Antwoordsleutel KNF-examen 2021 – definitief
Casus A: Een patiënt met een klapvoet
A1 C
A2 A

Toelichting: De vezels van de truncus die uiteindelijk het peroneusdeel van de N. ischiadicus vormen, liggen het meest
dorsaal, en lopen daardoor dicht langs het sacrum. Deze vezels zijn gevoeliger voor compressie tegen het
sacrum dan de ventraal gelegen vezels van de truncus, die uiteindelijk de N. tibialis vormen.4 Dit anatomische
gegeven verklaart dat een obstetrische lumbosacrale plexopathie met name uitval van de door de n. peroneus
geïnnerveerde beenspieren kan geven en dan nogal eens foutief gediagnosticeerd wordt als een
peroneusneuropathie”. De korte kop van de m. biceps femoris is natuurlijk ook peroneus geinnerveerd, dus je
zou verwachten dat die ook meedoet, maar verder past het beeld goed bij die lumbosacrale plexopathie.
Literatuur: ‘Klapvoet tijdens zwangerschap of bevalling door obstetrische lumbosacrale plexopathie’- E. Brusse en L.H.
Visser- NTvG 5 januari 2002

A3 C

Literatuur: ‘Klapvoet tijdens zwangerschap of bevalling door obstetrische lumbosacrale plexopathie’- E. Brusse en L.H.
Visser- NTvG 5 januari 2002

A4 C

Literatuur: J van Eijk Muscle&Nerve 2016 53(3) 337-50

A5 D
A6 D
A7 A
A8 B
A9 A

Literatuur: Smith et al., “Comprehensive Summary of Anastomoses between the Median and Ulnar Nerves in the Forearm
and Hand”, J Hand Microsurg. 2019 Apr; 11(1): 1–5.

Casus B: Een patiënt met een TIA
B1 A

Toelichting: Er zijn geen verhoogde stroomsnelheden in ACI en ACE. Dat met een (*) gemarkeerde signaal is geen turbulent
signaal, maar toont het fenomeen ‘aliasing’ waarmee de plek van de hoogste stroomsnelheid bepaald kan
worden
Literatuur: Leerboek Klinische neurofysiologie

B2 A

Toelichting: Het getoonde stroomprofiel toont een gelijkmatige doorbloeding van het vat, hetgeen niet past bij een
afwijking die tot een pendelflow kan leiden. Een ‘latente steal’ profiel in de a. carotis rechts is uiterst zeldzaam
(hooggradige stenose/occlusie van de anonyma) en zou dan bij de eerste dip die te zien is verwacht moeten
worden. Een pendelflow toont eveneens een ander profiel (meestal hoogweerstandsprofiel met kortdurend
flow antergraad (naar craniaal) en dan retrograad.
Literatuur: Leerboek Klinische neurofysiologie

B3 B

Toelichting: Hier is inderdaad een pulsatieartefact te zien, het effect van frequentieverschuiving door enige beweging van
het vat door de drukgolf van het bloed in de systole. Bij een near-occlusion is, mits het vat nog goed te
insoneren is, een stroomprofiel te herkennen dat weinig pulsatiel is (poststenotisch) en een PSV van max. 30
cm/s heeft. Pendelflow is echte flow zien met derhalve hogere stroomsnelheden dan op het plaatje te zien, en
in principe gedurende een langere periode van de systole (verhoogde intracraniële druk) of tijdens de hele
hartcyclus (dissectie a. carotis).
Literatuur: Leerboek Klinische neurofysiologie
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B4 B

