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Ziektegeschiedenis
Een 70-jarige vrouw werd gezien in verband met gelei-
delijk ontstane loopstoornissen en blaasretenties sinds 
enkele maanden, zonder pijn of tekenen van radiculaire 
prikkeling. Zij was daarbij ongewild 14 kg afgevallen, 
maar had geen andere systemische klachten. Bij uitge-
breid onderzoek door de internist (inclusief whole body 
PET-CT) werden, met uitzondering van een hypona-
triëmie (met verdenking op SIADH) geen aanwijzingen 
voor een maligniteit of andere verklaring gevonden. De 
medische voorgeschiedenis was niet bijdragend: zij had 
geen reizen naar het buitenland gemaakt, geen door-
gemaakte infecties, tekenbeet opgemerkt of risicovolle 
contacten gehad.

Bij lichamelijk onderzoek was de bloeddruk hoog (230/ 
125 mm Hg), temperatuur 37,00C en werden geen afwij- 

 
 
 
kingen aan huid en gewrichten gezien. Cognitieve func- 
ties imponeerden normaal en er was geen teken van 
meningeale prikkeling. Er was een discreet afhangende 
mondhoek rechts met intacte motoriek van oog en 
voorhoofd (centrale facialis parese) bij verder normale 
hersenzenuwfuncties (visus niet getest). Aan de armen 
had ze een normale kracht en sensibiliteit, maar vooral 
links gestoorde diadochokinese en dysmetrie, zonder 
intentietremor. Aan de benen een lichte spastische para-
parese met uitdovende enkelclonus, voetzoolreflex vol-
gens Babinski beiderzijds en verminderde vibratiezin 
aan de enkels. Lopen en staan waren alleen nog mogelijk 
met ondersteuning, waarbij naast spierzwakte mogelijk 
sprake was van rompataxie. De sfincter ani tonus was 
verlaagd. Op grond van deze bevindingen werd primair 
aan pathologie in de achterste schedelgroeve gedacht.

Figuur 1. Transversale T1-gewogen MRI met aankleuring basale meningen na toediening van intraveneus gadolinium contrastmiddel.
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Bij laboratoriumonderzoek werd alleen een hyponatrië-
mie geconstateerd (132 mmol/l, n:135-145), met een BSE 
35 mm/uur (normaal <30) en normale CRP en ACE.  

De MRI-cerebrum toonde confluerende wittestofafwij-
kingen, vooral pericallosaal maar ook infratentoriëel, 
en opmerkelijke aankleuring van de perimesencefale en 
basale meningen na toediening van intraveneus gadoli-
nium (Figuur 1, pagina 236 en Figuur 2). De MRI-CWK 
toonde aspecifieke degeneratieve afwijkingen, zonder 
aanwijzingen voor myelopathie. Liquor onderzoek (na het 

MRI-onderzoek verricht) toonde licht verhoogd eiwit 
(1,02 g/l, n: 0,25-0,80), glucose 2,1 mmol/l (n: 2,7-4,3) 
en lichte pleiocytose van 107x106/l, waarvan 99,2% mono-
nucleair. Er werden geen pathologische cellen gevonden, 
geen afwijkingen bij de kweken en normale PCR op her-
pes, varicella zoster en epstein-barrvirus. Openingsdruk 
werd niet bepaald. De Mantoux-reactie was normaal. 

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

Neuro-imaging

Figuur 2. Transversale T2-gewogen MRI waarop diffuse confluerende wittestoflaesies in het cerebrum en een afwijkend signaal 

in de pons zichtbaar zijn.
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Diagnose
Meningo-encefalitis op basis van neuroborreliose. 

Lyme borreliose is een multisysteem ziekte, die in 
meerdere fasen verloopt. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen vroege gelokaliseerde ziekte (met erythema 
migrans en vaak aspecifieke klachten van algehele 
malaise, gewichtsverlies, vermoeidheid en lymfadeno-
pathie), de vroege gedissemineerde ziekte en chronische 
Lyme borreliose.3 Bij de vroege gedissemineerde fase 
worden multipele lokalisaties van erythema migrans en 
vaak de eerste tekenen van neuroborreliose gezien, in 
de vorm van een (meningo)radiculitis of meningitis 
(10-15%). Hersen-zenuwuitval komt bij 5-10% van de 
patiënten voor, waarbij in 80% de n. facialis is aan-
gedaan.1,6 Circa 5% van de patiënten presenteert zich  
met een mono- of polyradiculopathie.6 Andere, minder  
frequent voorkomende klachten van neuroborreliose 
zijn perifere neuropathieën, encefalomyelitis met cog-
nitieve of extrapyramidale stoornissen, paresen of spas-
ticiteit, sensibele klachten als paresthesieën, mictieklachten 
of psychiatrische symptomen.1,3-6 

