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Samenvatting
Idiopathische intracraniële hypertensie is een diagnose per exclusionem en wordt geken-
merkt door een verhoogde intracraniële druk zonder onderliggende tumor of andere hersen-
aandoening en met normale liquorsamenstelling. De typische patiënt met idiopathische intra-
craniële hypertensie is een obese vrouw van vruchtbare leeftijd met hoofdpijn en papiloedeem. 
Het onderliggende pathofysiologische mechanisme is onbekend, maar een stoornis in de li-
quorafvloed lijkt het meest aannemelijk. Bij verdenking op een verhoogde intracraniële druk 
moet bij CT- of MRI-onderzoek zonder hersenverplaatsing een lumbaalpunctie plaatsvinden. 
Bij een verhoogde liquordruk kan de diagnose idiopathische intracraniële hypertensie gesteld 
worden indien secundaire oorzaken, zoals cerebraal veneuze sinustrombose of hypervitami-
nose A, zijn uitgesloten. Het beleid is enerzijds gericht op het behoud van de visus, anderzijds 
op behandeling van de symptomen (met name hoofdpijn en dubbelzien). Therapeutische 
opties zijn lumbaalpuncties, medicatie en soms liquordrainage (meestal door lumboperitone-
ale drainage). Soms kan na een periode van stabilisatie sprake zijn van secundaire achteruit-
gang, zodat langetermijncontrole zinvol kan zijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:47-54)
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Summary
Idiopathic intracranial hypertension is a diagnosis by exclusion, characterized by elevated 
intracranial pressure in the absence of an underlying tumor or other brain disease and nor-
mal cerebrospinal fluid findings. Typically a patient with idiopathic intracranial hypertension 
was an obese fertile-aged woman presented with headache and papilledema. The underly-
ing pathophysiological mechanism is unknown, but a disturbance in CSF-absorption is most 
likely. If raised intracranial pressure is suspected and CT  or MR do not show brain displace-
ment, lumbar puncture is needed. If cerebrospinal fluid pressure is elevated, the diagnosis 
IIH can be made after exclusion of secondary causes such as cerebral venous sinus trombo-
sis or hypervitaminosis A. Treatment is directed at prevention of visual loss and control of 
symptoms (especially headache and double vision). Therapeutic options include lumbar 
punctures, medication and sometimes surgical intervention (most often lumboperitoneal 
drainage). As secondary deterioration may occur after a period of stabilisation, long-term 
monitoring may be useful.

IEDER JAAR

KRIJGEN WERELDWIJD 3 MILJOEN MENSEN 
EEN CVA TEN GEVOLGE VAN 
ATRIUMFIBRILLEREN1-3

1,5 MILJOEN HIERVAN OVERLIJDEN 
BINNEN EEN JAAR1,3,4

1 MILJOEN HIERVAN ZIJN DIRECT 
NA DE CVA ERNSTIG HULPBEHOEVEND1,3
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stroke.pdf [2] Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB, Stroke 1991; 22:983-988 [3] Lin H-J et al., Stroke 1996; 27:1760-1764 [4] Marini C et al., Stroke 2005; 36:1115-119.
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Inleiding
Idiopathische intracraniële hypertensie (IIH) is een 
diagnose per exclusionem en wordt gekenmerkt door 
verhoogde intracraniële druk zonder onderliggende 
tumor of andere hersenaandoening en met normale 
liquorsamenstelling. In dit overzicht worden de be-
langrijkste klinische aspecten van dit ziektebeeld be-
sproken, inclusief de pathofysiologie en de differen-
tiaaldiagnostische en therapeutische overwegingen.

Definitie
De Duitse fysicus Quincke beschreef de eerste casus 
van IIH in 1893 onder de benaming ‘sereuze menin- 
gitis’. Nonne introduceerde de term ‘pseudotumor 
cerebri’ in 1904, met name omdat verhoogde intra-
craniële druk werd geassocieerd met hersentumoren. 
In 1955 werd de naamgeving gewijzigd in ‘benigne 
intracraniële hypertensie’, om zo een onderscheid te 
kunnen maken met de patiënten met intracraniële 
hypertensie ten gevolge van ernstige aandoeningen 
zoals maligniteiten. Omdat de aandoening, zeker 
op langere termijn, lang niet altijd benigne is, werd 
uiteindelijk in 1989 gekozen voor de term ‘idiopa-
thische intractraniële hypertensie’.1 De eerste diag-
nostische criteria werden in 1937 opgesteld door 
Dandy, gemodificeerd door Smith in 1985 en Fried-
man en Jacobson in 2002 (zie Tabel 1).2-4

