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Ziektegeschiedenis 
Een 47-jarige Nederlandse vrouw presenteerde zich 
op de polikliniek neurologie met sinds enkele maan-
den een geleidelijk progressieve zeurende pijn in 
de nek met uitstraling naar het rechter schouder-
blad. Daarnaast vertelde de patiënte tintelingen in 
armen en benen te krijgen bij buigen van de nek.  
De voorgeschiedenis vermeldde sinds 17 jaar tinte- 
lingen in handen en voeten in rust, wat geduid was als 
een gecombineerd strengsyndroom. In verband met een 
licht verlaagd  B12 was de huisarts destijds gestart met 
vitamine B12-suppletie. 
Neurologisch onderzoek toonde symmetrisch leven-
dige reflexen met een licht gestoorde knie-hielproef bij 
een verminderde vibratiezin aan beide benen. Er was  

 
een toename van de tintelingen bij retroflexie en an-
teflexie van de nek, wat geduid werd als het teken van 
Lhermitte bij een patiënte waarbij in het verleden de 
diagnose gecombineerd strengsyndroom was gesteld. Er  
werd besloten om een nieuwe MRI van het cervicale  
myelum te maken. Ook was er een MRI van het cere-
brum vervaardigd, deze liet geen afwijkingen zien.
Hieronder ziet u enkele MRI-beelden.

Wat is uw diagnose? 
De juiste diagnose vindt u op pagina 229 en 230.
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Figuur 1. MRI-onderzoek van het cervicale myelum met sagittale T2 (A) en axiale T2 (C) sequenties, sagittale protondensity (B) en  

T1 post contrast series (D).
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Diagnose
De initiële diagnose gecombineerd strengsyndroom op 
basis van vitamine B12-deficiëntie werd gehandhaafd en 
de patiënte werd zes jaar lang behandeld met vitamine 
B12-suppletie, waarbij de klachten stabiel bleven. De 
prevalentie van vitamine B12-deficiëntie onder de wes-
terse bevolking bedraagt 3% bij de leeftijd van 20-39 
jaar en 10% bij  mensen van 70 jaar en ouder. Een groot 
deel van deze groep heeft geen klachten. Vanwege het 
ontbreken van aanwijzingen voor een andere oorzaak, 
werd de myelopathie geduid als, ondanks dat het vita-
mine B12-gehalte te hoog was voor een myelopathische 
manifestatie, passend bij het verlaagd vitamine B12-ge-
halte.1 Het is belangrijk het specifieke MRI-beeld van 
betrokkenheid van dorsale-kolommyelum te herkennen, 
omdat de differentiaaldiagnose slechts beperkt is tot een 
vitamine B12-deficiëntie, Sjögren, NO-intoxicatie, vi-
tamine E-deficiëntie en koperdeficiëntie.2 Bij andere 
vormen van myelopathie worden andere patronen van 
MRI-beelden beschreven. Myelopathie in het kader van 
multipele sclerose is bijvoorbeeld meer lateraal in het 
myelum gelokaliseerd.3 De patiënte werd op 53-jarige 
leeftijd opnieuw verwezen naar de neuroloog met de 
vraagstelling: aanwijzingen voor een polyneuropathie 
bij recent vastgestelde Sjögren? De internist had de 
diagnose Sjögren gesteld in verband met een bilaterale 
parotiszwelling, siccaklachten en verhoogde anti-SSA- 
en anti-SSB-titers.4 Hernieuwd klinisch neurologisch 
onderzoek en aanvullende MRI van het myelum waren 
onveranderd. 
 
De MRI  liet het volgende zien:   
- Afbeelding A, B en D: multifocale T2 hyperintense 
signaal afwijkingen in het cervicale myelum niveaus 
C2-C6, opvallend mediaal dorsaal gelokaliseerd over-
eenkomstig in het traject van de achterstrengen. Geen 
pathologisch aankleurende gebieden na intraveneuze 
contrasttoediening. 
- Afbeelding C: Op de rand van de axiale T2 sequen-
tie is de glandula parotis links zichtbaar die opvallende 
microcysteuze veranderingen toont (pijl), passend bij 
Sjögren.

De myelopathie werd geduid als een eerste presentatie 
van Sjögren. De eerder gestelde diagnose gecombineerde 
strengziekte werd verworpen en de vitamine B12-sup-
pletie werd gestaakt. In retrospect zouden de microcys-
teuze afwijkingen in de glandula parotis op de initieel 
vervaardigde MRI een aanwijzing geweest kunnen zijn 
voor de diagnose Sjögren.
Sjögren is een auto-immuunziekte die primair kan zijn 

of secundair aan een andere bindweefselziekte, zoals 
systemische lupus erythematodes. Het gaat gepaard 
met xerostomia en xeropthalmia. Een case series van 82 
patiënten met Sjögren met neurologische manifestaties 
toonde dat 27% van de patiënten neurologische klach-
ten heeft bij de eerste presentatie.5 Siccaklachten waren 
bij aanvang slechts bij 44% van de patiënten aanwezig. 
Neurologische symptomen bij patiënten met Sjögren 
betroffen zowel het centrale zenuwstelsel (CZS)(65%) 
als ook het perifere zenuwstelsel (PZS) (62%). Een an-
dere case series van 96 patiënten met primaire Sjögren 
en syndroomgeassocieerde neuropathieën toonde dat 
een groot deel van deze patiënten (N=36) een sensore 
atactische neuropathie als dominant klinisch beeld 
had, gevolgd door  een pijnlijke sensore neuropathie 
(n=18), multipele mononeuropathieën (n=11), mul-
tipele hersenzenuwneuropathieën (n=5), trigeminus 
neuropathie (n=15), autonome neuropathie (n=3) en 
radiculoneuropathie (n=4).6 MRI-onderzoeken van de 
patiënten met een sensore ataxie  toonden myelopathie 
met  betrokkenheid van de achterstrengen. De autop-
siegegevens van een patiënte met een sensore ataxie bij 
Sjögren toonde een ernstig verlies van neuronen in met 
name de dorsale wortels en achterstrengen, naast sym- 
pathisch neuronverlies.6 Het ontbreken van siccaklach- 
ten bij de initiële presentatie, kan een reden zijn dat 
Sjögren in eerste instantie vaak gemist wordt.7 
Bij onverklaarde myelopathieën waarbij met name 
betrokkenheid van de achterstrengen of bij een com-
binatie van klachten van zowel het CZS als ook het 
PZS hoort Sjögren in de differentiaaldiagnose te staan.  
Bij de initiële presentatie kunnen siccaklachten ontbre-
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ken. In deze casus duurde het zes jaar voordat sicca- 
klachten optraden. 
Bij 39 van de 82 patiënten (47%) waarbij Sjögren 
zich presenteerde met myelopathie was de mean delay 
tot xerostomia en xeropthalmia 8,2 jaar.5 Op MRI-
beelden kunnen buiten het zenuwstelsel om ook aan-
wijzingen zijn voor de diagnose Sjögren, zoals micro- 
cysteuze afwijkingen in de glandula parotis.
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