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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 63-jarige vrouw werd verwezen door de huisarts in ver-
band met apraxie. Sinds 2 jaar had zij steeds meer moeite 
met het uitvoeren van allerlei simpele taken zoals het strik-
ken van haar veters, het snijden van groenten en het inpak-
ken van cadeautjes. Er leek een soort onhandigheid te spe-
len. Ook pianospelen ging steeds moeizamer. Stukken die 
de patiënte uit het hoofd kon spelen, gingen echter wel goed. 
Aanvankelijk relateerde de vrouw de klachten aan stress op 
haar werk of aan een afnemende visus. De klachten hielden 
echter aan terwijl zij al een jaar met pensioen was. Verschil-
lende bezoeken aan de oogarts en de opticien hadden ook 
niets opgeleverd. Er waren geen klachten aangaande het ge-
heugen, de persoonlijkheid of de taalvaardigheid.

Bij oriënterend neurologisch onderzoek werden geen afwij-
kingen gevonden. In het bijzonder leken de oriëntatie, taal-
vaardigheid en het geheugen intact. Bij neuropsychologisch 
onderzoek scoorde de patiënte onder gemiddeld bij elke taak 
die een beroep deed op haar visuoperceptieve praxis. Ook 
was er sprake van simultaanagnosie. De patiënte werd ge-
vraagd een figuur na te tekenen, maar dit lukte niet (zie Fi-
guur 1). Aandacht, geheugen, taal en executief functioneren 
leken echter ongestoord, zolang de informatie verbaal werd 
aangeboden. 
Screenend bloedonderzoek toonde geen afwijkingen. De 
MRI-beelden toonden geen focale laesies of diffusierestric-
tie. Wel werd pariëto-occipitaal enige corticale atrofie ge-
zien, met name op de transversale en sagittale coupes (zie 
Figuur 2).
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FIGUUR 1. Het resultaat (rechts) op de vraag aan de patiënte 

om de links weergegeven afbeelding na te tekenen.

FIGUUR 2. (A) Transversale FLAIR-opname en (B) sagittale 

T1-gewogen MRI-opname. Pariëto-occipitaal is enige corti-

cale atrofie zichtbaar. 
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POSTERIEURE CORTICALE ATROFIE 

Posterieure corticale atrofie (PCA) wordt gekenmerkt door 
een selectief verlies van visuospatiële en visuoperceptuele 
vaardigheden.1 Patiënten omschrijven de klachten veelal als 
problemen met het zicht, een toenemende onhandigheid of 
een afnemend ruimtelijk inzicht. Het is een zeldzaam syn-
droom, maar incidentie- of prevalentiecijfers zijn niet be-
kend. De klachten beginnen vaak tussen het 50e en 65e le-
vensjaar. Het diagnostisch proces verloopt vaak moeizaam, 
omdat in eerste instantie aan oogheelkundige of psychiatri-
sche oorzaken wordt gedacht. 
De diagnose PCA wordt gesteld op basis van het klinische 
beeld zoals beschreven bij deze patiënte, waarbij het geheu-
gen, de taalvaardigheid, de executieve vaardigheden, het ge-
drag en de persoonlijkheid aanvankelijk juist gespaard blij-
ven.2 Bij de meeste patiënten wordt op beeldvorming 
corticale atrofie gezien van vooral de pariëto-occipitale en in 
mindere mate van de posterieure temporale kwabben.3 

PCA komt het meest voor als atypische presentatie van de 
ziekte van Alzheimer, wat ook bij deze patiënte het geval 
bleek: in de liquor werd een licht verhoogde concentratie 
Tau-proteïne (376 ng/l; referentiewaarde <350 ng/l) en een 
licht verlaagde concentratie amyloïd B42-proteïne gevonden 
(469 ng/l; referentiewaarde >500 ng/l), met een niet-afwij-
kende concentratie fosfo-tau (64 ng/l; referentiewaarde <85 
ng/l). 
Een Lewy-bodydementie of een prionziekte kan ook het on-
derliggende ziektemechanisme zijn.1 Eerstgenoemde diag-
nose werd klinisch niet waarschijnlijk geacht en een prion-
ziekte is op basis van het beloop en de liquoruitslag 
uitgesloten. 
Soms worden centraal werkende cholinesteraseremmers 
voorgeschreven, meestal zonder effect. De behandeling be-
staat verder uit ergotherapie en revalidatieprogramma’s die 
psycho-educatie, compensatiestrategieën en cognitieve oe-
feningen omvatten. Patiënten met PCA hebben veel baat bij 
hulpmiddelen voor slechtzienden.1 Ook lotgenotencontact is 
vanwege het zeldzame voorkomen van groot belang. De uit-
eindelijke prognose hangt af van het onderliggend lijden en 
leidt tot complete corticale blindheid.
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