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Anamnese 

 

Verloopt in essentie zelfde als bij andere disciplines 

 anamnese in neurologie heeft 2 functies 

o achterhalen van mechanisme vd aandoening vb. vasculair, degeneratief, neoplastisch, … 

o maken van inventaris vd door ziekte aangetaste neurologische systemen 

 vb. motorisch, sensibel, … 

 bepaalt mee welke systemen bij onderzoek nauwkeurigst moeten w nagekeken 

→ anamnese draagt dus bij tot lokalisatie van letsel die dan door KO bevestigd w 

 bevragen in anamnese 

o tijdstip van ontstaan en verloop vd klachten 

 chronisch progressief, intermittent  

 ontstaan over seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren, … 

 essentieel om te weten te komen wat onderliggende ziektemechanisme is 

o deel vh neurologisch onderzoek w tijdens anamnese uitgevoerd 

 fatische functie 

 geheugen 

 ziekte-inzicht 

 decorum en andere neuropsychologische parameters 

 onvrijwillige bewegingen 

 … 

o vaak moet verhaal aangevuld w met 

 heteroanamnese 

 grondige familiegeschiedenis 

o systeemanamnese 

o medicatiegebruik 

o sociale anamnese 

 

 

  



Ine Bollen                                                       Samenvatting semiologie neurologie | 2015 - 2016  

2 | P a g i n a  
 

Onderzoek vd corticale functies 

 

Hoe? 

 meestal goed beeld vd functies na gewoon gesprek met pt en familie + routine klinisch 

neurologisch onderzoek 

o snel duidelijk of pt geheugenstoornissen vertoont, slecht georiënteerd is, fatische 

stoornissen heeft, … 

 specifieke tests aangewezen igv 

o twijfel over corticale functies 

o vermoeden beginnende dementie bij zich depressief aanbiedende pt (of andersom) 

 onderzoek vd hogere cerebrale functies bestaat essentieel uit 2 domeinen 

o testen vd cognitieve functies 

o evalueren vd persoonlijkheid 

 

Aandacht, oriëntatie en geheugen 

 aandacht w getest door laten nazeggen van cijfers: ‘digit span’ 

o onderzoeker zegt aantal (vb. 5) cijfers van 0 tot 9 met telkens 1 seconde interval → 

vraagt aan pt om reeks cijfers onmiddellijk te herhalen 

o normaal moet men reeks van 5 cijfers foutloos kunnen herhalen 

o igv falen hierin: opdracht opnieuw doen met kleiner aantal cijfers → aandachtsstoornis w 

uitgedrukt in aantal cijfers dat pt foutloos kan herhalen (vb. digit span van 3) 

 geheugen  

o kortetermijngeheugen pt 3 woorden (vb. bal, vlag, boom) laten onthouden → enkele 

minuten later laten reproduceren 

o langetermijngeheugen: ophalen van gebeurtenissen in recente en verdere verleden 

 oriëntatie in tijd, ruimte en persoon 

 dysfuncties zijn meestal gevolg van bihemisferische pathologie 

o geheugenstoornissen komen vnl voor bij letsels vd hippocampus, corpora mammilaria en 

dorsomediale thalamus 

 

Fatische stoornissen 

 zijn gevolg van stoornissen in taalbegrip: ligt in dominante hemisfeer 

o > 95% vd rechtshandigen: L hemisfeer is dominante 

o linkshandigen 

 > 50%: L hemisfeer dominant 

 25%: R hemisfeer dominant 

 25%: beide hemisferen dominant 

 2 voorname soorten afasie 

o motorische afasie van Broca: taalarmoede 

 pt kan geen of slechts aantal woorden gebruiken 

 vaak gebruik verkeerde woorden 

 syntaxis-fouten 

 pt is zich bewust van onmacht 

o sensorische afasie van Wernicke: overvloedige maar begriploze spraak 

 pt begrijpt taal van andere mensen niet → voert geen gesproken opdrachten uit 

 praat wel volop uit maar taal is voor niemand te begrijpen: ‘jargon-afasie’ 

 testen fatische functies 

o luisteren naar spontane spraak vd pt in loop van gesprek → meestal mogelijk om fatische 

stoornissen te herkennen 

o igv twijfel rond afasie of als afasie w vastgesteld: bijkomende tests uitvoeren → bestaan 

afasie bevestigen en type afasie en lokalisatie letsel omschrijven 

 voorwerpen tonen en late benoemen → benoemingsstoornissen (berustend op 

woordvindingsstoornissen): inherent aan alle vormen afasie 

 ‘fluency’ (hoeveelheid) vd spraak testen 

 indien dit niet al evident is vanuit spontane spraak 



Ine Bollen                                                       Samenvatting semiologie neurologie | 2015 - 2016  

3 | P a g i n a  
 

 pt verplichten tot spreken vb. opdracht om reeks objecten uit bepaalde categorie 

(vb. fruit) op te sommen 

 woorden of zinnen herhalen 

 (on)mogelijkheid tot repetitie heeft ook lokalisatorische betekenis: afstand vd 

Sylvische fissuur 

 stoornis waarbij enkel herhalen gestoord is: conductie-afasie 

 taalbegrip testen: pt zowel verbale als geschreven opdrachten laten uitvoeren 

 pt laten schrijven → agrafie opsporen 

 terminologie 

o abnormaal spraakritme = hoeveelheid spraak (verbal fluency) 

 verminderd: trage spraak met veel pauzes 

 toegenomen: spraakovervloed, moeilijk te onderbreken 

 mutisme: totale afwezigheid spraak bij bewuste pt 

o stereotypie of perseveratie: repetitie van bepaald ‘linguistisch segment’: woord, zinsdeel, 

korte zin, niet bestaand woord 

o echolalie: automatisch herhalen van door zichzelf of door anderen uitgesproken woorden 

of zinnen 

o anomie: woordvindingsstoornissen 

 moeilijkheid om voorwerp te benoemen 

 in spontane spraak: aarzeling, pauzes, gebruik van algemene benoemingen (‘een 

ding’) en omschrijvende zinnen 

o jargon-afasie: combinatie van overvloedig gebruik parafasieën, neologismen en 

paragrammatismen → verbale expressie onverstaanbaar 

 problemen die voorkomen bij aantasting vd gyrus angularis (temporo-

pariëto-occipitale regio) vd dominante hemisfeer 

o agrafie: stoornis vd geschreven taalexpressie 

o alexie: stoornis vh leesbegrip 

o acalculie: stoornis vh rekenen 

 

Apraxie = onmogelijkheid om georganiseerde bewegingen uit te voeren 

 ideomotorische apraxie (meest frequente vorm) 

o pt kan niet meer ‘nadoen’ (mime) hoe men voorwerp hanteert vb. tanden poetsen 

o letsel zit in dominante hemisfeer 

 constructionele apraxie: stoornis in ruimtelijk inzicht vb. pt kan niet natekenen 

o aparte vorm is kledingsapraxie: onvermogen om voorwerpen in overeenstemming te 

brengen met eigen lichaamsschema 

o letsels zitten bijna altijd in pariëtale kwab vd niet-dominante hemisfeer 

 pt zal trouwens voor volledige contralaterale helft ‘neglect’ vertonen 

 soms apraxie die selectief bepaalde functie treft 

o vb. loopapraxie, tongapraxie, mictie-apraxie, … 

o lokalisatie vd geïsoleerde apraxieën: vaak frontaal gelegen 

 

Agnosie = onvermogen om dingen te herkennen 

 in om even welke sensorische area 

o visuele objectagnosie: niet herkennen van voorwerpen 

o kleuragnosie 

o prosopagnosie: niet herkennen vh gelaat van persoon 

o agnosie in auditieve area: niet herkennen geluiden of melodieën 

o agnosie in tactiele area: geen voorwerpen herkennen bij voelen 

 agnosie kan ook betrekking hebben op herkennen van eigen lichaam: asomatognosie 

o vb. vingeragnosie: vingers vd eigen hand w niet herkend 

o vb. anosognosie: verlamde (linkszijdige) lichaamshelft w als vreemd (niet tot eigen 

lichaam behorend) ervaren 

 anosognosie: gebrek aan ziekte-inzicht 
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o term w vaakst gebruikt bij letsels vd niet-dominante pariëtale cortex: pt geen inzicht in 

motorisch en sensorisch deficit van L lichaamhelft 

 

Persoonlijkheid en decorum 

 vnl bij aantasting vd frontale kwabben: stoornissen in persoonlijkheid en gedrag 

 w meestal via heteroanamnese opgespoord 

 mogelijke uitingen van frontale dysfunctie 

o oordeelsstoornissen 

o initiatief- en interesseverlies 

o desinhibitie en verlies decorum 

o concentratieverlies en vertragen van psychisch tempo 

 

MMS = opdrachtenlijst die corticale (cognitieve) functies test 

 wereldwijd gebruikte test voor opsporen en graderen dementie 

o maximumschore is 30 (normaal) 

o score < 23 duidt op dementie 

 test neemt klein halfuur in beslag 
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Onderzoek vd craniale zenuwen 

 

