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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 27-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoed-
eisende Hulp. Zij had tintelingen en zwakte in de rechter-
hand en -gelaatshelft gehad, evenals een slissende spraak. 
Deze verschijnselen duurden 5 minuten. Daarbij had ze 
kortdurend last gehad van een dof en zwak gevoel van de 
linkerhand. De klachten waren ontstaan tijdens het dou-
chen. Later ontstond een wazig zicht en misselijkheid. Bij 

presentatie had zij hier nog steeds last van. Zij had geen 
hoofdpijn. 
In het verleden had zij een appendectomie, refluxoesofagitis 
en een carpaletunnelsyndroom beiderzijds gehad. Als medi-
catie gebruikte zij alleen orale anticonceptie. Zij had nooit 
eerder neurologische uitvalsverschijnselen ervaren. 
Bij lichamelijk onderzoek werd een obese vrouw gezien met 
hypertensie (197/97 mmHg). Haar enkels waren gezwollen. 
Met 1 oog (OS) zag zij wazig. Verder lichamelijk en neurolo-
gisch onderzoek, inclusief fundoscopie, toonde geen afwij-
kingen. De reflexen waren symmetrisch levendig. Aanvul-
lend laboratoriumonderzoek toonde leverfunctieafwijkingen 
(ALAT 28, ASAT 65, alkalisch fosfatase 304, gamma-GT 34, 
LD 445 U/l), verhoogde ontstekingsparameters (CRP 40 
mg/l, leukocyten 14,0 x109/l) en een trombocytopenie (88 
x109/l) (zie Tabel 1). Daarnaast werd proteïnurie gevonden 
(zie Tabel 2).
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TABEL 1. Uitslagen van bloedonderzoek bij de 
patiënte. 

Waarde bij 
patiënte

Referentiewaarde

Natrium 137 135-145 mmol/l

Kalium 4,0 3,5-5,0 mmol/l

Glucose 4,5 4,0-6,4 mmol/l

CRP 40 0-5 mg/l

Kreatinine 78 45-84 µmol/l

eGFR > 90 > 90 ml/min/1,7 m2

ALAT 28 0-34 U/l

ASAT 65 0-31 U/l

Alkalische fosfatase 304 0-125 U/l

Gamma-GT 34 0-35 U/l

LD 445 0-248 U/l

Albumine 29 35-52 g/l

Hemoglobine 8,2 7,5-10,0 mmol/l

Trombocyten 88 150-400 x 109/l

Leukocyten 14,0 4,0-10,0 x 109/l

Uitslagen die hoger zijn dan de referentiewaarde zijn 
rood, uitslagen die lager zijn dan de referentiewaarde zijn 
blauw.

TABEL 2. Uitslagen van urineonderzoek bij de 
patiënte. 

Waarde bij 
patiënte

Referentiewaarde

pH 7,0 4,4-8,0

Erytrocyten -

Leukocyten -

Eiwit +

Glucose -

Nitriet -

Kreatinine 8,38 5,2-15,9 mmol/24 uur

Albumine/ 
kreatinine-ratio

376,4 < 3,0 mg/mmol

Micro-albumine 3.154 < 20 mg/l

Uitslagen die hoger zijn dan de referentiewaarde zijn 
rood.
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De patiënte werd ter observatie opgenomen op de afdeling 
Neurologie. Tijdens opname kreeg zij hevige hoofdpijn. De 
internist en de oogarts werden geconsulteerd in verband 
met respectievelijk afwijkende bloedwaarden en aanhouden-
de visusstoornissen. 

Tijdens de opname werd een MRI-scan van het cerebrum 
verricht met de vraagstelling demyelinisatie danwel sinus-
trombose (zie Figuur 1). De MRI toonde 2 gebieden in de 
witte stof, links pariëtaal en rechts frontaal, met een afwij-
kende signaalintensiteit op de T2-gewogen, FLAIR- (‘fluid- 
attenuated inversion recovery’) en ADC- (‘apparent diffusi-
on coefficient’) opnamen. Ter plaatse van deze afwijkingen 
waren geen aanwijzingen voor diffusierestrictie. MR-veno-
grafie toonde normaal doorgankelijke veneuze sinussen. 
Een ‘visual evoked potential’ (VEP) toonde een verlengde 
latentie en verlaagde amplitude van het linkeroog. De oog-
arts vond scherp begrensde papillen met een sereuze chori-
oretinopathie van het linkeroog. Liquoronderzoek toonde 
oligoklonale IgG-banden, die niet in serum voorkwamen 
(zie Tabel 3).

