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Uw diagnose?  
A. Abdolali Zadeh Sardeha1, mw. E.S. Mandl2, mw. P.V. ter Wengel2

FIGUUR 1. A. Röntgenfoto van de drain met de cervicale wervelkolom in neutrale stand. B. Röntgenfoto met de nek in extensie. 
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(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(6):231) 

ZIEKTEGESCHIEDENIS 
Een 47-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek 
Neurochirurgie met een idiopathische intracraniële hyper-
tensie (IIH), refractair op acetazolamide. De klachten be-
stonden uit een drukkend gevoel achter de ogen, hoofdpijn 
en wazig zien. De patiënt had bij presentatie een BMI van 
26,7. Hoewel zij 16 kg was afgevallen, was er geen verbete-
ring van de klachten. Bij oogheelkundig onderzoek werd 
papiloedeem en gezichtsvelduitval gezien. 

Direct na plaatsen van een ventriculoperitoneale drain 
(VPD), Mietkhe 5/40 GAV klep, verbeterden de klachten van 
de patiënt. Een nieuwe klacht deed zich echter voor, name-

lijk een zoemend geluid in haar hoofd dat hoorbaar was voor 
de huisarts en de partner van de patiënt. Het geluid was 
meerdere malen per dag gedurende enkele seconden aanwe-
zig en was niet duidelijk houdingsafhankelijk. Tijdens poli-
klinische controle was er bij extensie van de nek een duide-
lijk zoemend geluid hoorbaar met de stethoscoop, ter plaatse 
van het ‘burrhole’ reservoir in het boorgat frontaal. Het ge-
luid verdween na flexie van de nek.
Bij röntgenopnamen gemaakt van de drain met de nek in 
neutrale stand en extensie werd geen knik van de VPD 
 gezien (zie Figuur 1).  

WAT IS UW DIAGNOSE? 
De juiste diagnose vindt u op pagina 232.
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FLOWGERELATEERDE GELUIDEN BIJ 
VENTRICULOPERITONEALE DRAIN MET 
ZWAARTEKRACHTINSTELBARE KLEPPEN

Shuntgerelateerde geluiden zijn voor het eerst beschreven in 
1987 bij 2 patiënten die na plaatsing van een ventriculoperi-
toneale drain (VPD) klachten ontwikkelden van een sissend 
geluid, dat continu aanwezig was en niet gerelateerd was aan 
de positie van het hoofd.1 De theorie was dat dit geluid ont-
stond door een hoge flow door het klepmechanisme van de 
drain en werd doorgeleid door het bot. Sinds de introductie 
van nieuwe VPD’s met een zwaartekrachtgereguleerde klep 
(‘gravitational unit’; GU) is de incidentie van VPD-gerela-
teerde geluiden mogelijk toegenomen.2 GU-kleppen zijn ge-
introduceerd om overdrainage van hersenvocht tegen te 
gaan in rechtopstaande positie. Er wordt gebruikgemaakt 
van een kogelventiel dat in een verticale positie sluit.3

In een recent onderzoek onder 260 patiënten met een VPD 
met verschillende soorten kleppen rapporteerden 29 patiën-
ten (11%) geluiden waar te nemen van hun VPD.2 Bij alle 
patiënten waren de geluiden kortstondig aanwezig en wer-
den voornamelijk waargenomen tijdens het veranderen van 
lichaamshouding. De geluiden traden vooral op bij extensie 
van de nek of het veranderen van houding van een horizon-
tale naar een rechtopstaande/zittende positie. Bij slechts 3 
van de 29 patiënten konden de geluiden ook worden waar-
genomen door de arts met behulp van een stethoscoop. Alle 
29 patiënten bij wie de geluiden konden worden geprovo-
ceerd door extensie van de nek, hadden een GU-klep. In 
deze studie rapporteerden patiënten zonder GU-klep geen 
geluiden, maar deze laatste groep was zo klein dat daar geen 
betrouwbare conclusies uit getrokken konden worden.2 
Vergelijkbare resultaten werden gezien in een retrospectief 
onderzoek onder 50 patiënten met uitsluitend een VPD met 
GU-klep. Vier patiënten (8%) rapporteerden shuntgerela-
teerde geluiden.4 Bij al deze patiënten waren de geluiden 
waarneembaar in verticale positie in combinatie met maxi-
male extensie van de nek. In dit onderzoek werd tevens in 
een proefopstelling nagegaan of de geluiden reproduceer-
baar waren. Extensie van de nek werd gesimuleerd door de 

hoek van de GU-klep te veranderen van 0° (verticale positie) 
naar 45° en 90° (horizontale positie). De geluidsontwikke-
ling bleek niet alleen afhankelijk van de inclinatie van de 
GU, maar ook de flowsnelheid door de GU bleek een be-
langrijke factor. Geluid werd opgewekt bij flowsnelheden 
van 200 ml/uur en hoger. Video-observatie van deze proef-
opstelling liet zien dat de geluidsontwikkeling werd veroor-
zaakt door vibratie van de saffieren bal in het kogelventiel-
mechanisme van de klep.4 Studies naar de flowsnelheden 
van liquor door VPD’s laten een spreiding zien tussen 1,2 en 
72 ml/uur.4,5 Dit in ogenschouw nemende is het de vraag in 
hoeverre deze in-vitroresultaten een verklaring zijn voor de 
geluidsontwikkeling in vivo. 

In beide onderzoeken had de meerderheid van de patiënten 
geen last van de waargenomen geluiden. Sommige patiënten 
interpreteerden de geluiden zelfs als bewijs dat de drain 
goed functioneerde en ervoeren dit als geruststellend.2,6  

CONCLUSIE
Ongeveer 1 op de 10 patiënten met een GU-VPD zal gelui-
den ondervinden van de drain. Slechts bij een klein deel van 
deze patiënten is dit geluid hoorbaar voor omstanders. Het 
is belangrijk om patiënten gerust te stellen als zij na het 
plaatsen van een VPD geluiden waarnemen.
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