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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 30-jarige vrouw presenteerde zich op de Spoedeisende 
Hulp vanwege hoofdpijn, misselijkheid en braken. Zij was 
ruim een week geleden bevallen en was tevoren gezond. Zij 
was ’s nachts plots wakker geworden met hevige hoofdpijn 
door het hele hoofd, NRS 7, later gevolgd door misselijk-
heid en braken. Er waren geen visusklachten. Wel had zij 
al een paar dagen last van pijn in de bovenbuik rechts en 
een lichte hoofdpijn. Bij onderzoek werd een hoge bloed-
druk gemeten, 200/110 mmHg. Koorts en meningeale 
prikkelingsverschijnselen ontbraken en het neurologisch 
onderzoek inclusief fundoscopie was normaal. Tijdens de 
zwangerschap zou zij af en toe ook "hoge bloeddruk" 
hebben gehad, de waarden waren echter niet bekend. 
Gezien de recente bevalling werd door de gynaecoloog 
gedacht aan een HELLP-syndroom (‘Hemolysis, Elevated 
Liver enzymes, Low Platelets’) dan wel pre-eclampsie. Er 
werd gestart met profylactisch magnesiumsulfaat intrave-

neus 1 g/uur in afwachting van de uitslagen van bloed- en 
urineonderzoek, ter preventie van tonisch-clonische aan-
vallen. Door de geconsulteerde neuroloog werd tevens 
cerebrale veneuze sinustrombose overwogen. Een CT van 
de hersenen werd aangevraagd, gecombineerd met een 
CT-venografie (CTV). Bloedonderzoek toonde intussen 
een normaal hemoglobinegehalte (8,0 mmol/l) en trombo-
cytenaantal (243 x 109/l). Nierfunctie, lactaatdehydroge-
nase (LDH), bilirubine en stolling waren normaal, de 
transaminasen waren licht verhoogd, maar minder dan 
tweemaal de bovengrens van de normaalwaarde. Een 
portie urine bevatte 0,17 g/l eiwit, de eiwit/kreatinine-uri-
neratio was 104,29 (< 10 mg/mmol). Naar aanleiding van 
deze uitslagen werd gestart met nicardipine intraveneus 2 
mg/uur met de werkdiagnose pre-eclampsie. CTV toonde 
geen sinustrombose. De blanco CT-scan (zie Figuur 1) was 
wel afwijkend.

WAT IS UW DIAGNOSE?
De juiste diagnose vindt u op pagina 151.

Uw diagnose?
D.E de Waard1, mw. K.H. Hanny1, mw. A.H.C.M.L. Schreuder2
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Figuur 1. Blanco CT van de hersenen met subarachnoïdaal bloed links frontaal (A,B,C,D) en discreet ook rechts frontaal (B,D), 

subarachnoïdaal bloed in de fissuur van Sylvius (A,B), parenchymateuze bloedingscomponent links frontaal (C). 
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DIAGNOSE VAN DE CASUS OP PAGINA 145

PRE-ECLAMPSIE MET REVERSIBEL 
CEREBRAAL VASOCONSTRICTIE-
SYNDROOM (RCVS)
Na het starten van nicardipine intraveneus 2 mg/uur daalde 
de bloeddruk snel tot onder 130/85 mmHg. Hierop verbe-
terde de hoofdpijn naar een NRS 2. De bandvormige pijn in 
de bovenbuik was de volgende dag verdwenen. De hoofdpijn 
nam in de daaropvolgende dagen nog regelmatig acuut fors 
toe, vooral als de systolische bloeddruk > 135 mmHg 
kwam. Hiervoor gebruikte de  patiënte tramadol 50 mg drie-
maal daags zo nodig. Regelmatige controles van het bloed-
beeld, de nier- en leverfuncties, stolling en urine bleven nor-
maal of normaliseerden tijdens opname. Er werd enkele 
dagen later nog een MRI/MR-angiografie van de hersenen 
vervaardigd. Deze toonde het bekende subarachnoïdale 
bloed in de fissuur van Sylvius links, en links meer dan 
rechts frontaal met tevens parenchymateus bloed links, ver-
gelijkbaar met de CT-scan. Er werd geen vasogeen oedeem 
gezien, zoals te verwachten bij een posterieur reversibel leu-
ko-encefalopathiesyndroom (PRES), en geen aneurysma of 
arterioveneuze malformatie. Na het normaliseren van de 
bloeddruk en de eiwit/kreatinine-urineratio werd het mag-
nesiumsulfaat gestaakt. Na enkele dagen werd de intrave-
neuze behandeling van de bloeddruk omgezet naar orale 
medicatie, namelijk nifedipine retard 30 mg tweemaal 
daags. Na ruim een week werd de  patiënte in goede conditie 
naar huis ontslagen met nifedipine retard en een systolische 
bloeddruk tussen 114-126 mmHg. Een controle-CT-scan 
een maand later toonde duidelijk resorptie van het suba-
rachnoïdale en parenchymateuze bloed.

