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Uw Diagnose?

Ziektegeschiedenis
Een 29-jarige man presenteerde zich met duizelig-
heid bij achteroverbuigen van het hoofd, een  
wankele gang en toenemende vermoeidheid. Klinisch 
neurologisch onderzoek toonde bij een normaal  
bewustzijn, behoudens een lichte neiging tot vallen 
naar links bij het lopen op één lijn, geen bijzonder-

heden. De MRI-scan van de hersenen (T1-gewogen 
beelden met gadolinium, zie Figuur 1) lijkt een 
aankleurend letsel te tonen in de basis van de pons 
of de prepontiene cisterne. Het vierde ventrikel is 
uitgezet en er lijkt een kleine, zwak aankleurende 
nodulus te zijn hoog in de vermis.

(Tijdschr Neurol Neurochir 2009;110:200-1)

Bij de neus genomen

Figuur 1. 
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Kunt u met deze gegevens een 
diagnose stellen?
De juiste diagnose vindt u onderaan deze pagina.

Figuur 2. 
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Diagnose: ‘Bij de neus genomen’. Op de axiale en coronaire beelden van de MRI-opname is de afwijking op hersenstam-
niveau het meest opvallend (asterisk, zie Figuur 2A, E  en F). Het lijkt te gaan om een inoperabel gelegen aandoening in 
de basis van de pons of om bloed in de prepontiene cisterne. We worden evenwel letterlijk ‘bij de neus’ genomen. Het 
verhoogde signaal in de hersenstam is een voorbeeld van een zogenoemd ‘wrap around’-artefact in de MRI. In feite is dit 
het puntje van de neus, dat buiten het ‘Field of View’ (FoV) is gescand. Op de sagittale beelden wordt dit gelukkig snel 
duidelijk (zie Figuur 2G). Het signaal van de neus heeft tijdens het scannen een faseverschuiving groter dan 180 graden 
of kleiner dan -180 graden in de fasecodering gekregen, en wordt door het equivalent in dit gebied op een verkeerde plek 
geplaatst (corresponderend met de fase -360 graden, wat zich vertaalt in een extra signaal op de tegenoverliggende plek).

Het echte letsel waar het in dit geval om gaat, staat aangegeven met het pijltje (zie Figuur 2C, D en G). De patiënt  
onderging een operatie waarbij het cysteus letsel in toto werd verwijderd. Pathologisch-anatomisch onderzoek bevestigde 
de diagnose: het betrof een vaatrijk pilocytair astrocytoom, WHO-graad I.


