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Ziektegeschiedenis
Een 38-jarige Nederlandse vrouw presenteerde zich 
op de Spoedeisende Hulp (SEH) in verband met een 
sinds 1 week bestaand progressief veranderd loop-
patroon en met sinds 1 dag onduidelijk spreken 
en moeite met het vinden van woorden. De voor-
geschiedenis vermeldde recidiverende panuveïtis en 
vitritis met verhoogde angiotensineconverterend en-
zym (ACE)-serumwaarden. De oogarts stelde de di-
agnose ‘oculaire sarcoïdose’. Een maand eerder was 
de patiënte opgenomen geweest op de afdeling Neu-
rologie in verband met sensibele stoornissen links in 
het gelaat, motore afasie en atactische gang met op 
de MRI multipele cerebrale wittestofafwijkingen. 
Onder de waarschijnlijkheidsdiagnose ‘neurosarco-
idose’ werd de patiënte behandeld met methylpred-
nisolon 1.000 mg intraveneus gedurende 3 dagen 
met een vrijwel volledig herstel. 

Bij neurologisch onderzoek op de SEH was sprake 
van een gemengde afasie, slappe dysartrie, hypesthe-
sie in de tweede en derde tak van de nervus trige-
minus links, perifere facialisparese links, ataxie van 
de linkerarm meer dan de rechterarm, symmetrisch 
levendige reflexen en een plantaire voetzoolreflex 
links en indifferente voetzoolreflex rechts. Het loop-
patroon was atactisch. 
Concluderend was er sprake van een snel progressief 
neurologisch ziektebeeld met multipele centraalze-
nuwstelsellokalisaties, zowel supra- als infratentori-
eel met betrokkenheid van de nervus trigeminus en 
nervus facialis links. De patiënte werd opgenomen 
voor nadere diagnostiek en behandeling. Hieronder 
vind u enkele MRI-beelden. 

Kunt u met deze gegevens een 
diagnose stellen?
De juiste diagnose vindt u op de volgende pagina.
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Diagnose
De MRI-scan van cerebrum en myelum laten uitgebreide en progressieve witte- en grijzestoflaesies zien met 
enkele typische kenmerken:
1. Ovoïde vorm, periventriculaire, juxtacorticale lokalisatie (zie Figuur 1A);
2. Lokalisaties infra- en supratentorieel, inclusief myelum (zie Figuur 1B en C);
3. Gesloten ring- en hoefijzervormige contrastaankleuring van multipele grote laesies tegelijkertijd (zie Fi-

guur 1D);
4. Aankleuring van leptomeningen rondom de hersenstam en bilateraal van het Ganglion van Gasser (zie 

Figuur 1E en F);
5. Uitgebreide afwijkingen van het corpus callosum (zie Figuur 1G);
6. Contrastaankleuring van de cauda-equinavezels (zie Figuur 1H).

