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M. Breukels, J. Nicolai, P.C. Hartman, M.P. ter Laak-Poort

Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2010;111:37-8)

Ziektegeschiedenis
Bij antenatale echografie werd bij deze patiënt  
vanaf een zwangerschapsduur van 31 weken een 
verwijd ventrikelsysteem gezien. Postpartum waren 
er geen tekenen van gedaald bewustzijn, braken of 
oogbewegingsstoornissen. Wel was er een groot 
hoofd met een toenemende schedelomtrek tot  
boven de p90 en een versterkte venentekening. 
MRI-onderzoek op de leeftijd van 3 maanden liet 
een beeld zien van een hydrocefalus op basis van 
een cyste in de achterste schedelgroeve (‘Blake’s 
pouch’). Een derde-ventriculostomie werd verricht, 
welke ongecompliceerd verliep.

Wij zagen de patiënt op de leeftijd van 7 maanden 
op de Spoedeisende Hulp in verband met gedaald 
bewustzijn, verminderd aanspreekbaar zijn en weg-
draaien met de ogen. Hij was toen al 3 dagen ziek 
met waterdunne diarree en spugen. Hij at of dronk 
nauwelijks, slechts af en toe een beetje ORS. Bloed-
suikercontrole liet een glucosewaarde van 0,6 mmol/l 
zien. Hierop werd een schedelinfuus ingebracht en 
werd de bloedsuiker door middel van intraveneuze 
glucosetoediening gecorrigeerd, na afname van aan-
vullende metabole en endocrinologische diagnostiek. 
Hierop kwam patiënt snel weer bij, werd hij alert en 
volgde weer. 
Gezien zijn voorgeschiedenis en het braken werd ter 
uitsluiting van een recidief hydrocefalus een CT-

scan van de hersenen verricht (zie Figuur 1). Waar is 
de lucht gelokaliseerd? Kunt u de aanwezigheid van 
lucht daar verklaren?

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

Figuur 1. CT-scan van de hersenen gemaakt op de leeftijd 

van 7 maanden. Deze scan toont enkele kleine luchtbelletjes.
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Diagnose: Intracraniële veneuze luchtembolieën in de sinus cavernosus ten gevolge van een schedelinfuus. Het betreft 
een toevalsbevinding zonder klinische consequenties. Indien zuigelingen een infuus nodig hebben, wordt dit geregeld 
in een van de aderen van het behaarde hoofd of voorhoofd ingebracht. Bij zieke kinderen die vervolgens om een  
bepaalde reden een CT-scan van de schedel ondergaan, kunnen als toevalbevinding luchtcollecties gezien worden in 
het intracraniële veneuze systeem. Deze luchtcollecties geven geen klinische verschijnselen en verdwijnen bij follow-up 
in enkele dagen.1,2 
Gezien het feit dat in de neurologische praktijk de aanwezigheid van intracraniële lucht veelal een gevolg is van een 
schedelfractuur of een trepanatie, leidt deze bevinding bij een zuigeling soms tot verwarring, zo ook bij onze patiënt. 
De frequentie van optreden van dit fenomeen is onbekend; er is sprake van een toevalsbevinding en systematisch  
onderzoek hiernaar is nooit verricht. 

Het exacte mechanisme waardoor er lucht in het intracraniële veneuze systeem terecht komt, is onbekend. Deze 
cutane aderen draineren op de sinus cavernosus. Intracraniële lucht wordt dan ook veelal gezien in deze sinus 
cavernosus. Behalve wanneer er lucht in het infuussysteem of de injectiespuit zit, is er veelal geen duidelijke reden 
waarom lucht naar binnen verplaatst zou worden. Fortrat et al. stellen op grond van hun bevindingen dat de kans op 
intracraniële lucht wordt verkleind indien een kind op de rug liggend of in trendelenburgligging wordt verzorgd en 
indien na het verwijderen van het infuus het wondje afgeplakt wordt met een luchtdichte pleister.2

Bij volwassen worden soortgelijke luchtcollecties ook gezien als complicatie bij centraal veneuze lijnen. In tegenstelling 
tot het onschuldige beloop bij zuigelingen worden bij volwassenen echter wel frequent ernstige complicaties beschreven.
Zowel een encefalopatisch beeld als focaal neurologische uitval wordt beschreven.3 Dit grote verschil wordt verklaard 
vanuit de gedachte dat dergelijke luchtembolieën via een pulmonale of cardiale rechts-linksshunt in het cerebrale  
arteriële systeem terechtkomen en zo tot cerebrale perfusiestoornissen leiden.3 Dit is dus niet het geval bij zuigelingen 
met een schedelinfuusje, bij wie de lucht uitsluitend in het veneuze systeem gelokaliseerd is.
Overigens worden bij kinderen en volwassenen ook retrograde veneuze luchtembolieën beschreven. Hierbij komen, na 
lekkage of verwijderen van een centraal veneuze lijn, de luchtembolieën in de sinus sagittalis superior en corticale 
venen terecht.4

Alle metabole en endocrinologische bepalingen bleken achteraf normaal; wel waren er ketonen in de urine aanwezig. 
Op grond hiervan werd de diagnose ‘ketotische hypoglykemie’ (“peuterhypoglykemie”) ten gevolge van verminderde 
inname gesteld.

Referenties
1. Al-Hathlol K, Al-Mane K, Al-Hathal M, Al-Tawil K, Abulaimoun B. Air emboli in the intracranial venous sinuses of neonates. Amer J Perinatol 2002;19:55-8.

2. Fortrat JO, Saumet M, Savagner C, Leblanc M, Bouderlique C. Bubbles in the brain veins as a complication of daily management of a scalp vein catheter. 

Amer J Perinatol 2005;22:361-3.

3. Heckmann JG, Lang CJ, Kindler K, Huk W, Erbguth FJ, Neundörfer B. Neurologic manifestations of cerebral air embolism as a complication of central 

venous catheterization. Crit Care Med. 2000;28:1621-5.

4. Schlimp CJ, Loimer T, Rieger M, Schmidts MB, Lederer W. Pathophysiological mechanism and immediate treatment of retrograde cerebral venous air 

embolism. Intensive Care Med. 2006;32:945. 

Neuro-imaging


