
Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 117  -  nr. 1  - maar t 2016

Neuro-Imaging

41

Ziektegeschiedenis 
Een 56-jarige vrouw presenteert zich op de spoedeisen-
de hulp met acuut ontstane hevige pijn in de onderrug 
(Numerieke Rating Schaal 8/10) die uitstraalt naar de 
ventrale zijde van beide bovenbenen. De pijn is de dag 
ervoor spontaan ontstaan en is heviger geworden na 
traplopen met daarbij ook paresthesieën van het rechter- 
been en rond de stuit. Er is geen duidelijk uitlokkend 
moment, zoals een trauma, aan voorafgegaan. Ze geeft 
geen verminderd gevoel in het rijbroekgebied aan. Er 
zijn geen problemen met mictie of defaecatie. Drie we-
ken eerder heeft ze ook een periode doorgemaakt met 
lage rugpijn zonder andere bijkomende verschijnselen. 
De patiënte heeft een blanco voorgeschiedenis. 
Bij neurologisch onderzoek werd een heldere en ade-
quate vrouw gezien. Ze heeft een parese (volgens de 
Medical Research Council (MRC)-schaal graad 4) van 
de plantairflexoren van de rechtervoet zonder andere 

paresen. Er is een hypesthesie van de laterale zijde van 
het onderbeen, de wreef en de grote teen. De reflexen 
aan de benen zijn symmetrisch normaal opwekbaar. 
De voetzoolreflex is beiderzijds indifferent. De sfinc-
terspanning is ongestoord. Een scan van de blaas toont 
geen urineretentie.

Samenvattend is er sprake van acuut spontaan ontstane 
rugpijn met radiatie naar de bovenbenen, een parese 
graad 4 van de voetflexoren rechts en een hypesthesie in 
dermatoom L5 rechts. 
 
De aanvullend vervaardigde MRI-scan van de wervel-
kolom 5 dagen na ontstaan van de eerste klachten toont 
het volgende beeld (zie Figuur 1, 2 en 3).

Wat is uw diagnose?
De juiste diagnose vindt u op pagina 43-44.
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Figuur 1. Sagittale T2-gewogen opname toont wisselend hyper- en hypo-intense signaalafwijkingen intraduraal rondom het laag thora-

cale myelum, de conus en de cauda equina. Figuur 2. Sagittale T1-gewogen opname zonder contrast toont hyperintense afwijkingen 

rond het laag thoracale myelum, de conus en de cauda equina. Figuur 3. Axiale T2-gewogen opname ter hoogte van de proximale 

cauda equina toont wisselend hyper- en hypo-intense signaalafwijkingen intraduraal, meest waarschijnlijk subduraal gelokaliseerd.
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Diagnose van de casus op pagina 41
Acuut spinaal subduraal hematoom

Het acuut spinaal subduraal hematoom is zeldzaam. 
Er zijn enkele casus in de literatuur beschreven. Een 
spinaal subduraal hematoom heeft verschillende oor-
zaken, waaronder iatrogeen (na een lumbaalpunctie), 
trauma, als gevolg van gebruik van anticoagulantia, een 
onderliggende maligniteit of een arterioveneuze mal-
formatie.1 Tevens kan het ontstaan idiopathisch zijn.2 
De meeste spinale subdurale hematomen ontstaan tho-
racaal en bevinden zich op meerdere niveaus.3 Typisch 
in de anamnese is acuut ontstane hevige rugpijn met 
daarbij uitvalsverschijnselen op het corresponderende 
niveau. Deze uitvalsverschijnselen variëren van zeer 
geringe uitval, zoals bij deze patiënte, tot ernstige uit-
val met een complete paraplegie.3 De ontstaanswijze 
van het spinaal spontaan subduraal hematoom is niet 
goed begrepen en er bestaan verschillende hypothe-
sen. In het algemeen wordt gedacht dat het hematoom 
ontstaat doordat radiculomedullaire vaten scheuren 
in de subarachnoïdale ruimte na intra-abdominale 
of intrathoracale drukverhoging door bijvoorbeeld 
hoesten, inspanning of een klein trauma. Uiteindelijk 
breekt het hematoom door de dunne arachnoïdea in 
de subdurale ruimte. Deze hypothese wordt onder-
steund doordat veel patiënten met een spinaal sub- 
duraal hematoom klinische verschijnselen vertonen 
van een subarachnoïdale bloeding. De tweede hypo-
these veronderstelt dat de subdurale bloeding ontstaat 
uit de kleine, fragiele extra-arachnoïdale bloedvaten en 
vervolgens doorbreekt in de subarachnoïdale ruimte.2,3 