Epidemiologie
Een typische IIH-patiënt is een obese vrouw van 
vruchtbare leeftijd. De incidentie van IIH bedraagt 
ongeveer 1 per 100.000, met name vrouwen van 20-
45 jaar, met een duidelijke correlatie met lichaamsge-
wicht (meer dan 10% overschrijding van het ideale 
lichaamsgewicht geeft bij vrouwen een ongeveer 13-
maal hogere kans op IIH).5 IIH kan ook bij kinde-
ren en ouderen voorkomen, maar met name in deze 
leeftijdscategorie is extra alertheid vereist of niet toch 
sprake is van een secundaire intracraniële hypertensie 
(IIH met een bekende oorzaak). Bij kinderen is er geen 
seksevoorkeur en ook geen relatie met het lichaamsge-
wicht. Er is geen bekende genetische oorzaak.6

Pathofysiologie
De pathofysiologie van IIH is onzeker. Een toege-
nomen liquorproductie is incidenteel beschreven bij 

een plexuspapilloom, maar geeft dan een ander kli-
nisch beeld (obstructiehydrocefalie, intraventricu-
laire bloeding).7 Er is geen bewijs dat een verhoogde 
liquorproductie een rol speelt bij IIH. Voor een 
verhoogd cerebraal bloedvolume bij IIH zijn geen 
aanwijzingen. Wel zijn er studies die een verhoogd 
watergehalte in de hersenen en het interstitium sug-
gereren, wat mogelijk wordt veroorzaakt door trans- 
ependymaal transport.8 
Diverse studies suggereren een afvloedbelemmering 
in het veneuze systeem, met name door een ver-
hoogde druk in de sinus sagittalis superior, al dan 
niet door obstructie of vernauwing van veneuze si-
nussen, zoals de sinus rectus of transversus.9-12 Ook 
zijn er aanwijzingen dat sprake kan zijn van insuf-
ficiënte kleppen van de vena jugularis. Hierdoor 
zou verhoogde intra-abdominale druk, bijvoorbeeld 
bij obesitas, gemakkelijker tot drukverhoging in 
het intracraniële veneuze systeem kunnen leiden.13 
Obesitas, een belangrijke risicofactor voor IIH, is 
gecorreleerd met een verhoogde centraal-veneuze 
druk. Andere onderzoekers menen dat (onontdekte) 
cerebraal veneuze trombose een belangrijke factor 
zou kunnen zijn voor verminderde absorptie dan 
wel verminderd liquortransport. In een deels retros-
pectieve studie werden meer hematologische afwij-
kingen, te weten antifosfolipidensyndroom, anti-
trombinedeficiëntie, trombocytose, polycytemie en 
een verhoogd fibrinogeengehalte, gevonden bij IIH-
patiënten in vergelijking met gezonde controles.14 
Deze bevinding kon in een andere prospectieve stu-
die bij 30 patiënten echter niet worden bevestigd.15 

