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Medical mystery

Een 68-jarige man wordt 
opgenomen op de afdeling Maag-, 
Darm- en Leverziekten wegens 
verminderde eetlust, een opgezette 
buik, wisselende abdominale 
krampen en constipatie sinds een 
maand. ’s Ochtends ondervindt hij 
bovendien geregeld een veranderd 
“sponsachtig” gevoel ter hoogte van 
de buik. Bijkomend vermeldt hij 
een uitstralende pijn vanuit de heup 
naar de lies en later ook de lage rug. 
Sedert het begin van de klachten 
vermagerde hij een drietal kg en 
voelt hij zich vaak moe. Hij heeft 
geen koorts.

Een elders verrichte CT-scan 
van het abdomen toont geen 
afwijkingen. De dag na de CT-scan 
ontwikkelt de man een dof gevoel 
ter hoogte van de linkerschouder 
en een krachtsvermindering van 
de linkerbovenarm. Het klinisch 
neurologisch onderzoek toont een 
proximale parese van de linkerarm, 
zonder gevoels- of andere 
afwijkingen. Het onderzoek van de 

craniale zenuwen is normaal, de 
peesreflexen zijn bewaard en er zijn 
geen pathologische huidreflexen. 
Bij poging tot aanspannen van 
de musculus rectus abdominis 
in liggende en staande houding 
is er een opwaartse verplaatsing 
van de navel (zie video op www.
azlink.be/medical-mystery-man-
met-abdominale-klachten-en-
krachtsvermindering).

De aanvullende 
gastroduodenoscopie, coloscopie, 
radiologie en echografie van 
het abdomen tonen geen 
bijzonderheden. Op een echografie 
van de linkerschouder wordt een 
tendinitis van de insertie van de 
supraspinatuspees geconstateerd. 

Het zenuwgeleidingsonderzoek 
wijst op normale motorische 
en sensibele geleidingen in de 
ledematen, maar bij het naald-
EMG zijn er duidelijke tekenen van 
neurogeen lijden in de cervicale 
en thoracale paraspinale spieren 

en in verschillende myotomen 
van de bovenste en onderste 
ledematen. Het NMR-onderzoek 
van het ruggenmerg toont geen 
afwijkingen, maar het NMR-
onderzoek van de hersenen toont 
een contrastcapterend nodulair 
letsel in de cerebellaire pedunkel 
aan de linkerzijde (zie figuur).

Bij bloedonderzoek wordt enkel 
een milde leukocytose met 
linksverschuiving vastgesteld, 
alsook een licht gestegen 
sedimentatiesnelheid (26 
mm/u) en een monoclonale 
gammapiek, die na aanvullend 
beenmergonderzoek wordt geduid 
als een MGUS (monoclonal 
gammopathy of unknown 
significance). Een uitgebreide 
screening voor auto-immune 
aandoeningen en systeemziekten 
leidt tot negatieve uitslagen. 
Tijdens de analyse van het 
cerebrospinaal vocht merkt men 
een fors gestegen eiwit (148mg/
dL, referentie: 20-40 mg/dL), 
een normaalwaarde van glucose 
en lactaat, een lymfocytaire 
pleiocytose van 44 WBC/µL, een 
IgG-index van 0,66 (referentie: 
< 0,80) en een albumine-index 
van 34,1 (referentie: < 8,0). 
Iso-electrofocusing toont een 
oligoclonaal patroon met 16 
banden, waarvan enkele uitsluitend 
worden teruggevonden in de liquor.

De differentiële diagnose stelt 
zich tussen een polyradiculitis 
of encephalitis op infectieuze of 
inflammatoire basis, een maligne 
invasie van zenuwwortels of een 
paraneoplastische aandoening. 

(Antwoord: zie pagina 14)
Het NMR-onderzoek van de hersenen toont een contrastcapterend nodulair letsel in de 

cerebellaire pedunkel aan de linkerzijde.

Medical mystery
Man met abdominale klachten en krachtsvermindering

10 11november 2013



14

Een uitgebreid serologisch 
onderzoek wijst op gestegen IgM-
antistoffen zonder IgG-antistoffen 
tegen de bacterie Borrelia in het 
serum. De dienst stelde uiteindelijk 
de diagnose van thoracolumbale 
polyradiculitis en encephalitis door 
neuroborreliose. Een intraveneuze 
behandeling met ceftriaxone 
(2 g) gedurende 14 dagen 
leidde tot een snelle klinische 
verbetering en normalisatie van de 
EMG-afwijkingen.

