
JA ARGANG118MAART2017

37

1 neuroloog, afdeling Neurologie, 2 anios neurologie, afdeling Neurologie (thans: aios revalidatiegeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen), 3 radio-

loog, afdeling Radiologie, allen Maxima Medisch Centrum, Veldhoven. 

Correspondentie graag richten aan: mw. P.J. van den Berg, Maatschap Neurologie, De Run 4600, 5504 DB Veldhoven, tel.: 040 888 84 10, 

e-mailadres: l.vandenberg@mmc.nl

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. 

Ontvangen 25 januari 2016, geaccepteerd 30 juni 2016.

Mw. P.J. van den Berg1, F.H.M. van Herpen2, F.G. Roos3

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2017;118(1):37)

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 58-jarige man, bekend wegens een hepatogeen ge-
metastaseerd rectumcarcinoom sinds 2011, was opge-
nomen op de afdeling Chirurgie vanwege een dreigen-
de ileus. De patiënt had sinds 2 dagen hoofdpijn en hij 
was in toenemende mate verward. Bij braken kreeg hij 
last van tintelingen vanuit de nek naar beide armen en 
er was sprake van een gestoorde fijne motoriek. Er tra-
den meerdere keren per minuut schokken op van de 
nek die zich uitbreidden naar romp, knieën en heupen 
bij hoofdbewegingen. De patiënt had geen koorts (tem-
peratuur 36,8°C). Bij aanvullend bloedonderzoek was 
er sprake van niet-afwijkende metabole parameters, 
verhoogde infectieparameters (CRP 557 mg/l en leuko-
cyten 21,0 x 109/l) zonder focus. 

Bij neurologisch onderzoek werd een verwarde man ge-
zien. De patiënt was dubieus meningeaal geprikkeld. 
Het teken van Lhermitte was positief. Bij nekflexie en 
aanraking van patiënt ontstonden er gedurende enkele 
seconden positieve axiale myoclonieën met uitbreiding 
en afwisselend symmetrische flexie en extensie van 
nek, romp en extremiteiten. Verder neurologisch on-
derzoek liet geen afwijkingen zien. 
 
De aanvullend vervaardigde MRI van de totale wervel-
kolom, verricht met diffusie- en gadoliniumopnames 2 
dagen na ontstaan van de eerste klachten, toonde het 
volgende beeld (zie Figuur 1, 2 en 3).

WAT IS UW DIAGNOSE?
De juiste diagnose vindt u op pagina 39.

Uw diagnose?

FIGUUR 3. Transversale diffusie-gewogen opname op het-

zelfde niveau als getoond in figuur 2.

FIGUUR 2. Transversale T1-gewogen MRI-opname met 

gadolinium.

FIGUUR 1. Sagittale T1-gewogen MRI van de thoraco-lumbale 

wervelkolom na intraveneus gadolinium.



1JA ARGANG118MAART2017

DIAGNOSE VAN DE CASUS OP PAGINA 37

PROPRIOSPINALE MYOCLONIEËN ALS 
GEVOLG VAN EEN EPIDURAAL ABCES 
MET MYELUMCOMPRESSIE

De MRI van de totale wervelkolom met diffusie- en 
gadoliniumopnames werd verricht ter aantoning van 
myelumcompressie. De MRI toonde een uitgebreid epi-
duraal abces van C3 tot L2 met myelumcompressie (zie 
Figuur 1, 2 en 3 op pagina 37). 

Myoclonieën kunnen op verschillende manieren worden 
ingedeeld.1 Bij een indeling naar anatomische origine 
zijn er 4 verschillende soorten te onderscheiden: de pe-
rifere, corticale, subcorticale en spinale myoclonus. Bij 
de spinale myoclonus worden 2 vormen onderscheiden: 
de segmentale en de propriospinale myoclonus. Seg-
mentale myoclonieën blijven meestal beperkt tot enkele 
onderliggende myotonen die persisteren tijdens de slaap. 
Vaak is een onderliggende laesie in het ruggenmerg de 
oorzaak. Bij propriospinale myoclonieën treden er arit-
mische schokken op van de romp en buikspieren, en 
axiale flexieschokken in de nek, romp en heupen; zel-
den met extensie van de romp.1-3 De myoclonieën kun-
nen zowel spontaan als stimulussensitief zijn. Deze 
vorm van myoclonus is vaak psychogeen van aard (57%), 
of idiopathisch.3 Soms is een onderliggende cervicale 
laesie de oorzaak (7%); myelumcompressie door een 
ruimte-innemend proces, zoals een infectie of tumor.1,3 

BELOOP
De patiënt werd met de werkdiagnose propriospinale 
myoclonieën ten gevolge van een epiduraal abces van 
C3 tot L2 met myelumcompressie overgenomen. In 
overleg met de neurochirurg werd besloten om geen 
operatieve exploratie uit te voeren, dit mede vanwege 
het aantal betrokken niveaus, maar ook vanwege het 
snel verbeteren van zowel het klinisch, infectiologisch 
als het radiologische beeld. De verwekker bleef onbe-
kend. De patiënt werd achtereenvolgens behandeld met 
metronidazol, ceftriaxon en floxapen i.v. waarna werd 
overgestapt op clindamycine oraal gedurende 2 maan-
den. Reeds binnen 5 dagen na starten met antibiotica 
traden er geen propriospinale myoclonieën meer op. 
Binnen 2 weken na de start met antibiotica daalde de 
CRP-waarde van 557 mg/l naar 49 mg/l. Bij herhaling 

van de MRI, 12 dagen na de eerste MRI van de totale 
wervelkolom, was er duidelijke afname van de langge-
rekte epidurale, deels gepocketeerde vochtcollectie met 
nog slechts enige durale aankleuring. Achttien dagen 
na het starten met antibiotica toonden de MRI-beelden 
volledige resorptie van het abces, met nog lichte durale 
aankleuring. De patiënt had 6 maanden na opname 
nog paresthesieën in handen en voeten als mogelijk 
enige restverschijnsel. 
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