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Neurochirurgie 
Aantekeningen 

Fysiologie  
BBB: bewaren van een stabiele chemische en elektrische milieu.  

Water heeft vrije doorgang, glucose en AZ uitgewisseld ahv specifieke transportkanalen. Ionen door 

ATP afhankelijke ionenkanalen.  

= epitheel van capillairen van plexus choroiderus + tight junctions 

Verstoring BBB door: ischemie, bloeding, trauma, infectie, inflammatie, hype osmolaire moleculen, 

tumoren.  

Circumventriculaire organen: hebben nauwer contact met bloed door fenestraties in capillair 

membraan. Deze structuren liggen rond de middellijn. 

Hersenoedeem: toename van waterinhoud in hersenweefsel.  

- Vasogeen *verschillend van andere door deficiëntie BBB 

o Verstoorde BBB (verhoogde capillaire permeabiliteit)  

o Vooral in witte stof uitbreiding  

o Vb maligne hersentumor 

- Cytotoxisch 

o Gevolg van toxines, trauma, ischemie  herseninfarct of leverfalen, 

posttraumatisch. 

o Grijze en witte stof uitbreiding. 

- Osmotisch 

o Door shift water van vasculair naar interstitieel compartiment 

o Osmotische onevenwicht (waterintoxicatie ikv SIADH, rond hematoom) 

o Vaak samen beschouwd met cytotoxisch oedeem 

- Hydrocefaal 

o Secundair aan hydrocefalie 

o In periventriculaire witte stof 

- Obstructief  

o Obstructie van interstitiële flux naar veneus compartiment 

o Vb veneuze sinus trombose  

R/ CS (reduceren permeabiliteit), mannitol (hyperosmolair), decompressieve craniectomie, 

barbituraten coma, hypothermie, hyperventilatie, bed hoofdeinde 30 graden.  

CSF: productie in plexus choroideus, ongeveer 0,5 liter / dag. Absorptie in arachnoidale villi in de 

veneuze sinus. 150ml CSV totaal.  

Druk liggende houding in rust: 10-11 mmHg 

componenten:  

- WBC <5 cellen/mm3 

- Glucose 60% van serum glycemie 

- Eiwit gehalte 40% van serum eiwit 
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CBV (cerebraal bloed volume): 75ml (5% ICV) 

CBF (cerebrale bloedflow): 54ml/100g/min. Blijft constant onder wisselende arteriele bloeddrukken 

door autoregulatie (tussen 70-150 mmHg MAP). 

Bij autoregulatie zijn ICP en bloeddruk omgekeerd gecorreleerd. 

CBF toename bij:  

- Hypercapnie door vasodilatatie als respons op CO2 concentratie.  

- Toegenomen functionele activiteit door vasodilatatie uitlokkende chemische stoffen die 

worden vrijgezet. 

ICP druk volume curve heeft een exponentieel verloop.  

S/ overdruk:  

- Hoofdpijn 

- Misselijkheid 

- Projectiel braken 

- Bewustzijnsvermindering 

- Opwaartse blikparese (sunsetting eyes) 

- Papiloedeem 

- Zuigelingen: failure to thrive, irritabiliteit, niet willen eten, projectiel braken, sunsetting eyes, 

gebombeerde fontanel 

Vormen van herniatie:  

- Transtentorieel 

o Herniatie van de uncus met compressie n. III en HS 

o S/ lichtstijve mydriasis (eerst ipsilat), cushing reflex (bradycardie -> tachycardie -> 

AHT -> onregelm RR) 

- Tonsillair 

o Verhoogde druk in de fossa posteriorm geeft compressie van MO.  

o S/ cushing reflex 

- Subfalciene 

o Deviatie van de middellijn naar contralat, compressie ipsilat a pericallosa met 

anterior ischemie 

o S/ anterior ischemie  

- Doorheen craniotomie defect 

o Kneuzing van hersenoppervlakte tegen randen van botluik.  

o “Go Big or Go Home” minstens 14cm  

CPP (Cerebrale perfusiedruk) = MAP – ICP 

CBF = CPP / CVR (Cerebrovasc weerstand) 

Intercraniele tumoren 
- Neuroepitheliaal  

- Zenuwschede  

- Meningen 

- Hematopoietisch 

- Kiemcel 
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- Sellair 

- Metastase  

Bij volwassenen meestal in supratentoriele ruimte – gliomen, meningiomen, acusicusneurinomen, 

hypofyse adenomen, metastase. 

Bij kinderen 60% in de infratentoriele ruimte – medulloblastomen, gliomen.  