Toelichting: Bij een near-occlusion kunnen de stroomsnelheden in de stenose heel hoog, maar ook (heel) laag zijn: alleen
op basis van de stroomsnelheden in de stenose wordt de diagnose niet gesteld. Een near-occlusion kan
gepaard gaan met een (bijna) gecollabeerd vat hetgeen tot muizenstaart fenomeen en string sign kan leiden,
maar dat hoeft niet zo te zijn.
Literatuur: Johansson E. and Fox AJ. Carotid Near-Occlusion: A Comprehensive Review, Part 1—Definition, Terminology, and
Diagnosis. American Journal of Neuroradiology January 2016, 37 (1) 2-10; DOI:
https://doi.org/10.3174/ajnr.A4432. Johansson E. and Fox AJ. Carotid Near-Occlusion: A Comprehensive Review,
Part 2—Prognosis and Treatment, Pathophysiology, Confusions, and Areas for Improvement. American Journal of
Neuroradiology February 2016, 37 (2) 200-204; DOI: https://doi.org/10.3174/ajnr.A4429.

B5 C

Toelichting: Zie hieronder genoemde artikelen.
Literatuur: Hause S et al. Acute symptomatic extracranial internal carotid occlusion – natural course and clinical impact.
Vasa 2020. Meves SH et al. Recanalization of acute symptomatic occlusion of the interal carotid artery. J
Neurol 2002.

B6 A

Toelichting: Carotid web, een nog niet lang bekende en ook nog niet goed begrepen oorzaak voor TIA/hersensinfarct, vaak
op jonge(re) leeftijd, vaker bij vrouwen, met een opmerkelijk hoog risico op recidief (20-40% (of nog hoger)
versus ca. 20% bij significante stenose ACI (arterosclerotisch). Is echografisch makkelijk te verwarren met een
dissectie. Zie voor verdere uitleg en differentiaaldiagnose graag onderstaande artikelen met prachtige
voorbeelden van beeldvormende technieken zoals duplex halsvaten.
Literatuur: Compagne KCJ et al. MR CLEAN investigators. Flow Patterns in Carotid Webs: A Patient-Based Computational
Fluid Dynamics Study. AJNR Am J Neuroradiol. 2019 Apr;40(4):703-708. doi: 10.3174/ajnr.A6012. Epub 2019
Mar 14.PMID: 30872422
Fu et al – J Radiol Case Rep – Internal carotid artery web: Doppler Ultrasound with CT angiopraphy
correlation. Luo & Li – Echocardiography 2019 – Ultrasonic risk stratification of carotid web.

B7 B en B8 B

Toelichting: Rechts is er in vergelijking met links een duidelijk hoger weerstandsprofiel in de ACC distaal en ACI proximaal,
hetgeen suggestief is voor een stenose meer distaal in de a. carotis interna rechts. Het stroomprofiel past
derhalve ook niet bij een poststenotisch signaal (turbulent, minder pulsatiel (upstroke minder fraai dan hier à
vu).
Literatuur: Leerboek Klinische Neurofysiologie, vaatdiagnostiek.

Casus C: Een patiënt met nachtelijke aanvallen
C1 B

Toelichting: In de differentiaaldiagnose van parasomnieen staan vaak aanvallen in het kader van (sleep-related hypermotor
epilepsy (SHE.) De aanvallen van SHE zijn meestal erg kort (< 2 min.), komen vaak in clusters voor (zowel wat
betreft de hoeveelheid per maand als nacht (> 5/nacht) in een periode met veel aanvallen), zijn vaak
stereotyp(er) dan bij NREM slaap parasomnieen. Begin en einde is abrupt. Bovendien herinneren zich
patiënten meestal de aanvallen levendig (in tegenstelling tot de NREM slaap parasomnieen) en praten zij
tijdens een aanval coherent. Tegen een RBD pleit (enigszins) de leeftijd van patiënt (en het feit dat hij de al
lang deze aanvallen heeft). Er moet altijd gezocht worden naar een mogelijke angststoornis.

C2 C

Toelichting: Belangrijk is de aanvallen in beeld te krijgen en erachter te komen in welke slaapfase(n) de aanvallen zich
voordoen. Afhankelijk van voorgeschiedenis en anamnese moeten onderliggende problemen zoals bv. OSAS
worden uitgesloten.