Kliniek
Hoofdpijn is het meest voorkomende (68-98% in se-
ries) aanwezige symptoom van IIH, en kan gepaard 
gaan met misselijkheid of braken. Ofschoon op jon-
gere leeftijd vrijwel altijd aanwezig, lijkt hoofdpijn 
bij de oudere (>40 jaar) patiënt relatief minder fre-
quent voor te komen.16 De hoofdpijn is vaak diffuus, 
zeurend, stekend of kloppend, en kan bij een indi-
viduele patiënt geclassificeerd worden als migraine 
of spanningshoofdpijn. De hoofdpijn kan vererge-
ren bij ‘drukverhogende momenten’ zoals hoesten 
of persen. Vaak is ook sprake van nek-, schouder- of 
armpijn.6 Oorsuizen wordt relatief vaak gerappor-
teerd (64-87% in kleine series) en correleert moge-
lijk met de veneuze drukverandering rond de bulbus 
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venae jugularis.17 De verhoogde intracraniële druk 
leidt tot druk op de hersenzenuwen waarbij, naast 
de nervus opticus, de nervus abducens (horizon-
tale dubbelbeelden) het meest kwetsbaar is (rond 
20%). Dit in tegenstelling tot verhoogde intracrani-
ele druk met hersenverplaatsing, waarbij juist druk 
op de nervus oculomotorius (pupilverwijding, bij 
tevens dalend bewustzijn) een van de belangrijkste 
alarmsymptomen is. Bij IIH kunnen incidenteel 
ook de nervus trochlearis, oculomotorius en/of fa-
cialis betrokken zijn. 
Papiloedeem is karakteristiek voor IIH en is zeer 
vaak, maar niet altijd, aanwezig.18 Papiloedeem kan 
gepaard gaan met voorbijgaande visuele klachten 
(scotomen, wazig zien, vlekken) of tijdelijke visus-
daling van een of beide ogen. Langer bestaand pa-
piloedeem gaat doorgaans gepaard met visusverlies, 
beginnend in de periferie. Klinisch kan ook sprake 
zijn van een afferent pupildefect (bij asymmetrische 
opticusneuropathie). 
Patiënten met IIH kunnen zich ook presenteren op 
de Spoedeisende Hulp, meestal met hoofdpijn, waar-
bij aanvankelijk de diagnose nogal eens wordt ge-
mist. Vaker is dan sprake van atypische symptomen, 
zoals paresthesieën, pijn in de nek of rug, unilaterale 
hoofdpijn, draaiduizeligheid of nystagmus. Zeker als 
papiloedeem afwezig is of niet wordt gezien, kan de 
diagnose gemist worden.19 Het is bij hoofdpijn van 
onbegrepen origine en normale papillen in fundo te 
overwegen een lumbaalpunctie te verrichten, waarbij 
naast de verhoogde liquordruk ook de afname van 
symptomen en/of verschijnselen na liquorafname 
behulpzaam kan zijn bij het stellen van de diagnose.
Er lijkt sprake van een sekseverschil. Bij mannen 
lijkt hoofdpijn bij presentatie relatief minder vaak 
op de voorgrond te staan (55% versus 75% vrou-
wen). Zij presenteren zich echter wel met significant 
meer visusklachten (35% versus 20%). Bij mannen 
is ook significant vaker sprake van een slaapapneu-
syndroom (in series 24 versus 4%). Het relatieve ri-
sico op ernstig visusverlies is bij mannen, in vergelij-
king met vrouwen, ruim tweemaal hoger.20

Een deel van de patiënten kan zich presenteren, al 
dan niet via de oogarts, met een onscherpe papil of 
papillen in fundo. In de klinische praktijk is het voor 
de neuroloog soms lastig echt papiloedeem te onder-
scheiden van pseudopapiloedeem (zie Figuur 2 en 3 
op pagina 51 en Figuur 4 op pagina 52). Een dru-
senpapil wordt veroorzaakt door calciumdeposities 

in de papil, en kan soms een beeld geven gelijkend 
op papiloedeem. Meestal is een drusenpapil asymp-
tomatisch, maar visusverlies of vasculaire compli-
caties (anterieure ischemische opticusneuropathie, 
AION) zijn mogelijk.21 Bij ‘echt papiloedeem’ is het 
van belang onderscheid te maken tussen papiloe-
deem door een verhoogde intracraniële druk ener-
zijds en een gezwollen papil door andere oorzaken 
anderzijds. In de praktijk is het alleen op grond van 
de papil bij fundoscopie niet goed uit te maken of 
sprake is van papiloedeem door verhoogde intracra-
niële druk, of door andere oorzaken (met name neu-
ritis optica en AION). Papiloedeem door verhoogde 
druk is meestal dubbelzijdig; een gezwollen papil 
bij neuritis optica en AION is veelal enkelzijdig. 
Andere diagnostische hulpmiddelen zijn de snel-
heid en ernst van het visusverlies (bij papiloedeem 
als gevolg van verhoogde druk langzaam en laat, bij 
neuritis optica relatief snel en tamelijk ernstig, bij 
AION acuut en ernstig) en de bijkomende klinische 
verschijnselen (andere tekenen van verhoogde intra-
craniële druk).22

