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Neuroanatomie en neurofysiologie 

 

Kracht 

 

Inleiding 

 normale kracht vereist normaal functioneren van 3 elementen 

o hoger (centraal) motorneuron 

o lager (perifeer) motorneuron 

o skeletspier 

 centraal en perifeer: eigenlijk slechte benamingen want van perifeer motorneuron liggen 

cellichaam en dendrieten in CZS, enkel axon in PZS 

 verlies van kracht  

o kan steeds verklaard w door dysfunctie één v deze 3 elementen 

o parese = gedeeltelijk krachtsverlies 

o paralyse = verlamming 

 

Hoger motorneuron 

 cellichamen vd centrale motorneuronen liggen in cerebrale cortex 

o vnl in delen vd frontale kwab onmiddellijk rostraal (anterior) van sulcus centralis 

o motorische cortex is somatotopisch georganiseerd: motorische 

homunculus 

 been aan mediale kant vd hemisfeer 

 spieren vd romp, arm en hoofd w vanuit laterale (convexe) 

zijde vd hemisfeer bestuurd 

 motorneuronen van hand, gelaat en tong beslaan 

disproportioneel grote oppervlakte vd motorische cortex → 

heel complexe en gedifferentieerde bewegingen 

 centrale motorneuronen sturen axonen  

o naar ruggenmerg: corticospinale baan / piramidale baan 

 verloop afdalende corticospinale vezels  

 convergeren via corona radiata naar achterste been vd capsula interna (tss 

thalamus en globus pallidus) 

 vervolgens via pedunculus cerebri in mesencefalon 

 pons 

 pyramis in verlengde merg (verdikking ventraal op verlengde merg) 

 overgang van verlengde merg naar ruggenmerg = decussatio pyramidum 

 hier kruisen ong 85% vd corticospinale vezels middellijn → dalen verder af als 

tractus corticospinalis lateralis in zijstreng vh ruggenmerg 

 overige 15% vd corticospinale vezels (klinisch minder belangrijk) daalt 

ongekruist af in voorstreng vh ruggenmerg als tractus corticospinalis anterior 

 deze vezels kruisen mediaanlinie op segmentaal niveau 

 ruggenmerg 

 grootste deel vd corticospinale vezels vormen geen directe synapsen met lagere 

motorneuronen maar wel met spinale interneuronen → innerveren op hun beurt via 

complex spinaal interneuronaal netwerk lagere motorneuronen 

 uitzondering: selecte groep corticospinale vezels die rechtstreeks op 

motorneuronen eindigen die spieren vd onderarm en hand innerveren 

 corticospinale systeem beïnvloedt uitsluitend motoriek vd contralaterale lichaamshelft 

o naar motorische kernen vd craniale zenuwen id hersenstam: corticobulbaire baan 

 dalen af door corona radiata en capsula interna → kruisen id hersenstam naar 

respectievelijke motorische kernen 

 corticobulbaire systeem eindigt deels bilateraal 

 bilateraal vanuit motorische cortex geïnnerveerd 

 kauwspieren: n. V 

 spieren vd bovenste helft vh gelaat: n. VII 
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 m. frontalis: wenkbrauwen optrekken en rimpels maken in voorhoofd 

 m. orbicularis oculi: kringspier rond oog om oog dicht te knijpen 

 farynx- en larynxspieren: n. IX en X 

 unilaterale bezenuwing vanuit contralaterale hemisfeer 

 onderste helft vh gelaat (vb. lachen, tanden laten zien, …): n. VII 

 tongspieren: n. XII 

 consequenties voor patroon klinische uitval bij unilaterale laesies afdalende banen! 

 vb. bij CVA geen contralaterale verlamming vd kauwspieren 

 vb. centrale vs perifere facialisparese 

 letsel boven hersenstam (centrale facialisparese): verlamming contralaterale 

onderste gelaatshelft 

 letsel onder hersenstam (perifere facialisparese): volledige ipsilaterale 

gelaathelft verlamd 

 teken van Bell: feit dat oogbol aan paretische zijde naar boven draait bij 

vragen om ogen te sluiten (is normaal reflex bij sluiten van ogen) 

 er bestaan ook nog naar ruggenmerg afdalende motorische vezels die in hersenstam 

ontspringen en niet door pyramis lopen vb. rubrospinale en reticulospinale banen 

o dus volledig gelijkstellen centraal motorneuron, corticospinale baan en piramidale baan is 

niet echt anatomisch correct maar wel klinisch zeer bruikbaar 

 

Lager motorneuron 

 cellichamen vd lagere motorneuronen liggen  

o in motorische kernen vd craniale zenuwen in hersenstam 

o in voorhoorn vh ruggenmerg 

 axonen vd spinale motorneuronen lopen via voorste wortel, plexus en perifere zenuw naar 

skeletspier 

 

Skeletspier 

 elk motorneuron innerveert meerdere spiervezels → motorneuron samen met geïnnerveerde 

spiervezels = motorische eenheid 

o spieren die heel nauwkeurig gedoseerde bewegingen maken: kleine motorische eenheden  

 vb. 5-10 spiervezels per motorneuron in extrinsieke oogspieren 

 vb. enkele tientallen spiervezels per motorneuron in spieren vd hand 

o in been- en heupspieren: motorische eenheden veel groter (honderden tot duizenden 

vezels per neuron) 

 synaps tss motorneuron en spiervezel: neuromusculaire junctie 

o door axonuiteinde vh motorneuron w ACh vrijgezet → bindt aan nicotinereceptoren (ACh-

receptoren) vd postsynaptische spiervezelmembraan (motorische eindplaat) 

o door activatie nicotinereceptoren: postsynaptische membraan depolariseert met ontstaan 

van eindplaatpotentiaal 

 als eindplaatpotentiaal groot genoeg is: drempel voor ontstaan AP w overschreven  

 AP w over volledige spiervezelmembraan voortgeleid → spiervezel contraheert 

 

Reflexen 

 

Peesreflexen 

 andere namen: osteotendineuze reflexen, proprioceptieve reflexen, spierrekkingsreflexen 

 w uitgelokt door slag vd reflexhamer op pees → overeenkomstige spier (en dus spierspoeltjes 

erin) w plots uitgerokken → afferente impuls via sensibele zenuwvezels naar ruggenmerg: in 

voorhoorn overgedragen op groepje lagere motorneuronen die zelfde spier doen contraheren 

o monosynaptische reflex: verloopt slechts over 2 neuronen 

 sensibel afferent neuron 

 motorisch efferent neuron 

 afdalende banen uit cerebrale cortex hebben normaal gezien inhiberende invloed op 

peesreflexen 
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 belangrijkste peesreflexen 

o bicepsreflex 

o tricepsreflex 

o kniepeesreflex 

o achillespeesreflex 

o masseterreflex 

 m. masseter plots uitrekken → respons is sluiten vd mond 

 pt mond ontspannen ong 0,5 laten open houden → wijsvinger van onderzoeker tss 

lip en kin plaatsen en dan zachtjes met reflexhamer op kin slaan 

 bij normale mensen is reflex afwezig of minimaal aanwezig 

 igv hevig aanwezige reflex: abnormaal 

o reflex van Hoffmann-Trömner 

 middelvinger vd pt nemen bij ontspannen pt (dus pt houdt arm niet actief omhoog): 

duwen op nagel vd middenvinger (passieve flexie distale falanx) en dan loslaten 

 respons: duim en wijsvinger van zelfde hand maken beweging naar elkaar toe 

 bij gezonde personen: ofwel bilateraal afwezig ofwel bilateraal aanwezig 

 aanwezig igv erg levendige peesreflexen 

 abnormaal igv 

 slechts unilateraal aanwezig 

 soms igv bilateraal aanwezig 

 

Exteroceptieve reflexen 

 w niet uitgelokt door uitrekking van pees maar wel door tactiele stimulatie vd huid 

(huidreflex) of door optische stimulus (vb. pupilreflex) 

 deze reflexen verlopen polysynaptisch 

 huidreflexen 

o belangrijkste: voetzoolreflex 

 pt ligt ontspannen op rug → met scherp voorwerp (in 2 gebroken houten tongspatel) 

over voetzool strijken: onderaan lateraal beginnen → naar tenen toe strijken → dan 

onder tenen naar grote teen toe 

 normale reflex: vloetzool gaat in flexie 

 grote teen gaat in plantairflexie (vnl grote teen is belangrijk) 

 vaak gaat normale respons gepaard met abductie (spreiding) van kleinere tenen 

maar dit is niet zo cruciaal 

o buikhuidreflex 

 met gebroken tongspatel strijken over buikhuid van lateraal naar navel op 6 manieren 

 normale respons: navel beweegt even naar waarvandaan je strijkt 

 maar soms kan je dit toch niet meer opwekken zonder neurologische problemen vb. 

obesitas, ooit abdominale chirurgie gehad, … 

o cremasterreflex 

 met scherp voorwerp over binnenzijde van bovenbeen strijken richting lies 

 normale respons: optrekking van ipsilaterale testis 

 

Klinische gevolgen van aantasting hoger of lager motorneuron of spier 

→ bij vaststellen parese: steeds uitmaken of het letsel vh centraal of perifeer motorneuron of spier 

betreft 

 