Controle vd craniale zenuwen 

 

n. olfactorius (n. I) 

 onderzoek gebeurt meestal anamnetisch 

 pt klaagt van 

o verlies van reuk (anosmie) 

o veranderde reuk (dysosmie) 

o alles ervaren als slecht ruikend (kakosmie) 

 pt’en met anosmie klagen typisch ook over verminderde smaak: omdat smaak vh eten in 

grote mate mede door reukzin w bepaald 

 

n. opticus (n. II) 

 gezichtsscherpte: letterkaart, vingers tellen, lichtperceptie 

 gezichtsveldbepaling 

o confrontatietest: onderzoeker plaatst zich face à face met pt en beiden dekken één 

overelkaarstaand oog af (vb. R vd pt en L vd onderzoeker) 

 onderzoeker brengt op en neer bewegende wijsvinger vd uitgestrekte arm van buiten 

naar binnen gezichtsveld brengen → vragen aan pt wanneer vinger w waargenomen 

 als vinger zich verplaatst in frontaal vlak halverwege pt en onderzoeker: beide 

personen nemen vinger op zelfde moment waar als gezichtsveld identiek is 

 manoeuver w in 4 cardinale richtingen uitgevoerd 

 daarna w andere oog getest 

 onderzoek kan makkelijk hemianopsie (homoniem of heteroniem) of kwadrananospie 

in licht stellen → wijzen op chiasmatisch of post-chiasmatisch letsel 

 bitemporale hemianopsie: typisch bij hypofysetumor die compressie uitoefent op 

chiasma 

 bovenste kwadrantanopsie: bij temporale processen die radiatio optica invaderen of 

comprimeren 

 onderste kwadrantanopsie: bij pariëtale processen die radiatio optica invaderen of 

comprimeren 

 homonieme hemianopsie 

 infarct in gebied vd a. cerebri media → infarctisatie vd radiatio optica 

 infarct in territorium vd a. cerebri posterior → infarctisatie vd occipitale kwab 

o om scotomen in licht te stellen: ipv bewegende vinger verplaatst rood bolletje door ganse 

gezichtsveld → vragen aan pt waar het wel en niet gezien w of als zwart w gezien 

 fundusonderzoek: oedeem, atrofie 

 pupilonderzoek 

o inspectie vd pupil in spontane stand en na belichten 

 ieder oog w apart belicht 
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 normaal vernauwen beide pupillen in gelijke mate bij belichten v één oog: 

rechtstreekse (ipsilaterale) en consensuele (heterolaterale) reflex zijn gelijk 

o igv aantasting vd n. opticus: afferent pupildefect: pupilvernauwing (miosis) is beiderzijds 

minder uitgesproken of afwezig bij belichten oog vd aangetaste zijde 

 igv partieel afferent pupildefect (PAD) kan best aangetoond w door ‘swinging light test’ 

 test: onderzoeker belicht ene oog en verplaatst dan heel snel lamp naar andere oog 

→ kijken naar evt pupildiameterwijziging → dan lamp opnieuw snel naar eerste oog 

verplaatsen en kijken naar pupilverandering 

 manoeuver kan meerdere malen herhaald w 

 bij normale personen: geen pupilwijziging bij belichten andere oog: als verplaatsing 

vd lamp snel w uitgevoerd heeft pupil vh andere oog niet tijd gehad om te dilateren 

 igv te traag uitgevoerd: wel nieuwe miosis bij belichten andere oog 

 igv PAD: bij belichten vd aangetaste zijde treedt lichte pupildilatatie op omdat 

aangetaste n. opticus minder uitgesproken constrictie geeft 

 voordeel vd ‘swinging test’: dilatatie aan aangetaste zijde valt meer op dan licht 

verminderde constrictie bij eenmalig belichten ieder oog apart 

o anisocorie = ongelijke pupildiameter 

 NOOIT te wijten aan letsel vd n. opticus of aan letsel vd meer centrale optische banen 

 oorzaak is letsel van ofwel  

 parasympathische bezenuwing vd m. constrictor pupillae 

 veroorzaakt ipsilaterale mydriase 

 efferent pupildefect: aangetaste pupil vertoont geen reactie bij directe belichting 

vh oog noch bij belichting vh andere oog  

 meestal gepaard met verlamming vd extra-oculaire oogspieren 

 orthosympatische bezenuwing vd m. dilatator pupillae → Horner syndroom: 

ipsilaterale miose door verlamming vd m. dilator pupillae 

 anisocorie neemt toe in duister 

 andere tekens vd orthsympatische uitval 

 vernauwde oogspleet tgv uitval vd sympatisch bezenuwde spiervezels in 

bovenste ooglid (spier van Müller) en onderste ooglid die oogspleet verwijden 

 lichte ptose vh bovenste ooglid  

 licht naar boven verplaatsen onderste ooglid 

 anhydrosis en vasodilatatie (roodheid) in ipsilaterale gezichtshelft 

 oorzaak Horner syndroom → farmacologische tests: onderscheid tss aantasting 

meest distale neuron (cellichaam in ggl. cervicale superius) of meer proximaal 

letsel (cervicale grensketen, ruggenmerg, hersenstam) 

 cocaïne-instillatie in conjunctiva 

 veroorzaakt normaal mydriase want cocaïne belet re-uptake van NA → 

synaptische overmaat NA thv m. dilatator veroorzaakt mydriase 

 bij uitgevallen orthosympathicus (geen NA-release): cocaïne geen effect 

 afwezigheid mydriase na cocaïne-instillatie wijst op Horner-syndroom 

maar localiseert niet 

 bezendrine veroorzaakt presynaptische vrijmaking NA uit orthosympathische 

uiteinden 

 veroorzaakt mydriase als terminale neuron intact is 

 negatieve bezendrine-test wijst op aantasting distale (terminale) neuron 

 

n. oculomotorius (n. III), n. trochlearis (n. IV), n. abducens (n. VI) 

 bezenuwen extra-oculaire oogspieren en bovenste ooglid 
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o n. III: m. levator palpebrae, mm. recti superior, inferior en medialis en m. obliquus 

inferior 

o n. IV: m. obliquus superior 

o n. VI: m. rectus lateralis 

 functie vd extra-oculaire oogspieren 

o enkel m. rectus medialis en lateralis hebben eenvoudige functie: veroorzaken resp. 

adductie en abductie vd oogbol 

o overige 4 spieren 

 complexe actie als oog in primaire stand staat (rechtvooruit kijkend): bewegen oogbol  

rond verticale as (adductie of abductie), horizontale as (elevatie od depressie) en 

voorachterwaartse as (intorsie of extorsie) 

 bij welbepaalde oogstand hebben spier slechts één functie: hun ‘specifieke functie’ 

 parese van extra-oculaire spier 

o bij acute of subacute parese van extra-oculaire spier: steeds aanleiding tot diplopie tgv 

dispariteit vd retinale beeldprojectie 

 als beelden naast elkaar vallen: horizontale diplopie 

 als dubbelbeelden boven/onder elkaar vallen: verticale diplopie 

o zeer langzaam optredende oogspierparesen kunnen zonder diplopie zijn door centrale 

onderdrukking van beeld van één oog 

o lichte parese kan zich uitsluitend uiten door diplopie (zonder klinisch manifeste oogbol-

bewegingsbeperking) 

 uitval vd n. III 

o volledige uitval: ‘pupil-inclusief letsel’ → vaak bij compressief letsel 

 4 extra-oculaire spieren verlamd 

 ook parasympathisch bezenuwde intrinsieke oogspieren verlamd! → mydriase en 

verlies van accommodatie 

 paralyse vd m. levator palpebrae → volledige ptose vh bovenste ooglid 

 uitval vd m. rectus medialis → gekruiste horziontale diplopie 

 ‘gekruist’ = abnormale (bijgevoegde) beeld staat aan andere kant vh echte beeld in 

relatie tot aangetaste oog 

o n. III aantasting met sparen van parasympathische vezels: wijst niet zelden op intrinsiek 

zenuwletsel 

 vb. ischemie zoals bij aantasting vd vasa nervorum bij diabetes of hypertensie 

 letsel vd n. IV: verlamming vd m. obliquus superior 

o meestal heterolaterale hoofdneiging 

o schuine diplopie: meest uitgesproken bij naar beneden kijken (trappen afdalen!) 

 aantasting vd n. VI: uitval vd m. rectus lateralis → horizontale ongekruiste diplopie 

o ongekruist = dubbelbeeld aan zelfde kant vh echte beeld in relatie tot aangetaste oog 

 oftalmoplegie 

o totale oftalmoplegie: alle oogbewegingen onmogelijk en pupil niet-lichtreactief 

o externe oftalmoplegie: pupil gespaard 

 pt die klaagt over afhangende oogleden (of ooglid; ptose): mogelijke oorzaken 

o aantasting vd m. levator palpebrae 

o aantasting vd m. tarsalis superior van Müller 

o aponeurotische ptosis 

 is verworven vorm van ptose veroorzaakt door loskomen vd peesaanhechting vd m. 

levator palpebrae op voorzijde vd tarsus 

 vnl bij oudere mensen 

 oorzaak 

 meestal seniele degeneratie 

 kan na oogoperatie, trauma en ooglidoedeem 

 langdruige krachtige contractie vd m. orbicularis oculi (bij blefrospasme)  

 toename vd ptose naar einde vd dag komt vaak voor bij aponeurotische ptose 

 kan verkeerdelijk oriënteren naar diagnose myasthenia gravis (MG) maar itt MG 

zijn alle andere extra-oculaire spieren normaal 
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 tijdens klinisch onderzoek 

 naar boven verplaatste (of afwezige) huidplooi vh bovenste ooglid en verdunning vh 

ooglid voor tarsus (door afwezigheid vd m. levator palpebrae-pees) 

 bij naar boven kijken: behouden excursie vh bovenste ooglid 

 

n. trigeminus (n. V) 

 3 trigeminale takken 

o n. ophtalmicus (V1) 

o n. maxillaris (V2) 

o n. mandibularis (V3) 

 vss soorten vezels 

o sensibele vezels van zorgen voor bezenuwing van gelaatshuid en neus- en mondmucosa 

o motorische vezels verlopen uitsluitend langs n. mandibularis: innerveren kauwspieren en 

m. tensor veli palatini 

 sensorische stoornissen: door pt meestal opgemerkt → klacht: doof gevoel of pijn 

 unilaterale motorische uitval leidt normaal niet tot klachten maar bilaterale motorische uitval 

veroorzaakt ernstige eetproblemen 

 klinisch onderzoek vd sensibiliteit in trigeminusgebied 

o begint met test corneareflex (want verminderde corneareflex is meest sensitieve teken) 

 met ene hand bovenste ooglid wat naar boven tillen → met andere hand strijken met 

watje (tot punt gedraaid) of met tip van dun papieren zakdoekje over cornea 

 normale reflex: bilateraal oogsluiten 

 reflex vergelijken bij afwisselende R- en L-corneaprikkeling 

 igv aangetaste n. V: reflex aan beide ogen ↓ bij prikkeling vd aangetast zijde 

 igv facialisverlamming: oogsluiten aan verlamde zijde afwezig maar reactie aan 

gezonde zijde identiek bij prikkeling ene en andere oog 

o cutane sensibiliteit vd drie trigeminale takken 

 gebruik van 

 tactiele stimuli: aanraking met watje of testen van graphesthesie 

 thermische of pinprik stimuli 

 vergelijken van sensatie tss R en L gelaatshelft 

 absolute sensatiedrempel moet bepaald w want bilaterale stoornis kan aanwezig zijn! 

