
JA ARGANG120OKTOBER20195 45

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(5):198-200)

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 81-jarige man presenteerde zich op de afdeling Spoed-
eisende hulp met woordvindstoornissen en moeite met 
aankleden. Deze klachten waren acuut ontstaan na een 
middagdutje. Bij neurologisch onderzoek zagen wij een 
rechtshandige patiënt met motore dysfasie, ideomotore 
apraxie en een neglect voor links. De voorgeschiedenis ver-
meldde atriumfibrilleren, waarvoor de patiënt apixaban 
 gebruikte, en een prostaatcarcinoom een jaar eerder, waar-
voor hij een prostatectomie, radiotherapie en hormoon-
therapie had ondergaan. De patiënt klaagde niet over hoofd-
pijn, malaise of koorts. De man was emeritus hoogleraar en 
was sociaal en maatschappelijk zeer actief; ook begeleidde 
hij nog promovendi. Desondanks viel bij de heteroanamne-
se op dat er lichte geheugenstoornissen bestonden sinds 6 
maanden.
 
Op verdenking van een herseninfarct of -bloeding werd met 
spoed een CT-scan van de hersenen verricht, waarop multi-
pele subcorticale hypodensiteiten gezien werden, onder an-
dere in de pariëtaalkwab links en in de frontaalkwab rechts. 
Er werden geen contrastaankleurende laesies waargeno-
men. Oriënterend laboratoriumonderzoek toonde geen bij-
zonderheden. Ter verdere analyse werd een MRI van de her-
senen verricht (zie Figuur 1).
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FIGUUR 1. MRI-opnamen bij de beschreven patiënt.
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CEREBRALE-AMYLOÏDANGIOPATHIE- 
GERELATEERDE INFLAMMATIE
Op de T2-gewogen en FLAIR-sequenties waren uitgebreide 
zones van asymmetrische subcorticale wittestofhyperintensi-
teiten aanwezig (zie Figuur 1A op pagina 198). Er was geen 
diffusierestrictie. De SWI-serie toonde multipele microbloe-
dingen verspreid in het cerebrum met een lobair verdelingspa-
troon. Tevens was er gedissimineerde superficiële siderose, 
een beeld dat verdacht is voor voor cerebrale amyloïdangio-
pathie (zie Figuur 1B op pagina 198). Op MR-angiografie was 
het aspect van de intracraniële vasculatuur normaal. Er waren 
met name geen opvallende kaliberwisselingen. De klinische 
en radiologische symptomen voldeden aan de waarschijnlijk-
heidsdiagnose cerebrale-amyloïdangiopathie-gerelateerde in-
flammatie.1

DISCUSSIE
Cerebrale-amyloïdangiopathie-gerelateerde inflammatie is 
een zeldzaam reversibel syndroom dat voor kan komen bij 
patiënten met sporadische cerebrale amyloïdangiopathie 
(CAA). CAA-gerelateerde inflammatie wordt gekenmerkt 
door het acuut of subacuut ontstaan van cognitieve stoornis-
sen, hoofdpijn, epileptische insulten of focale neurologische 
uitvalsverschijnselen.2-4 Patiënten met CAA-gerelateerde in-
flammatie zijn over het algemeen jonger (gemiddelde leeftijd 
van 67 ten opzichte van 76 jaar) en zijn vaker homozygoot 
voor het apolipoproteïne E ε4-allel (76,9% ten opzichte van 
5,1%) dan patiënten met sporadische CAA.5 De ziekte wordt 
vermoedelijk veroorzaakt door een inflammatoire reactie 
met oedeemvorming, uitgelokt door amyloïddeposities in de 
kleine, oppervlakkig gelegen cerebrale bloedvaten, zoals bij 
CAA. Definitieve diagnose vereist histopathologische beves-
tiging. In 2016 zijn criteria opgesteld om tot een waarschijn-

lijkheidsdiagnose CAA-gerelateerde inflammatie te komen 
op basis van klinische en radiologische kenmerken (zie Ta-
bel 1). In een retrospectief cohortonderzoek van 71 patholo-
gisch bevestigde casus met CAA, waarvan 17 patiënten met 
CAA-gerelateerde inflammatie, hadden de criteria voor 
waarschijnlijke CAA-gerelateerde inflammatie een sensitivi-
teit van 82% en een specificiteit van 97% en de criteria voor 
mogelijke CAA-gerelateerde inflammatie een sensitiviteit van 
82% en een specificiteit van 68%.1 In een andere studie wa-
ren er bij 10 patiënten met CAA-gerelateerde inflammatie in 
de acute fase sterk verhoogde titers van anti-β-amyloïd-anti-
stoffen (52,8 ± 21,9 ng/ml) in de liquor aantoonbaar, verge-
leken met 47 controles (18,1 ± 5,7 ng/ml).6 De waarde van 
de anti-β-amyloïd-antistoffenbepaling in de diagnostiek van 
CAA-gerelateerde inflammatie dient nog te worden beves-
tigd. 
Behandeling met immuunsuppressiva geeft bij 55 tot 75% 
van de patiënten met pathologisch bevestigde CAA-gerela-
teerde inflammatie klinische verbetering.2,4 De klinische res-
pons op immuunsuppressiva is vaak dermate snel en voor-
spoedig, dat dit als ondersteuning voor de diagnose kan 
worden gebruikt.1,5 Indien binnen 3 weken geen reactie op 
de behandeling optreedt, is het zinvol alternatieve diagnoses 
te overwegen, zoals posterieur reversibel encefalopathiesyn-
droom, acute demyeliniserende encefalomyelopathie, neu-
rosarcoïdose, kleinevatenvasculitis van het centraal zenuw-
stelsel, progressieve multifocale leuko-encefalopathie of een 
maligniteit (bijvoorbeeld intravasculair lymfoom).4 De radio-
logische verbetering loopt vaak achter op de klinische res-
pons, met bij ongeveer 50% van de patiënten een verbete-
ring na 3 maanden.5 In de literatuur bestaat er geen 
duidelijkheid over met welk immuunsuppressivum en hoe 
lang patiënten het best behandeld kunnen worden. Er werd 