Letsel van centraal motorneuron → ontstaan van piramidaal syndroom 

 naargelang letsel zich boven of onder niveau decussatio pyramidalis voordoet: klinische 

afwijkingen resp contralateraal of homolateraal tov letsel 
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 piramidaal syndroom omvat 

o parese 

o hyperreflexie vd peesreflexen (tgv desinhibitie vd reflex) 

 bij letsels vd corticospinale baan: hyperreflexie vd biceps-, triceps-, kniepees- of 

achillespeesreflexen (of in ergste geval: clonus) 

 teken van Hoffmann-Trömner vaak aanwezig 

 bilateraal voorkomen deze reflex is niet per se pathologisch: w ook aangetroffen bij 

gezonde mensen met globaal levendige reflexen 

 bij letsel vd corticobulbaire baan: masseterreflex kan levendig w 

o veranderingen van huidreflexen 

 bij letsels vd corticospinale baan 

 teken van Babinski: voetzoolreflex verloopt niet meer in flexie maar in extensie 

 grote teen gaat in trage dorsiflexie ipv palmairflexie 

 wijst altijd (!) op letsel vd corticospinale baan 

 buikhuidreflexen en cremasterreflex zijn verlaagd of ontbreken 

 bij letsels vd corticobulbaire baan: verschijnen van 

 snoutreflex: pruilen of teuten vd lippen uitgelokt door lichtjes slaan op gesloten 

lippen nabij middellijn (normaal tot 1 jaar)  

 palmomentale reflex: kinspier beweegt wat bij strijken overduimmuis 

o hypertonie vh spastische type → kenmerken spasticiteit 

 hypertonie is afhankelijk van snelheid vd passieve beweging: sneller = meer 

hypertonie 

 hypertonie is niet in zelfde mate aanwezig in agonist en antagonist 

 typisch meer hypertonie van flexoren in arm (vb. biceps > triceps): elleboog, pols 

en vingers in flexie 

 typisch meer hypertonie en extensoren van been (vb. quadriceps > hamstrings): 

been gestrekt, voet in palmairflexie 

 zonder compensatie struikelen pt’en over eigen voeten 

 compenseren door circumductie: stijf been langs zij zwaaien 

 hypertonie is vnl uitgesproken aan begin vd passieve beweging en vermindert dan 

plots = knipmesfenomeen 

o normaal gezien geen veranderingen van trofische toestand vd spieren behalve disuse-

atrofie tgv langdurige inactiviteit 

 

Letsel van perifeer motorneuron 

 klinische tekenen doen zich meestal voor binnen anatomische distributie van één of meer 

perifere zenuwen of wortels 

 uitval altijd ipsilateraal tov letsel 

 klinische tekenen omvatten 

o parese 

o hypo- tot areflexie vd peesreflexen 

o hypotonie 

o spieratrofie: ↓ spiervolume 

o fasciculaties: onvrijwillige contracties van groepen spiervezels (dus niet van hele spier 

maar onderdelen ervan) zonder bewegingseffect op lidmaat 

 zijn voelbaar voor pt en zichtbaar als ze aan oppervlakte vd spier optreden 

 nemen toe bij lichte percussie vd spier 

 treden op bij aandoeningen vd motorische voorhoorn 

 

Letsel van spier (chronische spierziekten) 

 parese meestal symmetrisch en proximaal id ledematen 

 atrofie: vnl bij chronische spierziekten 

 peesreflexen: normaal of verlaagd 
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Van normale kracht naar normale beweging: basale ganglia en cerebellum 

 

Normale beweging 

 intacte centrale en perifere motorneuronen en spieren volstaan voor normale kracht maar 

niet voor normale beweging 

 normale beweging vereist inbreng van 

o basale ganglia 

o cerebellum 

 letsels basale ganglia en cerebellum leiden NIET tot krachtsverlies 

 

Basale ganglia = ‘extrapiramidaal systeem’ 

 is verzamelnaam voor 4 grijze kernen (diep in hersenen gelegen) 

o striatum: nc. caudatus + putamen 

o globus pallidus: globus pallidus internus + globus pallidus externus 

o substantia nigra: pars compacta + pars reticulata 

o nc. subthalamicus 

 basale ganglia communiceren met ipsilaterale cerebrale cortex 

o letsels vd basale ganglia verstoren altijd motoriek vd contralaterale lichaamshelft 

o ontvangen afferenten uit cortex → sturen efferenten via thalamus terug naar cortex 

 op deze manier: modulatie van piramidale systeem → bijdrage tot normale 

beweeglijkheid 

 onderdelen communicatie 

 striatum is ‘inputgedeelte’ waar afferenten uit cerebrale cortex aankomen 

 globus pallidus internus en pars reticulata vd substantia nigra: ‘outputgedeelte’ 

waaruit axonen vertrekken naar thalamus (en van daaruit naar cortex) 

 tss inputdeel en outputdeel 

 directe route 

 indirecte route: via globus pallidus externus en nc. subthalamicus 

o pars compacta vd substantia nigra bevat dopaminerge neuronen die projecteren op 

striatum = nigrostriatale baan 

 daardoor oefent pars compacta belangrijke modulerende invloed uit op inputstructuur 

vd basale ganglia 

 beschadigd bij ziekte van Parkinson 

 cruciale rol vd basale ganglia in regeling van beweeglijkheid (komt tot uiting bij letsels vd 

structuren) 

o faciliteren van gewenste bewegingen 

o onderdrukken van ongewenste bewegingen 

 stoornissen vd basale ganglia veroorzaken één vd volgende of combinatie van beide 

o hypokinesie en rigiditeit 

 tekort aan beweging: hypokinetische syndromen 

 bewegingsarmoede op voorgrond 

 vaak geassocieerde rigiditeit = ‘hypertonie vh extrapiramidale type’ 

 rigiditeit even goed voelbaar bij langzame passieve bewegingen 

 in zelfde mate voelbaar in agonisten en antagonisten 

 constant over volledige traject vd passieve beweging 

 vaak is er tandradfenomeen: kleine shockjes over hele traject bij uitvoeren 

beweging 

 omdat deze 2 vaak samen voorkomen: hypokinetisch-rigide syndromen 

 bekendste voorbeeld: ziekte van Parkinson 

 vb. armen zwaaien niet mee tijdens wandelen, kleine paslengte, … 

o teveel aan beweging: hyperkinetische syndromen → dyskinesieën = abnormale, 

onwillekeurige bewegingen 

 tremor: oscillatorische, ritmische beweging 

 rusttremor = tremor in lichaamsdeel dat op dat moment in rust is 

 ontstaat altijd door dysfunctie vd basale gangia namelijk nigrostriatale baan 
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 actietremor 

 2 varianten 

 houdingstremor (posturale temor): tremor in lichaamsdeel dat actief 

bepaalde houding moet aanhouden 

 bewegingstremor: tremor van lichaamsdeel dat ah bewegen is 

 anatomische origine minder zeker  

 uitzondering: intentietremor (= tremor op einde vd beweging als lidmaat doel 

nadert) is typisch teken van cerebellaire dysfunctie 

 chorea: plotse, snelle, niet-ritmische onvrijwillige bewegingen 

 onvoorspelbaar (random) qua timing en distributie 

 igv lichte chorea: ziet er gewoon uit als iemand die niet kan stilzitten op stoel 

 ballisme: plotse, onvrijwillige bewegingen met zeer grote amplitudo uitgaande van vnl 

proximale lidmaatspieren 

 meestal unilateraal: hemiballisme 

 meest frequente oorzaak: infarct vd contralaterale nc. subthalamicus 

 dystonie: verdraaiende of verwringende onvrijwillige bewegingen die op maximum vd 

bewegingsexcursie vaak langere tijd volgehouden w als onnatuurlijke houding 

 itt chorea: dystone bewegingen bij individuele pt iedere keer op zelfde spieren → 

voorspelbaar, stereotiep patroon 

 beginnende dystonie treedt meestal op als betrokken lichaamsdeel vrijwillige 

handeling uitvoert (actiedystonie) en verdwijnt in rust 

 later: dystone bewegingen ook meer continu aanwezig 

 als dystone houdingen weken of langer aanwezig zijn: kunnen leiden tot 

permanente gefixeerde contracturen 

 tics: abnormale bewegingen (motorische tics) of geluiden (fonische tics)  

 klinisch heel heterogeen 

 w in regel voorafgegaan door onaangename inwendige sensatie (niet per se 

veralgemeend, kan ook lokaal) of soort innerlijke drang om tic uit te voeren 

 door uitvoeren tic: onaangenaam gevoel verdwijnt tijdelijk 

 veel pt’en beschrijven tics als vrijwillige motorische respons op onvrijwillige 

inwendige sensatie 

 tics kunnen vrijwillig tijdlang onderdrukt w maar geeft stijging inwendige 

spanning → kan enkel ontladen w door nieuwe uitbarsting hevigere tics 

 tics kunnen traag/snel en eenvoudig/complex zijn 

 komen gesuperponeerd voor op achtergrond van normale motorische activiteit 

 niet zeker dat tics ontstaan in basale ganglia 

 meeste dyskinesieën verminderen of verdwijnen tijdens slaap 

 

