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Een 58-jarige vrouw kreeg plotseling een verlamming van haar
linkerarm en linkerbeen. Haar inwonende zoon belde de huisarts. Deze overwoog een herseninfarct als oorzaak en liet haar
met spoed naar het ziekenhuis vervoeren. Bij aankomst op de
spoedeisende hulp werd zij onderzocht door de dienstdoende
arts-assistent, die gewaarschuwd door de huisarts klaarstond
voor een eventuele snelle trombolyse. Hij vond een parese van
linkerarm en -been met uitval van alle gevoelskwaliteiten. Er
waren geen andere afwijkingen, behalve afwezige achillespeesreflexen en lichte gevoelsstoornissen van de rechtervoet. De
arts-assistent vond gezien het plotselinge begin een herseninfarct
als oorzaak van de uitval waarschijnlijk en liet met spoed een CT
verrichten.
De neuroloog zag ondertussen in het elektronische dossier dat
patiënte bij een collega bekend was met een erfelijke polyneuropathie (ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 2). Vijf jaar geleden
had zij forse toename van de jarenlang stabiele geringe zwakte
van de voetheffers gehad nadat haar man haar had verlaten.

Deze snelle verslechtering (die niet past bij een erfelijke polyneuropathie) was gediagnosticeerd als een functioneel symptoom, uitgelokt door een emotionele gebeurtenis. Patiënte
herstelde na uitleg daarover en na revalidatie onder begeleiding
van een fysiotherapeut.
De neuroloog onderzocht haar na de CT (waarop geen afwijkingen gezien werden) en vond een intermitterend aanspannen van
de armspieren; bij onderzoek van de benen was er een teken van
Hoover. Bij navragen bleek patiënte een heftige ruzie met haar
broer te hebben gehad, waarna deze haar huis had verlaten. Haar
zoon ging kijken om na te gaan wat er gaande was en trof zijn
moeder met de halfzijdige verlamming aan.
Patiënte werd uitgelegd dat zij weer functionele symptomen had,
net als vijf jaar eerder, en gelukkig geen beroerte. Patiënte was
gerustgesteld, wilde weer naar huis en maakte een afspraak bij de
haar bekende neuroloog. Deze zag haar een week later en stelde
vast dat de uitval weer hersteld was.
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