S/ 

- Symptomen van overdruk 

o Door compensatie kunnen deze symptomen vrij plots ontstaan en is er een 

dreigende kans van inklemming en plots overlijden.  

o Tumoren in niet-eloquente gebieden 

- Focale neurologisch deficits 

o Tumoren die in een eloquente zone zich bevinden zullen sneller ontdekt worden 

omdat deze uitval veroorzaken.  

o Verlamming van contralat lichaamshelft, fatische stoornissen, depressieve stemming 

of karakter veranderingen (apathie/ontremming), bitemporele hemianopsie, … 

(afhankelijk van lokalisatie)  

- Epileptisch insult  

o Als tumor zich in de buurt van de cortex bevindt  

o Partiele epileptische aanvallen kunnen een lokaliserende waarde hebben.  

- Hoofdpijn is aan aspecifieke klacht en kan verschillende oorzaken hebben 

DD/  

- Chronisch subduraal hematoom (bij ouderen)’ 

- Benigne intracraniele hypertensie  

- (ZZ) Intracranieel abces, aneurysma / arachnoidale cyste 

TO/  

- MRI: gadolinium, perfusie- en diffusie-beelden.  

- CT / PET / CT-angio / MR – angio 

- fMRI 

- CT thorax/abdo, echo schildklier, labo tumormarkers (bij vermoeden M+) 

- GEEN LP!!  

R/  

- CS  

o Bij vermoeden lymfoom: EERST BIOPSIE!!  

- Chirurgische resectie 

o Uitgebreidheid en volledigheid is belangrijke prognostische waarde 

o Reduceren van tumorload 

o Weefseldiagnose 

- Radiotherapie  

o Als adjuvante therapie  

-  Radiochirurgie 

o Kleine M+ en acusticusneurinomen  

- Chemotherapie  
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o Hooggradige gliomen bij volwassenen en primaire tumoren bij kinderen. 

- Immuun therapie 

o Dendritische cel vaccinatie bij maligne gliomen 

Frequentste tumoren bij volwassenen:  

- Gliomen:  

o Astrocytomen, oligodendrogliomen, oligoastrocytomen, ependymomen.  

o Graad I – II: benigne, graad III – IV: maligne 

o R/ chirurgie gevolgd door simultane radiochemotherapie 

- Meningeomen:  

o Goedaardige, extrinsieke tumoren (dringen hersenweefsel niet binnen, duwen 

alleen opzij)  

- Acusticus neurinoma 

o Uitgaande van de schwann cellen rond n. vestibularis  

o S/ unilat doofheid, vestibulaire onevenwicht, aantasting n. V en n. VII, ataxie door 

cerebellaire druk, obstructieve hydrocefalie 

o R/ chirurgische resectie (cave: n. VII beschadiging) 

- Hypofyse adenoom 

o Secreterende tumoren en niet-secreterende tumoren 

o S/ bitemporele uitval door druk op chiasma, diplopie door druk in sinus cavernosus, 

panhypopituitarisme, cushingssyndroom (ACTH), acromegalie (GH), galactorrhoea / 

amenorrhoea (prolactine), visus  vermindering (druk op n opticus) 

o R/ prolactinomen: bromocriptine 

R/ chirurgische resectie (transsfenoidale weg 

o Bij plotse bloeding: S/ bilat hemianopsie, Addison’s = hypofysaire apoplexie 

(MEDISCHE URGENTIE) R/ chirurgische decompressie en cortisone substitutie 

- Metastase 

o Goed omkapseld, centraal necrotisch, omgeven door oedeem 

o R/ resectie + pancraniele bestraling  

Frequentste tumoren bij kinderen:  

- Embryonale neuroepitheliomen en gliomen!  

- Meerderheid tumoren komt voor in fossa posterior.  

- S/ ataxie / dysmetrie, craniale zenuwuitval, torticollis, hydrocephalie (braken, 

ochtendhoofdpijn) 

- TO/ MR hersens en RM (M+ liquor ciculatie) 

Craniocerebraal trauma 
E/ jongvolwassenen verkeersongevallen, ouderen en jongeren vallen, zuigelingen shaken-baby 

syndroom.  

Door directe krachtinwerking of door inertie belasting. Hierdoor ontstaan: cerebrale contusies, acuut 

subdurale hematomen, traumatische subarachnoidale bloedingen, intraventriculaire bloedingen en 

diffuse axonal injury. Ook kan een hersenschudding ontstaan.  
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Schedelbreuken:  

- Lineaire breuken 

o Geven indicatie van ernst van impact  

o R/ geen behandeling noodzakelijk 

o Cave: epiduraal hematoom 

- Indeukingsfracturen 

o Vaak associatie met ernstige hersenschade 

o Cave: pneumocephalie, liquorlekkage, facialis parese, rupturen van a carotis interna 

- Schedelbasis  

Cerebrale contusie: kneuzing van hersenoppervlakte met een kern van necrose, bloed, cytotoxisch 

oedeem en is omgeven door vasogeen oedeem.  

Liggen meestal aan de onderzijde van de frontale en temporale kwabben.  

Acuut subduraal hematoom: bloeding tussen dura mater en cortex. Bloed is toxisch voor de cortex 

en er is ook massa effect.  

S/ initieel goed bewust, secundair snel achteruitgang.  

vooral gezien bij zuigelingen en middelbaar/oudere leeftijd.  