Cerebellum 

 cerebellum bestaat uit  

o 2 hemisferen → grijze stof bestaat uit 

 cortex (aan oppervlakte) 

 enkele dieper gelegen grijze kernen (vb. nc. dentatus) 

o vermis 

 cerebellum w door 3 pedunculi verbonden met rest vh CZS 

o pedunculus cerebellaris inferior: bevat afferente vezels uit ruggenmerg en caudale deel vd 

hersenstam 

o pedunculus cerebellaris medius: bevat afferente vezels uit contralaterale pons 

(pontocerebellaire vezels) 

o pedunculus cerebellaris superior: bevat efferente vezels uit diepe cerebellaire kernen naar 

hersenstam en thalamus 

 cerebellum is geconnecteerd met cerebrale cortex en stuurt zo piramidale systeem en 

beweeglijkheid bij 

o elke cerebellaire hemisfeer is verbonden met contralaterale cortex (itt basale ganglia) → 

letsels vd cerebellaire hemisfeer verstoren steeds motoriek vd ipsilaterale lichaamshelft 
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o cerebrale cortex stuurt vezels naar homolaterale pontiene kernen: van hieruit lopen 

gekruiste vezels via pedunculus cerebellaris medius naar contralaterale cerebellaire cortex 

o cerebellaire cortex stuurt vezels naar nc. dentatus → van hieruit vertrekken vezels 

(dentato-rubro-thalamische baan) via pedunculus cerebellaris superior 

 vezels kruisen middellijn in mesencefalon en eindigen in nc. ruber en thalamus 

 vanuit thalamus vertrekken thalamocorticale vezels naar cerebrale cortex → circuit tss 

hersenschors en cerebellum vervolledigd 

 letsels vh cerebellum of cerebellaire banen manifesteren zich door ataxie (ongecoördineerde 

bewegingen): heeft vss aspecten 

o hypermetrie: beweging schiet doelwit voorbij 

 door slechte coördinatie van agonisten en antagonisten: antagonisten w te laat 

geactiveerd 

 w klinisch oa getest met 

 vinger-neus proef 

 hiel-knie proef 

o intentietremor: correcties van hypermetrische beweging zijn op hun beurt hypermetrisch 

waardoor oscillatie ontstaat bij naderen van doelwit 

 ook intentietremor vd ogen treedt op bij poging tot fixeren 

o rebound fenomeen: overdreven uitschieten van lidmaat als weerstand plots opgeheven w 

(door te late activatie antagonist) 

 pt vragen om arm uit te strekken → pt moet tegenwerken terwijl onderzoeker arm 

naar onder duwt → als je dan los laat: arm zwaait veel te ver naar boven uit (gebeurt 

nl ook beetje maar dan snelle correctie) 

 andere manier: bicepskracht testen en dan plots loslaten (gezicht vd pt beschermen) 

o dysdiadochokinese: door slechte coördinatie van agonisten en antagonisten w snelle 

alternerende bewegingen zeer onregelmatig 

 test: pt zo snel mogelijk alternerend handrug en handpalm vd ene hand op handpalm 

andere hand laten slaan 

o hypotonie: tijdelijk mogelijk bij acute letsels vh cerebellum 

o cerebellaire dysartrie: uitspraakstoornis  

 spraak is gescandeerd (staccato), ‘dikke tong’ 

o gangataxie 

 paslengte is onregelmatig, gangspoor is verbreed (‘dronkemansgang’) 

 koorddansersgang (éénlijnsgang, op rechte lijn lopen en telkens hiel tegen tenen 

zetten) is onmogelijk 

 komt vnl voor bij aantasting vd vermis 

 

Sensibiliteit 

 

Sensibele informatie w via perifere zenuw, plexus en dorsale wortel naar CZS geleid 

 chronologische eerste neuronen in transmissie sensibele informatie: pseudo-unipolaire (T-

vormige) neuronen waarvan cellichamen in dorsale (spinale) ganglia gelegen zijn 

 huidgebied dat verminderd gevoel krijgt na uitschakeling van één achterwortel: ‘dermatoom’ 

 aantasting van sensibele zenuwen of dorsale wortels veroorzaakt ook hypo- of areflexie vd 

peesreflexen wegens onderbreking vd reflexboog 

 

Onderscheid tss 2 types sensibiliteit 

 types 

o vitale sensibiliteit: pijnzin, temperatuurszin en grove tastzin 

o gnostische senibiliteit (‘diepe gevoeligheid’): subtiele gevoelsmodaliteiten vb. fijne tastzin, 

vibratiezin, tweepuntsdiscriminatie, proprioceptie (oa positiezin en bewegingszin vd 

gewrichten), lijntjesoriëntatie 

 sensibele cortex = gyrus postcentralis vd pariëtale kwab 

o is somatotopisch georganiseerd: ‘sensibele homunculus’ 
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 zenuwbanen die deze 2 types v sensibele informatie geleiden verlopen grotendeels 

gescheiden 

o vitale sensibiliteit: anterolaterale systeem 

 pseudo-unipolaire neuronen met informatie van vitale 

sensibiliteit vormen in dorsale hoorn vh ruggenmerg al synaps 

met 2e neuron 

 axon van 2e neuron kruist middellijn ventraal vh spinaal 

kanaal → bereikt contralaterale zijstreng vh ruggenmerg 

 als tractus spinothalamicus door ruggenmerg en 

hersenstam naar thalamus 

 in thalamus: synaps met 3e neuron dat projecteert naar 

sensibele cortex 

o gnostische sensibiliteit: funiculus posterior 

 vezels vd pseudo-unipolaire neuronen: stijgen direct na 

binnenkomst in ruggenmerg op via homolaterale achterstreng 

(fasciculus cuneatus en fasciculus gracilis) 

 daarom w gnostische sensibiliteit w ook wel 

‘achterstrengsensibiliteit’ genoemd 

 in meest rostrale deel vh ruggenmerg maken vezels synaps 

met 2e neuron 

 2e neuron kruist op overgang ruggenmerg met hersenstam over 

middellijn → loopt als lemniscus medialis door hersenstam naar 

thalamus 

 in thalamus: synaps met 3e neuron dat projecteert naar 

sensibele cortex 

 verschil in geleidingsweg vd vitale en gnostische sensibiliteit verklaart voorkomen van 

gedissocieerde gevoelsstoornissen  

o = uitval van vitale sensibiliteit met intacte gnostische sensibiliteit of vice versa 

 bij deficit vd gnostische sensibiliteit 

o diepe gevoelsstoornissen (vb. verlies van vibratiezin)  

o ook ataxie: ‘sensorische’ of ‘proprioceptieve’ ataxie 

 deze soort ataxie verschilt van cerebellaire ataxie doordat ze duidelijk toeneemt als 

visuele informatie wegvalt (dus in donker of na oogsluiting) 

 test van Romberg: evenwicht vd staande pt vergeleken met en zonder gesloten ogen 

 positief als evenwicht duidelijk verslechtert door sluiten vd ogen → wijst op 

sensorische ataxie 

 igv zuiver cerebellaire ataxie: Romberg negatief 

 

Bewustzijn 

 circuit dat cruciaal is voor normaal bewustzijn: w gevormd door  

o deel vd formatio reticularis dat op overgang van pons en mesencefalon ligt 

(pontomesencefale reticulaire formatie) 

o bepaalde thalamische kernen (die uitgebreid op cortex projecteren) 

 bewustzijnsvermindering (vb. coma) ontstaat door aantasting van 

o rostrale, dorsale hersenstam: pontomesencefale reticulaire formatie 

 en/of 

o beide cerebrale hemisferen 

 dus volgende letsels tasten bewustzijn in principe NIET aan 
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o letsel beperkt tot 1 cerebrale hemisfeer  

o letsels beperkt tot caudale of ventrale hersenstam 

 

Pathogenetische categorieën van neurologische ziekten 

 vasculaire aandoeningen 

o vb. CVA 

o typisch: heel acuut begin 

 inflammatoire aandoeningen 

o infectieus (vb. bacteriële meningitis) vs niet-infectieus (vb. MS) 

o typisch: spontaan fluctuerend 

 neurodegeneratieve aandoeningen 

o vb. ALS, Alzheimer, Parkinson, … 

o ieder v deze ziekten: subpopulatie zenuwcellen die geleidelijk aan ziek w en afsterven 

(zonder voor hand liggende oorzaak)  

 subpopulatie is typisch voor bepaalde ziekte 

 ook typisch progressieve achteruitgang die eerder langzaam is 

 intoxicaties (vb. alcohol) 

 deficiënties (vitamines) 

 metabole aandoeningen (vb. diabetes mellitus) 

 tumoren 

 trauma 
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Cerebrovasculaire aandoeningen 

 

Inleiding 

 cerebrovasculair accident (CVA = beroerte = ‘stroke’): acute verstoring vd cerebrale 

bloeddoorstroming gepaard met focale neurologische uitvalsverschijnselen 

 kan veroorzaakt w door verstoring van 

o arteriële circulatie 

 ischemisch CVA (herseninfarcten) = 80% van alle CVA’s 

 hemorragisch CVA (~20%) 

o veneuze circulatie 

 Westerse wereld 

o CVA meest frequente oorzaak van blijvende neurologische uitvalsverschijnselen 

o belangrijkste doodsoorzaak na hartziekten en kanker 

o incidentie ong 150 – 200/100.000 per jaar → zware socio-economische impact 

 is NIET hypoxisch-ischemische encefalopathie: dat is onderbreking vd cerebrale 

bloeddoorstroming met diffuse cerebrale schade (vb. na langdurige hartstilstand) 

 

