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Uw diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2007;108:300-1)  

Ziektegeschiedenis
Een 61-jarige man presenteerde zich via de
Spoedeisende Hulp met koorts (40,3°C), koude 
rillingen en verminderde alertheid. De medische
voorgeschiedenis meldde een urotheel- en prostaat-
carcinoom, die curatief waren behandeld door 
middel van een brickeroperatie en prostatectomie in
2001, en een myocardinfarct waarvoor hij een
PTCA/CABG heeft ondergaan in 2005. De patiënt
werd sinds 7 maanden behandeld met azathioprine
(3 dd 50 mg) en prednisolon (1 dd 10 mg) voor
polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis. Het
lichamelijk en neurologisch onderzoek toonden
geen andere afwijkingen. 
Bij laboratoriumonderzoek waren de leukocyten in
de urine verhoogd. Overig laboratoriumonderzoek
toonde een CRP van 51 mg/l; normaalwaarde <15

mg/l, een leukocytenaantal van 4,9 x 109/l; normaal-
waarde 4-10 x 109/l, en een BSE van 37 mm/h; nor-
maalwaarde <10 mm/h.
De patiënt werd opgenomen en behandeld met
Zinacef® op basis van een urineweginfectie. Hierop
normaliseerde de temperatuur tot 36,5°C. Een paar
dagen later ontwikkelde hij opnieuw koorts (39,5°C),
en was hierbij ook zieker en minder aanspreekbaar.
De man opende zijn ogen pas na herhaaldelijk aan-
spreken. Hij voerde wel opdrachten uit, maar sprak
alleen met verwarde zinnen (GCS-score E3 M6 V4),
er waren meningeale prikkelingsverschijnselen, een
lichte gemengde afasie, een dwangstand van de ogen
omhoog en een parese van het rechterbeen aanwezig
(MRC-graad 4). 
Laboratoriumonderzoek liet een verhoogd CRP zien
(312 mg/l), leukocytenaantal 7,4 x 109/l en een BSE
van 37 mm/h. De MRI van het cerebrum liet een
laesie zien pariëto-occipitaal links met holtes in de
witte stof, overstekend naar rechts via het corpus 
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callosum (zie Figuur 1). 
Na het inzetten van de behandeling herstelde de
parese van het rechterbeen en nam de dwangstand
van de ogen af. Er was geen sprake meer van ver-
wardheid en afasie (GCS-score E4M6V5). Een 
controle-MRI van het cerebrum na 14 dagen toonde
een afname van de laesie (zie Figuur 2).

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

Dankwoord
Dr. A.P.G. van Gils, radioloog, Ziekenhuis Leyenburg,
Den Haag, heeft de figuren aangeleverd.

Diagnose: De bloedkweken waren positief voor Listeria monocytogenes. De diagnose werd gesteld op een hersen-
abces dat werd veroorzaakt door L. monocytogenes. De man werd behandeld met amoxicilline 6 dd 2 g, gentamicine
5 mg/kg/24 h en een prednisonstressschema 1 dd 200 mg. De toediening van de andere immunosuppressiva werd
gestaakt. 
Abcesvorming is zeldzaam en komt bij ongeveer 1% van alle (vaak immuungecompromiteerde) patiënten met een
infectie van het centrale zenuwstelsel voor. De abcessen kunnen zich presenteren in het gehele centrale zenuwstelsel
(cortex tot ruggenmerg).1 Een hersenabces veroorzaakt door L. monocytogenes dient minimaal 4 weken antibiotisch
behandeld te worden, bij voorkeur met amoxicilline in combinatie met gentamicine. 
Chirurgische aspiratie is geïndiceerd bij abcessen >2,5 cm en/of met een diepe lokalisatie (bijvoorbeeld cerebellum
en diencephalon). Chirurgische excisie kan zijn aangewezen indien antibiotica geen verbetering geeft (klinisch en
CT-scan) en bij resistente organismen.2 De prognose is overigens matig, met een mortaliteit van 35-40% in ge-
publiceerde casussen.3
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