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Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2009;110:253-4)

Ziektegeschiedenis
Een 48-jarige man met een blanco medische voor-
geschiedenis werd in verband met progressief visus-
verlies verwezen naar de oogarts. Na constateren 
van stuwingspapillen werd de patiënt doorverwezen 
naar een neuroloog elders, die een MRI-opname van 
de hersenen liet maken. Op de FLAIR-gewogen op- 
name werd een hyperintensiteit van de pons gezien, 
waarna de patiënt voor verdere analyse van deze  
laesie naar ons werd verwezen (zie Figuur 1). Bij de 
anamnese kwam naar voren dat de patiënt al geruime 
tijd hoofdpijn had, wat gepaard ging met misselijk-
heid en braken, met name in de ochtend. Hij rookte 
een pakje sigaretten per dag. Bij lichamelijk onder-
zoek werd een magere man gezien met een grauwe 
gelaatskleur. De bloeddruk was 220/115 mmHg. 
Oogheelkundig onderzoek toonde een visus van 0,5 
en 0,05 voor respectievelijk rechts en links. Er werd 
bilateraal papiloedeem gezien met peripapillaire 
bloedingen en exsudaten. Het neurologisch onderzoek 
toonde verder geen afwijkingen. Er werd liquor- 
onderzoek verricht waarbij, behoudens een verhoogde 
openingsdruk van 35 cm water, geen afwijkingen 
werden gevonden. Revisie van de MRI-opname van 
de hersenen toonde een diffuus proces ter hoogte 
van de pons, waar enige massawerking vanuit ging. 
Na toediening van intraveneus contrast werd geen 
aankleuring gezien. 

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

Figuur 1. De FLAIR-gewogen opname toont een diffuus 

hyperintens signaal in de pons met enig ruimte-innemend 

effect. Bij toediening van contrast werd geen aankleuring 

gezien.
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Diagnose: Hypertensieve encefalopathie van de hersenstam. Hypertensieve encefalopathie (HE) kan zich op diverse  
manieren uiten. Meestal ontstaan de verschijnselen in enkele uren en bestaan vaak uit symptomen die passen bij een 
verhoogde intracraniële druk: hoofdpijn, misselijkheid, braken, visuele stoornissen, epileptische insulten, uitvals- 
verschijnselen en een veranderd bewustzijn. HE wordt veroorzaakt door een abrupte en snelle stijging van de bloeddruk 
en daarbij falen van de autoregulatie in de hersenen. Vooral de mate en snelheid van stijging van de bloeddruk zijn 
essentieel bij de ontwikkeling van HE.1 Bij beeldvormend onderzoek worden vooral afwijkingen van de witte stof in de 
pariëto-occipitale gebieden gezien. In 70% van de gevallen is ook de hersenstam of het cerebellum aangedaan. Met 
name bij jongere patiënten (vierde decade) kunnen de afwijkingen uitsluitend in de hersenstam voorkomen.2 De 
differentiaaldiagnose is dan uitgebreider en omvat onder andere hersenstaminfarct, hersenstamglioom, acute ge- 
dissemineerde encefalomyelopathie, centrale pontiene myelinolyse en encefalitis. De radiologische en klinische ver-
schijnselen bij HE zijn bij tijdige behandeling van de hypertensie volledig reversibel en worden ook wel aangeduid als 
‘posterior reversibel encephalopathy syndrome’ (PRES) of ‘reversibel posterior leukencephalopathy syndrome’ (RPLS). 
PRES kan ook voorkomen in het kader van het hyperperfusiesyndroom na een carotisendarteriëctomie, (pre-)eclamp-
sie, hypercalciëmie en het gebruik van immunosuppressiva en cytostatica. 
Bij de besproken patiënt toonde uitgebreid aanvullend onderzoek een preterminale nierinsufficiëntie, cystenieren en 
een vergroot linkerventrikel. De oogarts diagnosticeerde de gevonden afwijkingen als ‘hypertensieve retinopathie graad 
4’ (vernauwing van de arteriolen met focale constrictie, retinale exsudaten en/of bloedingen en een gezwollen papil). 
De patiënt werd behandeld voor zijn hypertensie met labetalol, lisinopril, nifedipine en hydrochloorthiazide. De 
hoofdpijnklachten, de misselijkheid en het braken verdwenen snel. Vier weken na de behandeling werd de MRI-opname 
van de hersenen herhaald en deze liet een vrijwel volledige normalisatie zien van de eerder gevonden afwijkingen (zie 
Figuur 2). Uiteindelijk resteerde een terminale nierinsufficiëntie. Hiervoor onderging de patiënt inmiddels een trans-
plantatie met een nier van een levende donor.

Met dank aan prof. dr. J.A. Castelijns, radioloog, VU medisch centrum te Amsterdam, voor het beoordelen van de 
radiologische beelden.  
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Figuur 2. De FLAIR-gewogen opname 4 weken na be-

handeling toont een vrijwel volledige normalisatie van het 

hersenstamparenchym.