Anatomie vd cerebrale doorbloeding 

 hersenen w van bloed voorzien door 

o beide aa. carotides internae = anteriorcirculatie 

 bevloeit 80% vh hersenparenchym 

 belangrijkste takken vd a. carotis interna 

 a. ophtalmica: vnl naar netvlies 

 a. cerebri anterior: voorste mediale deel vd grote hersenhemisfeer 

 a. cerebri media: vnl laterale deel vd grote hersenhemisfeer 

o aa. vertebrales → samen in a. basilaris = vertebrobasilair systeem = posteriorcirculatie 

 bevloeit 20% vh hersenparenchym 

 bevloeiing 

 hersenstam en cerebellum w bevloeid door takken vd aa. vertebrales en a. basilaris 

 eindtakken vd a. basilaris zijn aa. cerebri posteriores: bevloeien vnl posterior delen 

vd grote hersenhemisferen  

 tss takken vd anterior- en posteriorcirculatie: anastomosen 
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o a. carotis interna w via a. communicans posterior verbonden met a. cerebri posterior 

o aa. cerebri anteriores w met elkaar verbonden door a. communicans anterior 

o hierdoor bestaat gesloten cirkel: cirkel van Willis 

 bij wegvallen van druk in één vd aanvoerende arteriën: bloedvoorziening van 

aangedane gebied kan w gecompenseerd vanuit één vd andere arteriën 

 daardoor: vb. afsluiting van één a. carotis interna hoeft niet noodzakelijk klinische 

verschijnselen te veroorzaken 

 anastomosen vd cirkel van Willis zijn bij 20 – 25% vd mensen niet volledig ontwikkeld 

 veneuze afvoer: oppervlakkig en diep systeem (sommige vd cerebrale venen: sinussen) 

 

Arterieel ischemisch CVA 

 

Pathofysiologie 

 neuronen: voor normaal functioneren afhankelijk v grote hoeveelheden zuurstof en glucose 

 bij ischemie: ontstaan van snelle functiestoornis 

o als ischemie te ernstig is en te lang duurt: hersenweefsel sterft onherroepelijk af → infarct 

ontstaat 

o bij volledige onderbreking vd bloeddoorstroming sterft hersenweefsel binnen 4 – 10 

minuten af 

 als bloedvoorziening op tijd genormaliseerd w: dysfunctioneel 

hersenweefsel kan zich opnieuw herstellen 

o ‘ischemische schemerzone’ of ‘penumbra’ = zone rondom infarct 

waar hersenweefsel dysfunctioneel en in gevaar is maar bij 

opheffen ischemie nog gered kan worden 

o doel van acute therapie v CVA: doorbloeding asap herstellen (revascularisatie) zodat 

infarct zo klein mogelijk blijft en zo veel mogelijk penumbra gered w 

 

Terminologie 

 transiënt ischemische aanval (TIA) als klinische uitval binnen 24 uur volledig verdwenen is 

o meeste TIA’s duren veel korter: meestal maar 5 – 15 minuten 

o moet wel ernstig genomen w! 

 opklaren vd klinische uitval binnen 24 uur betekent niet noodzakelijk dat er geen 

infarct opgetreden is: bij 15 – 40% vd TIA’s is er herseninfarct opgetreden 

 na 10 – 15% vd TIA’s treedt binnen 3 maanden nieuwe CVA op 

 risico is grootst in eerste 2 dagen na TIA 

 progressive stroke: als klinische uitval nog volop ah toenemen is 

 completed stroke: als uitval maximum reeds bereikt heeft 

 afhankelijk van grootte van infarct 

o als occlusie zich voordoet in grote arterie: ontstaan van infarct in corticale en subcorticale 

bevloeiingsgebied v deze arterie 

o als klein arterieel eindtakje (30 – 300 µm diameter) diep in hersenparenchym afgesloten: 

ontstaan van lacunair infarct v slechts enkele mm doorsnede 

 vb. capsula interna, basale ganglia, thalamus, hersenstam 

 waterscheidingsinfarcten: liggen in grensgebied tss territoria van 2 grote cerebrale arteries 

o = watershed infarct = border-zone infarcts 

o w niet veroorzaakt door occlusie maar door acute hypotonie 

 waterscheidingsgebieden: deel vd hersenen dat zich in potentieel precaire situatie 

bevindt want w bevloeid door verste eindtakken van beide arteries  

 igv plotse BD-val: geen problemen voor grootste deel hersenen maar perfusie in deze 

gebieden net te laag  

 vnl kans als pt ook nog stenose heeft proximaal vb. op a. carotis interna 

 

Etiologie 

 ischemische CVA’s ontstaan door occlusie → mogelijke oorzaken 

o lokale vorming van trombus 
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o embool 

o lokale dissectie 

o vaatspasme 

 uitzondering: zeldzame waterscheidingsinfarcten 

 mogelijke onderliggende afwijkingen kunnen aan basis CVA liggen 

o afwijkingen van bloedvatwand 

 atheromatose (atherosclerose) 

 atheromateuze plaques ontstaan vnl waar grote arteries zich splitsen (vb. 

carotisbifurcatie of splitsing vd a. basilaris in aa. cerebri posteriores) 

 plaques veroorzaken  

 stenose vh bloedvat 

 soms lokale occlusie door 

 aangroei van plaque 

 bloeding in plaque 

 trombose op plaque 

 trombus op plaque is ook frequente bron van embolen 

 risicofactoren voor atheromatose 

 leeftijd 

 mannelijk geslacht 

 hypertensie 

 diabetes 

 roken 

 hyperlipidemie 

 obesitas 

 familiegeschiedenis 

 lipohyalinose: aandoening vd kleine, diepe perforerende arteries 

 resulteert in lacunaire infarctjes 

 risicofactoren 

 leeftijd 

 hypertensie 

 diabetes 

 dissectie vd arteriële bloedvatwand 

 frequente oorzaak van CVA op jonge leeftijd (< 60 jaar) 

 treedt vnl op in wand vd a. carotis interna en a. vertebralis 

 kan leiden tot occlusie op vss manieren 

 ontwikkeling hematoom in wand vh bloedvat: indien groot genoeg → obstructie 

bloedvat  

 letsel komt in contact met bloed → vorming trombus → evt occlusie 

 embolen kunnen loskomen vd trombose → meer distale occlusie 

 meestal pijnlijk! 

 oorzaak? 

 meeste dissecties: geen oorzaak gevonden (idiopathisch) 

 soms geassocieerde bindweefselziekte: Marfan, Ehlers-Danlos 

 fibromusculaire dysplasie 

 soms voorafgaan nektrauma 

 vasculitis: verhoogt kans op trombose 

 niet-infectieuze vasculitis vb. arteritis temporalis, polyarteritis nodosa, Wegener, … 

 infectieuze vasculitis vb. ikv bacteriële meningitis 

 vaatspasme: vnl als complicatie v subarachnoidale bloeding 

o afwijkingen van bloed 

 trombocytose 

 polycytemie met daardoor verhoogde viscositeit 

 vb. door uitdroging 

 meer RBC → stijging viscositeit → tragere stroom → meer kans op stolling 

 specifieke erfelijke stollingsstoornissen 
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o emboligene afwijkingen vh hart 

 voorkamerfibrillatie 

 recent myocardinfarct met trombus in LV 

 vnl igv LV betrokken: necrose leidt tot verandering aard weefsel waarmee bloed in 

contact komt → neiging van bloed om te stollen → makkelijk embolen via aorta 

 klepafwijkingen vb. kunstkleppen 

 endocarditis 

 infectieus: bacteriële endocarditis 

 niet-infectieus vb. SLE, paraneoplastisch 

 open foramen ovale: maakt ‘paradoxaal embool’ mogelijk 

 normaal DVT → longembool  

 igv open foramen ovale (20%): embool kan uit vene in been rechtstreeks van RA 

naar LA → LV → via aorta naar hersenen 

o andere, zeldzame oorzaken 

 migraine (migraineus infarct; controversieel of er wel verband bestaat) 

 drugs: amfetamine, mogelijk cocaïne 

 monogenische oorzaken 

 vb. CADASIL = cerebrale autosomaal dominante arteriopathie met subcorticale 

infarcten en leuko-encefalopathie 

 door mutaties in notch 3 gen 

 op jonge leeftijd al CVA's + op jonge leeftijd al dement door vasculaire schade 

 