 trigeminaal gebied strekt zich uit op hoofd tot aan vertex 

 klinisch onderzoek vd trigeminale motoriek 

o eerst kracht vh mondsluiten oefenen door weerstand uit te oefenen op kin 

o bij mondsluiten kan men ook contractie palperen v m. masseter en m. temporalis 

o deviatie vd onderkaak gebeurt door mm. pterygoidei 

 doen kin afwijken naar tegenovergestelde zijde 

 dus bij R trigeminus verlamming 

 kin kan niet naar L deviëren 

 kin wijkt af naar R bij openen vd mond 

 

n. facialis (n. VII) 

 vss soorten vezels 

o motorisch: faciale musculatuur en m. stapedius (verlamming veroorzaakt hyperacusis) 

o sensibel: gedeelte vd oorschelp en vd uitwendige gehoorgang 

o smaakvezels: voorste 2/3e vd tong 

o parasympatische vezels: traanklier en submandibulaire speekselklier 

 klinisch onderzoek betreft vnl faciale motoriek en beperkt zich tot inspectie spontane en 

opgelegde bewegingen 

o beeld van volledige facialisverlamming is overduidelijk 

o bij lichte facialisparese 

 licht verbrede oogspleet 

 wat verstreken nasolabiale plooi 

 lichte asymmetrie bij optrekken vd mondhoeken 
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o belangrijkste probleem bij lichte facialisparese is soms differentiatie tss 

 perifere (infranucleaire) oorzaak vd parese 

 centrale (supranucleaire) oorzaak vd parese: caudale faciale spieren (vb. m. 

orbicularis oris) meer aangetast dan craniale spieren (vb. m. orbicularis oculi) 

 meest frequente aandoeningen vd facialiszenuw 

o idiopathische facialisparese van Bell 

o hemifaciale spasmen 

 

n. cochleovestibularis (n. VIII) 

 onderzoek vestibulair systeem: zie later 

 onderzoek gehoor is voor NKO-arts maar neuroloog kan enkele eenvoudige testen uitvoeren 

om aantasting vd n. cochlearis op te sporen 

o opsporen gehoorsvermindering 

 zwakke geluiden (vb. over elkaar wrijven duim en wijsvinger) aan oor aanbieden 

terwijl andere oor w afgedekt 

 trillende stemvork gebruiken en oor vd pt met oor vd onderzoeker vergelijken op 

drempelwaarde 

 op fluistertoon spreken en kijken of pt dit verstaat 

o indien men gehoorsvermindering vaststelt: differentiëren tss geleidingsdoofheid en 

perceptiedoofheid 

 geleidingsdoofheid hoort bij NKO, perceptiedoofheid kan neurologische oorzaak hebben 

 Rinne-test: alternerend trillende stemvork met voet op mastoïd (botgeleiding) en met 

armen bij meatus externus (luchtgeleiding) → vragen wat best gehoord w 

 normaal is luchtgeleiding beter dan botgeleiding 

 als botgeleiding beter is (langer gehoord w): geleidingsdoofheid 

 test van Weber: voet van trillende stemvork op vertex plaatsen → vragen waar geluid 

w waargenomen 

 normaal in midden van hoofd gelokaliseerd 

 igv geleidingsdoofheid: toon gelokaliseerd aan aangetaste zijde 

 igv perceptiedoofheid: toon gehoord aan gezonde zijde 

 

n. glossopharyngeus (n. IX) 

 soorten vezels 

o motorisch: week verhemelte en farynxmusculatuur (w beiden mede bezenuwd door n. X 

en n. XI lang plexus pharyngeus) 

o sensibel: week verhemelte en farynx 

o smaakvezels: achterste 1/3e vd tong (klinisch niet relevant) 

  “zeg eens aaah” = klassieke opdracht bij keelonderzoek 

o test stamt uit tijd dat keeldifterie nog vaak voorkwam → bedoeling: beginnende 

diphterische neuropathie op te sporen 

o difterische polyneuropathie begint met aantasting vd n. IX: uit zich door onmogelijkheid 

van optrekken vh week verhemelte of door asymmetrisch optrekken 

 uitlokken braakreflex door aanraken vh achterste deel vd tong of orofarynx met tongspatel 

 bij unilaterale n. IX-aantasting 

o asymmetrisch optrekken vh week verhemelte naar gezonde zijde toe 

o lateraal verschuiven vd farynxwand naar gezonde zijde toe (signe du rideau) 

 igv sensibele uitval vh n. IX-gebied 

o braakreflex kan enkel aan gezonde zijde w uitgelokt 

o pt geeft aan dat prikkels in aangetaste gebied niet gevoeld w 

o sensibele stoornissen kunnen aanleiding geven tot paresthesieën: w door pt aangevoeld 

alsof er overtollig slijm in keel zit → aanleiding tot overmatig schrapen vd keel 

 

n. vagus (n. X) 

 soorten vezels 

o motorische bezenuwing  
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 samen met n. IX: week verhemelte en farynx 

 stembanden 

o sensibel: deel vd uitwendige gehoorgang en vd oorschelp 

o parasympatische vezels: zowat alle thoracale en abdominale organen 

 motorisch 

o motoriek vh week verhemelte en farynx 

o luisteren naar stem: unilaterale uitval leidt tot heesheid 

 sensibel 

o sensibele uitval thv uitwendige gehoorgang: klinisch weinig relevant 

o belangrijker: pijn in oor kan veroorzaakt zijn door tumor in farynx of in mediastinum door 

compressie of infiltratie vd n. X (gerefereerde pijn) 

 klinisch relevante parasympatische stoornissen treden enkel op bij bilaterale uitval (vb. 

tachycardie en obstipatie) 

 

n. accessorius (n. XI) 

 bezenuwt 2 spieren: m. sternocleidomastoideus (SCM) en m. trapezius 

 unilaterale SCM-verlamming geeft weinig klachten maar wel duidelijke afwijkingen bij KO 

o atrofie vd spier als men hoofd tegen weerstand laat buigen 

o parese vd heterolaterale hoofdrotatie: onderzoeker biedt weerstand tegen kin terwijl aan 

pt gevraagd w om hoofd naar tegengestelde zijde te bewegen 

 trapeziusverlamming w vaak miskend 

o pt klaagt van beperkte schouderabductie 

 vaak ook schouderpijn: wsl tgv abnormale belasting vh gewricht 

 klachten kunnen foutief leiden tot diagnose ‘frozen shoulder’ 

o m. trapezius fixeert schouderblad → bij verlamming 

 scapula schuift naar lateraal en roteert: angulus superior steekt naar boven uit en w 

minder stevig tegen thorax gehouden → ‘scapula alata’ 

 bij onderzoek: verminderde schouderelevatie 

 

n. hypoglossus (n. XII) 

 bezenuwt alle tongspieren 

 unilaterale uitval veroorzaakt weinig of geen klachten 

o men vindt bij  

 geopende mond met tong in mond: 

 atrofie aan aangetaste zijde (gekartelde tong)  

 deviatie naar gezonde zijde toe 

 uitgestoken tong: deviatie naar aangetaste zijde door werking vd gezonde m. 

genioglossus 

 gesloten mond: pt kan tong minder krachtig tegen wand aandrukken aan aangetaste 

zijde 

o w veroorzaakt door (vaak tumoraal) letsel thv schedelbasis of hoog in hals 

 bilaterale uitval geeft ernstige klachten bij spreken en eten 

o ziet men oa bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) en myasthenia gravis 

 

Supranucleaire controle vd craniale zenuwen 

 

Hoger en lager motorneuron lijden vd bulbaire regio → voor motorische delen van n. V, VII, IX, X 

en XII geldt zelfde als voor spinale motoriek 

 aantasting v lager motorneuron: atrofie, hypotonie, fasciculaties, parese en areflexie 

 aantasting vd centrale motorneuronen die kernen vd zenuwen innerveren: hypertonie, 

hyperreflexie en parese 

 bilaterale hoger motoneuronaantasting: vaak dwanghuilen en dwanglachen 

o pseudobulbair of suprabulbair syndroom 

 dwanghuilen en dwanglachen 

 dysfagie 
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 dysartrie 

o soms ook primitieve reflexen: zuigreflex, snoutreflex, palmomentaal reflex, grasping, … 

 

Supranucleaire oogbewegingsstoornissen 

 blikparese (paralyse) = geconjugeerde beweging van beide ogen in één of meer 

blikrichtingen (horizontaal of verticaal) uitgevallen 

o belangrijk: hierbij treedt geen dubbelzien op 

 horizontale oogbewegingscontrole 

o voluntaire saccadische oogbewegingssysteem 

 vanuit frontale corticaal gelegen blikcentrum gaat kruisende baan naar pontiene 

blikcentrum (gelegen naast kern vd n. VI) → pontiene blikcentrum is verbonden met 

 homolaterale n. abducens-kern 

 door fasciculus longitudinalis medialis met contralaterale n. oculomotoriuskernen 

 horizontale blikverlamming ontstaat door onderbreking vd frontopontiene baan 

 doorgaans door acute vasculaire laesie 

 bij linkszijdige uitval boven niveau pons: onvermogen om naar R te kijken 

 door overheersen van corticale blikcentrum R ontstaat in acute stadium 

dwangstand van hoofd en ogen naar links: ‘geconjugeerde deviatie’ 

 men zegt dat pt zijn haard ‘verwijtend’ aankijkt 

 bij eenzijde laesie in pons: blikparese naar zelfde kant maar zonder deviatie vh 

hoofd en zonder dwangstand vd ogen 

 ponslaesie treft vaak ook kern vd n. abducens → pontiene blikverlamming nogal 

eens gecombineerd met homolaterale abducensuital → dubbelzien treedt op als 

blikverlamming niet compleet (meer) is 

 als corticale blikcentrum betrokken is bij epileptische aanval (dus abnormaal actief): 

meestal schoksgewijs draaiing van hoofd en ogen naar contralaterale zijde 

o oogvolgbewegingen 

 horizontale oogvolgbewegingen w gestuurd vanuit pariëto-occipitale regio 

 descenderende banen verlopen 2x gekruist 

 R pariëtaal letsel kan dus verlamming vd volgbewegingen naar rechts tot gevolg 

hebben 

 onderzoek vd oogbeweging: soms internucleaire oftalmoplegie 

 pt doet poging om naar opzij te kijken: kan met 1 oog niet adduceren terwijl 

abducerende oog nystagmus toont 

 berust op laesie vd fasciculus longitudinalis medialis 

 igv dubbelzijdig optreden: bijna altijd door multiple sclerose veroorzaakt 

 bij ouderen: soms eenzijdige uitval door vasculaire haard 

 verticale oogbewegingscontrole 

o verticale blikverlamming naar boven ontstaat door laesie vh dorsale mesencephalon 