De diagnose neuroborreliose wordt gesteld door een 
combinatie van bovengenoemde symptomen met een 
verhoogd eiwit en milde lymfocytaire pleiocytose in liquor 
(meestal 10 - 1.000 leukocyten/mm3), antilichaampro-
ductie in serum en intrathecale productie van Borrelia-
specifieke antlichamen.1,4 Bij uitsluitend perifere symp- 
tomen hoeven liquoruitslagen niet afwijkend te zijn.3

Intrathecale productie van anti-Borrelia burgdorferi-
antilichamen kent zeer hoge sensitiviteit maar titers  
in liquor en serum kunnen nog jaren na een door-
gemaakte en behandelde infectie positief zijn.1,3-5,7

Kweken van Borrelia burgdorferi of de PCR in liquor 
zijn slechts in 10-30% positief en Borrelia burgdorferi- 
PCR in serum kent een uitermate lage sensitiviteit en 
veel vals-positieve uitslagen.1,3 Ook hebben anti-Borrelia 
burgdorferi-antilichamen een kruisreactie met Trepo-
nema pallidum (neurosyfilis).6,8 De Treponema pallidum 
particle agglutination assay (TPPA) in deze casus was 
negatief.

Bij onze patiënte werden Borrelia-specifieke IgG-anti-
stoffen gevonden in de liquor, met een antilichaam 
Index van 34 (grenswaarde 1,3 – 1,5) en Borrelia-speci-
fieke IgM-antistoffen met een antilichaamindex van 20 
(grenswaarde 1,3 – 1,5). Dit wijst op intrathecale syn-
these van zowel IgG als IgM-Borrelia-specifieke anti- 
stoffen. Daarnaast werd de meer recent ontwikkelde  

 
DNA PCR met ‘enzyme-linked immunosorbent assay’ 
(ELISA) in liquor uitgevoerd op CXCL13 (Chemokine 
C-X-C motif ligand 13) door de afdeling infectiesero-
logie van Radboudumc Nijmegen. De daarbij gevonden 
concentratie van 7.425 pg/ml (normaalwaarde <800 
pg/ml) bevestigt de diagnose neuroborreliose. 

CXCL13 is een chemokine die sterk verhoogd is in 
patiënten met acute neuroborreliose omdat de intra-
thecale productie van CXCL13 vrijwel meteen op gang 
komt, zelfs al op het moment dat specifieke antilichamen 
vaak nog niet aantoonbaar zijn.7 CXCL13 kent een 
hoge sensitiviteit (circa 94,1%) en specificiteit (96,1%) 
(bij een afkapwaarde 1.229 pg/ml) en de concentratie 
CXCL13 in liquor zal snel dalen bij adequate behande-
ling, terwijl de concentratie antilichamen in liquor nog 
jaren verhoogd kan blijven.1-3,6,7 Kanttekening hierbij is 
dat deze chemokine ook is beschreven in case reports 
van patiënten met tuberculose meningitis of lymfoom 
van het centrale zenuwstelsel en dat niet bekend is of 
CXCL13 voor alle species van de Borrelia burgdorferi 
positief is.3,7 

Zoals bekend is hyponatriëmie, al dan niet op basis 
van een SIADH, een vaker voorkomend verschijnsel 
bij (sub-)acute neurologische aandoeningen.10,11 MRI-
afwijkingen bij neuroborreliose zijn bekend, maar niet 
specifiek. Vaak worden, net als in de door ons beschre-
ven casus, aspecifieke wittestofafwijkingen en laesies  
in de basale ganglia gezien die worden verward met 
demyeliniserende laesies of ‘small vessel disease’. Aan-
kleuring van meningen, hersenzenuwen en perifere 
zenuwen op MRI na toediening van intraveneus con-
trastmiddel zijn typisch, maar worden zelden gezien, 
zelfs niet bij patiënten met aangetoonde neuroborre-
liose.5,9 De MRI-bevindingen in onze casus boden een 
goede verklaring voor het klinisch beeld en motiveer-
den verdere diagnostiek en behandeling voor neuro-
borreliosis.

Behandeling van Lyme borreliose en neuroborreliose 
met antibiotica is zeer effectief en er zijn geen aanwij-
zingen voor resistentieverschijnselen.6 Onze patiënte 
werd behandeld met eenmaal daags twee gram ceftri-
axon gedurende vier weken waarop het klinisch beeld 
aanzienlijk verbeterde. Ze herstelde voorspoedig en is 
in staat tot (trap)lopen zonder hulpmiddelen en is urine-
continent. Het is niet aangetoond dat behandeling langer 
dan vier weken een betere prognose geeft.6

Controle MRI van de hersenen na toediening van 
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gadolinium contrastmiddel één maand na behandeling 
toonde geen detecteerbare aankleuring meer van de 
basale meningen, maar de wittestoflaesies in de pons 
bleven aanwezig. 
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