Diagnostiek
De diagnose wordt gesteld op basis van de anamne-
se, en algemeen, neurologisch en aanvullend onder-
zoek. IIH betreft altijd een diagnose per exlusionem 
(zie Figuur 1 op pagina 50). Patiënten kunnen zich 
presenteren met een beeld klinisch verdacht voor 
verhoogde intracraniële druk (met name hoofdpijn 
en/of dubbelzien en/of papiloedeem met of zonder 
visusklachten) Bij een dergelijke klinische presenta-
tie moet allereerst beeldvorming worden verricht om 

Tabel 1. Diagnostische criteria voor 
idiopathische intracraniële hypertensie 
(naar Friedman en Jacobson 2002).4

1 Symptomen en/of verschijnselen zijn alleen 

het gevolg van gegeneraliseerde intracraniële 

hypertensie of papiloedeem

2 Verhoogde liquordruk gemeten in zijligging 

(>25 cm H
2O)

3 Normale liquorsamenstelling

4 Geen structurele afwijkingen op CT, MRI, 

MR-venografie

5 Geen andere onderliggende oorzaak van de 

verhoogde liquordruk
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Figuur 1. Stroomdiagram voor de diagnostiek bij verdenking op verhoogde intracraniële druk. Dit stroomdiagram geeft een 

algemene richtlijn en kan niet op zichzelf staan. Voor nuancering wordt verwezen naar de tekst.
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een structurele afwijking uit te sluiten. Op de CT 
(of MRI) van de hersenen kan worden vastgesteld 
of er sprake is van hersenverplaatsing. In dat geval 
is er een contra-indicatie voor een lumbaalpunctie 
(wat kan leiden tot verdere verplaatsing en inklem-
ming). Indien er geen sprake is van hersenverplaat-
sing op CT of MRI is er geen contra-indicatie voor 
een lumbaalpunctie, ook niet bij onscherpe papil-
len als mogelijk teken van liquordrukverhoging. Bij 
onscherpe papillen en een normale CT is een lum-
baalpunctie zelfs noodzakelijk voor de differenti-
aaldiagnose.23 Een normale CT sluit een verhoogde 
liquordruk allerminst uit, en is bij IIH eerder regel 
dan uitzondering. 
Bij een klinische verdenking en normale beeldvor-
ming is de lumbaalpunctie niet alleen diagnostisch, 
maar bij IIH ook therapeutisch. De lumbaalpunctie 
moet vanzelfsprekend liggend worden verricht, en 
er mag vóór de drukmeting geen liquor weglopen. 
Behalve een verhoogde liquordruk (>25 cm H2O) 
is de liquorsamenstelling in principe normaal. Me-
ningitis moet natuurlijk worden uitgesloten, omdat 
ook hierbij een verhoogde liquordruk mogelijk is. 
Incidenteel is er sprake van een normale liquordruk; 
bij sterke klinische verdenking kan langdurigere 
monitoring worden overwogen via een drukkathe-
ter. Anderzijds zou bij asymptomatische adipeuze 
vrouwen vaak (tot meer dan 40%) sprake zijn van 
een openingsdruk >25 cm H2O.24 Overigens kan 
het effect van de liquorafname op de klachten, met 
name de hoofdpijn, ook een diagnostische aanwij-
zing geven. Het meten van de intra-oculaire druk is 

niet bijdragend; er blijkt geen correlatie te bestaan 
tussen intra-oculaire druk en liquordruk.25