De diagnose acuut spinaal subduraal hematoom wordt 
gesteld met MRI. Een subdurale bloeding kan op MRI 
wisselende signaalintensiteiten tonen, afhankelijk van 
het stadium van de bloedafbraakproducten (zie Tabel 
1).2,4,5

Het patroon van hyperintens T1- en hypo-intens T2-
signaal, zoals in deze casus, past dan ook bij een bloe-
ding in een subacuut stadium (3 dagen tot 1 week). 
Vervolgens dient verder onderzoek gedaan te worden 
naar potentiële stollingsstoornissen. Magnetische reso-
nantie-angiografie (MRA) kan worden overwogen om 
een aneurysma of een arterioveneuze malformatie aan 
te tonen dan wel uit te sluiten. Bij onvoldoende kwali-
teit of twijfel over de uitslag kan een spinale angiogra-
fie worden verricht.2

Er zijn meerdere behandelingsopties: 1) een afwach-
tend beleid bij milde uitvalsverschijnselen en bij snelle 
verbetering, 2) decompressie van het hematoom in het 
geval van ernstige neurologische uitval of snelle pro-
gressie en 3) bij een uiterst dorsaal gelegen hematoom 
kan percutaan gedraineerd worden.3 De prognose is 
variabel. Het herstel is langdurig maar uiteindelijk 
herstelt de meerderheid goed.
Vanwege verbetering van de uitvalsverschijnselen werd 
bij de patiënte besloten tot een conservatief beleid. 
Een aanvullend vervaardigde MRA toonde geen afwij-
kende vaatstructuren en geen tekenen van arteriove-
neuze fisteling. Aangezien de positief en negatief voor-
spellende waarde van een MRA zeer hoog zijn voor 
het aantonen dan wel uitsluiten van een arteriove-
neuze malformatie of een arterioveneuze fistel, werd 
in deze casus afgezien van aanvullende angiografie.6 Er 
waren anamnestisch geen aanwijzingen voor een ver-
hoogde bloedingsdiathese. Trombocytopathieën zoals 
polycythemia vera en essentiële trombocythemie kun-
nen gerelateerd zijn aan het ontstaan van een spinaal 
subduraal hematoom.7,8 Daarom werd aanvullende 
serumdiagnostiek verricht naar hemoglobine, trom-
bocytengetal, International Normalized Ratio (INR), 
protrombinetijd en geactiveerde partiële tromboplas-
tinetijd. Er werden geen afwijkingen gevonden. De 
patiënte werd ingesteld op adequate pijnmedicatie. Bij 
controle na 8 weken waren er geen uitvalsverschijn-

Tabel 1. Signaalintensiteiten van een bloeding in verschillende stadia zoals deze gezien 
worden op T1- en T2-gewogen opnames op MRI

Stadium bloeding T1 T2

Hyperacuut (< 6 uur) Hypo-intens Hyperintens

Acuut (8-72 uur) Iso-/hypo-intens Hypo-intens

Vroeg subacuut (3 dagen - 1 week) Hyperintens Hypo-intens

Laat subacuut (1 week - maanden) Hyperintens Hyperintens

Chronisch (maanden - jaren) Hypo-intens Hypo-intens
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selen te objectiveren. Wel gaf de patiënte nog veel pijn 
aan in de rug waarvoor zij fentanyl kreeg. Een follow-
up MRI van de wervelkolom toonde vrijwel volledige 
resorptie van de bloeding.

Conclusie
Acuut ontstane rugpijn op basis van een idiopathisch 
spontaan spinaal subduraal hematoom met spontaan 
herstel van krachtsverlies en gevoelsstoornissen maar 
resterende pijnklachten in de rug.
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