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Ziektegeschiedenis
Een 50-jarige blanke vrouw presenteert zich met 
een acuut ontstane hoofdpijn op de afdeling Spoed-
eisende hulp (SEH). Tijdens koorrepetitie is de 
patiënte onwel geworden waarbij zij op de grond is 
gevallen en niet meer kon opstaan. Op de SEH is 
de voorgeschiedenis van de patiënte onbekend. Bij 
lichamelijk onderzoek wordt een bloeddruk van 
158/74 mmHg gevonden bij een hartfrequentie van 
70 slagen per min. Bij neurologisch onderzoek is 
patiënte bij bewustzijn, hoewel somnolent, opent 
de ogen en spreekt op verzoek (Glasgow-coma-
schaal E3M6V5). Aan de hersenzenuwen worden 
geen afwijkingen gevonden. De patiënte heeft een 
hemiparese, ‘Medical research counsil scale’ (MRC) 
graad 3 links en een voetzoolreflex links volgens 
Babinski. Overig neurologisch onderzoek is zonder 
afwijkingen.
De axiale CT toont een intraparenchymateuze bloe-
ding met doorbraak naar het ventrikelsysteem met 
matig oedeem rondom de bloeding (zie Figuur 1). 
Om een mogelijke oorzaak te vinden van de bloeding 
is besloten een MRA te maken. Omdat deze niet 
conclusief blijkt, wordt in tweede instantie een angio-
gram vervaardigd. Het angiogram in AP-richting van 
de a. carotis interna rechts toont een vrijwel normale 
carotissifon met vulling van de a. cerebri media en 
fragiele a. cerebri anterior (zie Figuur 2). Het angio-
gram in AP- en laterale projectie met opspuiting van 
de a. carotis interna links toont kalibersprongen in de 
distale carotissifon links, zonder vulling van a. cerebri 
anterior links en a. cerebri media links. Wel is er vul-
ling via collateralen van het posterieure stroomgebied 
links (zie Figuur 3 en 4).
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Neuro-imaging

Figuur 1. intraparenchymateuze bloeding in de rechter he-

misfeer met doorbraak naar het ventrikelsysteem.

Figuur 2. Vulling via a. carotis interna rechts toont normale vul-

ling van a. cerebri media en fragiele cerebri a. cerebri anterior.

Figuur 3. Arteria carotis interna links toont kalibersprongen 

in distale sifon, zonder vulling van a. cerebri media en a. 

cerebri anterior links.

Figuur 4.Retrograde vulling via collateralen van het poste-

rieure stroomgebied. 
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Diagnose:
Parenchymateuze bloeding in de rechter hemisfeer 
bij moyamoyasyndroom.

Het moyamoyasyndroom (MMD) is een chronisch 
progressieve ziekte die gekarakteriseerd wordt door 
bilaterale stenose of occlusie van de arteriën, meestal 
van de cirkel van Willis.1-3 MMD is in 1957 voor 
het eerst beschreven in Japan. In Azië is het een 
beeld dat vaker beschreven wordt; MMD is echter 
zeer zeldzaam in de westerse wereld. Wereldwijd 
is de prevalentie 3,2-10,5 per 100.000 personen. 
De etiologie van MMD is onbekend. Er zijn aan-
wijzingen dat er een genetische oorzaak aan ten 
grondslag ligt. Verschillende mutaties zijn gevon-
den; er is echter nog niets bekend over de manier 
van overerving.4-8 Vaak treedt het moyamoya-
syndroom op secundair aan andere aandoenin-
gen zoals neurofibromatose, sikkelcelanemie, 
fibromusculaire dysplasie, downsyndroom of 
vasculitis. Het moyamoyasyndroom is ook wel 
beschreven als complicatie van lokale radiotherapie.9 
De diagnose kan zowel met MRA als CTA gesteld 
worden, waarbij gekeken wordt naar de aanwezig-
heid van een stenose ter plaatse van de distale carotis 
interna en vaten in de cirkel van Willis (sensitivi-
teit 98%). Deze technieken zijn echter minder sen-
sitief in het aantonen van de typische ‘small vessel 
occlusions’, waardoor conventionele cerebrale angi-
ografie nog vaak noodzakelijk is om de diagnose 
MMD te bevestigen en over het algemeen nog 
steeds wordt gezien als de gouden standaard.8,10 
Klassieke bevindingen zijn stenose of occlusie van 
de a. carotis interna, de stam van de a. cerebri ante-
rior en van de a. cerebri media aan beide kanten. 
Tevens kan er abnormale vascularisatie met kaliber-
sprongen zijn ter plaatse van de basale ganglia.10,11 
Het beloop bij het moyamoyasyndroom is wisse-
lend en moeilijk te voorspellen aangezien het een 
heterogene en zeldzame aandoening is. Choi et al. 
lieten in een studie zien dat 45% van de patiën-
ten een eenmalige episode heeft van een bloeding 
dan wel een infarct.10 Het merendeel, 55% van de 

patiënten, heeft recidiverende bloedingen of infarc-
ten. De behandeling bestaat in eerste instantie uit 
het geven van trombocytenaggregatieremmers bij 
patiënten met ischemische symptomen van MMD.8 
Chirurgie wordt aanbevolen bij patiënten met een 
inadequate cerebrale perfusie en daardoor progressie 
van de neurologische symptomen. Er zijn verschil-
lende technieken van revascularisatiechirurgie; er is 
nog niet aangetoond dat een bepaalde techniek de 
voorkeur heeft.8
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