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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 25-jarige vrouw werd via de oogarts gepresenteerd op 
de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) vanwege bilaterale re-
tinale vaatocclusies, meer uitgesproken in het rechter- dan 
in het linkeroog (zie Figuur 1). De medische voorgeschiede-
nis vermeldde migraine met aura. Hiervoor gebruikte de 
 patiënte zo nodig sumatriptan. 

De patiënte vertelde dat zij in de loop van 7 dagen minder 
was gaan zien met haar rechteroog, waarbij het centrale ge-
zichtsveld was aangedaan. Daarbij hoorde zij rechts minder 
en had zij een geringe linkszijdige hoofdpijn. Tevens had zij 
bemerkt dat zij een gevoelsstoornis aan de linkerarm had, 
die in enkele minuten voorbijging. Neurologisch onderzoek 
bracht geen afwijkingen aan het licht, behalve aan het zicht 
en het gehoor. De MRI-scan van de hersenen toonde multi-
pele hyperintense afwijkingen op de T2-gewogen FLAIR- 
opname, overwegend in het corpus callosum, cerebellair en 
frontaal gelokaliseerd, en deels aankleurend met contrast 
(zie Figuur 2 en 3). Analyse van de liquor toonde een lichte 
pleiocytose (12 cellen/μl, 100% mononucleair), een ver-
hoogd eiwitgehalte (1,16 g/l), en een normale IgG-index: 
0,58. Er werden geen oligoklonale banden aangetoond. Au-
diometrie toonde een lagetonenverlies van 40 decibel rechts.
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FIGUUR 1. Fundoscopie OD: centraal oedeem met zoge-

noemde ‘cherry-red spot’; dit wijst op een arteriële occlusie. 

Boven de papil een grote ‘cotton-woolspot’, eveneens een 

teken van infarcering.

FIGUUR 2. Op T2-gewogen FLAIR-opnamen kleine, bolvor-

mige, hyperintense laesies in het corpus callosum (A), deels 

aankleurend met contrast (B).

FIGUUR 3. T2-gewogen FLAIR-opnamen tonen hyperinten-

se laesies cerebellair (A) en frontaal (B).
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SYNDROOM VAN SUSAC

Het klinische beeld bij de patiënte in combinatie met de be-
vindingen uit beeldvormend onderzoek en het door respectie-
velijk fundoscopie en audiometrie ondersteunde visus- en ge-
hoorverlies voldoet aan de diagnostische criteria voor het 
syndroom van Susac.1 
Het syndroom van Susac is een zeldzame aandoening, waar-
bij het endotheel van de (kleinere) vaten van de retina, de 
cochlea en de cerebrale vasculatuur is aangedaan. De onder-
liggende pathofysiologie is onbekend. Mogelijk spelen ‘an-
ti-endothelial cell antibodies’ (AECA) een rol in de pathoge-
nese. Bij ongeveer 30% van de  patiënten worden AECA 
gevonden. De titer van AECA is significant hoger bij 
 patiënten met het syndroom van Susac ten opzichte van een 
controlegroep.2 Het gegeven dat de antilichamen niet bij alle 
 patiënten worden gevonden, suggereert dat het syndroom 
ofwel heterogeen is, ofwel de antilichamen een secundair 
fenomeen zijn als gevolg van endotheelschade, wat zich niet 
bij alle  patiënten openbaart. 
De ziekte kent een zeer uiteenlopend klinisch beeld. De 
klassieke trias van symptomen bestaat uit een subacute 
encefalopathie/nieuwe neurologische uitval/nieuwe hoofd-
pijn, visusklachten en gehoorverlies. Omdat slechts 13% 
van de  patiënten zich presenteert met deze trias, wordt de 
ziekte vaak laat gediagnosticeerd. De gemiddelde periode 
tussen de presentatie en het ontwikkelen van de klassieke 
trias is 21 weken. Bij ongeveer de helft van de  patiënten ver-
loopt de ziekte monocyclisch. Bij de andere helft treden 
meerdere cycli met 1 of meerdere relapsen op.3 
De behandeling van het syndroom van Susac is empirisch 
en is gebaseerd op de hypothese dat het een immuungeme-
dieerde aandoening is.4 De patiënte werd in de acute fase 
behandeld met methylprednison gedurende 5 dagen, ge-
volgd door oraal prednison in een afbouwschema. Ter voor-
koming van een recidief werd gestart met immuunmodule-
rende therapie in de vorm van rituximab. Tien maanden na 
de eerste symptomen heeft de patiënte nog visus- en gehoor-
klachten. Er is geen recidief geweest.
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