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Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:40)

Ziektegeschiedenis
Een 66-jarige man presenteerde zich op de po-
likliniek Neurologie op verzoek van kennissen, 
met sinds 4 weken bestaande vergeetachtigheid en 
woordvindstoornissen. Bovendien ging het lopen 
moeilijker. De patiënt had in de voorgeschiedenis 
een basaalcelcarcinoom links peri-auriculair waar-
voor onvolledige resectie en reconstructie was ver-
richt. In 2007 werd een recidief links pre-auriculair 
gezien. Vanwege de niet-radicale resectie was er een 
indicatie voor post-operatieve radiotherapie. 

Bij neurologisch onderzoek werd een suffe, wat tra-
ge man gezien met een lichte centrale facialisparese 
links. Overig neurologisch onderzoek liet geen af-
wijkingen zien. 
Op de MRI-scan werd een proces links temporaal 
gezien met een forse hoeveelheid oedeem en midline-
shift. (zie Figuur 1). De patiënt werd behandeld met 
dexamethason. Een verrichte CT-scan van de thorax en 
het abdomen lieten geen afwijkingen zien. Bovendien 
werd er tweemaal een biopsie van het proces verricht. 

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

Figuur 1. T1-gewogen MRI-opname van het cerebrum met 

contrasttoediening.

Diagnose: radiatienecrose. 
De MRI toont typisch een door contrast aangekleurde massa met uitgebreide wittestofafwijkingen en oedeem. Bij histopa-
thologisch onderzoek werd microscopisch uitgebreide necrose met reactieve gliose gezien, volgens de patholoog passend bij 
radiatienecrose.
De belangrijkste differentiaaldiagnose is een hersentumor. Perfusie-gewogen MRI kan bijdragen aan het differentiëren tus-
sen deze beelden.¹ Patiënten met radiatienecrose presenteren zich voornamelijk met cognitieve disfunctie en symptomen die 
lijken op tumorprogressie.² Radiatienecrose ontstaat 1-2 jaar na radiotherapie. Vanwege de irradicale resectie is de patiënt 
bestraald op de parotisloge tot een cumulatieve dosis van 66 Gy, in fracties van 2 Gy. Bij een fractiegrootte van <2,5 Gy is 
de incidentie van radiatienecrose 5% en 10% bij biologisch effectieve doses van respectievelijk 120 Gy en 150 Gy.³ Radia-
tienecrose ontstaat door schade aan het vasculaire endotheel, resulterend in fibrinoïde necrose van de kleine arteriële vaten. 
Occlusie van deze vaten geeft necrose en demyelinisatie van het hersenparenchym. De vasculaire endotheliale groeifactor 
(VEGF) speelt een rol in de pathogenese. Bevacizumab, een monoklonale antistof die VEGF bindt, kan naast corticosteroï-
den mogelijk een bijdrage leveren aan de behandeling van radiatienecrose.4 
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