Beroerte
of cerebrovasculair accident (CVA)

CerebroVasculair Accident (CVA)
C. Lafosse
Revalidatieziekenhuis RevArte

Inleiding .......................................................................................................
Herseninfarct ...............................................................................................
Hersenbloeding ...........................................................................................
Intracraniale hersenbloeding ...............................................................
Subduraal hematoom .........................................................................
Epiduraal hematoom ...........................................................................
Subarachnoïdale bloeding ..................................................................
Aneurysma ..........................................................................................
Belangrijke klinische verschijnselen na een beroerte ..................................
Oorzaken en risicofactoren .........................................................................
Waarschuwingssignalen ..............................................................................
Diagnose .....................................................................................................
Verloop van een beroerte ............................................................................
Hoe ernstig is een beroerte? .......................................................................
Behandeling ................................................................................................
Geneesmiddelen .................................................................................
Operatieve behandeling ......................................................................

Inleiding
Het begrip beroerte (cerebrovasculair accident, afgekort CVA) is vrij ruim. Het duidt
op bijna elke gebeurtenis die een voldoende bloedtoevoer naar een gedeelte van de
hersenen belemmert, wat het wegvallen van de functies van hersencellen tot gevolg
heeft. Om goed te functioneren hebben de hersenen energie nodig. Die energie
wordt geproduceerd met behulp van zuurstof en voedingsstoffen. In de hersenen
wordt dit via het bloed voorzien. Omdat de hersenen veel energie verbruiken, kunnen
ze het niet lang zonder zuurstof stellen. Als de bloedvoorziening (en dus de
zuurstofvoorziening) stopt, treedt binnen enkele minuten een beschadiging op die in
principe onherstelbaar is. In dit geval spreken we van een beroerte of CVA.
Cerebrovasculaire stoornissen zijn een belangrijke bron voor blijvende invaliditeit.
Een beroerte berust in de meeste gevallen op een herseninfarct (80 %) en voor het
overige op een hersenbloeding.

Herseninfarct
Bij een herseninfarct raakt de bloedvoorziening van de hersenen gestoord. Dit
gebeurt wanneer een bloedvat in de hersenen wordt afgesloten door een
bloedstolsel of een dichtgeslibd bloedvaatje in de hals of de hersenen (bijvoorbeeld
door slagaderverkalking). Dit is problematisch voor een goed functioneren van de
hersencellen, aangezien de slagaderlijke bloedbaan energie aanvoert. Deze
energievorming kan alleen plaatsvinden wanneer er voldoende zuurstof en glucose
(suiker) aanwezig is in het bloed. Als de plaatselijke doorbloeding drastisch lager
wordt, sterven er zenuwcellen af. Dit afsterven noemen we ‘infarceren’, vandaar ook
de naam herseninfarct. De hersenen trachten het afsterven van zenuwcellen echter
zo veel mogelijk te voorkomen. Zo voeren omliggende gebieden zo veel mogelijk
bloed aan en nemen de hersenen extra zuurstof uit het bloed op. Beschadigd
hersenweefsel trekt echter ook vocht aan, met een hersenzwelling (hersenoedeem)
tot gevolg. Dit kan op zijn beurt leiden tot overdruk in de hersenen.
De twee belangrijkste oorzaken van een herseninfarct zijn de trombose en de
embolie.
We spreken van een hersentrombose als er zich in een bloedvat een stilstaand
bloedstolsel (trombus) vormt dat het bloedvat afsluit. Een trombose ontstaat meestal
op plaatsen in de bloedvaten die beschadigd zijn geraakt. Veruit de belangrijkste
oorzaak voor beschadiging is de zogenaamde aderverkalking (arteriosclerose). Bij
het proces van arteriosclerose worden vetachtige stoffen in de wand van de
slagaders afgezet. Hierdoor raakt de bloedvatwand verdikt en belemmert de passage
van het bloed. Dit vormt een ernstig risico voor de ontwikkeling van een bloedklonter
die heel het bloedvat kan afsluiten. Het gebied achter de bloedklonter ontvangt geen
bloed meer en wordt met afsterven bedreigd.
Een embolie is een stukje van een bloedklonter dat via de bloedbaan wordt versleept
met als gevaar dat een nauw bloedvat wordt afgesloten. Aangezien het bloed deze
afsluiting niet kan passeren, sterven de zenuwcellen af die door het bloedvaatje van
bloed werden voorzien. Het aantal cellen dat sterft hangt af van de grootte van het
verstopte bloedvat.

