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Inleiding
Letsels aan het hoofd kunnen de schedel, de hersenen of beide beschadigen. Een
ernstige schedelbeschadiging heeft niet altijd een ernstige hersenbeschadiging tot
gevolg. Als de schedel bijvoorbeeld plaatselijk door een scherp voorwerp is
ingeslagen, zijn de hersenen alleen ter plekke beschadigd door de ingedrukte
botsplinters. De rest van de hersenen komt er dan goed vanaf. Vergelijk het met de
kreukelzone van een auto. Een deel van de energie wordt opgevangen door het bot
van de schedel en niet overgedragen aan de hersenen. Aan de andere kant is de
schedel vaak helemaal gaaf bij letsels die het hele hoofd met grote kracht treffen,
zoals bijvoorbeeld botsingen in het snelverkeer, terwijl de hersenen zeer ernstig
beschadigd zijn. Dit noemen we een gesloten schedelletsel.
Hieronder bespreken we de schedel- en hersenletsels afzonderlijk.

Schedelletsels
Schedelbarst (lineaire schedelfractuur)
De lichtste vorm van beschadiging van de schedel is een barst (fractuur) in het
schedelbot. Dit letsel is op een blanco Röntgenfoto van de schedel goed zichtbaar
als de barst loodrecht op de kijkrichting staat. Een barst die schuin op de kijkrichting
staat, is soms niet zichtbaar. In dat geval kan een CT-scan alsnog uitkomst bieden.
De aanwezigheid van een barst zegt op zich nog niets over de toestand van de
hersenen, maar meestal zijn ze onbeschadigd en is de patiënt normaal bij
bewustzijn. Op zich behoeft een schedelbarst geen behandeling. Het bot groeit
vanzelf weer helemaal aan elkaar. Het risico bij een schedelbarst is dat er een
bloeduitstorting ontstaat boven het harde hersenvlies als gevolg van een slagadertje
dat door een botsplinter wordt gescheurd. Patiënten met een schedelbarst moeten
hierop regelmatig worden gecontroleerd.
Bij kinderen kan er een zogenaamde ‘groeiende fractuur’ ontstaan. Als het harde
hersenvlies onder de schedelbarst is gescheurd, is het mogelijk dat er tussen de
botranden littekenweefsel ontstaat. Hierdoor groeit het bot niet aan elkaar. Doordat
de schedel bij een kind verder groeit, wordt de spleet alsmaar wijder. Soms is het
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Schedelbasisfractuur
Dit is een schedelbarst die in de schedelbasis is gelegen. Als de barst door het dak
van de oogkassen loopt, krijgen de patiënten een dik gezwollen ‘blauw oog’ doordat
er een bloeduitstorting in de oogkassen heeft plaatsgevonden. Meestal verdwijnt dit
na enkele dagen zonder problemen.
Een voorin gelegen schedelbasisfractuur kan ook in het dak van de neusholte lopen,
wat een open verbinding kan doen ontstaan tussen de neusholte en de
schedelinhoud. De patiënten verliezen dan hersenvocht (liquor) uit de neus. Bij zo
een lekkage bestaat het risico dat er bacteriën uit de neus in het hersenvocht