Samenvattend was sprake van afwijkingen op een MRI van 
de hersenen, afwijkende VEP en afwijkende liquor bij een 
 patiënte met wisselende neurologische uitval. Gelijktijdig 
had zij hypertensie, gezwollen enkels en meerdere afwijken-
de laboratoriumuitslagen, waaronder trombocytopenie en 
lever functiestoornissen.

WAT IS UW DIAGNOSE?  

TABEL 3. Uitslagen van liquoronderzoek bij de 
patiënte.

Waarde bij 
patiënte

Referentie-
waarde

Erytrocyten Geen

Leukocyten 1 < 5/µl

Eiwit 0,25 0,24-0,49 g/l

Glucose 3,0 2,5-3,7 mmol/l

Albuminequotiënt 3,8 1,7-5,7     

IgG 0,015 0,010-0,029

IgG-index 0,687 0,30-0,60

IgG-quotiënt 2,6

Oligoklonale banden Aanwezig

Uitslagen die hoger zijn dan de referentiewaarde zijn rood.

FIGUUR 1. MRI-scan van de hersenen. A. Op de FLAIR-se-

rie 2 wittestoflaesies links pariëtaal en rechts frontaal. B. Op 

de ADC-serie lichten de 2 laesies eveneens op. C. Op de 

DWI-serie is diffusierestrictie zichtbaar.
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Trefwoorden: demyelinisatie, HELLP-syndroom, hypertensie, PRES (posterieur reversibel encefalopathiesyndroom), zwangerschap.

Keywords: demyelinisation, HELLP syndrome, hypertension, pregnancy, PRES (posterior reversible encephalopathy syndrome).

POSTERIEUR REVERSIBEL ENCEFALOPA-
THIESYNDROOM

Op de MRI-beelden zijn 2 gebieden met afwijkende sig-
naalintensiteit te zien. Dit zou onder andere kunnen passen 
bij demyelinisatie of oedeem. Samen met een afwijkende 
VEP en oligoklonale banden in de liquor werd aanvankelijk 
gedacht aan een eerste presentatie van multiple sclerose 
(MS). Gelijktijdig met de neurologische analyse werd echter 
een CT-scan van het abdomen verricht ter analyse van de 
leverfunctieafwijkingen. Hierop werd als toevalsbevinding, 
maar als indirecte verklaring voor haar klachten, een tot dan 
toe onbekende zwangerschap gevonden van circa 37 weken 
(ondanks gebruik van orale anticonceptie) (zie Figuur 2). De 
hypertensie, gezwollen enkels en afwijkende laboratorium-
uitslagen konden worden verklaard door een ernstige 
pre-eclampsie met het HELLP-syndroom. De gynaecoloog 
werd geconsulteerd. De volgende dag beviel de  patiënte na 
inleiding. 
Bij poliklinische controle enkele maanden later waren alle 
klachten verdwenen. De eerder gevonden wittestofafwijkin-
gen waren op een nieuwe MRI-scan van de hersenen niet 
meer zichtbaar. De diagnose posterieur reversibel encefa-
lopathiesyndroom (PRES) bij pre-eclampsie werd gesteld.1 
Het verdwijnen van klachten en wittestofafwijkingen past bij 
de reversibele aard van PRES. De oligoklonale banden in li-
quor zijn een frequent voorkomend, aspecifiek teken van 
cerebrale inflammatie, en komen naast MS ook bij PRES 
voor.2 De afwijkende VEP kon worden verklaard door de se-
reuze chorioretinopathie, die vaker wordt gezien bij een 
zwangerschap en hypertensie.3,4