(commissura posterior), craniaal vd oculomotoriuskernen 

o bij laesie v dit gebied: syndroom van Parinaud 

 is triade 

 verticale blikverlamming 

 pupilstijfheid 

 onvermogen tot convergeren 

 w veroorzaakt door tumoren (pinealoom!) en encephalitishaarden 

o cave omhoog kijken en convergeren kan op oudere leeftijd fysiologisch verminderd zijn 
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Onderzoek vd motorische functies 

 

Spiertonus 

 tonus = passieve weerstand die onderzoeker ervaart bij beweging van gewricht 

 hypertonie (gestegen tonus) ziet men bij centraal neurologisch lijden 

o piramidale hypertonie = spasticiteit  

 knipmesfenomeen (typisch): initieel hoge weerstand bij manipulatie die plots plaats 

maakt voor relaxatie 

 niet gelijk aanwezig bij flexie en extensie van gewricht 

o extrapiramidale hypertonie = rigiditeit 

 gelijk aanwezig bij (passieve) flexie en extensie van gewricht 

 vaak ‘tandrad-fenomeen’: schoksgewijze weerstand 

 rigiditeit neemt toe als pt andere spieren aanspant 

 vb. tonus bij polsflexie en –extensie kan normaal zijn in rust maar verhoogd als pt 

met andere hand vuist maakt of been in flexie brengt 

 teken van Froment: tandradrigiditeit uitlokken door tegelijkertijd andere motorische 

actie uit te laten voeren 

 dit is NIET zelfde teken van Froment dat bij ulnarisuitval kan gezien w 

 bij frontale letsels: rigiditeit die meer uitgesproken is naarmate onderzoeker 

ledematen vd pt sneller mobiliseert 

 hypotonie  

o kenmerkend voor perifeer lijden: vormt onderdeel vh perifeer of lager motor neuron 

syndroom 

o transiënte hypotonie w ook bij acute centrale letsels gezien 

 

Trofische toestand vd spieren 

 spieratrofie (verminderd volume) 

o treedt op bij aandoening van  

 perifeer motorisch axon: neuropathie 

 spier zelf: myopathie 

o treedt niet op bij ‘centrale’ parese of bij aandoening vd neuromusculaire junctie (vb. 

myasthenia gravis) 

o beginnende atrofie kan men beter vaststellen door palpatie dan door inspectie 

 spier kan dieper ingedrukt w dan gezonde heterolaterale spier 

 waarnemen van spieratrofie is moeilijker bij obesitas 

o igv perifere neuropathie: atrofie treedt vrij snel op (na dagen) 

 histologisch komt dit overeen met verminderde diameter van spiervezels 

 ong 9 maanden na acute denervatie: ook aantal spiervezels neemt af 

 maar gedenerveerde spier kan jaren in leven blijven want voor overleven van 

spiervezels is rekking van myofibrillen belangrijk: kan bekomen w door 

 passief rekken vd spier 

 elektrostimulatie 

o disuse (niet gebruiken van spier) leidt tot beperkte atrofie: vnl in m. quadriceps 

 spierhypertrofie  

o treedt typisch op bij bodybuilding 

o isometrische contractie veroorzaakt rek op myofibrillen → stimuleert 

 aanmaak nieuwe myofibrillen 

 vergroting vd spiervezeldiameter 

 

Kracht 

 

Neurologische ervaring nodig om igv verminderde spierkracht onderscheid te maken tss  

 neurologische (neurogeen, myogeen) oorzaak 

 niet-neurologische oorzaak 

o pijn → aanmoediging om even pijn te doorstaan helpt om spierkracht te doen toenemen 



Ine Bollen                                                       Samenvatting semiologie neurologie | 2015 - 2016  

13 | P a g i n a  
 

o peesruptuur → contractie vd spier kan gepalpeerd w al is er geen beweging van 

betreffende gewricht 

o hysterie of simulatie 

 vaak onregelmatige, tremoreuze contractie en mede-aanspannen van antagonisten 

(palpatie!) 

 discordantie tss opgelegde contractie en spontane contractie  

 vb. pt kan op onderzoekstafel in liggende houding onvermogen tot plantairflexie of 

dorsiflexie vd voet vertonen maar kan bij gaan wel op hiel en tenen steunen 

 

Niet alle mensen zijn even sterk → bij beoordelen kracht: rekening houden met globale 

lichaamsbouw en algemene conditie 

 vb. paretische spier van atleet kan sterker zijn dan die van onderzoekende arts 

 vaak nuttig om kracht vd pt L en R te vergelijken 

 

Niet enkel testen afzonderlijke spieren/spiergroepen: ook kracht testen ahv natuurlijke 

bewegingspatronen → iedereen (tot 60 jaar) moet kunnen 

 op tenen en hielen lopen 

 vanuit geknielde houding (op 1 knie) rechtop komen zonder gebruik van handen 

 in staande houding gestrekt been vd grond optillen 

 vanuit liggende houding rechtop komen zonder gebruik vd handen 

 

Schalen 

 kracht vd pt w gekwantificeerd ahv Medical Research Council (MRC) schaal → universeel 

gebruikte schaal die kracht afzonderlijke spieren of spiergroepen scoort met cijfer 

o 5 = normaal 

o 4 = kan weerstand bieden 

o 3 = kan zwaartekracht overwinnen 

o 2 = kan bewegen als zwaartekracht uitgeschakeld is 

o 1 = spoor van contractie zonder beweging van gewricht 

o 0 = geen zichtbare contractie (totale verlamming) 

 schaal wel geschikt voor zware paresen (0 – 3) maar minder voor lichtere paresen (score 4): 

bereik van score 4 is heel breed → meestal gebruik uitgebreide MRC-schaal 

o 5 = normaal 

o 5- = dubieuze, nauwelijks detecteerbare parese 

o 4+ = duidelijke maar lichte parese 

o 4 = matige parese 

o 4- = uitgesproken parese, kan slechts minimale weerstand bieden 

o 3+ = kan tijdelijk lichte weerstand bieden 

o 3 = kan bewegen tegen zwaartekracht over gans traject 

o 3- = kan bewegen tegen zwaartekracht over beperkt traject 

o 2 = kan bewegen als zwaartekracht uitgeschakeld is 

o 1 = spoor van contractie zonder beweging van gewricht 

o 0 = geen zichtbare contractie (totale verlamming) 

 

Om parese vd ledematen beter te kunnen evalueren 

 manoeuver van Barré voor armen: pt houdt beide armen gestrekt voor zich uit met ogen 

gesloten → paretische kant vertoont pronatie en zakt uit 

 manoeuver van Mingazzini voor benen: pt in rugligging met heupen en knieën in flexie en 

ogen gesloten → uitzakken van paretische kant 

 

Termen 

 mate van verlamming 

o paralyse / plegie = volledige verlamming 

o parese = onvolledige verlamming 

 uitgebreidheid van verlamming 
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o monoparese = verlamming één lidmaat 

o hemiparese / hemiplegie = krachtsverlies in één lichaamshelft 

o paraplegie / paraparese = verlamming vd onderste ledematen 

o tetraparese / tetraplegie of quadriparese / quadriplegie = verlamming id 4 ledematen 

o diplegie = bilaterale hemiplegie 

 

Spontane spieractiviteit: fasciculaties, myokymieën en myotonie 

 

Fasciculaties en myokimieën 

 fasciculaties = kleine spiertrillingen of –schokjes veroorzaakt door contracties van aparte 

motorische eenheden 

o motorische eenheid = alle spiervezels die door één motorisch axon w geïnnerveerd 

o fasciculatie w veroorzaakt door enkele spontane actiepotentiaal gegenereerd ergens op 

verloop vh motorisch axon → heeft zeer korte duur 

o resulteert per definitie niet in bewegingen van gewricht 

 myokymieën = golvende (kumos = golf) of ‘wormvormige’ spontane contracties 

o zijn gevolg van niet één maar van reeks spontane actiepotentialen gegenereerd ergens op 

verloop vh motorisch axon  

o hebben langere duur dan fasciculatie (fractie van seconde tot seconden) 

 voorkomen fasciculaties en myokymieën  

o bij normale personen: vnl na intense spierarbeid 

 mss door microtraumata vd intramusculaire axonen 

 klassiek: myokymieën vd m. orbicularis oculi (trillen vd oogleden) 

o overvloedige en steeds aanwezige fasciculaties zijn pathologisch 

 w vnl gezien bij amyotrofische laterale sclerose 

 kunnen ook (gelokaliseerd) aanwezig zijn bij compressie-neuropathie of compressie-

radiculopathie 

 

Myotonie 

 percussie van normale spier veroorzaakt kortdurende contractie vd beklopte spiervezels: 

idiomusculaire respons 

o w veroorzaakt door lokaal mechanisch uitlokken van actiepotentiaal thv sarcolemma 

o contractie is niet zichtbaar (of zelfs niet uitlokbaar) igv obesitas 

o contractie is beperkt tot beklopte gedeelte vd spier 

o als peesreflexen levendig zijn: percussie van spier kan peesreflex uitlokken waarbij 

volledige spier samentrekt 

 als percussie van spier langdurige (≥ 1 seconden) contractie veroorzaakt: heeft te maken 

met myotonie 

o myotonie berust op aandoening van sarcolemma → onvoldoende relaxatie na contractie 

o er bestaan meerdere ziekten die myotonie als symptoom vertonen → meest 

voorkomende: ziekte van Steinert (myotone spierdystrofie) 

 dominant erfelijk → kan door genetisch onderzoek w aangetoond 

 bij deze pt’en: percussie-myotonie kan w aangetoond door  

 percussie vd thenar-musculatuur  

 percussie vd tong: mbv 2 tongspatels 

 één tongspatel door pt laten plaatsen tss uitgestoken tong en onderste tandenrij 

(tong beschermen); onderzoeker plaatst andere spatel met scherpe zijde dwars 

over tong → klopt met hamer op bovenliggende zijde 

 igv myotonie: na percussie tijdelijk blijvende inkeping in tong na verwijderen 

van spatel 

o bij myotone aandoeningen kan men ook relaxatiemyotonie vinden 

 opsporen door pt handen plots te laten openen na hem/haar gevraagd te hebben 

stevig in vingers vd onderzoeker te nijpen 

 relaxatiemyotomie vd oogleden kan men uitlokken door pt te vragen ogen wijd te 

openen na ze stevig dichtgeknepen te hebben 



Ine Bollen                                                       Samenvatting semiologie neurologie | 2015 - 2016  