binnenkomen, met een hersenvliesontsteking (meningitis) tot gevolg. Dit risico is het
grootst als de lekkage langer duurt. In dat geval wordt het lek operatief opgespoord
via een luikje dat in de schedel wordt gemaakt. Het lek wordt afgedekt met
hersenvlies of een vervangend middel. Ook als de lekkage spontaan is gestopt, kan
de opening - die vaak alleen met wat zacht littekenweefsel is gevuld - later weer
opengaan en alsnog (zelfs na jaren) aanleiding geven tot een hersenvliesontsteking
of een hersenabces. Een barst door het dak van de neusholte kan ook de reukzenuw
beschadigen, wat tot gevolg heeft dat de patiënt zijn reukvermogen verliest.
Erger is het als een schedelbasisfractuur door de uittredeplaats van een oogzenuw
loopt. De beschadiging zorgt ervoor dat de patiënt blind wordt. Een
schedelbasisfractuur die achterin verloopt door het rotsbeen waarin het
gehoororgaan is gelegen, kan een beschadiging van het gehoor tot gevolg hebben.
Er kan ook hersenvocht uit het oor lopen. Vrijwel altijd geneest de lekkage in dit
geval vanzelf.
Een schedelbasisfractuur behoeft op zich geen behandeling, tenzij langdurige
lekkage van hersenvocht ontstaat. Aan de beschadiging van de reuk- of oogzenuw is
helaas niets te doen.
De impressiefractuur
Bij een impressiefractuur is het schedelbot door plaatselijk geweld over enige afstand
ingedrukt. De ingedrukte botsplinters kunnen de onderliggende hersenvliezen en het
onderliggende hersenweefsel beschadigen. Meestal is de hersenbeschadiging zeer
beperkt. Soms is de overliggende huid ook beschadigd en ligt de fractuur met
onderliggende hersenen bloot, waardoor er risico op infectie bestaat. Een open of
zogenaamd gecompliceerde impressiefractuur moet operatief worden behandeld.
Vuiligheid zoals straatvuil, enz. worden uit de wonde verwijderd en de bloedingen in
de gekneusde hersenen worden gestopt. Vervolgens sluit de chirurg het gescheurde
hersenvlies en vervangt eventueel verloren gegane stukken door peesblad (fascie)
dat uit het bovenbeen wordt gehaald of beschikbaar is via donorhersenvlies.
Botfragmenten worden zo mogelijk teruggeplaatst. Als er botstukken verloren zijn
gegaan, blijft er een zogenaamd botdefect over. Dit botdefect wordt enkele weken of
maanden nadat de wonde is genezen, behandeld. Het is namelijk belangrijk dat de
overliggende huid goed is genezen. Daarna wordt de wonde weer geopend en het
botdefect vrij gelegd. Het botdefect wordt vervolgens bedekt met een stuk kunststof
(perspex dat tevoren op maat is gemaakt) of een stuk titanium (metaal). Vroeger
werden er stukken rib ingezet die bij de patiënt zelf waren uitgehaald. Na enige tijd
groeiden de ribben waar de stukken waren uitgehaald, weer helemaal aan.
Als een impressiefractuur niet open ligt, is er geen behandeling nodig zolang de
indeuking van de schedel minder bedraagt dan de dikte van de schedel zelf. Is de
indeuking ernstiger, dan moeten de botstukjes die de hersenen beschadigen weer
recht worden gezet. Anders ontstaat er een litteken in de hersenen dat aanleiding
kan geven tot epilepsie.

Wat is een traumatisch hersenletsel?
Een traumatisch hersenletsel is een hersenbeschadiging veroorzaakt door een
ongeval. Door het ongeval krijgt iemand een zware klap tegen het hoofd. De meest
voorkomende oorzaken van een traumatisch hersenletsel zijn verkeersongevallen,
sportongevallen, werkongevallen, mishandeling en ongevallen in het huishouden.
Wat gebeurt er nu precies bij een hersentrauma? Het zenuwweefsel van de
hersenen is heel kwetsbaar omdat het uit vrij zacht weefsel bestaat. Onder normale
omstandigheden bieden de schedel en de hersenvliezen een goede bescherming.
Rondom de hersenen en de hersenvliezen zit hersenvocht (liquor). Dit heeft een
schokdempende werking. Het vocht tussen de hersenen en de hersenvliezen zorgt
ervoor dat de hersenen minder snel in botsing komen met de schedel. Maar tijdens
verkeers-, werk- of andere ongevallen kan die bescherming tekortschieten. Door een
harde klap tegen het hoofd worden de hersenen heen en weer geslingerd en komen
ze mogelijk in botsing met de schedel. Dit veroorzaakt beschadigingen, zoals
beschadigde hersencellen en zenuwuitlopers en/of opengescheurde bloedvaten.
Hierdoor ontstaat er soms een zwelling in de hersenen, al dan niet gecombineerd
met een bloeduitstorting. De gevolgen van een hersenletsel door een ongeluk
kunnen variëren van een milde hersenschudding over blijvende invaliditeit tot de
dood.