Hersenbloeding
Intracraniale hersenbloeding
Bij een hersenbloeding is een bloedvatwand gebarsten of gescheurd, waardoor
bloed het hersenweefsel binnenstroomt en de inhoud van de schedel toeneemt. Dit
leidt meestal tot een intracraniale drukverhoging. Een bloeding kan optreden in het
hersenweefsel zelf (intracerebraal) of tussen hersenvliezen (subarachnoïdaal). De
cellen achter de beschadiging worden verstoken van zuurstof. In vergelijking met het
herseninfarct zijn de gevolgen van een hersenbloeding over het algemeen ook
zwaarder. Hersenbloedingen treden meestal plots op. Vaak is de persoon in kwestie
al langere tijd op de hoogte van het feit dat er een te hoge bloeddruk aanwezig was.
Veel hersenbloedingen treden op tijdens inspanningen en werkzaamheden.
Beschadigd hersenweefsel trekt namelijk vocht aan. Na een hersenbloeding treedt
daarom vaak hersenoedeem op.
Een hersenbloeding treedt op als er bloed uit een slagader in de hersenen lekt, wat
verdrukking, verplaatsing en afsterving van zenuwweefsel veroorzaakt. Als de
bloeding optreedt tussen het spinnenwebvlies en het hersenoppervlak spreken we
van een subarachnoïdale bloeding of subduraal hematoom (zie verder). Een
spontane subarachnoïdale bloeding treedt meestal op na de scheuring van een
plaatselijke ballonachtige verwijding van een slagader. Als een dieper in de hersenen
gelegen verwijding scheurt, treedt een zogenaamde intracerebrale bloeding op.
Een andere vaatafwijking die zich kan voordoen in de hersenen, is een misvorming
van de bloedvaten. Hierbij ontwikkelt zich tussen de aders en de slagaders, waar
zich normaal haarvaten (cappilairen) bevinden, een kluwen van abnormale
bloedvaten. Deze wijde, dunwandige bloedvaten geven meestal bloedingen in de
ruimte tussen het spinnenwebvlies en het hersenoppervlak (de subarachnoïdale
ruimte). Soms gaan deze bloedingen gepaard met epileptische aanvallen. Dergelijke
misvormingen van de bloedvaten zijn vaak erfelijk.
Subduraal hematoom
Een subduraal hematoom is eigenlijk een bloeduitstorting onder het hersenvlies. Het
subduraal hematoom wordt meestal veroorzaakt door een hoofdletsel. Dit kan het
gevolg zijn van een auto-ongeluk, maar ook van een schijnbaar onschuldige
gebeurtenis zoals het hoofd stoten. Een subduraal hematoom treedt op wanneer
bloedvaten (meestal aders) tussen de hersenen en het harde hersenvlies (het
buitenste van de drie vliezen die de hersenen bedekken) scheuren. Hieruit lekt bloed
dat een massa vormt (hematoom of bloeduitstorting). Die massa oefent druk uit op
het hersenweefsel. Als het hematoom groter wordt, treedt een toenemende daling
van het bewustzijn op, die ten slotte tot de dood kan leiden.
Subdurale hematomen worden onderverdeeld in chronische en acute subdurale
hematomen.