Aanvullend uitgebreide laboratoriumdiagnostiek toonde een volledig normaal bloedbeeld met negatieve 
virologische en Borrelia-serologie. Een mantouxtest was negatief, ANA zwak positief, ANCA en ACE ne-
gatief. TSH en vrij T4 waren normaal. Liquoranalyse toonde 4 leukocyten/µl, totaal eiwit 1.320 mg/l, 
glucose 2,9 mmol/l, lactaat 2.138 µmol/l en 4 unieke oligoklonale banden. Liquorkweek en serologie waren 
negatief. De cardioloog, reumatoloog, oogarts en longarts vonden geen aanwijzingen voor een endocarditis, 
vasculitis of sarcoïdose.
Met de differentiaaldiagnose ‘tumefactive multiple sclerose’ (MS) en neurosarcoïdose is besloten tot het ver-
richten van een stereotactisch biopt rechts frontaal. Histologisch onderzoek toont een scherp begrensde laesie 
gekenmerkt door een bijna volledig verlies van de myeline rondom de axonen in de witte stof (zie Figuur 
2D op pagina 86), plaatselijk overgrijpend op de onderste lagen van de cortex (zie Figuur 2A op pagina 86). 
Hierbij zijn er talrijke CD68-positieve macrofagen (zie Figuur 2C op pagina 86) met intracellulaire myeline 
debris tussen ten dele nog bewaarde axonen en reactieve gezwollen astrocyten. Daarnaast is er een mouwvor-
mig perivasculair, lymfocytair infiltraat met zowel B-lymfocyten als T4- en T8-lymfocyten (zie Figuur 2B op 
pagina 86). Granulomen of tekenen van vasculitis worden niet gezien. 
Conclusie: actieve inflammatie met uitgesproken demyelinisatie passend bij ‘tumefactive’ MS. 
De patiënte werd opnieuw met methylprednisolon behandeld; nu echter zonder enig effect. Vervolgens werd 
gestart met plasmaferese en een onderhoudsbehandeling mitoxantron. In de weken erna trad een vrijwel 
volledig herstel op.
‘Tumefactive’ MS komt voor bij 1-2 op de 1.000 MS-patiënten. Het MRI-beeld wordt gekenmerkt door 
laesies >2 cm, die vaak ringvormig of hoefijzervormig aankleuren. De symptomen zijn bij eerste presentatie 
meestal passend bij multipele centraalzenuwstelsellokalisaties en zijn met name motorisch (50%), cognitief 
(43%), sensibel (36%), cerebellair (31%) of bulbair (24%) van aard. Cognitieve stoornissen staan vaak op de 
voorgrond, variërend van een encefalopathie tot hogere corticale functiestoornissen. De grijze stof is relatief 
vaak betrokken,wat zich uit in afasie (17%), apraxie (4%) of corticale blindheid (10%).1 Ook kunnen perifere 
en hersenzenuwen aangedaan zijn.2,3 Leptomeningeale aankleuring zoals in deze casus, is echter niet eerder 
beschreven.1,4 De langetermijnprognose van tumefactive MS is mogelijk iets gunstiger dan die van ‘relapsing 
remitting MS’ zonder tumefactive laesies.1 Gezien het relatief vaak monofasische beloop van deze aandoening 
is gesuggereerd dat het een intermediaire entiteit betreft tussen MS en ‘acute disseminated encephalomyelitis’ 
(ADEM), hoewel wellicht beter gesproken kan worden van een aandoening binnen een spectrum van inflam-
matoire demyeliniserende ziekten.5

Figuur 1. A. FLAIR-opname: periventriculaire, subcorticale en juxtacorticale hyperintensiteiten. B. T2-gewogen MRI-opna-

me: hyperintense signalen supra- en infratentorieel. C. T1-gewogen MRI-opname met gadolineum: aankleurende hyperin-

tense signalen verspreid in het myelum. D. T1-gewogen MRI-opname met gadolineum: gesloten ring- en hoefijzervormige 

aankleuring. E. T1-gewogen MRI-opname ter vergelijk met F. T1-gewogen MRI-opname met gadolineum: aankleuring 

bilateraal Ganglion van Gasser en leptomeningen rondom de stam. G. T2-gewogen MRI-opname: ‘Dawson’s fingers’. H. 

T1-gewogen MRI-opname met gadolineum: aankleuring cauda-equinavezels.
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Figuur 2. Histologie. A. Witte en grijze stof, rechts frontaal. De stippellijn geeft de scheiding tussen witte stof (W) en cortex 

(C) aan. Er is een lymfocytair infiltraat zichtbaar in zowel de witte als de grijze stof. B. Hematoxyline-eosinekleuring, witte 

stof. Perivasculair lymfocytair infiltraat. C. CD68-kleuring, witte stof. Alle macrofagen zijn bruin gekleurd. D. LuxolFastBlue-

HE-kleuring, witte stof. Myeline is blauw gekleurd. Er ontbreekt myeline rondom de astrocyten. De macrofagen bevatten 

myelinedebris. L=lymfocyten, A=astrocyten, M=macrofagen.