Soorten traumatisch hersenletsel
Traumatische hersenletsels worden onderverdeeld naargelang de anatomische
verspreiding of uitgebreidheid van het letsel (diffuus of locaal letsel) of naargelang de
gevolgen (primair en secundair letsel).
(1) Diffuus of locaal letsel
Beschadigingen als gevolg van een hersentrauma zijn in het algemeen diffuus. Dit
wil zeggen dat er op verschillende plaatsen in de hersenen letsels zijn opgetreden.
Vaak komt de aard van het letsel overeen met een verscheuring van de zenuwbanen
in de witte stof (geleidingsvezels) diep in de hersenen. De verscheuring wordt
veroorzaakt door een ernstige versnelling of vertraging van het hoofd ten opzichte
van de romp.
Locale letsels worden veroorzaakt doordat de hersenen plaatselijk tegen de
schedelwand of tegen een opstaande rand van de schedelbasis worden aangedrukt.
Hierdoor treedt een plaatselijke hersenbeschadiging op. Vaak is de
hersenbeschadiging gesitueerd aan de onderzijde van de frontale en temporale
hersenkwabben, omdat daar de meeste benige structuren van de schedelbasis
zitten. Als iemand een zware klap tegen zijn voorhoofd krijgt, treedt echter vaak niet
alleen een beschadiging op in het voorste hersengedeelte (het zogenaamde coupeffect), maar ook in de onderste en achterste gedeelten van de hersenen (het
zogenaamde contracoup-letsel).
(2) Primair versus secundair letsel

Een primair hersenletsel is een hersenletsel dat een direct gevolg is van het trauma.
Aan de ernst hiervan is niets meer te doen. Een secundair hersenletsel is een letsel
dat optreedt als gevolg van het primaire letsel. Voorbeelden hiervan zijn een
bloeddrukdaling, onvoldoende zuurstofvoorziening, een hersenzwelling, een
hersenvliesontsteking of een intracraniaal hematoom (opeenhoping van bloed
rondom of in de hersenen). Behandeling van secundaire letsels is in het algemeen
wel mogelijk, op voorwaarde dat er wordt rekening gehouden met mogelijke
verwikkelingen.
Naargelang de ernst maken we een onderscheid tussen twee soorten trauma’s: de
hersenkneuzing (contusio cerebri) en de lichtere vorm, die ook wel (lichte)
hersenschudding (commotio cerebri) wordt genoemd.
Hersenschudding
Bij een hersenschudding (commotio cerebri) zien we de volgende symptomen:
 Kortdurend bewustzijnsverlies of verlies van geheugen
 Hoofdpijn
 Enigszins wazig zicht of concentratiestoornissen
 Zwakte
 Misselijkheid of braken
Bij een hersenschudding is er altijd sprake van een kortdurend bewustzijnsverlies na
een hoofdletsel. Is er geen bewustzijnsverlies, dan spreken we niet over een
hersenschudding.
De hersenschudding is ernstiger naarmate er sprake is van:
 Aanhoudende verwardheid, slaperigheid of delirium (een toestand met onrust,
hallucinaties en onsamenhangend spreken)
 Spraakstoornissen of gedeeltelijke verlammingen
 Gedaald bewustzijn of coma
 Verwijding van een pupil
 Toenemende sufheid
Bij een hersenschudding krijg je op één of andere manier een schok tegen de
hersenen. De schok veroorzaakt een plotselinge verplaatsing van de hersenen in de
schedel. Dit kan heel wat letsels veroorzaken. Een hersenschudding is de mildste
vorm. Er treedt geen aantoonbare beschadiging van de hersenen op, hoewel er op
de huid rondom de schedel wel verwondingen of blauwe plekken kunnen zijn.
Hoofdletsels worden meestal veroorzaakt door verkeers- of bedrijfsongevallen, een
val of mishandeling. Het aantal gevallen van hoofdletsels met dodelijke afloop is de
laatste jaren afgenomen. Dit is te danken aan het gebruik van motor- en
sporthelmen, veiligheidshelmen en veiligheidsgordels en doordat ambulances sneller
ter plaatse zijn. Toch blijven hoofdletsels een ernstig probleem.
Het is altijd belangrijk om onmiddellijk de huisarts te waarschuwen bij een daling van
het bewustzijn of een versuft gevoel na een hoofdletsel. Het zou kunnen dat er een
ernstige bloeding is binnen in de schedel, waarvoor onmiddellijk een operatie nodig