ACHTERGROND
Over de definitie van hypertensieve aandoeningen in de 
zwangerschap zijn internationaal afspraken gemaakt binnen 
de ‘International Society for the Study of Hypertension in 
Pregnancy’ (ISSHP).1 Er is sprake van zwangerschapshyper-
tensie bij een systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg of een 
diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg, na 20 weken zwanger-
schap bij een voorheen normotensieve vrouw. De belang-
rijkste hypertensieve aandoening in de zwangerschap is pre-
eclampsie. Pre-eclampsie komt het meest voor in het derde 
trimester, maar treedt ook postpartum op en dan vooral in 
de eerste 48 uur na de bevalling. Pre-eclampsie wordt tot 
wel 4 weken na de bevalling beschreven.2 Tot voor kort was 
er sprake van pre-eclampsie bij de combinatie van zwanger-
schapshypertensie mét proteïnurie (eiwit/kreatinine-urine-
ratio ≥ 60 mg/mmol, bepaald in een portie urine, of eiwit in 
urine ≥ 300 mg/24 uur).3,4 Sinds de recentste ISSHP-classi-

ficatie uit 2018 wordt pre-eclampsie gedefinieerd als zwan-
gerschapshypertensie én 1 of meer van de volgende factoren: 
proteïnurie, maternale orgaandisfunctie waaronder acute 
nierfunctiestoornissen, verhoogde transaminasewaarden 
met of zonder abdominale pijn, neurologische complicaties, 
hematologische complicaties (trombopenie, hemolyse, DIS), 
of uteriene of placentadisfunctie (zie Tabel 1, pagina 153). 
Proteïnurie (eiwit/kreatinine-ratio van ≥ 30 mg/mmol in een 
portie urine) is geen vereiste meer voor de diagnose pre-
eclampsie. Proteïnurie is overigens wel aanwezig bij 75% 
van  patiënten met pre-eclampsie. Het HELLP-syndroom 
wordt niet meer beschouwd als een op zichzelf staande aan-
doening, maar valt nu binnen het spectrum van verschijn-
selen van (ernstige) pre-eclampsie.1 De neurologische com-
plicaties die genoemd worden in het kader van pre-eclampsie 
zijn eclampsie (het optreden van tonisch-clonische aan-
vallen), veranderd bewustzijn, clonus, beroerte, ernstige 
hoofdpijn, en blindheid en andere visuele stoornissen zoals 
scotomen.1,2 Een van de ernstigste neurologische com pli-
caties van pre-eclampsie is posterieur reversibel leuko- 
encefalopathiesyndroom (PRES). Dit treedt typisch op bij 
hypertensie, hypertensieve encefalopathie, of immuun-
suppressivagebruik, en presenteert zich met hoofdpijn, ach-
teruitgang van de visus, scotomen of corticale blindheid en 
eventueel tonisch-clonische aanvallen. MRI toont kenmer-
kende bilaterale, symmetrische, niet-aankleurende hyperin-
tensiteiten, het best zichtbaar op FLAIR-opnames, zonder 
diffusierestrictie, passend bij vasogeen oedeem in vooral de 
pariëtale/occipitale witte stof.5 PRES kan gecompliceerd 
worden door het optreden van infarcten of (subarachno-
idale) bloedingen bij 15% van de  patiënten. PRES kent een 
overlap met RCVS; beide aandoeningen worden vaker gezien 
bij  patiënten met pre-eclampsie en bij gebruik van immuun-
suppressiva, PRES en RCVS delen klinische kenmerken 
(hoofdpijn, verwardheid, insulten, visuele stoornissen), en 
kennen waarschijnlijk deels dezelfde pathofysiologie, name-
lijk een gestoorde cerebrale autoregulatie en disfunctie van 
vaatwandendotheel. PRES en RCVS kunnen gelijktijdig voor-
komen: bij ruim 85% van de  patiënten met PRES wordt mul-
tifocale cerebrale vasoconstrictie gezien op beeldvorming, 
passend bij RCVS. Ook RCVS wordt vaker beschreven tijdens 
of na de zwangerschap, bij vrouwen met pre-eclampsie of 
eclampsie.6-8 

