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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 88-jarige man presenteerde zich op de Spoedeisen-
de Hulp (SEH) in verband met een in enkele uren ont-
stane ptosis van het linkeroog en dubbelzien, met 
name bij het kijken naar rechts. Dit bestond sinds 4 
dagen en was progressief. Hij had geen andere klach-
ten, met name geen hoofdpijn. De visus was normaal.
De voorgeschiedenis van de patiënt vermeldde hyper-
tensie, een knieprothese beiderzijds, een cataractope-
ratie beiderzijds en hij had in 2011 een staminfarct 
doorgemaakt (waarbij patiënt onder andere een val-
neiging had). 

Bij het neurologisch onderzoek op de SEH had de pati-
ent lichtreactieve pupillen, waarbij de linkerpupil iets 
groter was dan de rechter, een ptosis links, een adduc-
tiebeperking links en een beperking van het linkeroog 
bij kijken naar rechtsboven. Tevens ontstonden er dub-
belbeelden bij kijken naar rechts en rechtsboven. Behou-
dens een bekende valneiging bij de koorddansersgang, 
waren er geen afwijkingen. De klachten werden geduid 
als passend bij een geïsoleerde uitval van de nervus ocu-
lomotorius links. Wij maakten een CT-scan, en enige 
tijd later een MRI-scan van het cerebrum (zie Figuur 1). 

WAT IS UW DIAGNOSE?
De juiste diagnose vindt u op pagina 40.

Uw diagnose?

FIGUUR 1. A. Transversale CT van het cerebrum in botsetting uit 2011. B. Transversale CT van het cerebrum in botsetting 

uit 2015. C. Transversale T2-gewogen MRI van het cerebrum uit 2015.
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DIAGNOSE VAN DE CASUS OP PAGINA 38

MUCOCÈLE
De CT-opnames in Figuur 1 (op pagina 38) tonen pro-
gressieve groei van 2011 (A) tot 2015 (B) van een mas-
sa in de linker sinus sphenoidalis, die zich uitbreidt 
naar de fissura orbitalis superior. Op de MRI (C) toont 
de blauwe pijl een homogene massa in de linker sinus 
sphenoidalis, die zich uitbreidt in de linker fissura orbi-
talis superior en die de linker nervus oculomotorius 
comprimeert. Er zijn geen andere mogelijk verklarende 
afwijkingen voor de klachten zichtbaar op de beeldvor-
ming, met name geen recente ischemie. De bevindin-
gen passen het best bij een mucocèle uitgaande van de 
linker sinus sphenoidalis. In 2011 is de mucocèle niet 
als zodanig herkend en daarom zijn er geen consequen-
ties verbonden aan de afwijking op de CT-scan. 
Een mucocèle is een laesie die lijkt op een cyste, bedekt 
door respiratoir epitheel en gevuld met mucus. Een 
mucocèle geeft vaak botdestructie in de paranasale si-
nussen. Mucocèles die uitgaan van de sinus sphenoida-
lis zijn zeldzaam (circa 1-2% van alle mucocèles van de 
neusbijholtes) en er zijn in de literatuur ongeveer 140 
patiënten beschreven.1 De precieze etiologie is tot op 
heden onbekend. Mucocèles zijn vaak een gevolg van 
een chronische rhinosinusitis, poliepen, eerdere neus-
bijholtechirurgie of  van een trauma van de neusbijhol-
tes. Dit geldt ook voor mucocèles in de sinus sphenoi-
dalis.1,2 Bij de beschreven patiënt speelden deze 
problemen overigens niet. 
De klinische symptomen zijn afhankelijk van de plaats 
waar destructie door de mucocèle plaatsvindt. De 
meest frequent aangedane hersenzenuw in het geval 
van neurologische symptomen, is de nervus opticus 
gevolgd door de nervus oculomotorius. Daarnaast 
klaagt meer dan de helft van de patiënten over hoofd-
pijn en/of een druk achter het oog.1,3 Beeldvorming 
middels MRI is essentieel om de diagnose te kunnen 
stellen. De mucocèle kan verschillende signaalintensi-
teiten laten zien, afhankelijk van het stadium van ont-
wikkeling en de al dan niet eiwitrijke inhoud. Op 
T1-gewogen beelden kan de mucocèle zowel een hypo- 
als hyperintens signaal geven.4,5 Op T2-gewogen opna-
mes is er in principe een hyperintens signaal, tenzij de 
mucocèle zeer dikke mucus bevat, in dat geval is het 
signaal hypo-intens. Na toediening van contrast wordt 
hooguit enige randaankleuring beschreven.6 De mate 
van botdestructie kan het best met CT in beeld worden 
gebracht. 

Na het stellen van de diagnose is een operatie geïndi-
ceerd. Meestal wordt gekozen voor een transsfenoïdale 
benadering, uitgevoerd door de KNO-arts, waarbij de 
mucocèle wordt gedraineerd en zoveel mogelijk wordt 
verwijderd.7 De resultaten zijn goed: de hoofdpijn ver-
dwijnt vaak direct; de eventuele hersenzenuwuitval 
herstelt echter langzamer. Een deel van de patiënten 
blijft klachten houden.3,7

In de beschreven casus voerde de KNO-arts een sfeno-

FIGUUR 2. Peroperatieve opnames. A. De sinus sphenoida-

lis was gevuld met een melkachtige substantie. B. De poste-

rieure en laterale wand van de sinus sphenoidalis zien er erg 

dun, bijna doorschijnend uit.
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tomie uit, waarvan in Figuur 2 (op pagina 40) enkele 
foto's te zien zijn. De operatie verliep ongecompliceerd 
en 2 weken na de behandeling waren de klachten van 
dubbelzien reeds verdwenen. Na 2 maanden waren alle 
klachten verdwenen en bestonden er, behoudens de 
pre-existente valneiging, ook geen afwijkingen meer bij 
neurologisch onderzoek. Tot op heden zijn er geen aan-
wijzingen gevonden voor een recidief.
In de literatuur is geen advies te vinden over wat het 
follow-upbeleid zou moeten zijn bij een per toeval ge-
vonden asymptomatische mucocèle van de sinus sphe-
noidalis. Bij de beschreven patiënt zou retrospectief het 
advies zijn met een MRI van de sinus te differentiëren 
tussen een mucocèle, tumor of chronische rhinosinusi-
tis. Wanneer de bevindingen hadden gepast bij een 
mucocèle zou gezien leeftijd van de patiënt en het ont-
breken van klachten een expectatief beleid zijn ge-
voerd. Bij jongere patiënten is operatief ingrijpen wel-
licht eerder gerechtvaardigd. 
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