15 | P a g i n a  
 

Optreden van onvrijwillige bewegingen 

 deze spieractiviteit resulteert per definitie wel in beweging 1 of meerdere gewrichten 

 vss soorten: tremor, chorea, dystonie, ballisme, tics, … (zie cursus neurologie) 

 

Reflexen 

 

Peesreflexen = osteotendineuze reflexen = myotatische reflexen 

 w gebruikt om integriteit vd myotatische reflexboog na te gaan 

 peesreflexen w getest door met reflexhamer klop te geven op pees of bot → in beide gevallen 

w la-afferenten vd spierspoel geactiveerd 

o pees → percussie veroorzaakt kortdurende rek op spier 

o bot → percussie veroorzaakt vibratie die langs bot w overgedragen op spierspoelen 

 vibratiegolf plant zich voort langs skelet met afnemende amplitudo 

 in normale situatie (normale prikkelbaarheid van α-motorneuron): enkel spieren in 

buurt vd percussie vertonen reflexantwoord 

 igv hyperexcitabiliteit vd α-motorneuronen (piramidaal syndroom): ook verder 

afgelegen spieren vertonen reflexcontractie op (afgezwakte) prikkel 

 = ‘uitbreiding vd reflexogene zone’ 

 wijst gewoonlijk op piramidaal syndroom 

o evt kan percussie zelfs heterolaterale reflex uitlokken omdat percussie ook heterolateraal 

zwakke vibratie veroorzaakt 

o percussie moet kortdurend en vinnig zijn (om goede vibratie uit te lokken) 

o bij testen van bepaalde peesreflex: deze niet éénmalig maar vss malen na elkaar 

uitlokken → beste antwoord appreciëren 

 best zelfde peesreflex onmiddellijk R en L vergelijken (dus niet eerst alle L en dan alle R) 

o belangrijkste parameter bij evalueren vd peesreflexen: (a)symmetrie (dus niet intensiteit 

op zichzelf) 

 bij normale individuen kunnen peesreflexen zwak, matig of levendig zijn 

 bij zelfde individu kunnen reflexen qua levendigheid in loop van tijd variëren 

 afwezig peesreflex (ook indien symmetrisch) is pathologisch: areflexie 

o men mag enkel tot afwezigheid peesreflex besluiten na uitvoeren manoeuver van 

Jendrassik: pt moet spiergroep op afstand contraheren tijdens uitvoeren van percussie 

 reden: contractie van gelijkwelke spiergroep verhoogt prikkelbaarheid van α- en γ-

motorneuronen 

 hyperreflexie: abnormaal levendige reflexen 

o igv zeer levendige reflexen: percussie best uitvoeren met vingertoppen ipv hamer: om 

lichte asymmetrie niet over hoofd te zien 

o zeer levendige peesreflexen leiden tot clonus: als men met hand spiergroep plots uitrekt 

en deze uitgerekt houdt, treden ritmische reflexcontracties op 

 eerste contractie zorgt voor rektoename → uitlokking volgende reflex 

 kan uitputbaar (vb. enkele slagen clonus) of onuitputbaar zijn 

 kan spontaan optreden bij bepaalde stand van gewricht: veroorzaakt rek op spier 

 omdat peesreflex langs bepaalde spinale wortels verloopt: reflexen kunnen gebruikt w om 

integriteit vd spinale wortels te testen 

o biceps: C5 – C6 

o brachioradialis: C6 

o triceps: C7 (– C8) 

o kniepees: L3 – L4 

o achillespees: S1 – S2 

 waarop wijst respons? 

o afwezige of relatief verzwakte peesreflexen  

 perifeer neurogeen lijden  

 veralgemeende areflexie: polyneuropathie 

 areflexie in bepaalde regio: plexus- of wortellijden 

 zelden myopathie 
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o hyperreflexie: centrale aandoening (piramidaal syndroom) 

 alle peesreflexen kunnen zowel in zittende als liggende houding w getest 

 in principe moet betrokken gewricht in ong 90° flexie zijn 

o bij testen bicepsreflex: elleboog moet gebogen zijn 

 men kan rechtstreeks op biceps kloppen 

 vaak handiger dat onderzoeker duim op pees plaatst → op eigen duim klopt 

o tricepspees: elleboog gebogen → net boven olecranon kloppen 

o brachioradialisreflex: elleboog in flexie → kloppen op 

 processus styloideus vd radius 

 wijs- en middelvinger vd onderzoeker die op processus styloideus vd radius liggen 

o na passieve flexie vh distale interfalangeaal gewricht vd middenvinger vd pt door duim vd 

onderzoeker (onderzoeker steunt middenvinger pt met eigen middenvinger): plots 

loslaten deze flexie veroorzaakt uitrekking m. flexor digitorum profundus 

 uitrekking kan myotatische reflex uitlokken → vingerflexie 

 flexie kan in alle vingers aanwezig zijn maar meest duidelijk in wijsvinger en duim 

 peesfreflex moet geïnterpreteerd w als andere peesreflexen: indien te levendig 

aanwezig wijst dit in richting piramidaal syndroom (teken van Hoffman-Trömner) 

o kniepees- (of patella-) reflex  

 w uitgevoerd met knie in 90° flexie 

 spontane houding bij zittende pt 

 bij liggende houding w knieën opgetrokken en met onderarm gesteund 

 percussie: net onder patella 

o bij testen vd achillespeesreflex: voet w door onderzoeker met hand in 90° flexie 

gehouden en achillespees net proximaal vd hiel beklopt 

 bij liggende pt: knie wat gebogen en been in exorotatie gebracht → gemakkelijke 

toegang tot pees 

 bij ambulante pt: reflex testen met pt in geknielde houding op stoel 

 

Huidreflexen 

 zijn verdedigingsreflexen 

 voetzoolreflex: uitgelokt door voetzool (met overlangs doorgebroken tongspatel) te 

bestrijken in richting van hiel naar tenen 

o normale reflex: flexie van alle tenen 

o perifere afferenten en efferenten: langs wortels S1 en S2 

o bij piramidaal syndroom 

 extensie vd grote teen = teken van Babinski 

 houdt aan tijdens ganse duur vd prikkel 

 soms lukt het beter om dit te bekomen door laterale voetrand te bestrijken 

 aantal manoeuvers gekend die bedoeld zijn om deze abnormale reactie uit te 

lokken: Chaddock, Gordon, Oppenheim, Schaefer, … 

 evt ook extensie of spreiding vd overige tenen 

 lichte flexie in knie- en heupgewricht 

o eerder vinnige op- en neergaande beweging vd hallux duit op ‘afweerreactie’ → is niet 

pathologisch 

 cremasterreflex: uitgelokt door bestrijken van proximale binnenzijde vd dij 

o respons: retractie vd ipsilaterale teelbaal 

o afwezige cremasterreflex kan te wijten zijn aan 

 piramidaal syndroom 

 perifere neuropathie: wortel L1 – L2, n. genitofemoralis 

 buikhuidreflex: uitgelokt door vinnig bestrijken vd buikwand van lateraal naar mediaal 

o respons: ipsilaterale contractie vd buikmusculatuur → depressie vd buikwand en 

ipsilaterale deviatie vd navel 

o perifere afferenten en efferenten: wortels T6 – T12 

o afwezige buikhuidreflexen: meestal piramidaal syndroom 

 palmomentaal reflex is spinobulbaire reflex: uitgelokt door bestrijken vd duimmuis 
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o respons: contractie vd ipsilaterale m. mentalis → kinhuid devieert naar ipsilateraal 

o reflex is levendig aanwezig bij zuigeling → wsl functie in voedselzoekingsgedrag 

o volwassen leeftijd: reflex pathologisch 

 wijst op centrale pathologie 

 

Frontale desinhibitietekens 

 reflexen die kunnen uitgelokt w bij diffuse frontale aantasting of onderbreken vd banen langs 

waar frontale kwab inhiberende werking heeft op hersenstam 

 glabellareflex: uitgelokt door bekloppen vd neuswortel 

o respons: sluiten vd ogen 

o normaal is reflex uitputbaar 

o 2 mogelijke pathologische responsen 

 niet uitputbaar zijn vd reflex 

 overdreven dichtknijpen vd ogen = teken van Mayer 

o betekenis pathologische reflex 

 frontaal lijden 

 extrapiramidaal lijden 

 reflexen gezien bij frontaal lijden 

o snoutreflex: protrusie vd lippen bij bekloppen vd bovenlip 

o zuigreflex: ontstaan van inversie vd lippen bij plaatsen van voorwerp tss lippen 

o palmomentaalreflex: samentrekken vd m. mentalis bij stimuleren vd duimmuis met 

scherp voorwerp 

o grijpreflex: geforceerd grijpen bij stimuleren vd handpalm 

o levendige masseterreflex (eigenlijk gewone myotatische reflex) 

 

Coördinatie = resultaat van complexe integratie van cerebellaire, vestibulaire, sensorische en 

optische informatie 

 

