een voorafgaand trauma of enige vorm van fysio-
therapie of massage in de nek heeft niet plaatsgevonden.
Hij is niet bekend met nekklachten, migraine of een
bindweefselziekte, rookt niet, gebruikt geen medicijnen
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of drugs, en drinkt matig alcohol. Na ongeveer 6 uur
is het zicht volledig hersteld. De patiënt wordt echter
2 dagen later doorverwezen naar een ziekenhuis elders
in verband met aanhoudende heftige continue hoofd-
pijn, die vooral links occipitaal gelokaliseerd is.
Er wordt een goed verzorgde, niet-zieke, pijnlijke
man gezien zonder afwijkingen bij lichamelijk en
neurologisch onderzoek. Er zijn geen tekenen van
meningeale prikkeling of hemianopsie.
Een subarachnoïdale bloeding wordt uitgesloten
door een CT-scan van de hersenen en een lumbaal-
punctie. Aansluitend worden een MRI van de hersenen
en een MR-angiografie verricht, die geen afwijkingen
laten zien.
De patiënt wordt doorverwezen naar het VU
medisch centrum waar MRI en MR-angiografie

worden herhaald met aanvullende sequenties. Op de
MRI van de hersenen worden geen aanwijzingen
voor een doorgemaakte ischemie gevonden. Op de
T1-gewogen beelden met vetsaturatie wordt ter
hoogte van C1 vlakbij de horizontaal verlopende 
linker a. vertebralis een hyperintens signaal gezien
(zie Figuur 1, pijl, pagina 198). De MR-angiografie
toont een normale doorgankelijkheid van de linker
a. vertebralis (zie Figuur 2, pagina 198, A. linker a.
vertebralis (doorgetrokken pijl) en B. rechter a. verte-
bralis (ondoorbroken pijl).

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

Diagnose: Passagère homonieme hemianopsie rechts op basis van een ischemisch accident subcorticaal occipitaal links
door een embolie vanuit een focale dissectie van de linker a. vertebralis.

Hoewel een angiografie de gouden standaard is voor een dissectie van de cerebrale vaatvoorziening, kan een MR-
angiografie steeds beter een stenose of occlusie van een bloedvat aantonen. Een voordeel van de MRI is dat het ook het
intramurale hematoom kan tonen met T1-gewogen beelden met vetsaturatie. Dit kan op een conventionele angiografie
worden gemist als er geen stenose van het vat heeft plaatsgevonden. Met deze sequentie kan een hematoom worden
gedifferentieerd van het omliggende vetweefsel, in tegenstelling tot de standaard T1-gewogen opname. In Figuur 1
(pijl), pagina 198 is dit te zien als een hyperintens signaal rondom het extradurale deel en horizontaal verlopende
deel van de linker a. vertebralis.

Als secundaire preventie is gestart met acetylsalicylzuur 1 dd 80 mg. De hoofdpijn zakte na enkele weken af. Er hebben
zich geen nieuwe episoden van neurologische uitval voorgedaan. Herhaalde MRI en MR-angiografie na 3 maanden
toonden geen intramuraal hematoom meer.


