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Uw Diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2009;110:58-9)

Ziektegeschiedenis
Een 41-jarige vrouw was opgenomen op de afdeling 
Chirurgie in verband met een geïsoleerde tibiafrac-
tuur rechts die het gevolg was van een directe trap 
van een paard. De patiënte was hierbij niet ten val 
gekomen. Bij opname was de patiënte helder en 
alert. De fractuur werd binnen 12 uur na opname 
onder algehele narcose gerepositioneerd en gestabi-
liseerd. Na 3 dagen ontstond echter een wisselende, 
lichte verwardheid, wat de reden was dat de neuro-
loog geconsulteerd werd. 
Bij neurologisch onderzoek was de patiënte gedes-

oriënteerd in tijd en plaats en had een temperatuur 
van 37º C. Zij had een tensie van 150/85 mmHg en 
een pols van 90/min. Zij was wat benauwd, maar 
auscultatie over de longen was niet afwijkend. Zij was 
niet nekstijf en er waren geen afwijkingen aan de 
hersenzenuwen. Verder werden fijne motoriekstoor-
nissen rechts gevonden en coördinatiestoornissen, 
rechts meer dan links. De reflexen waren symmetrisch 
normaal met aan beide zijden een voetzoolreflex vol-
gens Babinski. Petechieën op de huid waren afwezig. 
De MRI-scan toonde op de T2-gewogen beelden (zie 
Figuur 1) multiple wittestofafwijkingen in beide 
hemisferen en cerebellair. De gradiëntechobeelden 
(zie Figuur 2) toonden in deze gebieden diffuus ver-
spreide multiple susceptibiliteitsartefacten.
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Figuur 1. T2-gewogen opname van het brein toont multiple 

wittestofveranderingen in beide hemisferen.

Figuur 2. T2-gewogen gradiëntecho-opname (gevoelig voor 

verstoringen in het magnetisch veld) toont multiple suscep-

tibiliteitsartefacten verspreid over het gehele cerebrum. 
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Kunt u met deze gegevens een 
diagnose stellen?
De juiste diagnose vindt u onderaan deze pagina.
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Diagnose: Vetemboliesyndroom. Het vetemboliesyndroom treedt meestal op na fracturen van lange pijpbeenderen van het 
been. Vaak is sprake van een latente periode van minstens 6-12 uur na een trauma. Het syndroom kent 3 hoofdsymptomen: 
1. ademhalingsproblemen (respiratoire insufficiëntie);
2. cerebrale verschijnselen (hoofdpijn, onrust, verwardheid, insulten, encephalopathie en/of coma); 
3. petechieën (op de huid van de romp, de slijmvliezen van mond en de conjunctivae).
De diagnose wordt gesteld bij aanwezigheid van 2 van de 3 hoofdsymptomen. Cerebrale laesies zijn op een CT-scan 
van het cerebrum meestal niet zichtbaar, zodat het maken van een MRI-opname van het cerebrum wordt geadviseerd. 
Meestal worden op T2-gewogen opnames hyperintense laesies gezien. In onze casus was daarnaast sprake van multiple 
susceptibiliteitsartefacten op de gradiëntecho-opnamen, passend bij kleine puntbloedingen. Deze kleine puntbloedingen 
worden bij histopathologisch onderzoek beschreven, maar hoeven niet altijd te leiden tot zichtbare susceptibiliteits-
artefacten op de MRI-beelden. 

De differentiaaldiagnose met diffuus axonaal letsel kan lastig zijn, maar in deze casus was anamnestisch geen enkele 
sprake van een trauma van het hoofd.
De pathogenese van het vetemboliesyndroom is niet bekend; wel zijn er mechanische en biochemische hypothesen.1,2 
Volgens de mechanische hypothese ontstaat het syndroom doordat vetembolieën tijdens het trauma in de veneuze 
circulatie worden gestuwd en via de longen of via een rechts-linksshunt in de arteriële circulatie terechtkomen. De 
biochemische hypothese gaat ervanuit dat vet onder invloed van lipase omgezet wordt in vrije vetzuren, die vervolgens 
in verschillende weefsels een ontstekingsreactie veroorzaken. Werkzame therapieën zijn niet bekend. Preventieve 
maatregelen, zoals een snelle fixatie en stabilisatie van de fractuur, zijn wel van belang. Onze patiënte liet, zonder dat 
een behandeling noodzakelijk was, in een tijdsbestek van 2 dagen een snelle verbetering zien. Bij poliklinische controle 6 
weken later waren de symptomen nagenoeg volledig verdwenen, met uitzondering van lichte geheugenklachten. Deze 
waren 4 maanden na het ongeval eveneens verdwenen. Vanwege het volledig herstel van het klinisch beeld werd geen 
controle MRI verricht.
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