C3 C

Literatuur: AASM; indeling parasomnieen.
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C4 D

Toelichting: Als er sprake is van een NREM slaap parasomnie (zonder risico op (ernstige) verwondingen of intoxicaties (denk
bv. aan de sleep-gerelateerde eetstoornis)) is in eerste instantie aan te raden om stressoren overdag weg te
nemen en slaapdeprivatie die deze parasomnie triggert te voorkomen. OSAS kan (door slaapdeprivatie) leiden
tot NREM slaap parasomnieen, echter de AHI is zo licht verhoogd dat directe behandeling met CPAP niet aan
de orde is. Behandeling met clonazepam en melatonine is mogelijk, maar pas na onvoldoende effect van
verbeterde levensstijl en slaaphygiëne.

C5 C

Toelichting: Gezien het nachtelijke snurken is het wel geïndiceerd om een onderliggende, de RBD triggerende OSAS uit te
sluiten. De video PSG helpt om aan te tonen dat de nachtelijke gedragingen in de REM slaap perioden op
treden. Als er geen overtuigende ‘aanvallen’ op de video zijn, helpt aanwezigheid van RWA de diagnose RBD
te stellen, echter het aantonen van RWA is niet dwingend noodzakelijk om de diagnose te kunnen stellen

C6 B

Toelichting: Om te spreken van een positie-afhankelijk OSA dient de AHI in rugligging >2x zo groot te zijn in vergelijking
met de AHI in niet-rugligging

C7 B
C8 B
C9 A

Toelichting: Centraal slaap apneu wordt gedefinieerd door een AHI >5/uur en >50% van de ademhalingsgebeurtenissen
moeten van het centrale type zijn.

C10 D
C11 B

Literatuur: Lopez R, Doukkali A, Barateau L, et al. Test-Retest Reliability of the Multiple Sleep Latency Test in Central
Disorders of Hypersomnolence. Sleep. 2017;40(12):10.

C12 A
C13 D
C14 C

Casus D: Een kind met afwezigheden
D1 A
D2 C
D3 A
D4 C
D5 A
D6 C
D7 D
D8 D
D9 A
D10 C
D11 B
D12 A
D13 C
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Casus E: Een patiënt met schokken in de arm
E1 D
E2 C
E3 C
E4 C
E5 B
Casus F: Een patiënt met een wegraking
F1 A

Literatuur: Bendbadis SR ea, Value of tongue biting in the diagnosis of seizures, arch int med 1995 nov 27; 155 (21): 2346-9

F2 B

Literatuur: Shmuely S ea, Differentiating motor phenomena in tilt-induced syncope and convulsive seizures, neurology 2018
Apr 10;90(15):e1339-e1346.

F3 A
F4 A

Casus G: Een patiënt met klachten van armen en benen
G1 C of B juist

Toelichting: Zie tabel 2 in het artikel van Van den Bergh et al.
Literatuur: van de literatuurlijst: Van den Bergh P., et al., “European Academy of Neurology/Peripheral Nerve Society
guideline on diagnosis and treatment of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: Report of
a joint Task Force-Second revision”, Eur J Neurol, 2021 Nov;28(11):3556-3583. doi: 10.1111/ene.14959.

G2 B

Toelichting: de duur van de distale CMAP is gedefinieerd als het interval tussen het begin van de eerste negatieve piek en
het eind van de laatste negatieve piek. In de afbeelding zijn de markers niet goed geplaatst. Zie tabel 2 in het
artikel van Van den Bergh et al.
Literatuur: zie boven

G3 D
G4 C
G5 C

Toelichting: Volgens de criteria wordt CIDP meer waarschijnlijk geacht als de proximale n. medianus en/of plexus brachialis
op minstens 2 punten verdikt is. Bij toepassingen van de in het artikel van Van den Berghe et al (zie p 3563)
genoemde afkapwaarden is alleen wortel C6 rechts net vergroot. Een toegenomen CSA van de n. medianus in
de pols telt niet mee.
Literatuur: zie boven

G6 A
Casus H: Een patiënt met een postanoxisch coma
H1 A
Literatuur: NvN richtlijn: “prognose van postanoxisch coma”.