Cerebellair onderzoek 

 cerebellum berekent tijdsduur en intensiteit van spiercontractie 

 cerebellaire stoornissen: te zwakke (hypometrische) of te sterke (hypermetrische) contractie 

met abnormale timing 

o vermispathologie: vnl afwijkingen vd proximale (hoofd en romp) bewegingen 

o cerebellaire hemisfeerpathologie: vnl aantasting ledematen 

 gaan en staan 

o bij ernstige cerebellaire dysfunctie: pt vertoont dronkemansgang → passen ongelijk met 

voortdurende valneiging (en evt vallen) 

o lichte stoornissen ontdekt men bij éénlijnsgang: onmogelijkheid om voet voor voet op één 

lijn te lopen 

o bij stilstaan met voeten tegen mekaar treedt ‘peesdans’ op: wisselend aanspannen vd 

pezen thv voeten om evenwicht te bewaren 

 ledematen 

o vingerneusproef: pt moet top vd wijsvinger vd geabduceerde arm in vlotte beweging op 

top vd neus plaatsen (met geopende ogen) 

 bij cerebellaire pt 

 beweging verloopt schokkerig (hypometrische component)  

 en gaat uiteindelijk aan neustop voorbij (hypermetrische component) 

 om slechts met één of meerdere correctiebewegingen neustop te bereiken 

 bij ernstige stoornissen: volledige beweging onregelmatig (cerebellaire tremor) en 

vinger kan niet op neus gehouden w 

 bij lichte stoornissen: slechts kleine hypermetrische component die zich uit door klein 

haakje aan einde beweging → klein beetje aan neus voorbij schieten en dan kleine 

correctiebeweging 

o hielknieproef: liggende pt moet hiel van ene been plaatsen op knie van andere been en 

dan in vloeiende beweging hiel over scheenbeen naar voet laten glijden 
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 ernstige cerebellaire stoornissen 

 beweging gefragmenteerd  

 hiel kan niet stabiel op knie blijven 

 bij afglijden over scheenbeen valt hiel naar deze of geen kant vh been op 

onderzoekstafel 

 discrete stoornissen: lichte hypermetrie waarbij hiel na kleine correctiebeweging op 

knie belandt 

o cerebellaire tremor w ‘intentietremor’ genoemd omdat hij vnl optreedt bij uitvoeren 

intentionele beweging 

o dysdiadochokinesis 

 = snelle alternerende bewegingen verlopen moeilijk 

 vb. pt vragen om ene hand alternerend in supinatie- en pronatiestand op andere hand 

te slaan 

o teken van Holmes: pt elleboogflexie laten uitvoeren tegen weerstand 

 als onderzoeker arm plots loslaat: bij normaal persoon w verdere flexie snel afgeremd 

na wegvallen vd weerstand 

 bij cerebellaire stoornis: afremming treedt niet op → hand zal tegen schouder slaan 

 andere test met zelfde principe: vooruitgestoken armen vd pt tegen weerstand naar 

boven laten duwen 

 igv unilaterale cerebellaire stoornis: na plots wegvallen vd weerstand slaat arm aan 

pathologische zijde hoger uit dan aan gezonde zijde 

o gevoelige test: vinger-tracking 

 onderzoeker voert met vooruitgestoken wijsvinger horizontale of verticale bewegingen 

uit → pt moet eveneens met vooruitgestoken wijsvinger bewegingen van dichtbij zo 

nauwkeurig mogelijk volgen 

 igv cerebellaire stoornis: systematisch hypermetrie → vinger vd pt schiet op einde van 

bewegingstraject aan vinger vd onderzoeker voorbij 

 ogen 

o in uiterste blikrichtingen kan nystagmus optreden (blikuitgelokte nystagmus): snelle fase 

vd nystagmus slaat steeds in richting vd oogstand 

 vb. nystagmus naar R bij blik naar R 

o down-beat nystagmus (snelle fase steeds naar beneden): kan ook aan cerebellaire 

pathologie te wijten zijn 

 spraak 

o cerebellaire stoornis verstoort autoregulatie vd ademhaling en integratie ervan in spraak 

o gevolg: gesaccadeerde of ‘staccato’ spraak: lettergrepen afzonderlijk en explosief geuit 

 

Vestibulair onderzoek 

 vestibulair systeem regelt spierreacties in antwoord op hoofdbewegingen 

o stoornissen veroorzaken deviatie 

o bewegingen van hoofd vereisen aangepaste bewegingen vd ogen 

 passieve (vb. tijdens stappen/lopen) of actieve hoofdbewegingen mogen fixatie of 

volgebeweging niet storen → w geregeld door vestibulo-oculaire reflex (VOR) 

 VOR: iedere hoofdrotatie (gemeten door semicirculaire kanalen) veroorzaakt 

compensatoire beweging waardoor ogen vaste positie in ruimte behouden 

 ieder semicirculair kanaal meet hoofdrotatie rondom bepaalde as → commandeert 

oogspieren die acteren rond zelfde as 

 hoofdverplaatsing (in blok met romp) moet ook aangepaste spierreacties uitlokken in 

romp en ledematen om lichaam in evenwicht te houden 

 als lichaam en hoofd naar R overhellen: R vestibulair systeem (anterior en posterior 

kanaal en utriculus) w geprikkeld → activeert spieren die lichaam naar L brengen 

 prikkeling vh vestibulaire systeem veroorzaakt dus heterolaterale deviatie 

o uitval vestibulaire systeem (frequent in pathologie) veroorzaakt ipsilaterale deviatie 

 veroorzaakt dus deviatie naar beschadigde (minder actieve) zijde toe 

 geldt voor ogen, romp en ledematen 
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o thv ogen: corrigerende saccades treden op met tegengestelde richting 

 gaan en staan 

o aan pt w gevraagd eindje te stappen → igv unilaterale vestibulaire uitval 

 gang wijkt af in richting vd uitval (vb. deviatie naar R bij R letsel) 

 valneiging / vallen in richting vh letsel 

 vb. als pt met L vestibulaire uitval zich in gang vh ziekenhuis verplaatst: verkiest L-

zijde vd gang → valneiging naar L met steun tegen muur compenseren 

o proef van Romberg: pt staat stil met voeten tegen mekaar 

 vestibulaire uitval veroorzaakt valneiging naar letsel toe 

 deviatie w versterkt door sluiten vd ogen 

o mars ter plaatse van Unterberger: stappen ter plaatse met gesloten ogen (visuele 

correctie uitschakelen) → rotatie treedt op naar gelaedeerde zijde toe 

o stergang van Babinski-Weil: pt met gesloten ogen afwisselend voor- en achterwaarts 

laten stappen → deviatie in stergang 

o bij acute vestibulaire stoornis: pt vaak ernstige nausea en braken 

 hierdoor w hoger genoemde testen soms onuitvoerbaar 

 alleen al rechtop zitten in bed (met nierbekken onder kin) kan duidelijke rompdeviatie 

aantonen 

 ledematen → wijsproef: pt vragen om top vd wijsvinger met gestrekte arm op top vd 

wijsvinger vd onderzoeker te plaatsen, hand terug te trekken en dan opnieuw te doen 

o hierna: met gesloten ogen meerdere malen herhalen 

o igv vestibulaire stoornis: vinger vd pt vertoont lichte deviatie naar kant van letsel  

 wijst naast vinger vd onderzoeker 

 als onderzoeker zich aan fout aanpast en zelf vingercontact herstelt: na enkele 

herhalingen w duidelijke deviatie zichtbaar 

 ogen 

o nystagmus w opgespoord door pt in vss blikrichtingen te laten fixeren 

 igv vestibulaire stoornis: spontane (langzame) deviatie vd ogen treedt op die 

gecorrigeerd w door (snelle) saccaden 

 omdat snelle fase vd nystagmus meestal in oog springt: richting vd nystagmus w 

hiernaar genoemd 

 ‘nystagmus naar R’ duidt op herhaalde saccades naar R als correctie op deviatie 

naar L 

 omdat deviatie (trage fase) gebeurt in richting vd pathologische zijde: nystagmus 

slaat vh letsel weg 

 nystagmus kan horizontale, verticale en rotatoire component bevatten: volgens welke 

semicirculaire kanaal-afferenten in letsel betrokken zijn 

 omdat vlak vd semicirculaire kanalen allemaal afwijken vh zuivere, horizontale, 

sagittale en transversale vlak: aandoening van labyrint of n. vestibulairs 

veroorzaakt steeds nystagmus met meerdere richtingscomponenten 

 nystagmus met maar één richtingscomponent wijst op centrale aandoening 

(hersenstam of cerebellum) 

 niet iedere nystagmus is van vestibulaire oorsprong: ook stoornissen van visueel 

systeem kunnen nystagmus veroorzaken 

 vb. congenitale nystagmus 

 één vd verschillen tss vestibulaire en visuele nystagmus: vestibulaire nystagmus 

vermindert en visuele nystagmus neemt toe bij fixatie 

o manoeuver van Dix-Hallpike bij benigne paroxysmale positionele vertigo (BPPV) 

 BPPV is frequent voorkomende aandoening waarbij pt hevige draaiduizeligheid ervaart 

bij plotse hoofdbewegingen 

 aandoening treedt meestal op in middelbare leeftijd 

 oorzaak 

 som na trauma of periode bedlegerigheid 

 vaak zonder oorzaak 

 begin is abrupt → uit zich vaak in enkele seconden na opstaan uit bed 
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 hevige vertigo, soms gepaard met vallen en kwetsuren 

 na 15-tal seconden is aanval over 

 pt ontdekt vlug dat aanvallen w uitgelokt door rechtopkomen of gaan liggen of door 

hoofd naar boven of onder te bewegen (vnl als hoofd naar één zijde gedraaid is) 

 latente periode van 5-tal seconden tss hoofdbeweging en vertigo 

 onmiddellijke herhaling vd uitlokkende beweging (durven meeste pt’en niet) 

veroorzaakt geen nieuwe aanval 

 spontane evolutie vaak gunstig 

 na weken – maanden 

 maar kans op recidief 

 oorzaak van BPPV: wsl loskomen van calciumkristallen uit otolithorganen 

 kristallen migreren naar posteriorkanaal (canalolithiasis) → w door massatoename 

overprikkelbaar 

 posteriorkanaal w selectief geprikkeld door beweging vh hoofd naar achter met 45° 

ipsilaterale rotatie 

 Hallpike-manoeuver → bij testen R kanaal zit pt rechtop op onderzoekstafel met hoofd 

45° naar R gedraaid (waardoor kanaal in sagittale richting is) 

 onderzoeker staat aan R zijde vd pt: houdt hoofd vd pt in handen en brengt pt heel 

snel in liggende houding en kijkt naar ogen 

 igv positieve test: na meerdere seconden optreden van  

 nystagmus met rotatoire component naar R (naar grond toe) en verticale 

component naar boven 

 samen met vertigo en nausea 

 typisch bij BBPV: habituatie bij herhaald testen 

 behandeling BPPV: specifieke rotatiebewegingen vh hoofd → calciumkristallen vanuit 

posterior kanaal terug naar utriculo-sacculair systeem brengen 
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Onderzoek vd sensibiliteit 

 