is. Een voorbeeld van een ernstige bloeding is een epiduraal of subduraal hematoom
(zie hoger). Er kan ook sprake zijn van een hersenkneuzing (zie verder). De
verschijnselen van een eventuele hersenbeschadiging kunnen meteen tot uiting
komen of pas dagen na het letsel. De mate van alertheid van de patiënt geeft voor
een groot deel de ernst van de hersenbeschadiging aan. De arts zal een onderzoek
uitvoeren om na te gaan of er tekenen zijn van een schedelbreuk of
hersenbeschadiging. Aan de hand van röntgenfoto’s van de schedel of een CT-scan
van het hoofd kan hij vaststellen of er meer aan de hand is dan een
hersenschudding. Algemeen wordt een observatieperiode van 24 tot 48 uur
aanbevolen, hetzij in het ziekenhuis, hetzij thuis met familie of vrienden die kunnen
controleren of er zich geen andere verschijnselen ontwikkelen.
Een hersenschudding is een onschuldige, tijdelijke aandoening die geen blijvende
hersenbeschadiging tot gevolg heeft. Toch moeten we elk hoofdletsel als mogelijk
ernstig beschouwen. Eén op de vijf gevallen van hoofdletsels door een ongeluk leidt
namelijk tot de dood of tot blijvende hersenbeschadiging. Het geheugenverlies
(amnesie) dat bij een hersenschudding optreedt, heeft gewoonlijk alleen betrekking
op de gebeurtenissen kort vóór, tijdens en na het ongeluk dat de hersenschudding
veroorzaakte. Soms omvat het geheugenverlies echter een aantal weken (of in
zeldzame gevallen maanden) vóór het ongeluk. Het geheugen voor dingen die het
langst geleden gebeurd zijn, komt meestal het eerst weer terug.
Ongeveer een derde van alle mensen die een hersenschudding oplopen, houdt nog
enige tijd na het hoofdletsel een combinatie van verschijnselen over. We noemen dit
ook wel het posttraumatisch syndroom. Naast hoofdpijn en duizeligheid kunnen de
volgende verschijnselen voorkomen:
 Slapeloosheid
 Prikkelbaarheid
 Rusteloosheid
 Concentratiestoornissen
 Depressie
 Persoonlijkheidsveranderingen, zoals zwaarmoedigheid
Waarom deze verschijnselen bij sommige mensen optreden en bij anderen niet, is
niet helemaal duidelijk.
Over het algemeen gaat een hersenschudding vanzelf over. Er is dan ook weinig of
geen behandeling nodig. Om de hoofdpijn te verlichten kan de dokter wel
paracetamol voorschrijven of een sterkere pijnstiller zoals codeïne. Aspirine gebruik
je beter niet, omdat dit geneesmiddel kan bijdragen tot bloedingen. Door rust en
ontspanning en het vermijden van bezigheden die concentratie of kracht vergen,
treedt er binnen een paar dagen spontaan herstel op.
Hersenkneuzing
Bij ongeveer twintig procent van de hoofdletsels treedt hersenbeschadiging op. Een
hersenkneuzing is hier een voorbeeld van. Bij een hersenkneuzing (contusio cerebri)
zien we vaak hoofdpijn na een hoofdletsel. De kneuzing wordt veroorzaakt door een
klap op het hoofd of doordat er een voorwerp het hoofd binnendringt, zoals een kogel
of een stuk metaal.