(a) Chronisch subduraal hematoom
Er zijn drie hersenvliezen die de hersenen omhullen. Direct onder het schedelbot zit
het harde hersenvlies (dura), daaronder het spinnenwebvlies (arachnoidea), dat haar
naam dankt aan de spinragfijne draadjes waaruit het is opgebouwd. Het binnenste
vlies is de pia, die direct op het hersenweefsel vastzit. Zoals de naam subduraal
aangeeft zijn chronische subdurale hematomen gelegen ‘onder de dura’, maar op de
arachnoidea. De plaats tussen de dura en arachnoidea is een aanwijzing dat ze
ontstaan door het scheuren van een zogenaamde brugvene. Een brugvene is een
ader die het bloed van de hersenen dwars door de hersenvliezen naar buiten afvoert
en onderweg de ruimte tussen de dura en het hersenoppervlak moet overbruggen.
Bij oudere mensen, van wie de hersenen door de leeftijd altijd wat geschrompeld zijn
(wat door overmatig alcoholgebruik kan worden verergerd), of bij jonge kinderen, bij
wie de hersenen nog niet tot de volle omvang zijn gegroeid, is deze ruimte tamelijk
groot in vergelijking met die van jonge volwassenen. Doordat de brugvenen deze
vergrote ‘loze ruimte’ moeten overbruggen, verlopen ze tamelijk gestrekt. Een kleine
schok - zoals het stoten van het hoofd tegen een kastdeur - kan al voldoende zijn om
de gestrekte brugvene te doen scheuren. Omdat het om een ader gaat en niet om
een slagader, gaat de bloeding niet snel en merkt de persoon er aanvankelijk vaak
niets van. Maar als het bloeden blijft doorgaan, kan het bloed zich in de loop van
weken tot maanden ophopen tot een behoorlijke bloeduitstorting, die veel ruimte in
het hoofd inneemt en de hersenen verdrukt en verdringt, waardoor de persoon in
kwestie wel degelijk klachten gaat ondervinden.
Het hematoom dat in het hoofd plaats inneemt ten koste van de hersenen, heeft
klachten tot gevolg: hoofdpijn en misselijkheid, soms met braken. Gaat de
aandoening verder, dan kan de patiënt verlammingen van een arm of been vertonen.
Hij kan ook spraakstoornissen krijgen, waardoor hij niet meer kan zeggen wat hij
eigenlijk wil zeggen (afasie). Verder kan hij stuipen of toevallen krijgen met schokken
van armen en benen, kunnen zijn geestelijke vermogens achteruit gaan
(verwardheid, gedragsveranderingen) en kunnen er problemen ontstaan met het
ophouden van de urine (incontinentie). Hierbij kan aan het intreden van een
dementie worden gedacht. Ten slotte kan de patiënt toenemend slaperig en suf
worden, en op het einde zelfs bewusteloos.
Veelal vermoedt de geraadpleegde dokter dat er in het hoofd een aandoening zit die
ruimte inneemt en de hersenen verdringt en doet inklemmen. Dit vermoeden wordt
bevestigd als hij bij het onderzoek ontdekt dat één van de pupillen verwijd is en niet
meer samentrekt als je met een lampje in de ogen schijnt. De oogspierzenuw
verantwoordelijk voor de pupillen wordt namelijk bij de inklemming overstrekt en valt
uit. In dit stadium is er geen tijd meer te verliezen en moet de patiënt onmiddellijk in
het ziekenhuis worden opgenomen en geopereerd.
De operatie kan zowel onder plaatselijke verdoving als onder gehele narcose
gebeuren. Via een klein sneetje in de hoofdhuid worden één of enkele boorgaten
gemaakt, precies boven de plaats waar het hematoom zich volgens de CT- of MRIscan bevindt. Via het boorgat wordt een gaatje in het harde hersenvlies (dura)
geknipt, waardoor men al direct het donkere hematoom naar buiten ziet vloeien. Door
het gaatje in de dura wordt een slangetje in het hematoom gebracht. Via het

