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Inleiding
Infecties van het zenuwstelsel kunnen zich op verschillende manieren voordoen. Ze
kunnen het gevolg zijn van het rechtstreeks binnendringen van een virus of bacterie.
Ze kunnen ook indirect ontstaan als een onschuldige aandoening, zoals een
oorontsteking of de mazelen, die zich dan naar het zenuwstelsel uitbreidt. Een
infectie kan ook worden veroorzaakt door gifstoffen van bacteriën of door de beet
van bepaalde teken. Deze infecties variëren in ernst. De gevolgen ervan variëren van
een paar dagen bedrust tot maanden van ziek zijn met geestelijke en lichamelijke
restverschijnselen, zelfs met de dood als gevolg.

Hersenontsteking
Hersenontsteking (encefalitis) is een zeldzame, acute ontstekingsziekte van de
hersenen die wordt veroorzaakt door een virusinfectie. De ontsteking kan in een
primaire en een secundaire vorm optreden. Symptomen of klachten na een
encefalitis zijn vaak:
 Verwardheid, slaperigheid en desoriëntatie
 Plotseling optredende koorts
 Zware hoofdpijn
 Misselijkheid en braken
 Bij zuigelingen uitpuilen van de grote fontanel
 Soms nekstijfheid
 In zeer ernstige gevallen een veranderd niveau van bewustzijn
Primaire vorm
Bij de primaire vorm van encefalitis zijn de virussen rechtstreeks het centraal
zenuwstelsel binnengedrongen. Een primaire hersenontsteking komt dus van
buitenaf.
Secundaire vorm
De meest voorkomende vorm is echter de secundaire (postinfectueuze) vorm van
hersenontsteking, die optreedt na of in het verloop van een virusinfectie in een ander
deel van het lichaam, zoals de mazelen, de waterpokken, de rode hond of de bof. Er
wordt algemeen aangenomen dat deze secundaire gevallen worden veroorzaakt
door een overgevoeligheidsreactie. Een secundaire hersenontsteking komt dan
vanuit het lichaam.
Beide vormen worden veroorzaakt door een virus in het lichaam, hetzij rechtstreeks
(bij de primaire vorm), hetzij na een virusinfectie in een ander deel van het lichaam
(secundaire vorm). De virussen die de hersenontsteking veroorzaken kunnen
sporadisch (in enkelvoud) of epidemisch (als epidemie) voorkomen. De meest
voorkomende sporadische vorm van virus, herpes simplex encefalitis, begint soms
als een onschuldige ziekte met hoofdpijn en koorts en kan dan zeer misleidend zijn.
Vervolgens treden neurologische verschijnselen op, zoals moeilijk spreken,
verwardheid, bewustzijnsverlies, herhaalde epileptische aanvallen en de hierboven
beschreven verschijnselen.

Epidemische vormen kunnen worden veroorzaakt door arbovirussen: dit zijn virussen
die door muskieten worden overgebracht en waarmee iemand alleen in warme
streken besmet kan raken. Hersenontsteking komt in België niet veel voor.
Na de eerste tekenen van de ziekte is de aanvang van de neurologische
verschijnselen veranderlijk. Iemand kan binnen de 24 uur ernstig ziek zijn, maar het
kan ook een week duren vooraleer de neurologische verschijnselen duidelijk worden.
Een secundaire virale (door een virus veroorzaakt) hersenontsteking kan zich tot vijf
of tien dagen na het begin van de oorspronkelijke virusinfectie ontwikkelen
De diagnose hersenontsteking wordt meestal gesteld op grond van onderzoek van
de hersen- en ruggenmergvloeistof. Door middel van een ruggenprik wordt een
kleine hoeveelheid afgenomen. Onderzoek van de vloeistof laat een normaal
suikergehalte zien en een toegenomen aantal witte bloedcellen. Een kweek van de
vloeistof laat geen bacteriën zien. Uit die gegevens kan de arts afleiden dat er geen
sprake is van een acute (plotseling optredende) bacteriële hersenvliesontsteking. Als
de ziekte gepaard gaat met bloedingen, kan de hersen- en ruggenmergvloeistof
enigszins bloederig zijn. EEG, MRI of CT-scan kunnen de diagnose hersenontsteking
helpen bevestigen.