Een matige tot ernstige hersenkneuzing kan gepaard gaan met botbreuken,
scheuring van hersenvliezen of zenuwweefsel en bloedingen in de hersenen. Er kan
ook sprake zijn van hersenoedeem (opzwellen van de hersenen) of lekkage van
hersenvocht. Verder kunnen epidurale of subdurale hematomen (zie hoger)
voorkomen. Soms treden de verschijnselen pas enkele dagen na het ongeval op.
Van een hersenkneuzing spreken we ook als het bewustzijnsverlies dieper en van
langere duur is en als er neurologische stoornissen zijn zoals verlammingen. Het
beeld van de hersenkneuzing omvat een heel scala van hersenbeschadigingen, van
lichte graden die snel en vrij volledig herstellen, over ernstiger graden die langdurige
bewusteloosheid (coma) geven en dan herstellen met allerlei graden van
neurologische restverschijnselen en invaliditeit, tot zeer ernstige graden waarbij
patiënten comateus blijven en na korte of langere tijd overlijden.
Omdat het bewustzijnsverlies (coma) een goede graadmeter is voor de
hersenbeschadiging drukken we dit uit aan de hand van de zogenaamde Glasgow
Coma Scale (GCS). De patiënt krijgt een score die wordt bepaald door het al of niet
openen van de ogen, het maken van armbewegingen en het maken van geluiden op
pijnprikkels, op aanspreken, dan wel spontaan. De minimale score is 3, de maximale
15 punten. We spreken van een zeer ernstig hersenletsel als de GCS-score 3-8
bedraagt, van een matig/ernstig hersenletsel bij een GCS-score van 8-14 en van een
lichter hersenletsel bij een GCS-score boven de 14.
De hersenkneuzing is des te ernstiger naarmate er sprake is van:
 Aanhoudende verwardheid
 Slaperigheid of delirium
 Stoornissen van de spraak of ademhaling
 Verschil in grootte van pupillen
 Gedeeltelijke verlammingen
 Epileptische aanvallen
 Gedaald bewustzijn of coma
Patiënten met een ernstige hersenkneuzing die in coma zijn, moeten onmiddellijk
worden behandeld. Om hersenoedeem (vochtophoping) te beheersen worden soms
geneesmiddelen, zoals corticosteroïden (hormonen) en/of eventueel een operatie
toegepast, omdat deze situatie tot de dood kan leiden.

Behandeling van een ernstig hersenletsel
Een hersenletsel kan algemeen worden onderscheiden in een primaire en een
secundaire beschadiging.
De primaire beschadiging ontstaat direct door het letsel. Hier is verder niets aan te
doen. Vaak is het letsel zo ernstig en de primaire beschadiging van de hersencellen
zo uitgebreid dat de dood (onmiddellijk) volgt. Het is ook mogelijk dat het letsel niet
zo ernstig is en dat de primaire beschadiging niet direct dodelijk is, maar pas later
(als er secundaire beschadigingen zijn opgetreden). Beschadigde hersenen zijn zeer

gevoelig voor zuurstofgebrek en verminderde doorbloeding. Gezonde hersenen
hebben hier allerlei compensatiemechanismen voor.
Een secundaire beschadiging van de hersenen kan op verschillende manieren
ontstaan: een te lage bloeddruk door bloedverlies bij het ongeval, waardoor de
hersendoorbloeding onvoldoende is, of een zuurstofgebrek door verstopping van de
luchtpijp met bloed en slijm, enz. De behandeling is erop gericht om secundaire
beschadigingen te voorkomen. De patiënt wordt daarom op intensive care verpleegd
en bewaakt. Omdat hij meestal niet zelf kan eten of drinken, krijgt hij alle voedsel en
vooral ook het vereiste vocht via een infuus toegediend. Om een goede ademhaling
te verzekeren vindt beademing plaats via een buisje in de luchtpijp. Regelmatig
worden het zuurstof- en koolzuurgehalte, alsmede de zuurgraad van het bloed,
gecontroleerd om te checken of de beademing goed verloopt. Ook wordt nagekeken
of de vochttoediening voldoende is en of er genoeg rode bloedlichaampjes zijn (en
niet daalt doordat er nog ergens een bloeding is). De patiënt wordt ook vooral
bewaakt om de eerste tekenen van complicaties te signaleren en te behandelen. De
verpleging van dienst kan ook direct de hersendruk meten.

Complicaties
Specifieke verwikkelingen die bij een hersenletsel kunnen optreden zijn bloedingen
en hersenoedeem.