Sensibiliteitsonderzoek kan op vss manieren gebeuren naargelang probleemstelling 

 als pt klaagt over gevoelsstoornissen in begrensd gebied 

o eerst aan pt vragen om gebied zelf aan te tonen 

o dan kan onderzoeker gebied nauwkeuriger aflijnen: best vanuit aangetaste zone naar 

gezonde gebied toe: voor ogen houden van 

 perifere zenuwinnervatiegebieden 

 dermatomen 

 centrale sensibele bezenuwingspatronen 

 als pt geen gevoelsklachten aanbrengt maar enkel vb. verminderde kracht: sensibel 

screeningsonderzoek vereist 

o aangeboren of langzaam opgereden gevoelsstoornissen w door pt niet gerapporteerd 

 

Onderscheid tss  

 gnostische sensibiliteit: via lemniscaal syteem 

 vitale sensibiliteit: via spinothalamische baan 

 

Klinisch meest geteste gevoelsmodaliteiten 

 9 gnostische / lemniscale modaliteiten 

o twee-punt-discriminatie 

o topognosis: herkennen van plaats van stimulatie 

o directionele cutane kinesthesie of lijntjesoriëntatie: herkennen van richting van tactiele 

stimulus (corticale betrokkenheid voor nodig) 

o graphesthesie: herkennen van op huid geschreven symbolen (corticale betrokkenheid voor 

nodig) 

o gewrichtspositiezin: herkennen van stand van gewricht 

o gewrichtsbewegingszin: herkennen van beweging van gewricht 

o stereognosis: herkennen van vorm van voorwerp (corticale betrokkenheid voor nodig) 

o vibratiezin: voelen van vibrerende stemvork 

o tastzin: gevoel van aanraking 

 2 vitale modaliteiten 

o warmte- en koudezin (temperatuurszin) 

o pijnsensatie (cave: niet door huid prikken met scherp voorwerp) 

 

Er bestaat bepaalde covariatie tss vss modaliteiten → volstaat vaak om vibratiezin, grafesthesie en 

warmte-koude onderscheid te testen 

 testen van vibratiezin: voet van trillende stemvork (128 Hz) op plaats met botcontact 

o waar zijn plaatsen met botcontact? 

 bovenste lidmaat: processus styloideus van radius of ulna, olecranon, clavicula 

 onderste lidmaat: malleolus internus of externus, tibia, patella, heupkam 

o afwezige vibratiezin op deze plaatsen = pathologisch 

o verminderde vibratiezin: moeilijk te beoordelen 

 graphestesie = herkennen van op huid geschreven symbolen (vb. cijfers) 

o als men keuze laat tss 3 cijfers (vb. 3, 4 en 5): pt moet cijfers correct kunnen benoemen 

na enige uitleg en oefening 

o voorwaarde: cijfers grootte van 2 cm thv vingertoppen en 6 cm elders op lichaam 

o voorwerp waarmee men schrijft (puntig/stomp) en snelheid schrijven (snel/traag): weinig 

belang 

 warmte-koude onderscheid 

o kan men testen met  

 proefbuisjes gevuld met warm en koud water  

 of Minnesota-plaatjes: koper vs PVC 

o alternatief: scherp-stomp onderscheid testen 

o beide testen zijn onderzoeken voor 
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 in perifere zenuw: dunne vezels (A-δ en C)  

 in CZS: spinothalamisch systeem 

 

Gebruikte terminologie 

 hypo- of anesthesie: verminderde gevoeligheid of totale gevoelloosheid 

 hypo- of analgesie: verminderd of verdwenen pijngevoel 

 anesthesia dolorosa: spontane pijn in gebied van anesthesie 

 thermoanalgesie: gevoelloosheid voor pijn- en temperatuurzin 

 hyperesthesie: verzamelnaam voor volgende begrippen 

o hyperalgesie: verhoogde pijnrespons 

o pijnreceptie van normaal niet-pijnlijke stimulus (verlaagde pijndrempel) 

o dysesthesie: onaangename sensatie 

 spontaan of uitgelokt 

o paresthesie: abnormale sensatie 

 spontaan of uitgelokt 

 meer specifiek: gevoel van naaldenprikjes 

o neuralgia: pijn in zenuwinnervatiegebied 

 dermatoom = segment die door sensibele zenuwwortel geïnnerveerd w 

 

Gedissocieerde gevoelsstoornis: aantasting vd spinothalamische modaliteiten met intact blijven vd 

lemniscale (of andersom) 

 syndroom van Wallenberg: spinothalamische baan betrokken terwijl lemniscus medialis 

onaangeroerd is 

 centraal spinaal proces (vb. ependymoma) tast kruisende spinothalamische vezels aan en 

laat overige intact 

o ‘opgehangen’, gedissocieerde gevoelsuitval 

o speelt zich in bepaald segment van ruggenmerg af 

 vit B12 deficiëntie kan lemniscale modaliteiten aantasten en spinothalamische intact laten 

 extrinsieke tumor vh ruggenmerg (vb. meningeoma): kan compressie veroorzaken vd 

laterale streng → uitval vd spinothalamische baan en piramidebaan 

o syndroom van Brown-Séquard 

 piramidaal beeld onder niveau vh letsel homolateraal 

 spinothalamische uitval contralateraal enkele segmenten onder letsel 

o als proces toeneemt: ook achterstreng betrokken 

 homolaterale uitval vd achterstreng modaliteiten onder letsel 

 ook dan is er nog gedissocieerde gevoelsuitval want spinothalamische uitval 

contralateraal en lemniscale uitval homolateraal aan letsel 

 sommige auteurs noemen dit beeld ‘hemisectie’ → naam: Brown-Séquard syndroom 
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Belangrijkste motorische neurologische syndromen 

 

Hoger motor neuron syndroom = piramidaal syndroom 

 term w in brede zin gebruikt om parese van centrale oorsprong te duiden al ligt letsel (ten 

dele) buiten corticospinale baan 

o spasticiteit en hyperreflexie (typische kenmerken van piramidebaanlaesie): kunnen door 

laesie andere descenderende systemen w teweeggebracht 

 krachtsvermindering → toont ‘piramidale verdeling’ 

o gelaat: onderste faciale spieren (mond, wang) duidelijk meer aangetast dan bovenste 

(voorhoofd, oogsluiten) 

o bovenste lidmaat: verlamming meer in extensoren dan flexoren 

 gevolg: typische flexiehouding → lichte flexie vd schouders, duidelijke flexie vd 

elleboog, pols en vingers 

o onderste lidmaat: verlamming flexoren > extensoren 

 pt heeft verlamming vd heup- en knieflexie en vd dorsiflexie vd voet 

 door redelijk krachtbehoud in extensoren: pt kan vrij goed steunen op gestrekte been 

 bij gaan: circumductie → pt beweegt been bij iedere pas met boogje naar buiten owv 

onvermogen tot flexie 

 afwijkingen van tonus 

o acute stadium centrale verlamming: vaak verminderde tonus 

o later treedt hypertonie op 

 bij langzaam progressief piramidaal syndroom: hypertonie vaak op voorgrond voordat 

verlamming duidelijk is 

 “spasticiteit”: piramidale hypertonie is ongelijk naargelang onderzochte gewricht in 

flexie of extensie w gebracht 

 bovenste lidmaat: flexiehypertonie die lidmaat in flexie houdt → passieve 

extensiebeweging in gewricht lokt meer weerstand uit dan flexiebeweging 

 onderste lidmaat: extensiehypertonie → verhoogde weerstand aan flexie 

 afwijkingen van pees- en huidreflexen 

o peesreflexen: levendig (hyperreflexie) met evt clonus 

o voetzool: teken van Babinski 

o buikhuidreflexen en cremasterreflex: afwezig 

 

Lager of perifeer motorneuronsyndroom 

 treedt op bij aantasting van lager motorneuron in hersenstam of ruggenmerg (in perikaryon 

of axon) 

 syndroom bestaat uit 

o fasciculaties 

o atrofie 

o parese of paralyse 

o hypotonie 

o hyporeflexie 

 

Extrapiramidaal syndroom 

 vss elementen kunnen aanleiding geven tot extrapiramidaal syndroom 

o meest voorkomende: parkinsonisme 

o optreden van onvrijwillige bewegingen zal men ook vaak met extrapiramidaal syndroom 

aanduiden omdat vss van die bewegingen origine in basale ganglia blijken te hebben 

 parkinsonisme 

o meestal: ziekte van Parkinson of medicamenteus geïnduceerd parkinsonisme 

o mogelijk aanwezige symptomen 

 tremor: aanwezig in rust en posturaal 

 frequentie 5/s 

 thv handen: ‘pillen draaien’ 

 rigiditeit 
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 gelijkmatig aanwezig bij flexie en extensie van gewricht 

 vaak ‘tandrad’-fenomeen 

 bradykinesie (meest handicaperend symptoom): veroorzaakt traagheid of gebrek aan 

initiatie van beweging 

 ‘maskerfacies’ 

 verminderd oogknipperen 

 verminderd slikken (met speekselvloed) 

 verlies geassocieerde bewegingen 

 trage monotone spraak 

 in ergste vorm: freezing = pt beweegingloos aan grond geplakt 

 verlies van posturale reflexen 

 gevolg: makkelijk vallen 

 onderzoeker kan pt makkelijk uit evenwicht brengen (zijdelings/voorachterwaarts 

duwtje; zien dat je pt dan opvangt) 

 flexiedystonie 

 gebogen houding met flexie hoofd, bekken, knieën, ellebogen, polsen en vingers 

 bij liggende houding: hoofd raakt onderzoekstafel niet = ‘denkbeeldig hoofdkussen’ 

 micrografie: progressief kleiner w van letters 

 

Cerebellair syndroom = samengaan van 

 dys- of adiadochokinese 

 cerebellaire tremor 

 hypotonie 

 cerebellaire ataxie 

 

Vestibulair syndroom 

 als pt (variabele) combinatie toont van vestibulaire afwijkingen 

 origine 

o als alle bevindingen congruent zijn (wijzen naar dysfunctie van één kant): letsel meestal 

van perifere origine = semicirculaire kanalen 

o bij incongruente bevindingen: letsel bijna altijd van centrale origine 
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Neurologisch onderzoek vd comateuze pt 

 

