
JA ARGANG119 FEBRUARI2018

33

1anios neurologie, Maxima Medisch Centrum, afdeling Neurologie, Veldhoven (momenteel werkzaam als aios neurologie in het Zuyderland 

 Medisch Centrum te Heerlen), 2neuroloog, Maxima Medisch Centrum, afdeling Neurologie, Veldhoven, 3radioloog, Maxima Medisch Centrum, 

afdeling Radiologie, Veldhoven.

Correspondentie richten aan: mw. K.J.M. Frusch, afdeling Neurologie, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen, Henri Dunantstraat 5, 6419 PC 

Heerlen, e-mailadres: k.frusch@zuyderland.nl 

Belangenconflict/financiële ondersteuning: geen gemeld.

Ontvangen 30 mei 2017, geaccepteerd 9 oktober 2017.

Mw. K.J.M. Frusch1, B.C.A.M. van Ginneken2, mw. P.J. van den Berg2, C.M.E.S.N. Tseng3

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(1):33-6)

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 33-jarige man presenteerde zich op de afdeling Spoed-
eisende Hulp in verband met een afwijkende MRI-scan van 
het cerebrum (zie Figuur 1). Deze MRI werd verricht via de 
KNO-arts in verband met unilateraal gehoorverlies. De MRI 
toonde een subdurale collectie dan wel effusie links met 
wisselend signaal op de T1- en T2-gewogen en FLAIR-opna-
men, en lichte hypoplasie van de linker hersenhelft dorsaal. 
Op de MRI-diffusieopnamen was er geen diffusierestrictie 
(laag op de diffusiegewogen, hoog op de ‘apparent diffusion 
coefficient’) met artefacten in de periferie en op de MRI-‘fast 
field echo’ was er in de rand een hypo-intens signaal, zoals 
dit gezien kan worden bij bloedafbraakproducten of kalk. 
In de voorgeschiedenis had de patiënt een lichte verstande-
lijke beperking, vermoedelijk ten gevolge van prematuriteit 

bij 28 weken. Postpartum was er sprake van een verhoogde 
intracraniële druk, waarvoor de patiënt gedurende 2 weken 
beiderzijds een extraventriculaire drain had gehad. De pati-
ent was blind aan het linkeroog ten gevolge van een retina-
loslating bij verhoogde oculaire druk postpartum. Tevens 
was er een slechte visus rechts ten gevolge van congenitaal 
cataract en atrofie van de nervus opticus, waarschijnlijk ten 
gevolge van de verhoogde intracraniële druk. De verdere 
voorgeschiedenis was blanco.
Bij navraag op de afdeling Spoedeisende Hulp gaven de pati-
ent en zijn begeleiders geen klachten aan. De patiënt was 
niet recent of langer geleden op het hoofd gevallen. Er was 
geen sprake van hoofdpijn, misselijkheid of braken. De pati-
ent gebruikte geen medicatie, in het bijzonder geen antistol-
ling. De patiënt had geen koorts. Bij aanvullend bloedonder-
zoek was er sprake van een normale schildklier-, nier- en 
leverfunctie. Infectieparameters waren niet verhoogd (CRP 
0,15 mg/l, BSE 2 mm en leukocyten 7,4 x 109/l). Bij neuro-

Uw diagnose?

FIGUUR 1A-C. MRI schedel, subdurale collectie c.q. effusie links hoog pariëtaal. A. Transversale T2-FLAIR-opname. Centraal 

iso-intens t.o.v. de hersenen en perifeer iso-intens met het skelet. Lichte hypoplasie linker hersenhelft dorsaal. B. Transversale 

T1-gewogen opname. Centraal hypo-intens signaal t.o.v. de hersenen en perifeer iso-intens met het skelet. C. Sagittale T2- 

gewogen opname. Hyperintens t.o.v. de hersenen en grotendeels iso-intens t.o.v. de liquor, omgeven door een hypo-intense rand.
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logisch onderzoek werd een beperkt gezichtsveld van het 
rechteroog gevonden, wat pre-existent aanwezig was. Verder 
neurologisch onderzoek liet geen afwijkingen zien.

Samenvattend was er sprake van een afwijkende MRI-scan 
van het cerebrum bij een patiënt met pre-existente slechte 

visus zonder nieuwe neurologische uitval. Ter uitsluiting 
van andere pathologie werd een aanvullende CT-scan van 
het cerebrum met en zonder contrast gemaakt (zie Figuur 2). 

WAT IS UW DIAGNOSE? 
De juiste diagnose vindt u op pagina 35.

FIGUUR 2A-C. CT van de schedel, schilvormige subdurale verkalking hoog pariëtaal links. A. Transversale opname brein-

setting. B. Transversale opname botsetting, op hetzelfde niveau als in figuur 2A. C. Sagittale reconstructie, schilvormige verkal-

kingen subduraal, locatie overeenkomend met sagittale T2-gewogen MRI-opname (zie figuur 1C).