Diffuus hersenoedeem door cytotoxische oorsprong (hematomen, grote contusie) kan een 

gevaarlijke stijging van ICP veroorzaken.  

Diffuse axonal injury (DAI): is het gevolg van shear injury in de diepere lagen van de witte stof. Dit 

gebeurd bij hoge hoekversnelling van het hoofd (hoog energetische ongevallen).  

Lokalisatie: CC, basale ganglia, dorsale kwadranten mesencephalon.  

TO/ CT (acute fase – kleine intracerebrale bloedingen), MRI (later stadium – FLAIR / T2) 

P/ groot deel pten blijft vegetatief 

Hersenschudding (commotio):  

S/ korte bewustzijnsverlies, amnesie, vissusstoornissen, korte episode van duizeligheid 

TO/ gaat NIET gepaard met afwijkingen op CT of MRI 

R/ rust  

Cave: kan bij multipele consecutieve hersenschuddingen leiden tot cognitieve achteruitgang. Wordt 

beschouwd als de lichtste vorm van DAI 

[“knock-out” slaan is makkelijkste door harde dreun onder kin te geven om zo max sagittale 

hoekversnelling uit te lokken] 

Pathofysiologie:  

vaatspasme -> ontkoppeling metabolisme en CBF -> verstoring autoregulatie -> inflammatoire 

cascade -> vrijzetting excitatoire aminozuren -> cytotoxisch hersenoedeem -> verstoring 

microcirculatie en apoptose  ontstaan van ISCHEMIE  

Delen die gevoelig zijn aan ischemie – hippocampus (geheugen) en prefrontale cortex (planning).  

Secundaire insulten (complicaties): intracraniele overdruk, vaatspasmen, epileptische insulten, 

infecties, hypoxemie, hypotensie, hypo/hypercapnie, hyperthermie, hypo/hyperglycemie, hypoNa.  

PRACTISCH:  

- Prehospitaal: SNELHEID!  

o GCS om bewustzijn te bepalen, bij <8 intuberen. IV plaatsen.  

VERMIJDEN van desaturatie en hypotensie: O2 sat <90% en BPsyst <90mmHg 
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o Glycemie bepalen! (lijkt sterk op cerebraal trauma) 

- Acute opvang ziekenhuis: 

o GCS 13-15 – observatie (al dan niet CT) 

o GCS <13 – onmiddelijke CT scan – bloedingen, oedeem, massa-effect, 

middellijndeviatie 

MRI evt in later stadium bij vermoeden van DAI. 

o Bij hematomen met grote volume – zsm evacueren 

o GCS <8 – intubatie en ICP monitoring  

o Neurologische monitoring 

- Na stabilisatie:  

o Monitoring neuro, temp, ionen, glycemie, …  

o Snel revalidatie starten  

Complicaties:  

- Letsels craniale zenuwen 

- Posttraumatische epilepsie  

- Stoornissen van hypothalamische-hypofysaire as (vooral bij kinderen) 

- Posttraumatische hydrocephalie: verstoord evenwicht van liquordynamiek door langdurige 

drainage of decompressieve craniotomie 

- Chronische subduraal hematoom 

- Liquor fistel 

o S/ liquor hypotensie hoofdpijn, secundaire meningitis 

o R/ conservatief met bedrust, drain plaatsen, rechtstreeks operatief herstel 

Outcome: GOS  

1. Overlijden 

2. Vegetatieve toestand 

3. Ernstige invaliditeit  

4. Matige invaliditeit  

5. Geen invaliditeit (zelfde toestand als voor ongeval) 

Veel voorkomende post licht craniocerebrale trauma: concentratie en geheugen stoornissen, 

emotionele irritibiliteit, verminderde performantie op het werk – frustraties,  

Functionele neurochirurgie 
Doel: symptoomcontrole door aanbrengen van een letsel, electrische stimulatie of farmacologische 

beïnvloeding. Voor de behandeling van bewegingsstoornissen, pijn, epilepsie, psychiatrische 

aandoeningen.  

Neuromodulatie door elektrische stimulatie: 

- Bewegingsstoornissen – parkinson 

o Stimulatie in GPi of STN 

- OCD 

- Pijntherapie 

o Epidurale electrode over gyrus precentralis – pijn in contralat lichaamshelft 

o DSC (dorsal column stimulation) 

- Epilepsie  

o Stimulatie van n. vagus, thalamus 
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Neuromodulatie door letsel:  

- OCD 

- Spasticiteit bij kinderen  

o Dorsale rhizotomie 

- Epilepsie chirurgie  

o Commissuurbanen  

- Palliatieve pijn 

o Cordotomie 

Epilepsie chirurgie:  

TO/ ictale SPECT en EEG om epileptogene focus te vinden.  

R/ chirurgische resectie van epileptogene focus. Callosotomie bij drop attacks.  

Farmacologische neuromodificatie: intrathecale pompen vb baclofen of morfine.  

