
1 | P a g i n a  
 

Pearls neurochirurgie 

 

Essentiële fysiologische elementen 

 bloedhersenbarrière vrijwaart constante samenstelling vh cerebrale interstitium 

 vasogeen hersenoedeem onderscheidt zich van andere types oedeem door deficiënte 

bloedhersenbarrière 

 CSV  

o grotendeels geproduceerd in plexus choroideus  

o in subarachnoidale ruimte geabsorbeerd 

o op ieder ogenblik ong 150 mL CSV 

o productie bedraagt 500 mL/24u 

 CBF  

o CBF en CRMO2 zijn strikt gekoppeld 

o CBF is in fysiologische omstandigheden onafhankelijk van bloeddruk tgv autoregulatie 

 ICP 

o belang van ICP w onderstreept door exponentiële ICP-volume curve 

o bij hoog oplopende ICP kan herniatie vd hersenen ontstaan 

o ICP kan gemeten w 

o hoge ICP kan (binnen bepaalde grenzen en omstandigheden) behandeld w 

 

Intracraniële tumoren 

 meest frequente tumoren 

o volwassenen: gliomen, meningeomen, acusticusneurinomen, hypofyse-adenomen en 

metastasen 

o kinderen: embryonale neuro-eptiheliale tumoren (vnl medduloblastomen) en gliomen 

 lokalisatie 

o volwassenen: vnl supratentorieel 

o kinderen: vnl infratentorieel 

 symptomen behoren tot 3 categorieën 

o intracraniële overdruk 

o (progressieve) focale neurologische deficits 

o epilepsie 

 rol van chirurgie 

o tumorload reduceren 

 voor meeste intracraniële tumoren: uitgebreidheid vd chirurgische resectie is belangrijke 

prognostische factor 

o weefseldiagnose bekomen 

 

Craniocerebraal trauma 

 vlag craniocerebraal trauma dekt ganse lading van vss letseltypes en spectrum aan 

pathofysiologische processen → heterogeen gegeven 

o CT-scan vd schedel = eerste aangewezen onderzoek 

 bij GCS ≤ 12 

 ifv ernst en symptomen bij GCS 13 – 15 

o onverstandig om iemand na hoofdtrauma in afzondering te laten rusten (ikv epiduraal 

hematoom) → best naar spoedgevallendienst waar korte observatie w georganiseerd 

 in prehospitaal opvang: snelheid en vermijden van desaturatie en arteriële hypotensie is 

belangrijk 

 behandeling 

o chirurgisch verwijderen van letsels met massa-effect  

o vermijden van secundaire insulten  

 intracraniële overdruk neemt belangrijke plaats in  

 neurologische observatie 

 indien neurologische observatie niet kan: monitoring van ICP vaak aangewezen 
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 revalidatie start best vroeg na trauma 

 CCT (ook licht) heeft majeure impact op leven vd pt 

 

Functionele neurochirurgie 

 neuromodulatie = invloeden van functioneren van zenuwstelsel om dysfuncties die aan basis 

liggen van pathologie bij tes turen 

o kan door elektrische stimulatie, gericht aanbrengen van letsel of farmacologische 

beïnvloeding 

 stereotactische en functionele neurochirurgie: vindt vnl toepassingsgebied in behandeling 

o pijn 

 dorsale strengstimulatie 

 motorcortexstimulatie 

 intrathecale morfine 

 neurovasculaire decompressie of modulatie vh ggl. van Gasser bij trigeminusneuralgie 

o bewegingsstoornissen → DBS: PD, tremor en dystonie 

o psychochirurgie → DBS, capsulotomie 

o epilepsie 

 resectie focus 

 callosotomie 

 hemisferotomie 

 n. vagusstimulatie 

o spasticiteit 

 baclofenpomp 

 selectieve dorsale rhizotomie 

 

Hydrocefalie 

 symptomen 

o hydrocefalie veroorzaakt symptomen van verhoogde intracraniële druk 

o zuigelingen: macrocranie en failure to thrive kunnen eerste tekenen zijn 

o normale drukhydrocefalie veroorzaakt triade 

 gangapraxie 

 mentaal verval 

 urinaire incontinentie 

 hydrocefalie w etiologisch onderverdeeld in obstructieve en communicerende hydrocefalie 

 indien geen oorzakelijke behandeling op obstruerende mechanisme kan w toegepast 

o hydrocefalie behandeld dmv shunting 

o of als het mogelijk is: endoscopische derde ventriculostomie 

 shunting heeft inherent hoge complicatieratio: vnl mechanisch falen vd shunt treedt vaak op 

o pt, familie en directe zorgverleners moeten alarmsymptomen van verhoogde ICP goed 

kennen 

o igv vermoeden shuntdysfunctie: direct naar neurochirurg 

 