“Beevor’s sign”[1] is een opwaartse 
verplaatsing van de navel bij 
poging tot aanspannen van de 

Oplossing medical mystery

musculus rectus abdominis (door 
geforceerde expiratie of flexie van 
het hoofd in liggende houding). 
Het wordt meestal veroorzaakt 
door letsels van het ruggenmerg 
en/of de ventrale zenuwwortels 
tussen T10 en T12.

Voor meer informatie:

dr. Olivier Deryck 
dienst Neurologie

Nieuwe artsEvidentie 
Dierexperimenteel onderzoek toonde 
een reductie in infarctgrootte en een 
beter functioneren van de dieren na 
het toepassen van hypothermie. In 
een meta-analyse berekenden Van der 
Worp et al. dat ook wanneer gekoeld 
werd tot slechts 35°C, en binnen een 
tijdspanne van 90 tot 180 minuten na 
het ontstaan van de symptomen, een 
significant effect te verwachten is. Deze 
omstandigheden zijn in de praktijk 
eveneens haalbaar. 

De ervaring met beroertepatiënten is 
echter relatief beperkt. Er vonden een 
tiental kleinere pilootstudies plaats, 
die vooral gericht waren op het testen 
van de haalbaarheid en de veiligheid 
van hypothermie. Deze hadden helaas 
niet voldoende “power” om een 
therapeutisch effect aan te tonen. 

Toekomst: EuroHYP-1 
Eind 2013 - begin 2014 gaat daarom 
EuroHYP-1 van start. EuroHYP-1 
is een grote gerandomiseerde, 
gecontroleerde, geblindeerde 
effectiviteitsstudie, die in een 15-tal 
landen zal plaatsvinden en ongeveer 
1500 patiënten zal includeren. 

Patiënten ouder dan 18 jaar, met 
een matig ernstig ischemisch CVA 
(cerebrovasculair accident) en die 
zich aanbieden binnen de 6 uur na het 
ontstaan van hun symptomen, zullen 
gevraagd worden om deel te nemen. 

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is 
voorlopig het enige centrum in België 
dat participeert. Na de deelname aan 
de HACA (Hypothermia After Cardiac 
Arrest) trial heeft het ziekenhuis 
immers een jarenlange ervaring 
en expertise opgebouwd inzake 
hypothermie. Van deze expertise zal 
het ziekenhuis nu gebruik maken om 
in EuroHYP-1 een prominente rol te 
spelen. Meer info over EuroHYP-1 vindt 
u op www.eurohyp1.eu.  
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dr. Joachim 
Van Keirsbilck
dienst 
Gynaecologie-
Verloskunde 

Vanaf 1 september 2012 is dr. 
Joachim Van Keirsbilck aangesteld 
als nieuw staflid op de dienst 
Gynaecologie-Verloskunde en 
Fertiliteit van het AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende AV. 
Dr. Van Keirsbilck is geboren en 
getogen in Menen. Hij studeerde 
geneeskunde aan de KU Leuven 
– campus Kortrijk en campus 
Leuven – en promoveerde tot arts 
in 2005. Vervolgens genoot hij een 
specialisatieopleiding gynaecologie-
verloskunde aan de KU Leuven, met 
als opleidingsplaatsen het Regionaal 
Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen, het 
AZ Groeninge in Kortrijk, het Watford 
General Hospital in Noord-Londen 
en het UZ Gasthuisberg in Leuven. 
In juli 2010 behaalde hij zijn 
erkenning als gynaecoloog. Gezien 
zijn voorliefde voor de verloskunde 
startte hij een twee jaar durende 
bijkomende opleiding in hoog risico 
foetale en maternale verloskunde 
in het UZ Gasthuisberg onder 
leiding van prof. Roland Devlieger 
en prof. Myriam Hanssens. Zijn 
bijzondere interesse gaat uit naar 
prenataal echografisch onderzoek 
(structurele echografie in het 
eerste, tweede en derde trimester 
alsook expertise-echografie) en 
prenatale diagnose (vlokkentest 
en vruchtwaterpunctie) waarvoor 
hij een bijkomende opleiding 
volgde bij prof. Luc De Catte. Hij 
behaalde zijn erkenning in “high-
risk fetal and maternal medicine” 
in juli 2012. In het AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende AV staat dr. Van 
Keirsbilck sinds 1 september 2012 
mee in voor de verdere uitbouw 
van de prenatale diagnostiek en 
de Maternal Intensive Care (MIC in 
samenwerking met het AZ Sint-
Lucas) in nauwe samenwerking met 
de Neonatal Intensive Care (NIC). 
Daarnaast is hij er ook werkzaam als 
algemeen gynaecoloog. 
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