Trigeminus neuralgie:  

E/ neurovasculair conflict tussen n trigeminus en a cerebellaris superior.  

R/ janetta (neurovasculaire decompressie) of thermocoagulatie of balloncompressie van ganglion 

van Gasser via foramen ovale. Medicamenteuze therapie met carbamazepine, lamotrigine of 

baclofen.  

Hydrocephalie:  

Toestand van toegenomen volume van CSF door verstoorde evenwicht productie, circulatie en/of 

absorptie. Dit resulteert in dilatatie van de ventrikels en intracraniele overdruk.  

1. Obstructieve hydrocephalie  

a. Tumoren  

b. Aquaductstenose  

c. Intraventriculaire bloeding  

d. Vliezen en cyste  

2. Communicerende hydrocephalie: liquor absorptie verstoord of productie te hoog. 

a. Meningeale infecties  

b. Meningeale carcinomatose 

c. Subarachnoidale bloeding 

d. Excessieve CSF productie (ZZ choroid plexus papilloma) 

e. Verhoogde viscositeit (meningitis) 

f. Verminderde veneuze retour (ZZ zuigelingen in hartfalen) 

g. Normale druk hydrocephalie 

S/ hoofdpijn, nausea, (projectiel) braken, verminderde bewustzijn – sufheid – coma, papiloedeem, 

failure to thrive, gebombeerde fontanel, sunsetting eyes, … 

NPH: triade van gang apraxie, mentaal verval/dementie, urine incontinentie 

D/ CT of MRI, Echo bij neonati  

R/  

- (diamox?) 

- Shunting 

o Cave: overdrainage hoofdpijn, subdurale bloedingen, infectie, mechanisch falen 
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o Gemiddelde levensduur van 5jaar  

Bij obstructieve hydrocephalie (obstructie distaal van 3e ventrikel): ETV – endoscopisch een klein 

opening maken in de bodem van 3e ventrikel in recessus infundibularis.  

VED – ventriculo-externe drain, gebruiken tot CSF helder is, daarna mogelijkheid om over te 

schakelen naar ETV.  

Punt van Kocher: midpupillaire lijn, 10cm achter de neusbrug. Vlak dat van hieruit door de 

uitwendige gehoorgang loopt en een vlak dat door de neusbrug loop. Catheter inbrengen op snijlijn 

van deze twee vlakken. Afstand van ongeveer 5cm = frontale hoorn.  

Benigne intercraniele hypertensie: (pseudotumor cerebri) 

Een toestand van craniele overdruk zonder ruimte innemend massa, oedeem of hydrocephalie. 

S/ hoofdpijn, wazig zicht (papiloedeem), diplopie (n abducens parese) 

D/ MRI en CT te uitsluiting, LP met drukmeting in liggende houding.  

E/ vrouwen, 30-40 jaar. idiopathisch, associatie obesitas, Addisons, orale contraceptie, 

zwangerschap, postpartum. Mogelijk thrombose van sinus cavernosus.  

R/ thiazide diuretica, lumboperitoneale shunt 

Congenitale pathologie 
Craniosynostose:  

 Sluiting van 1 of meerdere van de craniale suturen.  

- Sagittale naad: meest frequent 

o Scafocefalie  

- Bilaterale sluiting kroonnaad 

o Brachycefalie (syndroom v Alpert, Crouzon) 

- Unilaterale coronaire sluiting 

o Anterieure plagiocefalie  

- Metopische naad 

o Trigonocefalie – driehoekige vorm  

- Labda naad 

o Posterieure plagiocefalie (oortje naar achteren getrokken) 

o Cave: mogelijk ook positionele plagiocefalie (oortje naar voren geduwd) 

R/ chirurgie – esthetisch, want ontwikkeling van hersens zijn niet bedreigd. 

Arachnoidale cyste:  

Door abnormale ontdubbeling van de arachnoïdale vliezen, cyste gevuld met normaal CSF. Door 

massa effect: S/ craniale overdruk, lateralisatie, epilepsie, macrocranie.  

R/ (alleen bij symptomatische cyste) marsupialisatie.  

Cave: te snelle volume verandering moet vermeden worden – bloedingen en verstoorde 

liquorcirculatie.  

Chiari-malformatie:  

Indaling van de cerebellaire tonsillen doorheen foramen magnum in het spinaal kanaal.  

- Type 1: met normale positie van vierde ventrikel 

- Type 2: met te lage positie van vierde ventrikel 
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Er is meestal een te kleine fossa posterior en er is een associatie tussen chiari-malformatie en spina 

bifida.  

S/ valsalva gebonden hoofdpijn 

Syringomyelie:  

Cystische liquor collectie in het cervicothoracale RM. S/ triade van opgehangen thermoanalgesie, 

areflexie in bovenste lidmaten en lange baan tekenen in de onderste lidmaten.  

Kan gevolg zijn van chiari-malformatie als de tonsillen een plug vormen in foramen magnum.  

