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Uw diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2007;108:345-6)  

Ziektegeschiedenis
Een 57-jarige man presenteerde zich met een ge-
generaliseerd insult, waaraan enkele partiële insulten
vooraf gingen. De patient meldde een vreemd
opstijgend gevoel vanuit de maag, tintelingen en
gevoel van kippenvel die zich uitbreiden in de 
linkerhand en over het gehele lichaam.
Na het starten van Depakine® (2 x 500 mg) namen
deze aanvallen qua intensiteit en frequentie duidelijk
af. De patiënt is rechtshandig en had een blanco
voorgeschiedenis, er is onder andere geen neuro-
trauma in de voorgeschiedenis. 
Het laboratoriumonderzoek liet geen afwijkingen
zien en het neurologische onderzoek was eveneens
normaal. Op het EEG waren aanwijzingen voor
lichte lokale functiestoornissen rechts temporaal. 
Bij deze patiënt met epilepsia tarda werd een MRI

aangevraagd ter uitsluiting van een structureel letsel.
De MRI toonde op de FLAIR-opname een verhoogde
signaalintensiteit mesiotemporaal rechts. De afwijking
reikte van de temporale pool tot in de staart van de
hippocampus. Er was geen noemenswaardige massa-
werking (zie Figuur 1). Op de postcontrastopname
werd geen pathologische aankleuring gezien (zie
Figuur 2).

Kunt u met deze gegevens een diagnose
stellen? 
De juiste diagnose vindt u op pagina 346.
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Figuur 1. Figuur 2.
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Diagnose: Met de verdenking op een laaggradig glioom, gelegen in de hippocampus en deels in de voorste temporaal
pool werd uiteindelijk besloten een partiële temporale lobectomie met hippocampectomie te verrichten.
Eén week voor de geplande operatiedatum (ongeveer 3 maanden na de eerste MRI) werd de patiënt opgenomen
met toenemende hoofdpijn en progressieve uitval van de linkerlichaamshelft. Een met spoed vervaardigde MRI liet
een duidelijke verandering van het beeld zien. Er was een evidente toename van de afwijking; er was massa-
werking en het proces werd omgeven door een zoom van oedeem. Na contrasttoediening was er randaankleuring van
het proces (zie Figuur 3). Na een kortdurende behandeling met corticosteroïden werd een maximale ‘debulking’
verricht. De patiënt herstelde goed en vertoonde geen uitval.
De PA-diagnose luidde glioblastoma multiforma (WHO-graad 4).

Gezien de lokalisatie in de niet-dominante hemisfeer en de betrokkenheid van de hippocampus, in combinatie met
de epileptische aanvallen werd gekozen voor een chirurgische resectie en niet voor een wait-and-scanbeleid, hetgeen
bij verdenking op een laaggradig glioom een zinvol alternatief kan zijn. Indien voor een wait-and-scanbeleid gekozen
zou zijn en er na 3-4 maanden een nieuwe MRI gemaakt zou worden, zou de patiënt eerder terug zijn gekomen in
verband met toename van de klachten.
Een derde behandelingsoptie had kunnen bestaan uit een stereotactisch biopt. Daarbij dient dan rekening gehouden te
worden met een zogenoemde ‘sampling error’ van 5-10% en gezien de ontwikkeling en progressie van de tumor was
dit bij deze casus een reëel probleem geweest.

Figuur 3.