slangetje wordt het hematoom weggespoeld. Ten slotte wordt het slangetje
aangesloten op een reservoir dat gedurende enkele dagen samen met het slangetje
aan de patiënt wordt vastgemaakt. In het reservoir kunnen eventuele
hematoomresten worden opgevangen. Het reservoir wordt regelmatig geledigd.
Enkele dagen later - als het reservoir zich niet meer vult - verwijdert men het
slangetje meestal. Na de operatie herstelt het merendeel van de patiënten
voorspoedig: voorheen bewusteloze patiënten worden wakker, de hoofdpijn, de
verlammingen en de spraakstoornissen verdwijnen snel en na enkele dagen kunnen
de patiënten weer grotendeels of geheel hersteld naar huis.
Er zijn chronische subdurale hematomen die niet zo groot zijn geworden dat ze
klachten geven en alleen bij toeval op een scan worden gevonden. Zulke chronische
subdurale hematomen hoeven niet te worden geopereerd. Wel moet regelmatig
worden gecontroleerd of ze niet vergroten, omdat het dan nodig kan zijn dat ze
alsnog moeten worden verwijderd.
(b) Acute subduraal hematoom
Dit type subduraal hematoom bevindt zich, zoals de naam aangeeft, ook onder de
dura en op de arachnoidea. De acute variant pleegt zich echter snel te ontwikkelen
en is altijd het gevolg van een ernstig schedelletsel, waarbij een ernstige kneuzing
van de hersenen heeft plaatsgevonden en verscheuringen van brugvenen en andere
vaten aan het hersenoppervlak. In tegenstelling tot de chronische variant, waarvan
de vooruitzichten bij behandeling goed zijn, sterft het merendeel van de patiënten
met een acuut subduraal hematoom. Dit is voornamelijk te wijten aan de ernstige
bijkomende hersenbeschadigingen.
Epiduraal hematoom
Een epiduraal hematoom treedt op bij verscheuring van een bloedvat tussen het
buitenoppervlak van het harde hersenvlies en de schedel. Het zijn dus
bloeduitstortingen die buiten de dura zijn gelegen, dus direct onder het schedelbot.
Dit bloedvat is meestal een slagader, in tegenstelling tot het subduraal hematoom dat
meestal wordt veroorzaakt door scheuring van een ader. In de meeste gevallen is het
bloedvat beschadigd door een schedelbreuk. Het bloed lekt dan tussen het harde
hersenvlies en de schedel en vormt een massa (hematoom of bloeduitstorting) die
druk uitoefent op het hersenweefsel.
Een epiduraal hematoom wordt veroorzaakt door een hoofdletsel. Het treedt meestal
op ten gevolgen van een auto- of motorongeluk of na een klap op het hoofd.
Uitwendig zijn er niet altijd zichtbare verschijnselen zoals een open wonde of een
blauwe plek. Bij een epiduraal hematoom neemt de druk op de hersenen toe
naarmate zich meer en meer bloed ophoopt in de nauwe ruimte tussen de hersenen
en schedel. Dit kan uitmonden in bewustzijnsverlies, blijvende hersenbeschadiging
en zelfs de dood. Het is dan ook belangrijk dat de diagnose snel wordt gesteld en dat
er onmiddellijk een behandeling plaatsvindt. De diagnose wordt bevestigd door een
CT-scan. Daarop is de bloeduitstorting te zien als een lensvormige vlek aan de
buitenkant van de hersenen: het hematoom verdringt de hersenen naar de andere
kant van de schedel.

Bij de operatie wordt een groot boorgat of een luikje (craniotomie) gemaakt boven op
de plaats waar het hematoom zich volgens de scan moet bevinden. Men ziet direct
de stolsels die de dura en de eronder gelegen hersenen naar binnen hebben
gedrukt. De stolsels worden verwijderd, de bloedende slagader opgespoord en de
bloeding tot stilstand gebracht. Als een epiduraal hematoom op tijd wordt
geopereerd, is het herstel over het algemeen goed. De tijd waarin de inklemming nog
geen onherstelbare schade tot gevolg heeft, is echter heel kort. Daarom raden
neurologen die mensen met een schedelletsel onderzoeken aan om de patiënten
regelmatig te controleren op mogelijk bewustzijnsverlies en het ontstaan van
eenzijdige pupilverwijding. Op die manier kan de ontwikkeling van een epiduraal
hematoom op tijd worden ontdekt.
Subarachnoïdale bloeding
De bloedingen die plaatsvinden onder het spinnenwebvlies (de arachnoidea), maar
buiten de pia, noemen we subarachnoïdale bloedingen. Omdat de ruimte tussen
arachnoidea en pia gevuld is met hersenvocht (liquor), vermengt het bloed zich
hiermee en komt het niet tot een stolsel of hematoom. Deze bloedingen ontstaan
meestal door het barsten van een vaatafwijking van de hersenen, zoals een
hersenaneurysma (een uitbochting van een hersenslagader). Dat komt doordat een
hersenaneurysma meestal op één van de grotere hersenslagaders zit, aan de
buitenzijde van de hersenen, in het spinnenwebvlies (de arachnoidea). De
behandeling van subarachnoïdale bloedingen vormt een onderdeel van de
behandeling
van
vaatafwijkingen
(hersenaneurysma
en
arterioveneuze
vaatmisvorming).
Aneurysma
Een aneurysma in de hersenen is een uitstulping van de wand van een
hersenslagader. Het aneurysma bevindt zich vrijwel altijd op de splitsing van twee
slagaders, meestal aan de onderkant van de hersenen of de hersenstam. Je kunt het
vergelijken met een gat in de buitenband van een fietsband: op die plaats puilt de
binnenband naar buiten. Die uitpuiling (of uitstulping) noemen we een aneurysma.
Er wordt aangenomen dat een aneurysma van de hersenslagaders ontstaat uit een
aangeboren zwakke plek van de vaatwand. Hierover bestaat er echter nog
onvoldoende zekerheid. Aangeboren betekent dat de afwijking tijdens de
ontwikkeling (dus vóór de geboorte) is ontstaan. Aangeboren betekent dus niet dat
het erfelijk is. Er zijn wel families waarbij aneurysmata vaker voorkomen dan
normaal. Bovendien bestaan er een paar zeldzame erfelijke ziekten waarbij
aneurysmata van de hersenen meer dan normaal optreden. In zeldzame gevallen
ontstaat een aneurysma door een infectie van de vaatwand, bijvoorbeeld als een
patiënt een (bacteriële) bloedvergiftiging heeft. Een ander zeldzaam aneurysma
ontstaat door de veranderde bloedstroming bij een arterioveneuze vaatmisvorming.