Neurale buis sluitingsdefecten:  

- Spina bifida oculta 

o Hierbij is de wervelboog posterior niet gesloten 

S/ dimple, rode vlek of zone met abnormale beharing op de middellijn 

- Spina bifida aperta 

o Meningomyelocele. 

o Open verbinding tussen opengevouwen RM (placode) en buitenwereld. R/ sluiten 

o S/ wisselende maten van parese en sfincter stoornissen, vaak gepaard met 

hydrocefalie 

- Diastematomyelie 

o RM is door een beenderige wig gespleten 

- Tethered cord  

o Door een te korte, vettig omgevormde filum terminale  

o Door littekenweefsel na herstel  

o S/ mictiestoornissen en ischiatiforme pijn  

o Cave: bij fistel vorming moet er een chirurgische resectie gebeuren om meningitis te 

voorkomen.  

o R/ de-tethering  

Spontane intracraniële bloedingen 

Intracerebraal hematoom: ICH 

Is een niet-traumatische bloeding in het hersenparenchym. Mogelijkheid tot doorbraak naar de 

ventrikels – hydrocefalie. Ook wel een bloederig CVA genoemd, en is meestal veroorzaakt door een 

arteriële ruptuur.  

S/ bij stijging van ICP zullen er inklemmingsverschijnselen optreden (meeste bevinden zich 

supratentorieel).  

Associatie met oudere leeftijd en chronische AHT, mogelijke onderliggende oorzaken zijn:  

- Deficiëntie stolling 

- Vasculaire malformatie 

- Hypervasculaire tumor 

- Amyloïde angiopathie 

- Hemorrhagische omvorming van ischemische CVA 

- Druggerelateerde ICH (amfetamines, cocaine, heroine) 

- Mycotische aneurysma (bacteriele endocarditis septische embolen) 

S/ ontstaan acuut, acute hemiplegie, sufheid, coma, hoofdpijn, nausea, braken, ataxie/dysmetrie, 

afasie, epileptische insult (zz). 



Samenvatting Cursus Inleiding tot de neurochirurgie  Suria Amy Rowell 

10 
 

DD/ met ischemische CVA: hoofdpijn en nekstijfheid en distributie patroon (meerdere arteriële 

vaatgebieden).  

D/ CT 

R/ bij slechte bewustzijn: sedatie en intubatie + ICP drukmeting, chirurgische evacuatie via 

trepanatie, VED 

Vroegtijdige revalidatie of palliatieve behandeling.  

Subarachnoidale bloeding: SAH 

- E/ ruptuur van aneurysma (of AVM) 

- Mogelijkheid tot herbloeding, vooral hoge mortaliteit in de eerste 3mnd 

- Cave: hydrocefalie, ischemie door vaatspasme, cardiale arrythmieen en myocard ischemie, 

neurogeen longoedeem 

- S/ hyperacute zeer hevige hoofdpijn en/of nekpijn “thunderclap headache”, transiente of 

langdurige bewustzijnsverlies, epileptische insult, nausea en braken, foto- en sonofobie. 

Vaak eerst een warning leak – episode van lichtere hoofdpijn 

Tekens van meningisme, neurologische deficits.  

- D/ typische anamnese, CT scan (bloed in basale cisterenen), LP homogeen bloederig (cave: 

traumatische punctie), DSA 

- Complicaties: hydrocephalie, herseninfarcten door vaatspasme 

- R/ ICU opname, nauwkeurige neurologische observatie, bij intubatie ook ICP 

drukmonitoring, cardiale en respiratoire monitoring, electrolieten 

R/ Hydrocefalie VED plaatsen  

Aneurysma binnen enkele dagen behandelen om herbloeding te voorkomen. 

R/ Vaatspasme: Nimodipine reduceerd kans op vaatspasme, observatie door flowmeting 

dmv transcraniele dopler, patient in toestand van lichte hypervolemie en lichte arteriele 

hypertensie houden. Risico is ongeveer 2weken. 

- Revalidatie al tijdens de acute fase.  

Vasculaire malformaties: 

- Intracranieel aneurysma 

o Oftalmoplegie door aneurysma van a comm posterior die drukt op n. III 

o Behandeling vanaf diameter >6-7mm 

- AVM 

o Hierbij gaat arterieel bloed rechtstreeks in gedilateerde dunwandige vene.  

o Gepaard met een inherente risico op ICH, epilepsie, steal effect (neurologische 

deficits) 

o D/ DSA 

o R/ chirurgie, embolisatie, radiochirurgie  

- Caverneuse angioom of cavernoma 

o Sponsachtige malformatie bestaande uit cystische vasculaire ruimten met dunne 

wand.  

o Kan groeien door bloedingen in de wand -> is een waarschuwingsbloeding  

o S/ epilepsie  

o D/ MR 

o R/ chirurgische resectie overwegen ahv ligging, groei, grootte. 
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Chronisch subduraal hematoom:  

Collectie oud geliquefieerde bloed in de subdurale ruimte. Komt vooral voor bij de oudere populatie 

na mineur of banaal trauma. Er vormen vliezen rond de bloeding met neovascularisatie (fragiele 

kleine bloedvaatjes) die langzaam lekken. Mogelijk is er ook een osmotische gradient.  