Onderscheid tss vss graden van bewustzijn 

 normaal bewustzijn 

 somnolentie: toestand van verminderd bewustzijn waaruit pt makkelijk ‘te wekken’ is 

o bij beperkte stimulatie vd pt w interactie mogelijk 

o pt zal slechts gedeeltelijk in bewustzijn verminderen als geen stimuli meer w toegediend 

 stupor: pt is wekbaar maar pt is moeilijk ‘wekbaar’ 

o intense stimuli nodig om tot interactie te komen 

o bij wegvallen stimuli: pt glijdt onmiddellijk terug weg in toestand bewustzijns-

vermindering of –verlies 

 coma: pt niet ‘wekbaar’ → ondanks herhaalde en hevige stimuli is pt niet meer tot 

bewustzijnstoestand te brengen die interactie toelaat 

 

Pathofysiologie 

 bewustzijn w bewerkstelligd door complex neurofysiologisch proces waarvan diffuse projectie 

van monoaminerge banen op neocortex onderliggende substraat vormt 

o banen kennen oorsprong in vss kernen vh reticulair systeem: vnl in rostrale pons 

 vermindering vh bewustzijn of bewustzijnsverlies: treedt enkel op bij 

o aantasting hersenstam (zorgt voor ‘arousal’ functie via ARAS) 

o bilateraal hemisfeerlijden (verzorgen inhoud van gedachten: cognitieve processen, 

emoties, …) 

 aantasting van cerebrum 

o vaak mechanisch: tumoren, bloedingen, contusiehaarden, … 

o andere belangrijke oorzaak: aandoeningen die interfereren met zuurstof- en 

glucosehuishouding vd hersenen 

 interferentie met zuurstofaanbod: ischemisch of hypoxisch van aard 

 hierbij: vnl bilaterale hemisfeeraantasting oorzaak van coma (hersenstam meer 

weerstandig tegen metabole insulten) → deze oorzaak w ook wel ‘metabole’ of 

‘hypoxische’ encefalopathie genoemd 

 hypoxische encefalopathie na cardiaal arrest met reanimatie is één vd voornaamste 

oorzaken van coma in spoedgevallendienst 

 

Onderzoek bij comateuze pt 

 

Respiratoire functie 

 ahv respiratoir patroon: neurologische topografische diagnose soms mogelijk maar 

zorgvuldige observatie respiratoir patroon heeft belang verloren in moderne neurologie 

 belangrijker: snelle interventie waarbij gezorgd w voor vrije luchtweg en adequate 

gasuitwisseling 

o indien gasuitwisseling faalt: onmiddellijke kunstmatige ventilatie geïndiceerd 

 Cheyne-Stokes ademhaling bestaat uit sinusoidaal afwisselen van hyper- en hypoventilatie 

veroorzaakt door overgevoeligheid van ademcentrum voor CO2  

o komt vnl voor bij aantasting beide hemisferen: vnl beide frontaalkwabben 

o meestal bij aantasting van metabole aard 

 

Onderzoek van circulatie 

 monitoring en correctie van afwijkingen is ook hier belangrijker dan interpreteren vd 

veranderingen ifv topografische diagnose 

 intracraniële catastrofes (vb. subarachnoidale bloeding) kunnen cardiale ritme- en 

geleidingsstoornissen induceren → ECG 

 

Onderzoek van pupillen 

 nauwkeurig grootte, vorm en reactie vd pupillen observeren op licht en pijnprikkels 

 pupilgrootte 
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o isocorie is normaal 

o anisocorie: één pupil verschillend in grootte van andere 

 unilaterale mydriase bij comateuze pt: vaak neurochirurgische urgentie 

 beiderzijds nauwe pupillen die nog lichtreactief zijn: doet denken aan opiaatintoxicatie 

 

Onderzoek van oculomotore responsen 

 goed kijken naar spontane stand vd ogen: divergente, convergente of gedevieerde oogstand 

 nakijken of pt spontane oogbewegingen maakt (roving eye movements) in alle richtingen 

 hersenstamreflexen 

o observatie vd oogbewegingen: heel belangrijk om onderscheid te maken tss oorzaken 

voor coma 

 igv bisferische pathologie: hersenstamreflexen intact (met reflectoire oogbewegingen) 

 igv hersenstampathologie: hersenstamreflexen afwezig 

o voornaamste hersenstamreflexen die w opgezocht 

 corneareflex 

 asymmetrische reflex wijst op neurologische oorzaak vd coma 

 bilateraal afwezige reflex wijst op diep coma 

 braakreflex 

 vestibulo-oculaire reflex (VOR) 

 w opgewekt als oculocepchale reflexen en calorische reflexen 

 normale aanwezigheid duidt op grotendeels intacte functie vd hersenstam van 

mesencephalon tot hoge medulla oblongata → oorzaak coma bijna zeker 

bihemisferisch 

 opsporen VOR kan gecontra-indiceerd zijn (vb. cervicale wervelkolompathologie) → 

systeem kan calorisch getest w: koud water in uitwendige gehoorgang spuiten 

 w ook gedaan als men tot hersendood wil besluiten want calorische prikkel is 

sterker dan bewegingsprikkel (indien correct uitgevoerd) 

 hoe uitvoeren? 

 eerst uitwendige gehoorgang en trommelvlies inspecteren: igv bloed of 

sebumoorstop aanwezig is test waardeloos 

 hoofd w 30° opgetild (met hoofdkussen) om laterale semicirculaire kanaal in 

verticulair vlak te brengen 

 dan 50 mL ijskoud water (0°C) in gehoorgang spuiten 

 test w aan ieder oor uitgevoerd 

 afkoeling vd endolymfe in laterale kanaal veroorzaakt endolymfestroming: bij 

intacte VOR w ogen gedevieerd naar geprikkelde oor toe 

 igv afwezige VOR: oogbollen blijven immobiel 

 

Motorische responsen 

 spontane bewegingen en houding vd pt w zorgvuldig geobserveerd: uitmaken of 

o pt alle ledematen spontaan beweegt 

o benen vb. minder bewegen dan armen 

o er verschil in beweging is tss L en R 

 bedoeling 

o diepte vd coma inschatten: naargelang diepte vd coma treden reacties op zoals 

beschreven in Glasgow Coma Scale 

o asymmetrie in reactie opsporen: verwijst naar primair neurologisch lijden 

 onderzoek 

o vss nociceptieve prikkels behoren tot routine onderzoek 

 craniaal niveau: met beide wijsvingers krachtig achter mandibula net onder oor duwen 

→ kijken naar aan- of afwezigheid faciale spiercontractie 

 romp prikkelen door met kneukels over sternum te wrijven → letten op reactie vd 

ledematen 

 prikkelen bovenste en onderste ledematen: op nagelbed van vingers en tenen knijpen 

o (a)symmetrie vd spiertonus: ledematen van bed lostillen en dan los laten 
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 armen kunnen volledig omhoog w getild; aan benen w knieën tot 40° flexie gebracht 

 kant waar lidmaat snelst naar beneden valt: pathologische zijde 

o peesreflexen en voetzoolreflex testen 

 teken van Babinski wijst naar aangetaste (heterolaterale) zijde 

 asymmetrische peesreflexen wijzen op primaire neurologische pathologie maar zijn 

niet lateraliserend: bij acute aandoening vh CZS kunnen reflexen zowel verhoogd als 

verlaagd zijn 

o lichaamstemperatuur meten 

o zorgvuldig nagaan of er meningeale prikkelingsverschijnselen aanwezig zijn: wijzen op 

meningitis of subarachnoidale bloeding 

 Glasgow Coma Scale (GCS): schaal die grove kwantificatie toelaat vd neurologische evaluatie 

vd comateuze pt 

o ontworpen voor gebruik bij pt’en met traumata maar w ondertussen ook gebruikt bij 

andere oorzaken van coma 

o gebruik 

 voor neurologische benadering vd comateuze pt: te oppervlakkig 

 uiterst bruikbaar bij 

 communicatie tss zorgverstrekkers 

 volgen vd pt in tijd: relatief eenvoudige inschatting evolutie in goede of slechte zin 

o houdt rekening met ooglidbewegingen (E), verbale respons (V) en motorische reactie vd 

bovenste ledematen (M) 

 E: openen vd ogen V: verbaal antwoord M: motorisch antwoord 

1 afwezig afwezig afwezig 

2 bij pijnprikkel onverstaanbaar extensiebeweging 

3 bij geluidsprikkel onaangepast atypische flexiereactie 

4 spontaan verward flexiereactie 

5  gericht gerichte afweer 

6   voert bevelen uit 

 heel eenvoudige schaal: kan door eender welke arts of vpk gescoord w 

 totaalscore 

 beste totaalscore: 15 

 laagste score (zeer diep coma): 3 

 scores w afzonderlijk neergeschreven vb. E2, V3, M5 

 uitleg bij verbaal antwoord 

 gericht: bewust van zichzelf en omgeving (geen desoriëntatie in tijd/ruimte) 

 verward: dialoog (zinnen) mogelijk maar met tekens verwardheid en desoriëntatie 

 onaangepast: spreekt verstaanbaar maar dialoog onmogelijk 

 onverstaanbaar: geen verstaanbare woorden (gekreun, gegrom) 

 afwezig: geen vocale expressie 

 

Diagnostisch en therapeutisch beleid bij comateuze pt 

 diagnose 

o moet bestaan uit 

 zorgvuldige anamnese met aandacht voor medicatie- en druggebruik 

 doorgedreven hetero-anamnese 

 lichamelijk onderzoek: aandacht voor 

 prikplaatsen 

 sporen van geweld 

 zorgvuldig uitgevoerd neurologisch onderzoek 

o nut 

 oorzaak van coma lokaliseren: hemisferisch vs hersenstam 

 aard vd coma nagaan 

o technische onderzoeken  

 kunnen klinische diagnose bevestigen maar bijna nooit ahv enkel technische 

onderzoeken oorzaak vinden 

 CT scan vd hersenen w bijna altijd uitgevoerd om structureel lijden uit te sluiten 
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 lumbaalpunctie vaak geïndiceerd om subarachnoïdale bloeding of meningitis op te 

sporen 

 meest voorkomende oorzaken van coma in spoedgevallendienst 

o traumata 

o intracraniële bloedingen 

o postkritische bewustzijnsveranderingen 

o intoxicaties 

o posthypoxische encefalopathieën 

o metabole encefalopathieën 

o ischemische insulten 

 bij coma van ongekende oorsprong: vnl aan hypoglycemie en B1-deficiëntie (Wernicke 

encefalopathie) denken 

o hebben onmiddellijk therapeutische consequenties: veilig bij pt met coma van ongekende 

oorsprong → onmiddellijk toedienen van 

 glucose IV 

 vitamine B1 

 


