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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 46-jarige man presenteerde zich op de polikliniek 
Neurologie met in enkele dagen ontstane, zeer hevige lage 
rugpijn zonder andere klachten. Zijn voorgeschiedenis ver-
meldt diabetes mellitus type 2 waarvoor hij insuline ge-
bruikt, een bovenbeenamputatie rechts en een spinaal ab-
ces, sinds 7 jaar, op niveau L4 (groep B-streptokokken) met 
onbekend primair focus waarvoor hij langdurig is behan-
deld met een antibioticum. De  patiënt had veel pijn en hier-
door moeite bij het mobiliseren. Hij had geen koorts en hij 
had geen recente dentogene ingreep of huidinfectie onder-
gaan. 

Het neurologisch onderzoek bracht geen afwijkingen aan 
het licht. Oriënterend bloedonderzoek toonde een BSE van 
>140 mm/u (maximale referentiewaarde 8 mm/u) en een 
CRP van 130 mg/l (maximale referentiewaarde 8 mg/l). Zijn 
leukocytenaantal was 6,9 x 109/l (referentiewaarde 3,5-10,5 
x 109/l). Overig bloedonderzoek was behoudens een milde 
hyperglykemie niet afwijkend. Een MRI van de lumbale wer-
velkolom werd verricht en liet de volgende afwijkingen zien 
(zie Figuur 1): op niveau L3-L4 een discus versmalling met 
verhoogde signaalintensiteit van de discus, ook de wervel-
corpora toonden verhoogde  signaalintensiteit op de 
‘short-TI-inversion recovery’  (STIR)- opnames, passend bij 
oedeem. Verder werd wekedelenuitbreiding gezien dorsaal 
van wervelcorpus L3 en wervelcorpus L4 met compressie op 
de duraalzak. 
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FIGUUR 1. MRI van de lage wervelkolom bij presentatie. A. 

T1-gewogen opname zonder contrast. B. T1-gewogen opna-

me met contrast. C. T2-gewogen opname. D. STIR-opname.
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INFECTIEUZE SPONDYLODISCITIS
De differentiaaldiagnostische overwegingen waren een infec-
tieuze spondylodiscitis, maligniteit of degeneratie. Een infec-
tieuze oorzaak met abcesvorming lijkt gezien het klinische 
beloop, de verhoogde inflammatieparameters en de afwijkin-
gen op MRI het meest waarschijnlijk. Een maligniteit of dege-
neratie is op basis van het klinische beeld minder waarschijn-
lijk. Bij een maligniteit verwacht men op MRI minder 
betrokkenheid van de discus.1 
Op basis van de differentiaaldiagnose werd een aantal onder-
zoeken ingezet.2 Een CT-geleide punctie van de laesie werd 
verricht en bloedkweken werden afgenomen. De kweek van 
de punctie toonde S. aureus die gevoelig was voor flucloxacil-
line en clindamycine. De bloedkweken waren negatief behou-
dens 1 fles waaruit coagulasenegatieve stafylokokken ge-
kweekt werden. Dit werd geduid als contaminatie. Met de 
diagnose infectieuze spondylodiscitis werd flucloxacilline ge-
start in een dosering 6 dd 1 g.2 Neurochirurgisch debride-
ment heeft niet plaatsgevonden gezien het milde klinische 
beeld.2 Er werd onderzoek ingezet naar een mogelijke bron 

van de ontsteking: een transoesofageale echo liet geen endo-
carditis zien, en een orthopantomogram was normaal. 
Het klinische beeld van de  patiënt verbeterde, de infectiepara-
meters daalden geleidelijk en op een controle-MRI van de 
lumbale wervelkolom werd een afname van de contrastopna-
me en het spinaal abces gezien (zie Figuur 2). De  patiënt werd 
in totaal 6 weken intraveneus behandeld met flucloxacilline, 
daarna werd overgegaan op clindamycine 3 dd 600 mg per 
os. Een controlescan anderhalve maand na ontslag liet verdere 
verbetering zien (zie Figuur 2C en 2F).

DISCUSSIE
Infectieuze spondylodiscitis is een relatief zeldzaam ziekte-
beeld. De incidentie bedraagt rond de 2,4 per 100.000 per 
jaar, hoewel dit wisselt per land.2 Er is een aantal bekende 
predisponerende factoren voor infectieuze spondylodiscitis: 
mannelijk geslacht, leeftijd boven de 50 jaar, eerdere spinale 
operatie of infectie, immuungecompromitteerde status, dia-
betes mellitus en onderliggende maligniteit.3 De klinische 
presentatie bestaat vaak uit rug- of nekpijn, koorts, algehele 
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FIGUUR 2. MRI van de lage wervelkolom bij presentatie en follow-up. A. T1-gewogen opname met contrast bij presentatie. 

B. T1-gewogen opname met contrast 6 weken na presentatie. C. T1-gewogen opname met contrast 12 weken na presentatie. 

D. STIR-opname bij presentatie. E. STIR-opname na 6 weken. F. STIR-opname na 12 weken. 
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malaise, met in ongeveer een kwart van de gevallen neurolo-
gische uitval.3 Op MRI wordt doorgaans destructie van de 
dekplaat gezien met oedeemvorming en contrastopname 
van wervellichaam en discus.3 Inflammatieparameters kun-
nen verhoogd zijn en worden gebruikt voor follow-up; daar-
bij normaliseert de BSE als laatste.2 
Het is belangrijk om een verwekker te vinden voor de antibio-
tische behandeling. Dit kan via bloedkweken of via een punc-
tie van de laesie. S. aureus is de meest voorkomende verwekker 
van een infectieuze spondylodiscitis (tussen 20-84%).3 Tevens 
dient onderzoek te worden gedaan naar de bron van de infec-
tie. Bij ongeveer de helft van de  patiënten wordt een bron ge-
vonden.4 Veelvoorkomende bronnen zijn huid-, dentogene, 
gastro-intestinale of urogenitale infecties. Infectieuze endocar-
ditis wordt daarnaast in 12% van de gevallen gevonden.4 
Normaliter wordt gekozen voor een behandeling met anti-
biotica van minimaal 6 weken, waarvan ten minste de eerste 
2 weken intraveneus. Aan de hand van klinische verbete-
ring, afname van de concentratie inflammatieparameters en 
het radiologische beeld wordt besloten of een vervolgbehan-

deling met orale antibiotica mogelijk is en wanneer hier 
eventueel op wordt overgegaan.3 Vaak verbetert het klini-
sche beeld eerder dan het radiologische beeld. Het beeld op 
een T1-gewogen MRI met contrast normaliseert het snelste 
tijdens follow-up.3 Om die reden wordt geadviseerd om con-
trolebeeldvorming met tussenpozen van ten minste 4 weken 
te verrichten. Er kan worden overwogen om dit achterwege 
te laten bij klinische verbetering en afname van de concen-
tratie inflammatieparameters.2,3
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