Belangrijke klinische verschijnselen na een beroerte
De verschijnselen na een beroerte zijn afhankelijk van de grootte en lokalisatie van
het letsel in de hersenen. Halfzijdige (lichaams)uitval of hemiverschijnselen aan de
zijde tegenovergesteld aan het hersenletsel komen het meest voor. Het gaat veelal
om hemiparese en hemisensibiliteitsstoornissen. Hierbij zijn het aangezicht en de
arm meer aangedaan dan het been. Ook hemianopsie komt voor. Daarnaast kan een
beroerte leiden tot geheugenstoornissen (zie verder), taalstoornissen (zie verder) en
stoornissen in de aandacht en ruimtelijke oriëntatie (zie verder). Beide
laatstgenoemde kunnen ook samen voorkomen met apathisch of ontremd gedrag
(zie verder) en incontinentie ten gevolge van verminderde gedragscontrole. Als de
vitale functies van de hersenstam zijn aangetast, zien we vaak ook slikstoornissen,
moeilijk kunnen articuleren (dysarthrie), evenwichtsstoornissen en stoornissen in de
oogmotoriek, waardoor de patiënt vaak dubbel ziet (diplopie). Bij letsels in de kleine
hersenen zien we dikwijls dat de evenwichtsstoornissen gepaard gaan met een
slechte visuomotorische coördinatie (ataxie).
Bij een beroerte in de hersenstam krijgen mensen vaak last van duizeligheid,
misselijkheid, braken, onduidelijk spreken, slikklachten en dubbelzien. Deze
verschijnselen kunnen gecombineerd, maar soms ook afzonderlijk voorkomen. Ook
gevoelsstoornissen aan één kant van het lichaam komen voor. Tevens treden
klachten op zoals het verlies van kracht, heesheid, transpireren, trillende ogen, de
hik, een ‘hangend ooglid’ en pijn in het aangezicht.

Oorzaken en risicofactoren
Er zijn verschillende risicofactoren die met beroerte in verband worden gebracht.
Naar schatting treedt zeventig procent van alle beroerten op bij mensen met een
hoge bloeddruk. Sommige hartziekten, zoals een onregelmatige hartslag
(atriumfibrillatie), hartklepafwijkingen of een recent hartinfarct vergroten de kans op
een beroerte. Als gevolg van de hartziekte kunnen namelijk bloedstolsels vanuit het
hart naar de grote slagaders van de hersenen worden vervoerd. Roken, suikerziekte
en een hoog cholesterolgehalte van het bloed worden ook als risico’s beschouwd.
Hoewel jonge vrouwen slechts een kleine kans hebben op een beroerte, wordt die
kans waarschijnlijk iets groter als ze de anticonceptiepil gebruiken. Voor vrouwen die
roken is de kans op een beroerte veel groter. Mannen en vrouwen maken evenveel
kans een beroerte op te lopen. Mannen krijgen wel vaker op jongere leeftijd een
beroerte dan vrouwen.
Er zijn tot nu toe geen harde wetenschappelijke bewijzen dat een beroerte erfelijk is.
Wel is het zo dat in sommige families risicofactoren voor hart- en vaatziekten meer
voorkomen dan in andere (zoals een verhoogde bloeddruk of te hoog
cholesterolgehalte). Bij iemand die al een beroerte heeft gehad, is er een verhoogd
risico op een tweede beroerte wanneer de risicofactoren nog altijd aanwezig zijn.
Samengevat, een aantal elementen verhoogt het risico op een beroerte: ouderdom,
een verhoogde bloeddruk, suikerziekte, de toestand van de vaatwand, een verhoogd
cholesterolgehalte, hartziekten, langdurige stress, roken, overgewicht en te weinig
lichaamsbeweging. Verder maken mensen die in het verleden een TIA hebben

gehad meer kans op een beroerte. De afkorting TIA betekent Transient Ischaemic
Attack en duidt op een kortstondige, voorbijgaande beroerte (gaat binnen de 24 uur
over).