RCVS presenteert zich met recidiverende ‘thunderclap 
headache’, waarbij angiografie cerebrale segmentale arteriële 
vasoconstrictie toont met een kralensnoeraspect. Bij twijfel 
is de diagnose soms lastig te stellen, aangezien initiële angio-
grafie vaak normaal is. Niet-invasieve CT- en MR-angiografie 
zijn met een sensitiviteit van ongeveer 80% niet altijd toerei-
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kend. Zeker als MRA of CTA vroeg in het ziektebeloop wordt 
verricht, bij de beschreven  patiënte binnen de eerste 5 
dagen, kunnen deze niet-afwijkend zijn. Herhalen van MRA 
of CTA enkele dagen later kan dus zinvol zijn. Hoofdpijn is 
bij de meeste  patiënten het enige symptoom van RCVS, en 
80% heeft duidelijke ‘triggers’ zoals seksuele activiteit of 
inspanning. 25-30% heeft plotse stijgingen van de bloed-
druk tijdens de ‘thunderclap headache’, zoals ook de 
beschreven  patiënte. Zoals de naam aangeeft herstelt RCVS 
spontaan binnen 3-4 weken, maar belangrijke complicaties 
zoals herseninfarcten, hersen- en subarachnoïdale bloe-
dingen, PRES, focale uitval of insulten treden bij een derde 
van de  patiënten op. De mortaliteit is 1-2%. Beeldvorming 
laat bij 20-25% lokale corticale subarachnoïdale bloedingen 
zien, zonder aanwijzingen voor een aneurysmatische suba-
rachnoïdale bloeding. Herseninfarcten en intracerebrale 
bloedingen komen minder vaak voor, rond de 5-10%. Intra-
cerebrale bloedingen, zoals op de getoonde CT-scan, zijn 
meestal solitair, lobair gelegen en over het algemeen geasso-
cieerd met een subarachnoïdale bloeding over de convexiteit 

of een herseninfarct, en komen slechts zelden geïsoleerd 
voor. Parenchymateuze afwijkingen, duidend op bijko-
mende PRES, worden bij 8-38% gezien. RCVS komt meer 
voor bij vrouwen en is meestal secundair aan het gebruik 
van vasoactieve stoffen of zwangerschap, en dan met name 
de postpartumperiode.6-8 De precieze pathogenese is niet 
bekend. Aangetoond is dat meerdere factoren een rol spelen: 
(reversibele) cerebrale endotheliale disfunctie, waardoor 
endotheelafhankelijke vasodilatatie verstoord raakt, versto-
ring van de bloed-hersenbarrière, en een gestoorde cerebrale 
autoregulatie. De volgorde van de cascade is niet duidelijk, 
en evenmin is duidelijk of een factor als endotheeldisfunctie 
een predisponerende factor is of deel uitmaakt van de 
pathofysiologie. Ook de rol van predisponerende factoren 
als migraine, hormonale factoren en genetische predispo-
sitie is niet helder.9,10 
De behandeling is in eerste instantie gericht op de onderlig-
gende oorzaak, het behandelen van bijvoorbeeld pre-
eclampsie of het staken van vasoactieve medicatie en ver-
mijden van hoofdpijntriggers. Verder worden bedrust en 

Tabel 1. Verschijnselen van pre-eclampsie, anders dan zwangerschapshypertensie.

Proteïnurie Eiwit/kreatinine-ratio ≥ 30 mg/mmol 
in portie urine

Maternale orgaandisfunctie O.a. nierfunctiestoornissen

Verhoogde transaminasewaarden Met of zonder abdominale pijn

Hematologische complicaties Trombocytopenie
Hemolyse
Diffuse intravasale stolling

HELLP ( ‘Hemolysis, Elevated Liver 
enzyms, Low Platelets’)

Verhoogde transaminasewaarden
Trombocytopenie
Hemolyse

Neurologische complicaties Eclampsie

Veranderd bewustzijn
Clonus
Beroerte
Ernstige hoofdpijn
Visuele stoornissen
PRES

RCVS 

Tonisch-clonische aanvallen

Blindheid, scotomen
Hoofdpijn, visusstoornissen, tonisch- 
clonische aanvallen, verwardheid
Recidiverende ‘thunderclap headache’, 
soms: visusstoornissen, verwardheid, 
 insulten, focale uitval door herseninfarc-
ten of -bloedingen

Uteriene disfunctie

Placentadisfunctie 

PRES = posterieur reversibel leuko-encefalopathiesyndroom, RCVS = reversibel cerebraal vasoconstrictiesyndroom.
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analgetica geadviseerd, waarbij indomethacine en triptanen 
moeten worden vermeden (‘triggers’). Hypertensie dient te 
worden behandeld. Empirische behandeling met nimodi-
pine zou het herstel kunnen bespoedigen, en kan veilig 
worden gegeven in de gebruikelijke dosis van zesmaal daags 
60 mg gedurende 4-12 weken. Alternatieven zijn verapamil 
en nicardipine. Corticosteroïden moeten worden ver-
meden.6-8
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