Klinische beelden 

 klinische uitval bij ischemisch CVA ontstaat acuut (seconden tot uren) 

o na snel ontstaan dieptepunt treedt meestal verbetering op (soms snel, meestal langzaam) 

o uitval is gelokaliseerd in vaatgebied van cerebrale arterie 

 occlusie vd a. carotis interna 

o kan catastrofaal maar ook asymptomatisch verlopen: variabiliteit w vnl bepaald door 

 toestand vd cirkel van Willis 

 collaterale circulatie 

o in ergste geval zijn tekenen 

 contralaterale hemiplegie met dysartrie 

 contralaterale hemihypoësthesie 

 contralaterale homonieme hemianopsie of kwadrantanopsie 

 in acute fase: blik- en hoofddeviatie naar kant vh infarct door aantasting vd frontal eye 

fields 

 ‘pt kijkt infarct verwijtend aan’ 

 frontaal blikcentrum (gyrus medius): stuurt contralateraal pontien blikcentrum aan 

 vb. R frontaal blikcentrum stuurt L pontien blikcentrum aan → L pontien 

blikcentrum stuurt informatie naar ipsilaterale kern vd abducens: zorgt voor 

kijken naar L en dit zegt aan contralaterale n. III kern “kijk naar L” 

 blikdwang 

 frontaal letsel: blikdwang naar kant letsel (overwicht contralaterale frontaal 

blikcentrum) 

 frontale epilepsie: blikdwang weg van focus 

 pontien letsel: blikparese naar kant letsel (niet meer naar ipsilateraal kijken) 

 dit zie je nooit want in hersenstam ligt alles zo dicht opeen dat dit niet 

enige zou zijn wat geraakt is en je hebt dus veel meer symptomen 

 igv infarct vd dominante hemisfeer: globale (motorische + sensorische) afasie 

 igv infarct vd niet-dominante hemisfeer 

 anosognosie 

 constructieve apraxie 

 neglect: gebrek aan aandacht voor contralaterale hemi-ruimte 

o in eerste dagen na acuut CVA kan oedeemontstaan in infarct 

 klein infarct: niet zo belangrijk 



Ine Bollen    Neurologie | 2015 - 2016  

14 | P a g i n a  
 

 groot infarct (vb. occlusie vd a. carotis interna): oedeem kan leiden tot intracraniële 

drukverhoging → verdringing vd contralaterale hemisfeer en/of hersenstam  

 = “maligne infarct” 

 gevolgen: bewustzijnsdaling en evt dood  

o occlusie vd a. carotis interna w vaak voorafgegaan door 1 of meer TIA’s door embolen 

 vb. ipsilaterale amaurosis fugax (transiënte monoculaire blindheid) 

 vb. transiënte contralaterale motorische of sensorische uitval 

 occlusie vd a. cerebri media (ACM) 

o meest frequente vorm van CVA 

o tekenen 

 contralaterale hemiplegie (vnl gelaat en arm) met dysartrie 

 contralaterale hemihypoësthesie (vnl gelaat en arm) 

 contralaterale homonieme hemianopsie door aantasting vd radiatio optica 

 acute fase: blik- en hoofddeviatie naar kant vh infarct (‘pt kijkt infarct verwijtend aan’) 

 infarct vd dominante hemisfeer: motorische (Broca) afasie en/of sensorische 

(Wernicke) afasie 

 infarct vd niet-dominante hemisfeer 

 anosognosie 

 constructieve apraxie 

 neglect 

o grote ACM infarcten kunnen ‘maligne ACM infarct’ zijn: in dagen na acuut moment 

ontstaat oedeem in infarct → intracraniële drukverhoging → verdringing contralaterale 

hemisfeer en/of hersenstam 

 bewustzijnsdaling 

 evt dood 

 occlusie vd a. cerebri anterior (ACA) 

o ernst vh klinisch beeld is afhankelijk van 

 lokalisatie vd occlusie: proximaal of distaal vd a. communicans anterior 

 anatomische varianten vd cirkel van Willis  

 vb. soms krijgen beide aa. cerebri anteriores bloed vanuit zelfde a. carotis interna 

via sterk ontwikkelde a. communicans interna 

o tekenen van unilateraal infarct vh a. cerebri anterior gebied 

 parese vh contralaterale been 

 gevoelsverlies vh contralaterale been 

 urinaire incontinentie 

o als beide aa. cerebri anteriores aftakken van a. cerebri anterior: occlusie vd ACA 

proximaal vd a. communicans anterior kan bilateraal frontaal infarct veroorzaken 

 ‘cerebrale’ paraplegie (verlamming beide benen) 

 bilateraal gevoelsverlies in benen 

 urinaire incontinentie 

 psychische stoornissen zoals ernstig initiatiefverlies (abulie) en mutisme 

 occlusie vd a. cerebri posterior (ACP) 

o unilaterale occlusie vd distale ACP veroorzaakt ischemie in occipitale (visuele) en mediale 

temporale cortex → gevolgen 

 contralaterale homonieme hemianopsie of kwadrantanopsie 

 soms met sparing centrale visus: deel vd occipitale cortex dat visuele informatie 

verwerkt uit macula krijgt ook bloed uit a. cerebri media 

 acute geheugenstoornis door aantasting vd mediale temporale kwab met daarin 

hippocampus: vnl bij infarcten vd dominante hemisfeer 

o bilaterale occlusie vd distale ACP 

 corticale blindheid: blindheid met intacte pupilreflexen op licht 

 vaak beseft pt blindheid niet goed  

 soms ontkent pt blindheid zelfs: Anton syndroom 

 soms is centrale visus gespaard (tunnelzicht = kokerzien) 

 acute geheugenstoornissen, verwardheid 
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o occlusie van takjes vd proximale ACP veroorzaken (combinaties van) infarcten in 

 mesencefalon: vnl aantasting van 

 n. III 

 ipsilaterale ptose 

 lichtstijve midriase 

 abnormale ‘down and out’ stand vh oog 

 cerebrale pedunkel: contralateraal piramidaal hemibeeld 

 nc. ruber: contralaterale hemi-ataxie 

 nc. ruber maakt deel uit van banen van cerebellum naar contralaterale cortex 

(via thalamus) 

 nc. subthalamicus: contralateraal hemiballisme 

 thalamus: contralaterale gevoelsstoornissen 

o occlusie vd bifurcatie vd a. basilaris (‘top of the basilar’ syndroom) veroorzaakt vaak 

 bewustzijnsdaling of coma 

 bilaterale lichtstijve midriase 

 bilaterale piramidale tekenen 

 occlusie vd a. basilaris 

o occlusies vd a. basilaris en zijn takken veroorzaken infarcten in 

 hersenstam  

 cerebellum 

 evt. ook vd occipitale kwabben 

o omdat a. basilaris ongepaard bloedvat is: uitval vaak bilateraal 

o naargelang anatomische lokalisatie: onderscheid tss vss klinische syndromen 

o typische tekens die in vss combinaties voorkomen 

 piramidale parese in ledematen 

 soms hemiparese 

 vaak quadriparese 

 bilaterale parese vd gelaatsspieren, keel- en tongspieren (dysfagie, dysartrie) 

 locked-in syndroom 

 w meestal veroorzaakt door bilaterale destructie vd dalende corticobulbaire en 

corticospinale banen door infarct in ventrale pons 

 pt is perfect bewust maar quasi volledig verlamd: kan enkel nog ogen openen en 

verticale oogbewegingen uitvoeren 

 ogen = voor pt enige manier om met buitenwereld te communiceren 

 zeer belangrijk om dit syndroom te onderscheiden van coma 

 verklaring 

 corticospinale en bulbaire structuren zijn verwoest = verlamd 

 bewust omdat pontomesencephale reticulaire formatie nog intact is 

 niet comateus: niet alle spieren verlamd want hogere structuren en 

mesencephalon nog intact  

 mesencephalon kern van n. oculomotorius is nog intact, n. trochlearis in 

mesencephalon voor blik naar beneden is ook nog intact  

 verticale oogbewegingen mogelijk 

 meestal kan men ogen nog openen want m. levator palpebrae door n. III 

bezenuwd 

 horizontale bewegingen niet meer intact omdat kern n. abducens in pons ligt  

 diplopie tgv oogbewegingsstoornissen 

 wrong-way eyes: blikdeviatie naar paretische lichaamshelft tgv aantasting 

paramediane pontiene reticulaire formatie (PPRF) 

 paramediane pontiene reticulaire formatie: kern mediaan in pons 

 PPRF rechts stuurt actief signalen naar ipsilaterale n. VI  

 rectus lateralis R oog gaat abduceren (naar R) 

 vanuit n. VI kern signaal naar contralaterale kern vd n. III → adductie door 

rectus medialis 
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 bij defect vd R PPRF zal er blikdeviatie naar L en L hemiparese zijn → blikdeviatie 

naar paretische lichaamshelft 

 sensibele uitval: vaak bilateraal (vb. perioraal) 

 nystagmus = trage deviatie beide ogen in zelfde richting gevolgd door snelle correctie 

in andere richting (benoemd naar snelle richting) 

 meestal asymptomatisch; soms gepaard met oscillopsie (trillend beeld) 

 tgv infarct vestibulaire kernen vd hersenstam 

 vertigo (pt ziet omgeving ronddraaien of heeft gevoel zelf aan het ronddraaien te zijn) 

 ataxie 

 bewustzijnsdaling, coma 

 dood tgv infarct vd vitale hersenstamcentra die bloeddruk of AH regelen of compressie 

deze centra door oedemateus cerebellair infarct 

 occlusie vd a. vertebralis 

o occlusies vd a. vertebralis en takken veroorzaakt infarcten in  

 caudale hersenstam (medulla oblongata)  

 en/of caudaal deel vh cerebellum 

o syndroom van Wallenberg 

 ontstaat door infarct in gebied vd a. cerebellaris posterior inferior (PICA) 

 oorzaak is 

 occlusie vd PICA zelf 

 nog vaker: occlusie vd a. vertebralis waaruit PICA ontspringt 

 symptomen 

 acute vertigo, nausea, nystagmus: door aantasting vd vestibulaire kernen 

 ipsilaterale hemi-ataxie: door aantasting vd pedunculus cerebellaris inferior 

 ipsilateraal Horner syndroom = miose en ptose 

 door aantasting vd afdalende sympathische vezels 

 notities hoorcollege: sympathische banen voor midriase: 3 neuronen 

 1e neuron vertrekt in thalamus en loopt langs ruggenmerg normaal 

 ruggenmergsegmenten C8 – T2: synaps met 2e neuron in intermediolaterale kolom vh 

ruggenmerg → axonen naar grensketen 

 in grensketen: synaps met 3e neuron waarvan cellichaam ligt in ggl. cervicalis superior 