Waarschuwingssignalen
Soms wordt een beroerte voorafgegaan door waarschuwingssignalen die enkele
minuten tot 24 uur kunnen aanhouden. Maar ook verschijnselen die korter duren,
kunnen een beroerte voorspellen. Een belangrijk waarschuwingssignaal voor een
beroerte is een TIA (zie hierboven). Letterlijk betekent dit een voorbijgaande aanval
van ontoereikende doorbloeding. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke afsluiting
van kleine bloedstolseltjes, waardoor er voorbijgaand (volledig herstellende)
neurologische stoornissen kunnen optreden.

Diagnose
Niet één enkel verschijnsel, maar een snelle ontwikkeling van verschillende
verschijnselen leidt tot de diagnose beroerte. Er is een verschil tussen een beroerte
met een embolie en een beroerte met een trombose.
Om een behandeling te kunnen kiezen, moet de arts bepalen van welk soort beroerte
er sprake is en in welk deel van de hersenen deze zich bevindt. Daarnaast moeten
andere mogelijke oorzaken van de verschijnselen, zoals een gezwel, worden
uitgesloten. Om de bloedvaten in het hoofd te bestuderen en aldus de juiste locatie
van de afsluiting te bepalen, zijn er verschillende onderzoeken mogelijk: een
echografie van de halsslagader, een hersenangiografie, een computertomografie
(CT-scan) of een magnetisch resonantieonderzoek (MRI).

Verloop van een beroerte
Tot twee dagen na het begin van de beroerte kunnen de verschijnselen erger worden
of in ernst wisselen. We spreken in dit geval van een zich ontwikkelende beroerte
(progressive stroke). Als er geen verdere achteruitgang meer optreedt, wordt ervan
uitgegaan dat de beroerte zich volledig heeft ontwikkeld. In dat geval spreken we
over een voltooide beroerte (completed stroke).
Een stolsel of een stuk cholesterolplaque dat met het bloed wordt meegevoerd tot
het ergens de bloedstroom blokkeert (embolie) en zo een grote afsluiting
veroorzaakt, zorgt meestal binnen enkele minuten voor een volledig ontwikkelde
beroerte. Een afsluiting die zich ter plaatse vormt doordat er bloed stolt op een reeds
vernauwde plaats in een bloedvat (trombose), ontwikkelt zich vaak geleidelijker.
Bij het verloop van een subduraal hematoom kan de tijd die verstrijkt tussen het letsel
en het begin van duidelijke verschijnselen (zoals hoofdpijn, verwardheid,
verlammingen en bewustzijnsverlies) variëren. We maken een onderscheid tussen
een acuut, subacuut en chronisch subduraal hematoom. Bij een acuut (plotseling
optredend) subduraal hematoom is de tijdsduur tussen letsel en verschijnselen korter

dan 48 uur. Bij een subacuut subduraal hematoom ontwikkelen de verschijnselen
zich tussen de 48 uur en de twee weken. Bij een chronisch subduraal hematoom
ontwikkelen de verschijnselen zich pas twee weken na het letsel. Deze laatste vorm
komt nogal eens voor bij kleine kinderen en ouderen. Vaak kunnen zij zich het letsel
niet meer herinneren dat er de oorzaak van was.

Hoe ernstig is een beroerte?
Een beroerte is een zeer ernstige aandoening die de onmiddellijke aandacht van een
arts vereist. Iemand die mogelijk een beroerte heeft, moet meestal zo snel mogelijk in
het ziekenhuis onderzocht worden. Hoe langer het duurt voordat iemand met een
beroerte behandeld wordt, hoe groter de schade kan zijn. Het succes van de
behandeling kan mede afhankelijk zijn van de snelheid waarmee de zorg gegeven
werd. Bij iedere vorm van beroerte kan er een gebied van afgestorven zenuwweefsel
(infarct) achterblijven, nadat de beroerte zich volledig heeft ontwikkeld. De mate van
herstel is dan afhankelijk van het vermogen van ander zenuwweefsel om de functie
van die gebieden over te nemen. Een reeks van achtereenvolgende beroerten kan
aanleiding geven tot multi-infarctdementie. Een beroerte is een acute (plotseling
optredende) ziekte die meestal voortkomt uit chronische aandoeningen, zoals hoge
bloeddruk, aderverkalking of hartziekten.