ACHTERGROND
PRES is een klinisch-radiologisch syndroom dat voor het 
eerst werd beschreven in 1996 door Hinchey et al.5 Zij om-
schreven het als een subacuut klinisch syndroom van hoofd-
pijn, verwardheid of bewustzijnsdaling, visuele veranderin-
gen en insulten, geassocieerd met karakteristieke 
radio logische bevindingen van oedemateuze wittestoflaesies 
in het achterste gedeelte van de hersenen. 
Het klinische beeld kan zeer variëren in ernst en type uitval. 
Visuele stoornissen kunnen uiteenlopen van wazig zicht of 
hemianopsie tot volledige blindheid, en bewustzijnsveran-
deringen van milde verwardheid tot een comateuze toe-
stand. Misselijkheid en braken kunnen eveneens voorko-
men. Een klein aantal patiënten heeft last van focale uitval 

zoals zwakte of coördinatiestoornissen in de ledematen.6

OORZAAK
PRES is met name beschreven bij acute hypertensie en gaat 
regelmatig gepaard met hypertensieve encefalopathie en 
(pre-)eclampsie. Ook auto-immuunziekten en ernstige in-
fecties, evenals het gebruik van cytotoxische en immunosup-
pressieve medicijnen, zijn geassocieerd met PRES.7 De pa-
thogenese van de ziekte is onduidelijk, maar lijkt gerelateerd 
aan een ontregelde cerebrale autoregulatie en endotheeldis-

FIGUUR 2. CT-scan van het abdomen waarop een status bij 

graviditeit (circa 37 weken) zichtbaar is.
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functie. Dit kan leiden tot disfunctie van de bloed-hersen-
barrière.5 Uit een retrospectief onderzoek bleek dat de mate 
van de toename van het eiwitgehalte in de liquor gerelateerd 
is aan de mate van oedeem.8 

DIAGNOSTIEK
Bij beeldvormend onderzoek is PRES te herkennen aan foca-
le danwel vervloeiende oedemateuze laesies in de witte stof, 
typisch gelokaliseerd in de pariëtaal- of occipitaalkwab. Bij 
veel  patiënten zijn de laesies daarnaast ook in andere gebie-
den te vinden, met name frontaal, maar ook temporaal en 
cerebellair. In zeldzame gevallen worden hier ook kleine pa-
renchymateuze of subarachnoïdale bloedingen bij gevon-
den. Het vasogeen oedeem kan volgens kenmerkende patro-
nen voorkomen, zoals een waterscheidingspatroon of langs 
de sulcus frontalis superior.9 Op MRI-opnamen worden 
vaak hypo-intense gebieden op de T1-gewogen en hyperin-
tense gebieden op T2-gewogen/FLAIR-opnamen gezien. 
Diffusiegewogen beelden zijn over het algemeen hypo- of 
iso-intens met een verhoging op de ADC, passend bij vaso-
geen oedeem.2,9,10 Op CT-scans zijn de laesies vaak niet-spe-
cifiek of niet aantoonbaar.11 

BEHANDELING
Bij PRES is het met name van belang snel, maar wel geleide-
lijk, de hypertensie te behandelen. Magnesiumsulfaat is de 
eerste keus voor zowel het behandelen van de bloeddruk als 
voor het voorkomen van insulten. Het remt bovendien de 
vorming van vasogeen oedeem door bescherming van de 
bloed-hersenbarrière. Ter voorkoming van insulten kunnen 
eventueel ook andere anti-epileptica worden gebruikt, zoals 
fenytoïne, al zijn de meningen hierover vanwege het risico 
op bijwerkingen verdeeld. Andere middelen die kunnen 
worden gebruikt om de (intracerebrale) bloeddruk onder 
controle te krijgen zijn calciumantagonisten, labetolol, nife-
dipine, hydralazine of mannitol. Vasodilaterende middelen 
hebben niet de voorkeur.12 
Tijdens zwangerschap is magnesiumsulfaat eveneens de eer-
ste keus. De overige aanbevolen antihypertensiva kunnen 
ook aan zwangere vrouwen worden gegeven. ACE-remmers 
worden afgeraden.12,13 In het geval van een zwangere vrouw 
met PRES bij ernstige pre-eclampsie (wat meestal pas in de 
tweede helft van de zwangerschap ontstaat), moet na stabi-

liseren van de patiënt gekeken worden of de bevalling op 
gang kan worden gebracht. Dit is afhankelijk van de duur 
van de zwangerschap en de ernst van de symptomen.13 
Bij een adequate en spoedige behandeling zijn de klachten 
die door PRES worden veroorzaakt meestal reversibel. Door-
gaans verdwijnen de afwijkingen op beeldvormende opna-
men eveneens binnen dagen tot weken na afname van de 
ziekteactiviteit.2,9,10,12
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