→ axon in wand vd a. carotis interna naar oog  

 andere mogelijke oorzaken Horner syndroom 

 longtoptumor die doorgroeit 

 dissectie vd a. carotis interna  

 contralateraal tekenen van ACA of ACM infarct 

 ipsilateraal Horner tgv aantasting vd zenuwvezels die erin lopen 

 … 

 dysfagie, heesheid, signe du rideau naar gezonde kant en ipsilateraal verminderde 

braakreflex: door aantasting vd vezels vd n. IX en X 

 alternerende gedissocieerde gevoelsstoornis: thermo-analgesie (↓ pijn- en 

temperatuurszin) in  

 ipsilaterale gelaatshelft: door aantasting vd nc. spinalis n. trigemini 

 contralaterale helft vh lichaam: door aantasting vd tractus spinothalamicus 

 lacunaire syndromen 

o door geringe afmetingen: lacunaire infarcten vaak asymptomatisch 

o toch enkele typische syndromen 

 zuiver motorisch hemibeeld = ‘pure motor stroke’ (gelaat = arm = been): meestal 

lacunair infarct vd capsula interna 

 zuiver sensibel hemibeeld (gelaat = arm = been): meestal lacunair infarct id thalamus 

 atactische hemiparese (ataxie en piramidaal deficit in dezelfde lichaamshelft): door 

lacunair infarct  

 in pons (tgv aantasting corticopontiene of pontocerebellaire vezels) 

 of op overgang van capsula interna en thalamus (maakt deel uit van cerebellaire 

outflowbaan) 

 overvloedige lacunaire infarcten kunnen parkinsonisme en dementie veroorzaken 



Ine Bollen    Neurologie | 2015 - 2016  

17 | P a g i n a  
 

 waterscheidingsinfarcten 

o kunnen uni- of bilateraal optreden 

o watershed infarcten in grensgebied tss ACM en ACP: visuele problemen (visuele agnosie) 

 primaire visuele cortex is intact 

 visuele associatiecortex is beschadigd 

o watersched infarcten in grensgebied tss ACM en ACA: proximale parese vd arm 

 indien bilateraal: ‘man in the barrel’ syndroom  

 

Diagnose en technische onderzoeken bij ischemisch CVA 

 anamnese en klinisch onderzoek! 

 altijd beeldvorming vd hersenen nodig 

o want met anamnese en KO alleen: nooit met absolute zekerheid onderscheid tss 

ischemisch CVA en hersenbloeding → onderscheid is belangrijk voor behandeling! 

 klinisch zijn er ook al 2 verschillen maar deze zijn niet waterdicht dus CT nodig 

 bij hersenbloeding meestal hoofdpijn, bij CVA meestal niet 

 bij bloeding vaak snel bewustzijnsdaling tgv toename ICP, bij ischemisch CVA 

meestal initieel niet (uitzondering: hersenstam-CVA) 

 CT-scan vd schedel (zonder contrast) volstaat om onderscheid te maken 

 igv ischemisch CVA: CT in eerste uren nog normaal en nadien (meestal binnen 1 – 

2 dagen) w infarctzone meer en meer hypodens (donker) 

 igv bloeding: CT al onmiddellijk hyperdens (wit) 

o als CT geen afwijkingen toont (dus bloeding uitgesloten): MRI vd hersenen vaak zinvol 

om infarct toch met zekerheid te lokaliseren 

 want CT is veel minder gevoelig dan MRI voor  

 lacunaire infarcten  

 detectie afwijkingen in hersenstam of cerebellum 

 technische onderzoeken om behandelbare oorzaken van ischemisch CVA op te sporen 

o igv ischemisch CVA in anteriorcirculatie: steeds beeldvorming vd a. carotis interna id hals 

(duplex, CT-angiografie of MR-angiografie vd halsvaten) 

o zoeken naar cardiale bron van embolen: ECG, Holteronderzoek en echocardiografie 

o ook bloedonderzoek doen met bepaling van oa lipiden en cholesterol 

 voor TIA moeten in principe zelfde onderzoeken gebeuren 

 bij ischemisch CVA op jonge leeftijd (< 50 jaar): vaak uitgebreidere testen vb. specifiek 

bloedonderzoek voor zeldzame stollingsstoornissen 

 

Behandeling van ischemisch CVA 

 primaire preventie van CVA 

o behandeling van arteriële hypertensie, diabetes en hypercholesterolemie 

o rookstop 

o behandeling van voorkamerfibrillatie 

 of dit best gebeurt met orale anticoagulantia hangt af van aanwezigheid andere 

risicofactoren (> 75 jaar, aHT, DM, …) → kan berekend w ahv CHA2DS2-VASc score 

 igv orale anticoagulantia 

 vitamine K antagonisten vb. fenprocoumon (Marcoumar®) → INR 2 – 3 

 of nieuwere producten 

 vb. dagibatran (Pradaxa®) 

 voordelen 

 geen INR-controles nodig  

 minder kans op intracerebrale bloeding 

o asymptomatische carotisstenose 

 personen met asymptomatische carotisstenose >60% hebben CVA-risico van ~2% per 

jaar → carotisendarteretomie vermindert risico tot ~1% per jaar 

 relatieve risicoreductie van ~50% 

 absolute risicoreductie maar ~1% per jaar 
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 of risicoreductie ingreep wettigt: moet pt per pt bekeken w en hangt ook af van 

andere risicofactoren 

 als geopteerd w voor ingreep: moet gebeuren in centrum waar gecombineerde 

mortaliteit en morbiditeit vd ingreep < 3% (!) bedraagt 

 behandeling in acute fase 

o trombolyse: IV toediening van recombinant tissue-type plasminogen activator (rtPA) 

binnen eerste 4,5 uur is bewezen nuttig 

 behandeling verbetert significant klinische uitkomst  

 zelfs ondanks optreden intracerebrale bloeding als neveneffect in klein percentage 

vd pt’en 

 number needed to treat = 8 

 vroegere toediening rtPA binnen tijdsvenster 4,5 uur = meer kans op goed resultaat 

 tijdsvenster begint op laatste moment dat pt nog goed gezien is 

 bij vermoeden acuut CVA: urgente verwijzing naar CVA-centrum cruciaal 

 na aankomst pt op Spoed w alles in werk gesteld om ‘door to needle’ time zo kort 

mogelijk te houden 

 in door to needle time: anamnese, klinisch neurologisch onderzoek, CT schedel, 

nakijken van inclusie- en exclusiecriteria 

 exclusiecriteria voor IV rtPA 

 majeure heelkunde in laatste 2 weken 

 gebruik van anticoagulantia 

 voorgeschiedenis van intracraniële bloeding 

o trombectomie = endovasculaire verwijdering van occluderende trombus dmv ‘retrievable 

stent’ (door interventieradioloog of getrainde neuroloog) 

 functionele uitkomst verbetert na ischemisch CVA met belangrijke klinisch uitval indien 

 er op beeldvorming (meestal CT-angiografie) aantoonbare occlusie is van proximale 

intracraniële arterie: ACI, ACM, ACA, ACP, a. basilaris 

 én trombectomie binnen 6 uur na begin symptomen w uitgevoerd 

 trombectomie is in volgende gevallen nuttig 

 pt’en die geen IV rtPA kunnen krijgen owv contra-indicatie 

 pt’en die IV rtPA gekregen hebben maar hierna op beeldvorming geen rekanalisatie 

vertonen 

o acetylsalicylzuur (aspirine) 160 mg/dag 

 moet in acute fase toegediend w bij pt’en die geen trombolyse gekregen hebben 

 pas na CT! (want eerst bewijzen dat er geen bloeding is) 

 per 1000 pt’en die in acute fase van ischemisch CVA met acetylsalicylzuur behandeld 

w: ~13 minder dood of zorgafhankelijk na 6 maanden 

o hemicraniëctomie of fossa posterior decompressie 

 hemicraniëctomie (tijdelijke verwijdering van deel vd schedel): bij optreden oedeem in 

zeer grote cerebrale infarcten en dreigende inklemming 

 vermindert mortaliteit met aanvaardbare functionele uitkomst voor overlevers 

 voorwaarde: < 60 jaar (anders is uitkomst minder goed) 

 fossa posterior decompressie (tijdelijk botluik wegnemen): bij oedemateuze 

cerebellaire infarcten met dreigende hersenstamcompressie 

o nut van IV heparine bij acuut CVA: nooit aangetoond! 