Hierdoor is er groei van het hematoom en zal er een massa effect uitoefenen.  

S/ hoofdpijn, lichte hemiparese, verwardheid, karakter veranderingen, algemene achteruitgang.  

D/ CT of MR 

R/ heelkundige evacuatie.  

BELANGRIJK! Bij oudere patienten met neurologische achteruitgang als denken aan mogelijkheid van 

chronisch subduraal hematoom! (ALTIJD BEELDVORMING bij ouderen met neurologische deficits) 

Aandoeningen wervelkolom 
Rode vlaggen:  

- Symptomen van myelopathie  

o Instabiele gang (diepe gevoelsstoornissen)  

o Fijne vinger motoriek stoornissen 

o Urge incontinentie 

o Paresthesieen in de handen (cervicale spondylotische myelopathie) 

o Segmentale tekenen in de bovenste ledematen  

o Langbaan tekenen (spasticiteit) 

- Meningeale prikkeling 

- Infectie symptomen  

o Aanhoudende pijn 

o Nachtelijke pijn  

o Niet belastingsgebonden pijn  

o Progressieve pijn  

o Koorts en onwelzijn  

o Immunogecompromiteerde patienten 

- Symptomen fractuur 

- Tumor 

o Nachtelijke pijn  

o Aanhoudende pijn onafhankelijk van belasting 

o Progressieve pijn  

o Jonge leeftijd  

o VG maligniteiten 

- Thoracale rugpijn 

- Spondyloarthropathie  

- Chirurgische complicaties 

- Cauda equina syndroom 

o Zadelhypoesthesie 

o Urinaire retentie  

o Obstipatie 

o Bilaterale ischias 

o Parese van de voeten  

o Erectie stoornissen 

- Rupturerend AAA  
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o Hevige lage rugpijn, shock, kloppend zwelling buik 

o D/ Echo 

o R/ urgente chirurgie 

- Niet-spinale oorzaak  

Radiculopathie:  

- Cervicale radiculopathie 

o S/ pijn in de bovenste lidmaat = brachialgie 

- Lumbale radiculopathie  

o S/ pijn in de onderste lidmaat = ischialgie 

S/ pijn volgt radiculair (dermatoom) patroon. 

Uitlokkende factoren:  

- Flexie wervelkolom 

- Valsalva manoevers bij discogene radiculopathie 

- Extensie bij stenotische syndromen 

- Test van Spurling (cervicaal) 

- Test v Lasegue en bragard (lumbaal) 

- Positieve drukbel  

- Soms geassocieerde neurologische verschijnselen (paresthesieen, krachtverlies, …) 

DD/ Arm: impingment syndroom, perifere neuropathie, druk neuropathie (eerder tintelingen dan 

pijn) 

Been: coxalgie, gonalgie (eerder pijn bij steunname), claudicatio 

Verwikkelde radiculopathie: onhoudbare pijn, significante progressieve parese 

R/ snelle interventie om kracht te herstellen 

R/ onverwikkeld: spontaan herstel – comfort verhogen, evt decompressie bij >6-8 weken 

invaliderende pijn, transforaminale infiltraties  

Niet-specifieke pijn: 

Door mechanische overbelasting van de wervelkolom.  

- <6 weken: acuut stadium 

o 70% kans dat de klachten binnen deze periode overgaan.  

o R/ geruststelling, activering, pijnstilling zo nodig 

o Belangrijk om chroniciteit te voorkomen (gele vlaggen) 

- >3mnd: chronisch  

o R/ kinesitherapie en reconditionering, algoloog (pijnexpert) 

Degeneratieve aandoeningen:  

- Cervicale spondylotische myelopathie 

o Vernauwing of stenose die RM compressie veroorzaakt.  

o E/ discus bulging, posterieure osteofyten, uncarthrosis, hypertrofie lig flavum 

o S/ gang instabiliteit, gestoorde fijne vingermotoriek, urge incontinentie, 

parethesieen in handen.  
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o D/ levendige reflexen, gestoorde proef v Romberg, positieve teken v Hoffman-

Trömner, syndroom v L’hermitte (elektrisch gevoel over rug bij flexie nek) 

TO/ MR halswervelkolom  

o Kan verergeren tot echte piramidale parese, en segmentaire tekenen in de armen.   

o R/ klinische opvolging, decompressie bij central cord syndome.  

Bij anterieure chirurgie gaat het over een disectomie of corporectomie en arthrodese van boven- en 

onderliggende wevellichamen. Bij posterieure chirurgie gaat het over een open-door laminoplastie 

of een laminectomie al dan niet met arthrodese.  