TABEL 1. Criteria voor mogelijke cerebrale-amyloïdangiopathie-gerelateerde inflammatie (‘possible’ CAA-RI) en 
waarschijnlijke cerebrale-amyloïdangiopathie-gerelateerde inflammatie (‘probable’ CAA-RI).1

Criteria* ‘Possible’ CAA-RI ‘Probable’ CAA-RI

Leeftijd ≥ 40 jaar

Klinisch beeld Aanwezigheid van minstens 1 van de volgende klinische kenmerken: hoofdpijn, gedaald bewustzijn, 
gedragsverandering, focale neurologische uitvalsverschijnselen of epileptische insulten. De aanwezig-
heid van deze kenmerken is niet rechtstreeks toe te schrijven aan een acute intracerebrale bloeding.

Wittestofhyper-
intensiteiten

Wittestofhyperintensiteiten die zich uitbreiden tot de 
directe subcorticale witte stof

Unifocale of multifocale wittestofhyperintensi-
teiten (corticosubcorticaal of diep) die asym-
metrisch zijn en zich uitbreiden tot de directe 
subcorticale witte stof. Hierbij is de asymmetrie 
niet toe te schrijven aan een voorgaande intra-
cerebrale bloeding

Bloedings-
afwijkingen

Aanwezigheid van minstens 1 van de volgende corticosubcorticale bloedingsafwijkingen: cerebrale 
macrobloeding, cerebrale microbloeding of corticale superficiële siderose

Overig Afwezigheid van neoplastische, infectieuze of andere oorzaken

*voor het stellen van de betreffende diagnose moet aan alle genoemde criteria worden voldaan.
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echter geen significant verschil in functionele uitkomst 
waargenomen tussen patiënten die behandeld werden met 
corticosteroïden monotherapie ten opzichte van combinatie-
therapie van corticosteroïden en cytostatica.2,4 Afbouwen 
van immuunsuppressieve medicatie dient langzaam te ge-
beuren. Bij ongeveer 20% treedt binnen een jaar een terug-
val op. Daarna dient de dosering immuunsuppressiva te 
worden opgehoogd naar de laatste effectieve dosering.5,7 

BELOOP
Op basis van de klinische verschijnselen en het radiologi-
sche beeld werd afgezien van een hersenbiopt. De behande-
ling werd direct gestart met een stootkuur methylpredniso-
lon (1.000 mg intraveneus gedurende 3 dagen), gevolgd 
door prednisolon 60 mg per dag oraal in een langzaam af-
bouwschema. Apixaban werd gestaakt, vanwege het relatief 
lage risico op het vormen van trombo-embolieën bij een 
CHA2DS2-VASc-score van 2 (enkel op basis van de leeftijd 
van patiënt). Na enkele dagen bemerkte de patiënt al een 
evidente verbetering van de woordvindstoornissen en 
apraxie. Na een maand werd de prednisolondosering gere-
duceerd naar 40 mg. Kort daarop bemerkte de patiënt een 
toename van dysfasie en apraxie. De dosering prednisolon 
werd opgehoogd naar 60 mg/dag en gedurende 2 maanden 

gecontinueerd alvorens opnieuw werd geprobeerd af te bou-
wen. Drie maanden na de eerste klachten had de patiënt nog 
lichte moeilijkheden bij het bedienen van zijn nieuwe com-
puter, maar waren de taalstoornissen geheel hersteld en had 
hij zijn sociale en maatschappelijke taken weer opgepakt. 
Een controle-MRI-scan toonde een evidente verbetering van 
de subcorticale wittestofhyperintensiteiten (zie Figuur 2).

CONCLUSIE
CAA-gerelateerde inflammatie is een zeldzame ziekte. Her-
kenning is belangrijk, omdat er doorgaans een goede en 
snelle respons is op immuunsuppressiva, al is terugval mo-
gelijk. De waarschijnlijkheidsdiagnose is te stellen op basis 
van klinische en radiologische criteria. Indien er binnen 3 
weken na het starten met immuunsuppressiva geen klini-
sche verbetering optreedt, dienen alternatieve diagnoses te 
worden overwogen. 
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FIGUUR 2. Controle-MRI-scan bij de beschreven patiënt.