 maar w in sommige centra toegepast in specifieke situaties vb. arteriële dissectie of 

basilaristrombose 

o behandeling van koorts en hyperglycemie 

o preventie van DVT en longembolen: lage dosis subcutaan heparine 

o aspiratiepreventie (want risico op pneumonie door slikstoornissen) 

o behandeling van evt. pneumonie 

o behandeling van evt. epilepsie-aanvallen 

o revalidatie (kinesitherapie e.d.) moet zo snel mogelijk w gestart 

 meeste herstel na acuut CVA komt tot stand in 1e maand  

 algemene vuistregel: na 6 maanden treedt geen verder functioneel herstel op 
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o eenheid voor beroertezorg: opname vd pt met acuut CVA op gespecialiseerde afdeling 

voor beroertezorg verbetert klinische uitkomst 

 secundaire preventie 

o anti-aggregantia = levenslang nodig na ischemisch CVA 

 mogelijke producten 

 acetylsalicylzuur (50 – 325 mg/d)  

 combinatie acetylsalicylzuur en dipyramidole (Aggrenox®)  

 clopidogrel (Plavix®) 

 zorgt voor ~25% relatieve reductie vh risico op nieuw CVA 

o verdere controle van risicofactoren: hypertensie, diabetes, rookstop 

o statines: verminderen risico op recidief CVA 

 zelfs bij pt’en zonder verhoogd LDL of verlaagd HDL 

 exacte mechanisme: niet goed begrepen 

o VKF 

 na ischemisch CVA of TIA: pt’en met VKF moeten behandeld w met  

 orale anticoagulantia: Marcoumar®  

 of één vd nieuwe orale anticoagulantia (vb. Pradaxa®) 

 zorgt voor 70% relatieve reductie van risico op nieuw CVA 

 na groot CVA met VKF: orale anticoagulatie pas na aantal dagen gestart om 

hemorragische omvorming vh infarct te voorkomen 

o symptomatische carotisstenose 

 bij symptomatische kritische (> 70%) carotisstenose: risico op nieuw CVA is ~13% 

per jaar → carotisendarterectomie (CEA) vermindert risico tot ~5% 

 dus > 60% relatieve risicoreductie 

 ingreep moet gebeuren in centrum waar gecombineerde mortaliteit en morbiditeit 

vd ingreep < 6% bedraagt 

 wanneer? 

 na TIA w deze operatie best zo snel mogelijk uitgevoerd 

 na CVA wacht men meestal enkele dagen (om pt van CVA te laten herstellen) 

maar gebeurt operatie wel best binnen de 2 weken 

 endovasculaire stenting kan alternatief vormen voor carotisendarterectomie 

 

Cerebrale veneuze trombose 

 

Inleiding 

 centrale veneuze trombose is zeldzame maar gevaarlijke aandoening 

 diagnose is moeilijk → w waarschijnlijk af en toe gemist 

 occlusie van intracraniële vene → stagnatie veneus bloed in deel vd hersenen  

o stijging vd ICP 

o door stagnatie veneus bloed in venulen en capillairen: aanvoer vers bloed naar betrokken 

weefseldeel in gedrang → veneus infarct (ischemie) kan ontstaan 

o door verhoogde capillaire druk: in infarcten vaak bloedingen → hemorragische infarcten 

 sinus cavernosus is grote vene achter oog (één aan iedere kant) 

o draineert bloed van oogbol en erachter 

o er lopen aantal structuren door deze vene: ACI, n. III, IV, VI, V1 en V2 

 

Klinische tekenen 

 tekenen van verhoogde ICP: hoofdpijn, nausea, braken, wazig zicht door papiloedeem 

 epilepsie 

 focale neurologische uitvalstekenen (vb. hemiparese) MAAR focale uitval niet te herleiden tot 

mooi afgelijnd arterieel territorium 

 klinisch vaak makkelijker te diagnosticeren vorm: trombose vd sinus cavernosus 

o door sinus cavernosus lopen oa n. III, IV en VI die oogbewegingsspieren innerveren 

 daardoor: hoger genoemde tekenen vaak gepaard met 

 diplopie en ptose 
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 oogbewegingsstoornissen 

 stuwing in v. ophtalmica geeft 

 pro-optose: oogbol w beetje naar voor verplaatst tgv stagnatie bloed erachter 

 chemose: opzwellen vd oogleden tgv stagnering bloed in oogleden 

o trombose vd sinus cavernosus ontstaat meestal door uitbreiding van naburige infectie → 

pt’en hebben vaak koorts 

 

Belangrijke oorzaken/risicofactoren voor ontwikkelen van cerebrale veneuze trombose 

 verhoogde stollingsneiging zoals bij 

o postpartum of orale contraceptie 

 mogelijk vnl bij voorbestemde pt’en vb. met protrombine mutatie 

 vnl eerde dagen na bevalling (eerste week): verhoogde kans 

o genetische stollingsstoornissen vb. protrombine mutatie, factor V leiden mutatie, … 

o paroxismale nachtelijke hemoglobinurie 

o verhoogde viscositeit door polycytemie of dehydratatie 

o kanker 

o inflammatoire darmziekten 

o ziekte van Behçet 

 ontsteking van cerebrale vene door zich uitbreidende naburige infectie 

o vb. infectie vd meningen bij bacteriële meningitis; bacteriële otitis, mastoïditis of sinusitis 

 

Diagnose bevestigen 

 beste technische onderzoek: CT- of MR-angiografie vd cerebrale venen 

 bij lumbale punctie: verhoogde ICP gemeten 

 

Behandeling = specialistisch 

 

Hypertensieve encefalopathie 

 term w best voorbehouden voor diffuse, acute cerebrale effecten van zeer zware hypertensie 

(vb. 250/150 mmHg, vb. bij eclampsie) die niet veroorzaakt zijn door ischemisch of 

hemorragisch CVA 

 tgv zeer hoge cerebrale perfusiedruk: autoregulatiemechanismen vd hersenen slagen er niet 

meer in om cerebrale bloeddoorstroming onder controle te houden → oedeem rond hersenen 

o meeste oedeem in posterior hersengebieden 

 klinisch 

o hoofdpijn 

o visusproblemen 

o bewustzijnsveranderingen 

o epilepsie-aanvallen 

o soms focale neurologische uitval 

o fundoscopie toont 

 papiloedeem 

 retinaal oedeem 

 retinale bloedingen 

 behandeling: vnl internistisch 

o aanpak vh bloeddrukprobleem! 

o epilepsie-aanvallen moeten behandeld w met anti-epileptica 

 als diagnose tijdig w gesteld en BD lege artis behandeld: encefalopathie reversibel 
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Infecties vh centraal zenuwstelsel 

 

Inleiding 

 

Infecties vh CZS: medische urgentie → snelle diagnose en correcte behandeling levensreddend  

 

Meningitis = ontsteking vd hersenvliezen  

 symptomen 

o hoofdpijn 

o algemene malaise 

o misselijkheid (en soms braken) 

o foto- en sonofobie 

 bij KNO vindt men meningisme  

o meningisme = klinische tekenen van meningeale prikkeling 

 nekstijfheid 

 test: pt ligt zo ontspannen mogelijk op rug → onderzoeker probeert hoofd vd pt 

voorzichtig naar boven te brengen om kin tot op borstbeen te brengen → lukt niet 

 vb. "3 vingers nekstijf" = raakt maar tot 3 vingers van sternum af 

 evt positief teken van Kernig 

 heup en knie in 90° flexie brengen → geleidelijk been in extensie brengen: normaal 

(bij iemand zonder ischias) niet moeilijk om extensie te doen  

 bij iemand met meningitis is er weerstand omdat dit extra tractie geeft op 

ruggenmergvliezen en hersenvliezen en dus pijn doet 

 evt positief teken van Brudzinski 

 hoofd vd pt in anteflexie brengen 

 positief teken: als reflex trekt pt knieën op → om tractie op ruggenmergvliezen en 

hersenvliezen te verminderen 

o niet specifiek voor meningitis: kan vb. ook voorkomen bij subarachnoidale bloeding 

 cruciaal in diagnostiek: analyse van cerebrospinaal vocht (na lumbaalpunctie) 

o techniek 

 3 niveaus waar je kan prikken: L3-L4, L4-L5 en L5-S1 

 heupkammen zitten op niveau L4-L5: daar probeert men meestal eerst, als het 

daar niet lukt, kan je nog niveau hoger of lager gaan 

 ruggenmerg eindigt meestal rond L1 bij klein percentage thv L2 → niet prikken tss 

L2 en L3 

 kan liggend of zittend gebeuren 

 liggende pt: dan kan je ook intracraniële druk meten 

 zittende pt 

o mogelijke complicaties LP 

 postpunctiehoofdpijn: tgv intracraniële onderdruk (indien te veel CSV gelekt) 

 pijn treedt vnl op in staande houding 

 verdwijnt bij tijdje neerliggen 

 infectie (steriliteit!) 

 hematoom: bij trombocytopenie of anticoagulatie 

 er zijn bepaalde cut-offs wanneer je LP al dan niet mag doen 

 risico: compressie zenuw of ruggenmerg 

 herniatie igv RIP 

o normale waarden voor lumbaal vocht 

 0 – 5 WBC/µL → zijn lymfocyten en monocyten (geen polynucleairen!) 

 glucosegehalte ~60% (minstens 50%) vd simultaan bepaalde glycemie 

 totaal eiwit 150 – 450 mg/L 

o bij meningitis toont liquoranalyse afwijkingen 

 

Encefalitis = ontsteking vh hersenparenchym 

 encefalitis gaat altijd gepaard met meningitis: meningo-encefalitis 
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o gelijkaardige symptomen en liquorafwijkingen als meningitis 

o door parenchymaantasting daarenboven ook 

 bewustzijnsveranderingen 

 focale neurologische afwijkingen 

 epilepsie-aanvallen 

 omgekeerd: bij sommige vormen meningitis (vb. acute bacteriële meningitis) ook vaak 

ontsteking aangrenzende hersenparenchym → ook meningo-encefalitis 

 

