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Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2009;110:312-3)

Ziektegeschiedenis
Een 75-jarige patiënte meldde zich in 2006, op verzoek 
van haar familie, op de geheugenpolikliniek van het 
Alzheimercentrum VUmc met geleidelijk progressieve 
geheugenklachten. Deze bestonden uit het niet meer 
herkennen van gezichten en het vergeten van namen 
van personen. Daarnaast had zij problemen met het 
herkennen van voorwerpen. 
Bij neurologisch onderzoek werd een wat eufore, zeer 
spraakzame patiënte gezien die goed georiënteerd was 
in tijd en plaats. Zij kon zich enkele recente persoon-
lijke gebeurtenissen goed herinneren. De spontane 
spraak was vloeiend, maar inhoudsarm. Het taalbegrip 
was licht gestoord. De patiënte had moeite met het 
benoemen van plaatjes. De ‘mini mental state exa-
mination’ (MMSE)-score bedroeg 20 uit 30, waarbij 

vooral taalstoornissen opvielen. Het overig neurolo-
gisch onderzoek liet geen afwijkingen zien.
Als aanvullend onderzoek werd een MRI-scan van 
de hersenen gemaakt. De MRI-beelden uit 2006 en 
uit 2008 worden getoond in Figuren 1 en 2. 
De MRI-beelden uit 2006 tonen op de coronale 
doorsnede asymmetrische corticale temporale atrofie, 
het meest uitgesproken ter plaatse van de temporale 
pool, met bovendien een asymmetrische hippo-
campusatrofie (links graad 4 op de schaal van  
Scheltens en rechts graad 2). De MRI-beelden uit 
2008 laten een duidelijke progressieve atrofie  
temporaal zien, met een eindstadium van de atrofie 
van de linkerhippocampus.

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

Figuur 1. Coronale doorsneden van de MRI-opnamen van de hersenen uit 2006, met een asymmetrische hippocampus-

atrofie (rechts graad 2 op de schaal van Scheltens en links graad 4: A) en met een asymmetrische corticale temporale 

atrofie die het meest uitgesproken is ter plaatse van de temporale pool (B).
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Figuur 2. Coronale doorsneden van de MRI-opnamen van de hersenen uit 2008, met een eindstadium van de corticale 

temporale atrofie (A) en met een duidelijke progressieve atrofie van de temporale pool (B).
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Diagnose: Semantische dementie. Semantische dementie is een van de klinische manifestaties van frontotemporale 
lobaire degeneratie. Patiënten presenteren zich voornamelijk met benoemingsstoornissen en begripsstoornissen op 
woordniveau. De taalstoornis ontstaat door het verlies van woordbetekenis (semantiek), wat zich uit in anomie en een 
vloeiende, lege, spontane spraak.1 Het niet meer herkennen van voorwerpen (agnosie) wordt eveneens verklaard door 
het aangedaan zijn van het semantisch geheugen. Ook geluiden, zoals een deurbel of een fietsbel, worden ten gevolge 
van semantische geheugenstoornissen niet goed meer herkend.2 
Prosopagnosie ontstaat bij de betrokkenheid van de rechtertemporaalkwab. Omdat het episodisch geheugen relatief 
gespaard blijft, zijn patiënten goed georiënteerd en kunnen ze zich recente persoonlijke gebeurtenissen goed herinneren.3 
Daarnaast treden vaak gedragsveranderingen op, waarbij egocentrisme en compulsief gedrag op de voorgrond staan. 
Patiënten ontwikkelen een voorkeur voor een vaste routine en hebben complexe gedragsrituelen.4 
Zeer typerend voor de diagnose ‘semantische dementie’ is de asymmetrische anterieure temporaalkwabatrofie, waarbij 
links meestal meer is aangedaan dan rechts. Ook de hippocampus laat een asymmetrische atrofie zien, ten nadele van links.1

De diagnose ‘semantische dementie’ kan op grond van het klinisch beeld verward worden met de ziekte van Alzheimer, 
omdat patiënten en hun naasten zelf vaak over vergeetachtigheid klagen terwijl hun semantische stoornissen binnen 
hun vloeiende spraak soms niet meteen opvallen. Bij de ziekte van Alzheimer wordt op de MRI-beelden van de hersenen 
meer globale corticale atrofie gezien met disproportionele, min of meer symmetrische hippocampusatrofie.
Het onderscheid met de ziekte van Alzheimer is van groot belang voor het begrip van de omgeving en de begeleiding 
van de patiënt.
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