Behandeling
Als iemand na een beroerte in coma is geraakt, moet hij worden opgenomen op een
afdeling voor intensieve zorgen (intensive care) voor de toediening van zuurstof,
voedingsstoffen en geneesmiddelen. Om het verlies van de blaasfunctie op te
vangen wordt een blaaskatheter ingebracht. Als het vermogen tot slikken verloren is
gegaan, kan dit binnen één of twee weken terugkeren, maar soms is het verlies
blijvend. In afwachting van het eventuele terugkeren van de slikfunctie, kunnen
voeding en water direct in de bloedbaan (intraveneus) of direct in de maag worden
toegediend. Dat laatste gebeurt na een ingreep die gastrostomie wordt genoemd.
Soms is de neurologische schade veroorzaakt door een beroerte veel minder ernstig.
In dat geval is er ook minder zorg nodig. Na de acute medische zorgen is een
periode van revalidatie aangewezen (zie verder).
Geneesmiddelen
Als een beroerte eenmaal is opgetreden, is ze met geen enkel geneesmiddel te
bestrijden. Een geneesmiddel dat bij de ene patiënt wordt gebruikt, kan bij iemand
anders juist verdere schade veroorzaken.
De belangrijkste zorg ná een beroerte is het vermijden van een volgende, die
mogelijk ernstiger verloopt. Sommige patiënten krijgen geneesmiddelen die de
stollingsneigingen van het bloed verminderen, bijvoorbeeld acetylsalicylzuur
(aspirine) of ticlopidine. Bij een beroerte die werd veroorzaakt door een
hersenbloeding, kunnen pijnstillers nodig zijn om de hoofdpijn te verlichten. Als er

sprake is van misselijkheid en braken kan gedurende een aantal dagen intraveneuze
toediening van voedingsstoffen en vocht nodig zijn.
Tegenwoordig worden nieuwe geneesmiddelen getest die het afgesloten bloedvat
openen of het stolsel ‘afbreken’. Om een hersenzwelling, die ontstaat doordat er zich
na een hoofdletsel vocht (in dit geval bloed) ophoopt, tegen te gaan zijn er
geneesmiddelen voorhanden: corticosteroïden (hormonen) en plastabletten
(diuretica). Na de operatie kunnen geneesmiddelen tegen epilepsie worden
voorgeschreven om epileptische aanvallen te bestrijden of te voorkomen. De
epileptische aanvallen kunnen zelfs nog twee jaar na het letsel beginnen.
Operatieve behandeling
Soms wordt er bij een hersenbloeding operatief ingegrepen om het bloed te
verwijderen dat tussen het hersenweefsel is gelekt. De beslissing om te opereren
hangt af van de plaats en de uitgebreidheid van de bloeding. Bij een bloeding tussen
het spinnenwebvlies en het hersenoppervlak is vaak operatieve behandeling nodig
van de verwijding van de slagader (aneurysma) of het kluwen van abnormale
bloedvaten tussen de aders en slagaders (arterioveneuze malformatie) waardoor de
bloeding werd veroorzaakt. Bij een ischemische beroerte (ten gevolge van stoornis in
de doorbloeding) wordt er zelden operatief ingegrepen. Om deze vorm van beroerte
te voorkomen, wordt echter soms een operatie uitgevoerd om plaques in de
slagaders te verwijderen. Ook voor het wegnemen van een subduraal of epiduraal
hematoom is gewoonlijk een operatie nodig. Als het hematoom vloeibaar is en de
arts precies weet waar het zit, is er alleen een perforatie nodig. Er wordt een gaatje
gemaakt in de schedel, waardoor het bloed wordt afgezogen. Bij grote hematomen of
bij gestold bloed moet soms een deel van de schedel worden geopend om het bloed
te kunnen verwijderen. Sommige hematomen zijn dan weer zo klein dat ze geen
verschijnselen veroorzaken en niet hoeven te worden verwijderd.