- Cervicale radiculopathie 

o Compressie van de cervicale wortel door discushernia, uncarthrose of osteofyten.  

o D/ MR of CT 

o P/ er is een redelijke kans op spontane regressie van brachialgie  

o R/ afwachtende houding bij onverwikkelde radiculopathie. Transforaminale 

infiltratie. Vanaf >6-8wken operatieve ingreep overwegen.  

- Lumbale radiculopathie 

o E/ discus hernia of stenose  

 Discus hernia Stenose  

Exacerbating factors  Valsalva en flexie Extensie  

Alleviating factors   Voorovergebogen zitten/lopen 

DD/ neurogene claudicatio vs vasculaire claudication: Pijn verbeterend bij stilstaan? 

o S/ neurogene claudicatio 

o D/ MR is gouden standaard, staand Rx voor anterolisthesis  

o R/ comfort, vermijden van bedlegerigheid, geruststellen, transforaminale infiltratie, 

disectomie, (arthrodese?) 

PIJN 1 dermatoom >1 dermatoom 

1 been Discus hernia  
Stenose (lat recessus / 
foramen) 

Degeneratieve scoliosis  

>1 been Bilat stenose (lat recessus / 
foramen) 

Centraal kanaal stenose 

 

- Anterolisthesis 

o L4-L5 

o Instabiel: neemt toe in functie van houding 

o E/ stressfractuur op adolescenten leeftijd  

o Dysplastische anterolisthesis is geassocieerd met slecht ontwikkelde 

facetgewrichten.  

- Axiale nekpijn/rugpijn en chirurgie 

o E/ overbelasting van discus, gewrichten, ligamenten, spieren 

o D/ MR bij chronisch geworden axiale pijn  

o R/ revalidatie (fysische geneesheer), chirurgie bij instabiele antherolistesis 
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Tumoren:  

- Extraduraal  

o S/ thoracale pijn, ’s nachts ook, snel progressieve myelopathie 

o D/ MR goudenstandaard  

o R/ vroegtijdige agressieve chirurgie + radiotherpie 

o Bij hematologische tumoren primeerd de systemische therapie op de chirurgie.  

- Intraduraal  

o Neurofibromen en Schwannomen 

 S/ radiculaire pijn of uitval, langzaam progressieve tekens van medullaire 

compressie  

o Meningiomen 

 S/ langzaam progressieve medullaire compressie 

o D/ MR 

o R/ meestal totale resectie mogelijk 

- Extramedullair 

- Intramedullair  

o Laaggradige astrocytomen en ependymomen 

o R/ medullotomie (ultrasone aspirator) 

Trauma:  

Bij craniocerebrale trayma of een hoog energetische trauma altijd eerst CT halswervelkolom, bij 

seatbelt injuries een MR wervelkolom doen (oedeem ligamentaire letsels) 

Ligamentaire letsels R/ heelkunde (want genezen niet met immobilisatie).  

Patienten met SpA (of DISH) die klagen van nek/rug pijn na trauma hebben een fractuur tot het 

tegendeel bewezen is.  

Vooral de halswervels en thoracolumbale overgang zijn kwetsbaar voor traumatische letsels, de 

craniocervicale overgang is voorbeschikt voor ligamentaire letsels.  

Bij dwars leasie:  

Spinale shock fase waarbij er door plots wegvallen van de orthosympatische tonus er een vagale 

overwicht ontstaat en de patient in neurogene shock kan gaan (hypotensie en bradycardie).  

R/ Atropine 

Bij incomplete dwarsleasie (PPA) is een urgente decompressie aangewezen.  

ASIA classificatie:  

A. Complete dwarsleasie 

B. Incompleet – volledige afwezigheid motoriek 

C. Incompleet – MRC <3/5 

D. Incompleet – MRC >3/5 

E. Normaal  

R/ acute opvang intensieve, MAP >85-90mmHg, cave: respiratoire uitputting.  

Central cord leasion: hyperextensietrauma van halswervelkolom een kneuzing van RM.  

S/ armen > benen aangetast en distaal > proximaal, dus de handen.  
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Infectieuze aandoeningen:  

Spondylodiscitis 

S/ niet mechanische continue pijn met belangrijke nachtelijke pijn.  

D/ anamnese (ziekte, bacteriemie), MR, cultuur bij epiduraal abces, hemocultuur.  

R/ langdurige AB, immobilisatie (korset), monitoring, chirurgische debridement en reconstructie.   

Perifere zenuw pathologie 
Trauma:  

- Neuropraxie 

o Er is geen structurele onderbreking, tijdelijk is de axonale geleiding gestoord of 

onmogelijk 

- Axonotmesis 

o Axon is onderbroken, myeline schede is nog intact, Walleriaans degeneratie (distale 

axon sterft af) 

o Door sprouting is herstel mogelijk  

- Neurotmesis 

o Axel en myeline schede zijn onderbroken 

o Sprouting kan lijden tot neurinoom (S/ drukpijnlijk) 

o R/ epineurale hechting van de twee uiteinde of zenuwgreffe (n suralis) 

- Avulsie 

o Van radix uit RM, vergelijkbaar met neurotmesis.  