Congenitale pathologie 

 congenitale aandoeningen vh CZS hebben vaak complexe achtergrond en treden op in 

ontwikkelend kind 

 zorg hoort toe aan hooggespecialiseerd multidisciplinair team 

 

Spontane intracraniële bloedingen 

 spontaan intracerebraal hematoom = bloederig CVA = ICH 

o treedt doorgaans op in oudere populatie 

 vaak geassocieerd met arteriële hypertensie 

 hoge mortaliteit 

o jongere pt’en: onderliggende oorzaak uitsluiten 

o meeste pt’en vertonen verminderd bewustzijn 

o indicatief voor ICH ipv ischemisch CVA 
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 hoofdpijn en nekstijfheid 

 distributie van deficits over ≥ 2 arteriële vaatgebieden 

o toedienen van bloedverdunners bij aantreffen van pt ‘at the scene’ uitgaande van sterk 

vermoeden van ischemisch CVA = geen goede praktijk! 

o behandeling: chirurgische evacuatie bij voldoende overlevingskansen → kan enkel overdruk 

reduceren 

 subarachnoïdale bloeding 

o bijzonder suggestief: hyperacute ‘worst ever’ headache, evt gevolgd door collaps 

o pt’en vereisen onmiddellijke intensieve aandacht 

 opsporen en behandelen oorzaak vd bloeding (vaak aneurysma): belangrijk om 

desastreuze herbloedingen te vermijden 

 hydrocefalie en herseninfarcten door vaatspasmen: potentiële complicaties 

 bij oudere pt’en met geleidelijke achteruitgang, hoofdpijn, lichte hemiparese, verwardheid of 

karakterverandering: denken aan mogelijkheid chronisch subduraal hematoom 

 

Aandoeningen vd wervelkolom 

 wervelkolompathologie  

o beslaat complex en heterogeen geheel van aandoeningen: natuurlijke degeneratie, 

mechanische overbelasting/recuperatie, overmedicalisering en psychologie door elkaar  

o diagnostische triage 

 nuttig conceptueel kader: triage in rode vlaggen, radiculopathie en niet-specifieke pijn 

 steunt op goede anamnese en KO 

 dus NIET op beeldvorming: w pas belangrijk na triage ifv alarmerende bevindingen 

 degeneratieve wervelkolompathologie: chirurgische indicaties vnl igv myelopathie en 

radiculopathie 

o niet in acute/subacute stadium behalve bij rode vlaggen en verwikkelde radiculopathie 

 bij wervelkolommetastasen: chirurgie belangrijke plaats in vrijwaren levenskwaliteit door 

vermijden/opheffen van ruggenmergcompressie + reconstrueren pathologische fracturen 

 trauma 

o na ongeval: accurate immobilisatie vd wervelkolom essentieel tot letsels in ZH zijn 

uitgesloten 

 screenen naar letsels: KO + CT-beeldvorming 

 zeker in halswervelkolom: normale CT-scan sluit alleen ligamentaire letsels niet uit 

o pt met spondylitis ankylosans en wervelkolompijn na (zelfs banaal) trauma: fractuur tot 

tegendeel bewezen is 

o bij incomplete traumatische dwarslesie met actieve compressie vh ruggenmerg door 

botfragmenten of dislocatie: urgente chirurgie aangewezen 

 in acute stadium: traumatische dwarslesiept hoort thuis op intensieve afdeling 

 

Perifere zenuwpathologie 

 perifeer zenuwherstel of –transfer na trauma: bedoeld om sprouting te geleiden → betekent 

dus geen onmiddellijk functieherstel 

 tumoren 

o snelgroeiende drukpijnlijke palpabele zwelling: meer verdacht voor perifere malignant 

nerve sheath tumor 

 er is associatie tss neurofibromatose en perifere zenuwtumoren 

o Schwannomen en neurofibromen  

 zijn doorgaans niet pijnlijk 

 zenuwsparende chirurgie mogelijk 

 perifere drukneuropathieën 

o proef van Tinel: zeer gevoelige test 

o enkel bij invaliditeit: ingreep soms aangewezen 

o voetheffersparese door peroneusentrapment w vaak verward met L5-radiculopathie 
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Complicaties in neurochirurgie 

 laattijdige postoperatieve neurologische deficits kunnen op potentieel ernstige complicatie 

wijzen → w best snel onder aandacht vd behandelende neurochirurg gebracht 

 bij vermoeden postoperatieve wondinfectie: geen AB starten tot goed weefselstaal voor cultuur 

is afgenomen waarvan redelijkerwijze gedacht w dat het oorzakelijke kiem met voldoende kans 

zal opleveren 

 liquorlekkage  

o liquorlekkage en secundaire liquorhypotensie kunnen tot invaliderende symptomen leiden 

o lekkage van CSV naar buitenwereld houdt risico op meningitis in 

o als lekkage w vermoed of vastgesteld: moet onder aandacht vd neurochirurg w gebracht 


