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Uw diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2008;109:43-4)  

Ziektegeschiedenis
Een 53-jarige patiënte presenteerde zich bij de oog-
arts met een verminderde visus sinds ongeveer 3
maanden. Deze stelde vast dat er sprake was van een
visus van 1/60 en een vertraagde VEP beiderzijds.
De neuroloog werd in consult gevraagd met de
vraagstelling of er sprake kon zijn van demyelinisatie.
Tijdens oriënterend neurologisch onderzoek waren
er geen aanwijzingen voor cognitieve stoornissen.
Onderzoek van de hersenzenuwen gaf naast de
gestoorde visus geen andere afwijkingen. Wel had ze
een diffuse spierzwakte (MRC graad 4) van alle
ledematen, waarbij opgemerkt moet worden dat zij
moeilijk te motiveren was om maximaal aan te

spannen mede doordat ze een allodynie had van de
voeten, onderbenen en handen. De vibratiezin was
links tot en met de knie afwezig, rechts tot de knie.
Bewegingszin aan voeten en handen was licht
verminderd. De reflexen waren symmetrisch zeer
levendig, de voetzoolreflex was beiderzijds indifferent.
De top-neusproef en de hiel-knieproef waren beider-
zijds atactisch, waarbij de tests beter uitgevoerd
werden met open ogen.
De patiënte was inmiddels opgenomen op de afdeling
Psychiatrie in verband met angst en stemmingsstoor-
nissen, die ontstaan waren na het overlijden van haar
echtgenoot, ongeveer anderhalf jaar geleden. Ze had
sindsdien een dieet gehouden bestaande uit wit brood
zonder korst, aardappels en koekjes. Ze gaf aan van
andere voedingsmiddelen misselijk te worden. Als
gevolg van dit dieet was ze 15 kg afgevallen en woog
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Figuur 1. Figuur 2.
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nog maar 35 kg. Haar mictie was ongestoord. De
anamnese was niet verdacht voor sexueel overdraag-
bare aandoeningen.
Een MRI (T2-gewogen opnames) van het myelum
toonde op cervicaal en thoracaal niveau een twee-
zijdige, symmetrische, hyperintense afwijking van
de achterstrengen (zie Figuur 1en 2, pagina 45). Een

MRI van de hersenen toonde enkele aspecifieke 
wittestof-afwijkingen.

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

Diagnose: Bij deze patiënte is sprake van een vitamine B12- en foliumzuurdeficiëntie veroorzaakt door een zeer
beperkt dieet. Haar vitamine B12-spiegel was bij de huisarts 130 pmol/l (normaalwaarde 150-700 pmol/l),
waarvoor via de huisarts reeds substitutie had plaatsgevonden. Haar foliumzuurspiegel was 8,5 nmol/l (normaal-
waarde 10-39 nmol/l), haar Hb was 8,8 mmol/l en haar MCV 98 fl.
Op grond van enkel de MRI-afwijkingen zou eventueel ook gedacht kunnen worden aan neurosyfilis. De diagnose
multipele sclerose is erg onwaarschijnlijk, aangezien de hyperintense afwijking symmetrisch de complete achterstrengen
op cervicaal en thoracaal niveau betreft, zonder dat er sprake is van een vlekkig patroon en zonder verdere betrokken-
heid van het myelum of cerebrum.
De eerste symptomen van een vitamine B12- en foliumzuurdeficiëntie bestaan uit algehele zwakte en paraes-
thesieën.1,2 In tweede instantie komen er verschijnselen bij van een verminderde gnostische sensibiliteit en piramide-
baanverschijnselen, waardoor de kliniek ook wel wordt geduid als een gecombineerde strengaandoening. Verdere
verschijnselen zijn ataxie, opticus neuropathie, depressieve klachten en veranderingen in cognitie. De neurologische
verschijnselen zijn ernstiger bij patiënten zonder anemie, evenals in deze casus.2

De behandeling bestaat uit substitutie, waarbij wordt geadviseerd om iedere week 1.000 µg hydroxycobalamine
i.m. toe te dienen, gedurende 3 maanden. De neurologische verschijnselen kunnen verergeren als alleen foliumzuur
wordt gesuppleerd.2 Als binnen enkele weken na het ontstaan van de eerste klachten begonnen wordt met substitutie,
dan zijn de verschijnselen voor een groot deel reversibel. Ongeveer 10% van de patiënten houdt matige tot ernstige
uitvalsverschijnselen. 
Bij deze casus vond enige subjectieve verbetering van de klachten plaats na het starten van de suppletie. Helaas
overleed ze echter enkele weken later aan een pulmonale aandoening, die niet direct gerelateerd was aan haar vitamine
B12-deficiëntie.
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