Perifere zenuwtumoren:  

Schwannomen zijn meest frequent, goedaardig en traaggroeiend. 

S/ drukpijnlijk, elektrische scheut of tintelingen, gevoelsstoornissen en soms parese 

D/ Test van Tinnel (percussie zenuw zal tinteling uitlokken) 

R/ chirurgische resectie 

Malignant periferal nerve sheath tumor hebben snelle groei en zijn drukpijnlijk, gaan meestal uit van 

neurofibroma en zijn geasocieerd met neurofibromatose. R/ bloc resectie bij vermoeden.  

Perifere drukneuropathie:  

Door druk of uitrekking. Indien epineurium/fascikels verhouding lager is zal de zenuw vatbaarder zijn 

voor drukneuropathie. Bij proximale compressie zal het distale deel meer vatbaar zijn voor 

drukneuropathie.  

Dubble crush syndrome: radiaire compressie + perifere compressie erbovenop.  

S/ paresthesieen, hypoesthesieen en spierzwakte.  

- Carpal tunnel syndroom 

o Compressie van n medianus in de carpale tunnel  

o S/ tintelingen in duim en wijsvinger, soms verzwakte duimflexie en oppositie, typisch 

’s nachts en moet met de hand schudden om het te verbeteren 

o D/ Tinel test, EMG 

o R/ doornemen van retinaculum flexorum 

- N. ulnaris drukneuropathie 

o Compressie in de cubitale goot lokt tintelingen, voorsheid en soms zwakte uit in 

ulnaris gebied.  
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o D/ test van Froment (vingeradductie), Tinel test, EMG 

o R/ decompressie cubitale goot, n ulnaris transpositie 

- Meralgia parasthetica 

o Drukneuropathie van de n femoris cutaneus lateralis door het lig inguinale.  

o S/ vervelende branderige pijn over de anterolaterale zijde van het bovenbeen.  

o D/ vooral klinische diagnose, EMG? 

o R/ kleding advies, lokale infiltratie met lokaal anastheticum.  

- Peroneusentrapment  

o S/ verminderde dorsiflexie en eversie van de voet, dropvoet 

o (S1 is eversie, itt inversie wat L5 is: DD. L5 radiculopathie) 

o E/ gipsimmobilisatie, snelle vermagering  

o R/ mogelijk decompressie? 

Complicaties neurochirurgie 
Neurologische complicaties:  

- Intracranieel 

o Laattijdige nabloeding (bloedverdunners) 

o Intracerebraal abces 

o Postictale (Todse) parese of sufheid na een non-witnessed epileptische insult 

- Spinaal 

o Intraspinaal abces 

o Liquor collectie (pseudomeningocele) 

o Recidief discushernia 

R/ spoedgevallen dienst en naar neurochirurg verwijzen bij nieuwe of toegenomen deficits  

Wond infecties:  

- Botluik 

o S/ Wondranden zijn rood gezwollen en pijnlijk, evacuatie van pus en sereus vocht 

mogelijk 

o D/ cultuur nemen, CT-/MR scan, Labo – leuco’s en CRP 

o R/ chirurgische exploratie, debridement, verwijderen van botluik, AB 

- Spinale postoperatieve infecties 

o S/ belangrijke rug of nekpijn, erger bij mobiliseren en belasten maar ook aanwezig in 

rust, nachtelijke pijn, spieren zijn gevoelig gespannen en drukpijnlijk, wervelslagpijn, 

mobiliteit gereduceerd, wondranden zijn rood en gezwollen, evacuatie van pus of 

sereus vocht mogelijk.  

o D/ cultuur name, CT scan, NMR, Labo – leuco’s en CRP 

o Belangrijk om epiduraal abces en psoasabces uit te sluiten 

o R/ chirurgische wondexploratie en debridement 
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Liquor lekkage:  

Bij het sluiten van de dura mater na ingreep is het belangrijk om deze waterdicht te sluiten. Primaire 

van defect door overhechting, evt selant hydrogels of klevende fibrine plasties te gebruiken, stevige 

sutuur van de fascia thoracolumbalis of ligamentum nucchae.  

Bij liquor lek is er een verhoogde kans op meningitis door intradurale inoculatie van bacteriën uit 

buitenmilieu.  

S/ relatieve onderdruk in subarachnoïdale ruimte – liquor hypotensie, dit geeft hoofdpijn, tinnitus, 

duizeligheid, visuele stoornissen, concentratie moeilijkheden, deze symptomen verbeteren in 

liggende houding en verergeren in staande houding.  

Cave: kan subduraal hematoom uitlokken 

S/ enkele dagen bedrust en veel drinken, VED om defect te kortsluiten. 

Cave: spinale of paraspinale liquor collectie kan compressie geven van RM 

 