Indien er sprake is van verhoogde liquordruk, 
moet met name sinustrombose altijd worden uit-
gesloten met MRI. MRI-onderzoek toont ook vaak 
een ‘empty sella’.26 Bij een aangetoonde verhoogde  
liquordruk zonder structurele afwijkingen in cere-
bro moet een aantal andere oorzaken worden uit-
gesloten (secundaire intracraniële hypertensie).6,27 
Er lijkt een overtuigende associatie met vitamine 
A (en derivaten) te zijn, waarbij zowel een vitamine 
A-deficiëntie als hypervitaminose A geassocieerd is 
met IIH. Vitamine A beïnvloedt de structuur van de 
arachnoïdale villi. Bij patiënten met IIH is een sig-
nificant hogere vitamine A-concentratie aanwezig 
in de liquor (en niet in het serum).28 Tetracyclinen 
worden ook geassocieerd met IIH, maar een over-
tuigende relatie is nooit aangetoond. Geen andere 
medicatie is bewezen geassocieerd met IIH. Ook het 
gebruik van orale contraceptie is niet significant ho-
ger bij patiënten met IIH; hogere incidentie in vroe-
gere series zou kunnen samenhangen met een hoger 
risico op sinustrombose (met een beeld gelijkend op 
IIH) bij pilgebruik.5 
Een aantal systeemziekten is geassocieerd met IIH, 
zoals systemische lupus erythematodes, malignitei-
ten, anemie, ziekte van Addison, hyper- en hypo-
thyreoïdie en uremie. De relatie met uremie lijkt 
het sterkst, ofschoon uremie op zichzelf ook kan 
leiden tot hypervitaminose A en opticusneuropa-
thie (zonder papiloedeem). Cerebraal veneuze si-
nustrombose kan een klinisch beeld geven van IIH, 

Figuur 3. Drusenpapil.Figuur 2. Normale papil (en fundoscopie).
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en moet derhalve altijd worden uitgesloten middels 
MRI (MRA)-onderzoek.29 De veneuze druk kan 
ook worden verhoogd door andere afwijkingen in 
het veneuze systeem, zoals een durale arterioveneuze 
fistel, caroticocaverneuze fistel, vena jugularistrom-
bose of lokale compressie door bijvoorbeeld een me-
ningeoom. Zwangerschap als risicofactor voor IIH 
is niet bewezen. Een onregelmatige menstruatie lijkt 
wel frequenter bij IIH voor te komen, maar kan ook 
geassocieerd zijn met obesitas.

Therapie
De behandeling van IIH is enerzijds gericht op pre-
ventie van visusverlies, anderzijds op behandeling 
van symptomen (hoofdpijn en dubbelzien). Na een 
lumbaalpunctie met ruime liquorafname is vaak 
sprake van spontaan herstel van de klachten en de 
liquordruk. Het is raadzaam om snel (één tot maxi-
maal enkele dagen) na de eerste lumbaalpunctie, 
opnieuw een punctie te verrichten. Bij persisterende 
hoge druk zonder gezichtsvelduitval of visusverlies 
zouden deze puncties om de paar dagen herhaald 
kunnen worden op geleide van de liquordruk en de 
klachten. Tevens kan gestart worden met medica-
menteuze therapie (zie verder). Bij onvoldoende re-
sultaat, en zeker bij gezichtsvelduitval of visusver-
lies moet agressievere therapie worden overwogen, 
waarbij lumboperitoneale drainage de behandeling 
van eerste keuze lijkt. Er zijn overigens geen gecon-
troleerde onderzoeken naar de beste behandeling.30

Acetazolamide (dosering 2 dd 500 mg) zou moge-
lijk een vermindering van de liquorproductie geven 
(geschat bij 6-57%). Een gerandomiseerde studie 
suggereert dat topiramaat even effectief zou zijn als 
acetazolamide, waarbij ook gewichtsreductie door 
topiramaat mogelijk een rol speelt.31

Gewichtsreductie is waarschijnlijk zinvol, ofschoon 
ook hier goede studies ontbreken.32 Opvallend goe-
de resultaten zijn beschreven van maagverkleinings-
operaties bij obesitas, waarbij in de Verenigde Staten 
in 2002 maar liefst 200 patiënten met IIH een der-
gelijke ingreep ondergingen (op een totaal van 1.370 
patiënten met IIH).33