H2 D

Toelichting: gezien het continue patroon op het EEG T=12 betreft hier een vrijwel zeker gunstige prognose.
Literatuur: NvN richtlijn: “prognose van postanoxisch coma”.

H3 B

Literatuur: NvN richtlijn: “prognose van postanoxisch coma”.
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H4 B

Literatuur: NvN richtlijn: “prognose van postanoxisch coma”.

H5 B
H6 B

Literatuur: Afra P. Et al. “A case of ictal burst-suppression”, Epilepsy Behav Case Rep, 2019; 11: 73–76. doi:
10.1016/j.ebcr.2018.11.005

H7 C

Literatuur: Afra P. Et al. “A case of ictal burst-suppression”, Epilepsy Behav Case Rep, 2019; 11: 73–76. doi:
10.1016/j.ebcr.2018.11.005

H8 D

Casus I: Een patiënt met tintelingen in de vingers
I1 D

Toelichting: In Figuur I1 zijn de resultaten van sensibel onderzoek van de n. medianus en ulnaris weergegeven afgeleid van
dig IV (trace 1 en 3) en dig V (trace 2 en 4). Door ook van dig V af te leiden, is (co-)stimulatie van de n. ulnaris gemakkelijk te
herkennen. Omdat in trace 2 een SNAP zichtbaar is, is duidelijk dat de n. ulnaris (ook) is gestimuleerd. Een betrouwbare
uitspraak t.a.v. de n. medianus SNAP is op basis van deze bevindingen dus niet mogelijk.

I2 A

Toelichting: Hoewel een gouden standaard voor de diagnose CTS ontbreekt, is er wel literatuur beschikbaar waarin de
sensitiviteit en specificiteit van de verschillende CTS tests worden beschreven. Op basis hiervan wordt aangenomen dat de
motorische CTS tests minder sensitief zijn dan de hier genoemde sensibele tests.
Literatuur: syllabus KNF dagen 2021 p 133, Practice parameter AANEM (https://www.aanem.org/Practice/Guidelines)

I3 B
I4 A

Toelichting: Een afname van de CMAP amplitude in het traject over het fibulakopje is een aanwijzing voor een
peroneusdrukneuropathie maar past niet bij een axonale polyneuropathie. De bevindingen van de overige antwoordopties
kunnen wel goed door een axonale sensomotorische polyneuropathie worden verklaard. Een verlaagde geleidingssnelheid
over het fibulakopje (optie C) kan ook een aanwijzing voor een drukneuropathie ter plaatse, maar dient altijd te worden
vergeleken met de snelheid over het onderbeen.

I5 B
I6 B
I7 A

Literatuur: Goedee, van der Pol. January 10, 2017; 88 (2). Diagnostic value of sonography in treatment-naive chronic
inflammatory neuropathies.

I8 A
I9 C

Literatuur: Telleman JA, Herraets IJT, Goedee HS, et al. “Ultrasound scanning in the diagnosis of peripheral neuropathies”,
Pract Neurol 2021;21:186–197.
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Casus J: Nog een patiënt met een postanoxisch coma
J1 VERVALLEN
J2 A

Toelichting: De hypoxie verklaart de verdwenen N20, fentanyl zal niet veel invloed hebben en de temperatuur en
verslapping helemaal niet.

J3 B
J4 C

Toelichting: N9 is een near field potentiaal, P14 is een far field potentiaal.
Referentie: BlumSeward B. Rutkove - The Clinical Neurophysiology Primer, Ebersole - Current Practice of Clinical
Electroencephalography (2014), Nuwer - intraoperative monitoring of neural function, Omkar N. Markand Clinical Evoked Potentials, An Illustrated Manual-Springer Nature (2020)

J5 A
J6 B
J7 A

Toelichting: Spierverslapping geeft een verbetering van de signaal/ruis verhouding, geen invloed op de N20, een lagere of
afwezige twitch, en geen effect op de N9.
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