Bloedingen
Bij de lineaire fracturen maakten we al melding van de bloeduitstorting boven het
harde hersenvlies. Er kunnen echter ook bloeduitstortingen (meestal acute) onder
het harde hersenvlies optreden als er hersenvaten tijdens het letsel zijn gescheurd.
De bloedingen nemen ruimte in de schedel in. Daardoor gaat de druk in de schedel
stijgen en kunnen belangrijke delen van de hersenstam, die verantwoordelijk zijn
voor de ademhaling, de bloedsomloop en het bewustzijn, in de knel komen (een
zogenaamde inklemming). Bij een vermoeden van bloedingen wordt een CT-scan
gemaakt, waarop de bloeduitstorting kan worden gelokaliseerd en daarna operatief
verwijderd.
Hersenoedeem
Door het letsel kunnen de wanden van de hersenhaarvaten in de gekneusde
hersengedeelten lek worden. Hierdoor lekt er bloedplasma in het hersenweefsel, wat
resulteert in een teveel aan water. Dit heet hersenoedeem. Het hersenweefsel gaat
zwellen, precies zoals een gekneusde enkel dat doet. In het geval van de hersenen
heeft de zwelling kwalijke gevolgen, omdat de hersenen in een starre, onuitzetbare
schedel zitten en omdat de zwelling een verhoging van de druk tot gevolg heeft en
tenslotte ook een inklemming van vitale hersenstamgedeelten. Daarom krijgen
patiënten met een ernstig hersenletsel bij wie een vermoeden van hersenoedeem is,
een drukopnemer in het hoofd geplaatst. Dit apparaatje registreert de druk. Het ziet
eruit als een slangetje met aan het uiteinde een drukgevoelig gedeelte. Het wordt via
een gaatje in de schedel ingebracht.
De drukverhoging door hersenoedeem wordt eerst en vooral behandeld door de
patiënt middelen te geven die ervoor zorgen dat het vocht wordt uitgeplast. Hierdoor
verdwijnt een deel van vocht. Er worden ook wel eens glyceroloplossingen
toegediend, die het vocht aan de hersenen onttrekken. De laatste tijd wordt de
drukverhoging ook operatief behandeld. Grote stukken schedelbot worden verwijderd
en het harde hersenvlies geopend. Momenteel is nog onvoldoende duidelijk of deze
behandeling zin heeft. Soms worden de sterk gekneusde hersengebieden operatief
verwijderd. De chirurg neemt het toch al volledig beschadigde hersenweefsel weg om
de overige hersenen meer ruimte te geven.
Niettemin gebeurt het bij een ernstig hersenletsel nogal eens dat, ondanks alle
genomen maatregelen, de patiënt overlijdt omdat de primaire beschadiging van de
hersenen te zwaar was. In dat geval zijn meestal ook de ademhaling en de
bloedomloop al uitgevallen, functies die door de hersenen worden beheerst. Maar
het kan ook gebeuren dat het hart blijft kloppen terwijl alle hersenfuncties zoals
bewustzijn, motoriek, spraak en andere geestelijke activiteit afwezig zijn. Het
vermoeden dat de hersenen niet meer werken (hersendood) kan worden bevestigd
door de afwezigheid van alle elektrische hersenactiviteit op het EEG. Andere tekenen

zijn de wijde pupillen die niet meer op licht reageren (vernauwen) en de afwezigheid
van alle reflexen bij een neurologisch onderzoek. Meestal is de ademhaling in dat
geval alleen kunstmatig aanwezig door de werking van het beademingsapparaat. De
adembewegingen kunnen bij het uitschakelen van het apparaat niet door de patiënt
worden overgenomen.

Belangrijke gevolgen na een traumatisch hersenletsel
Vroege gevolgen van een hersenletsel: Zoals uit het voorgaande blijkt, is
gemeenschappelijk kenmerk van een hersenletsel altijd een daling van
bewustzijn. We gebruiken hiervoor het woord ‘coma’, maar deze term omvat
zodanig breed scala van bewustzijnsdalingen dat hij in de medische praktijk
wordt gebruikt.
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Late gevolgen van een hersenletsel: Er bestaat een duidelijk verband tussen de
Glasgow Coma Score bij opname en de uitkomst op lange termijn. De meeste
patiënten met een score van 13 of meer genezen min of meer zonder resterende
letsels. Voor patiënten met een score van lager dan 8 ziet het er vaak somber uit.
Late gevolgen kunnen bestaan uit geheugen- en concentratiestoornissen,
karakterveranderingen, neurologische uitval (bv. een verlamming of spraakstoornis)
en epilepsie. Bij een zeer ernstig letsel kan een zogenaamde vegetatieve coma
optreden. De patiënt heeft de ogen open en lijkt de omgeving in te kijken, terwijl er
geen enkele reactie op prikkels bestaat. Deze toestand is vrijwel altijd blijvend.