Indien medicamenteuze therapie en herhaalde 
lumbaalpuncties niet tot verbetering leiden, moet 
een neurochirurgische ingreep worden overwogen. 
Hierbij moet het risico van de ingreep worden af-
gezet tegen het risico van irreversibel visusverlies 
bij te lang uitstellen. Met name in de jaren 80 en 
90 van de vorige eeuw leek opticusfenestratie een 
elegante, en relatief weinig invasieve, ingreep. Er 
wordt een incisie gemaakt in het schede van de ner-
vus opticus achter het oog, waardoor de oogzenuw 
beschermd zou worden tegen de hoge liquordruk. 
De invloed op de systemische hoge druk lijkt min-
der groot. Inmiddels is er meer terughoudendheid 
om deze ingreep uit te voeren, blijkt het percentage 
complicaties hoger (in series tot 40%, met 2% kans 
op totale blindheid van het geopereerde oog) en is 
een enkele ingreep vaak onvoldoende effectief.34,35 
Derhalve lijkt deze ingreep een optie bij falen van 
andere behandelingen.
Lumboperitoneale shunting lijkt de invasieve thera-
pie van eerste keuze. Ook deze ingreep is niet zon-
der complicaties, waarbij bij een groot deel van de 
patiënten (tot 50% in verschillende series) drainre-
visie noodzakelijk blijft. De belangrijkste oorzaken 
van drainrevisie zijn obstructie en infectie. Het al-
ternatief, ventriculoperitoneale of cardiale shunting, 
is in eerste instantie minder aantrekkelijk (meer in-
vasief), maar er lijkt minder kans op draindisfunc-
tie en revisie.36 Zeker met de nieuwe stereotactische 
ontwikkelingen lijkt er nog een plaats voor ventri-
culoperitoneale drainage.37 Al met al is drainage in 
handen van een ervaren neurochirurg effectief bij 
alle klachten en symptomen van IIH, en vaak visus-
reddend.38 Met name het risico op visusverlies, het-
geen altijd voorkomen moet worden, moet worden 
afgezet tegen de risico’s van de ingreep.

Figuur 4. Papiloedeem. 
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Stenting van veneuze sinussen, bij vastgestelde ste-
nosen, wordt gerapporteerd, maar is allerminst be-
wezen, en moet op dit moment beschouwd worden 
als experimenteel. Recentelijk werd bij een serie van 
10 opeenvolgende patiënten met refractaire idiopa-
thische hypertensie obstructie vastgesteld van de si-
nus lateralis. Na stenten van de veneuze sinus was 
bij 6 patiënten sprake van volledig herstel, bij 2 van 
gedeeltelijk herstel, en bij 2 patiënten bleef het kli-
nisch beeld onveranderd.12 
Bij acute fulminante IIH, met visusverlies binnen 
4 weken na het ontstaan van de klachten, bleek bij 
een serie van 16 patiënten ondanks acetazolamide 
en chirurgie (verricht mediaan 3 dagen na presen-
tatie; opticusfenestratie of shunting) bij allen sprake 
van blijvend gestoorde gezichtsvelden; de helft bleef 
zelfs blind.39

Beloop
Het is niet exact bekend welk percentage patiënten 
met IIH spontane verbetering heeft van de klachten. 
Het geschatte percentage significant visusverlies op 
langere termijn bedraagt 10-25%. Het is van groot 
belang in het acute stadium regelmatig de visus 
(scherpte) te controleren. Gezichtsveldonderzoek 
aan bed naar de methode van Donders is weinig 
sensitief en op zichzelf onvoldoende. In een cohort 
van 50 patiënten met IIH bleek bij 22% sprake van 
visusverlies en 32% had afwijkende gezichtsvelden 
bij confrontatie; 92% bleek echter een afwijkend 
gezichtsveld te hebben bij kwantitatieve gezichts-

veldmeting.40 Opvallend is dat ook na een periode 
van relatieve stabiliteit toch sprake kan zijn van se-
cundaire achteruitgang, tot meer dan 10 jaar na de 
oorspronkelijke presentatie. Langetermijncontrole is 
derhalve wellicht zinvol.6,41

Conclusie
Idiopathische intracraniële hypertensie is geen be-
nigne aandoening, en een diagnose per exclusionem. 
De onzekerheid en de vertraging in het stellen van 
de diagnose wordt vaak mede veroorzaakt door de 
onzekerheid over het te voeren beleid bij een patiënt 
met papiloedeem en/of het gebrek aan kennis om 
fundoscopie te verrichten of te interpreteren. Het 
beleid moet vooral gericht zijn op visusbehoud, door 
lumbaalpuncties of bij persisterende klachten door 
liquordrainage, waarbij op dit moment de voorkeur 
lijkt uit te gaan naar lumboperitoneale drainage.

Dankwoord
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Ziekenhuis voor Figuren 2 tot en met 4.
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