Bacteriële infecties 

 

Acute bacteriële meningitis (of kortweg ‘bacteriële meningitis’) 

 loopt dodelijk af tenzij juiste AB snel IV w toegediend 

 etiologie en pathogenese 

o bacteriën kunnen CZS op vss manieren bereiken 

 hematogene weg: meest frequent 

 meestal vanuit nasofarynx vb. meningokok of pneumokok 

 soms van elders vb. vanuit long bij pneumonie door pneumokok 

 niet-hematogene uitbreiding vanuit infecties in onmiddellijke omgeving 

 vb. bacteriële otitis media, sinusitis, mastoïditis 

 via schedelfracturen: rechtstreekse verbinding met buitenwereld 

 iatrogeen: complicatie van neurochirurgische ingrepen vb. plaatsing ventrikeldrain 

o meest frequente oorzakelijke bacteriën 

 Streptococcus pneumoniae (pneumokok): volwassenen > 20 jaar 

 Neisseria meningitidis (meningokok): 2 – 20 jaar 

 soms kleine epidemies in scholen, vakantiekampen, … 

 Haemophilus influenzae: vnl kleine kinderen 

o zeldzamere verwekkers 

 Listeria monocytogenes: enkel bij 

 neonati < 1 maand 

 zwangeren 

 ouderen > 60 jaar 

 immuungeomprommiteerde pt’en (ongeacht leeftijd) 

 groep B streptokok (Streptococcus agalactiae): vnl bij neonati < 1 maand 

 stafylokokken en Gram-negatieve bacillen: vnl bij meningitis na  

 neurochirurgische ingreep  

 schedeltrauma 

 klinisch beeld 

o weinig specifieke prodromale fase (enkele dagen): grieperigheid, algemeen onwelzijn, 

lichte koorts, lichte hoofdpijn 

o plots ontwikkeling in enkele uren – dag 

 hoge koorts: 38,5 – 40,5°C 

 hevige hoofdpijn 

 nekstijfheid 

 soms braken 

 verwardheid → tenslotte bewustzijnsdaling en coma 

 soms focale neurologische tekens (vb. hemiparese of focale epileptische insulten) door 

ontsteking van hersenweefsel 

o bij meningokokkenmeningitis 

 op korte tijd kunnen uitgebreide huidletsels optreden 

 rash die snel overgaat in petechiën of zelfs pupura 

 vnl op romp en benen 

 soms shock met in bepaalde gevallen zelfs acute bijnierinsufficiëntie: Waterhouse-

Friedrichsen syndroom 

o zuigelingen, bejaarden en immuungecomprommiteerden: klinisch beeld minder duidelijk 

 vb. minder koorts, minder meningisme 
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 niet minder gevaarlijk! 

 diagnose w gesteld door liquoranalyse → bij klinisch vermoeden bacteriële meningitis moet 

zo snel mogelijk lumbale punctie (LP) gebeuren 

o eerst zo snel mogelijk CT bij vermoeden ruimte-innemend proces vd hersenen (vb. 

hersenabces) want is contra-indicatie voor LP 

 focale neurologische uitval 

 bewustzijnsvermindering 

 papiloedeem 

 immuungecomprommiteerde pt 

o liquoranalyse vertoont afwijkingen 

 sterke pleocytose (typisch 100 – 1000’en WBC/µL) 

 overwegend polynucleairen 

 hierdoor: liquor macroscopisch vaak troebel 

 gestegen eiwitgehalte > 450 mg/L 

 vaak gedaald glucosegehalte: CSF/serum glucose ratio van < 0,4 (in 60%) 

 vaak gestegen openingsdruk 

 gramkleuring: toont organismen in > 60% vd gevallen 

 vb. Gr- diplokok is meningokok 

 vb. Gr+ bacterie is pneumokok 

 bacteriële culturen moeten w ingezet: uiteindelijk positief in > 80% 

o 2 belangrijke uitzonderingen op regel dat acute bacteriële meningitis polynucleaire 

pleocytose veroorzaakt 

 als pt in dagen voor LP al antibiotica gekregen heeft (vb. thuis PO ikv ‘grieperige’ 

prodromale fase): pleocytose fors minder en geconverteerd tot lymfocytair beeld 

 = ‘gemaskeerde’ of ‘onderbehandelde’ bacteriële meningitis 

 gevaar: verkeerdelijk besluiten tot virale meningitis → geen optimale AB-therapie 

ingesteld → pt overlijdt 

 Listeria meningitis: pleocytose vaak lymfocytair 

 behandeling 

o onmiddellijk empirische IV behandeling met AB 

 meestal derde generatie cefalosporine (vb. cetriaxon (Rocephine®)) 

 soms (bij pt’en met verhoogd risico op Listeria) in combinatie met ampicilline 

 AB kunnen indien nodig aangepast w na enkele dagen aan antibiogram 

 totale duur vd behandeling: 10 – 14 dagen 

 als voor LP eerst nog CT moet gebeuren: AB al voor CT en LP starten, na afname 

hemoculturen! 

o ook corticoïden (dexamethason, IV om de 6 uur) tijdens eerste 4 dagen AB-therapie 

verbetert klinische uitkomst van volwassenen met bacteriële meningitis 

 eerste dosis w best 15 – 20 minuten voor start AB (praktisch vaak niet haalbaar) of 

ten laatste gelijktijdig met start AB toegediend 

 reden: ontstekingsreactie maakt probleem nog erger → bij onderdrukking is er 

overlevingsvoordeel 

o mensen die met pt met meningokokkenmeningitis in nauw contact gekomen zijn: 

profylaxe nodig 

 voor mensen die contact hebben gehad met oropharyngeale secreties vb. kussen, 

delen van speelgoed/drank, endotracheale intubatie, … 

 meestal rifampicine 

 prognose en complicaties 

o mortaliteit is nog altijd hoog 

 vb. pneumokokkenmeningitis ~20% ondanks antibiotica 

o mogelijke complicaties 

 intracraniële overdruk in acute fase 

 empyeem: vnl bij kinderen 

 hersenabces 

 vasculitis met daardoor  
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 uitval van craniale zenuwen (vasa nervorum): vnl n. VIII met blijvende doofheid 

 arteriële infarcten 

 cerebrale veneuze trombose 

 epilepsie obv opgelopen cerebrale letsels door abces of CVA 

 hydrocefalie (tgv verlittekening → probleem met absorptie CSV) 

 

Hersenabces 

 etiologie en pathogenese 

o hersenabces = ettercollectie typisch omgeven door gevasculairseerd kapsel in 

hersenparenchym 

o oorzaken 

 kan complicatie zijn van voorafgaande bacteriële meningitis 

 ontstaat vaak zonder voordien klinische meningitis 

o bacteriën die abces veroorzaken kunnen hersenen langs volgende wegen bereiken 

 hematogeen 

 vb. bacteriële endocarditis, longabces, bronchiëctasieën, … 

 hematogene hersenabcessen zijn vaak multipel 

 belangrijke risicofactor voor hematogene hersenabcessen: condities die toelaten om 

pulmonair capillair bed te omzeilen 

 congenitale hartafwijkingen met R-L shunt (tetralogie van Fallot, ASD, VSD, …) 

 pulmonaire arterioveneuze malformaties 

 … 

 directe uitbreiding van naburige infectie: otitis media, mastoïditis, sinusitis, 

tandinfectie, … 

 na penetrerend schedeltrauma 

 iatrogeen na neurochirurgie 

 bij ong 25% vd hersenabcessen: geen primaire infectiebron aantoonbaar = 

‘cryptogeen hersenabces’ 

 symptomen 

o presenteert klinisch eerder met kenmerken groeiende intracraniële massa dan als 

infectieus proces: hoofdpijn, focale neurologische tekenen, epilepsie-aanvallen 

o maar in 50% vd gevallen is er koorts 

o meestal geen meningisme 

 diagnose 

o w gesteld met beeldvorming: CT of MRI zonder en met contrast 

 bevinding: massa met ringvormige contrastcaptatie op CT of MRI 

 DD/ maligne tumor 

o microbiologische diagnose kan vergemakkelijkt w door Gramkleuring en cultuur van 

abcesmateriaal verkregen door stereotactische aspiratie  

 behandeling 

o IV antibiotica: minstens 6 – 8 weken 

o vaak in combinatie met neurochirurgische ingreep: drainage of zelfs excisie 

o anti-epileptica kunnen nodig zijn 

 

Tuberculeuze meningitis 

 tuberculose komt nog regelmatig voor in westerse wereld: risicogroepen 

o HIV-geïnfecteerde pt’en 

o druggebruikers 

o immigranten uit landen waar veel TBC voorkomt 

 tuberculeuze meningitis is subacute of chronische, basale meningitis 

o subacuut/chronisch 

 meestal heeft pt op ogenblik eerste medisch contact al dagen of weken hoofdpijn, 

vermoeidheid, nachtzweten en subfebrilitas 

 uiteindelijk w meningisme duidelijker 
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o vnl basale meningitis: dens exsudaat rond hersenstam en aan onderzijde vd hemisferen → 

vaak craniale zenuwuitval 

o later ontstaat ook encefalitis met focale neurologische tekens → uiteindelijk coma 

 liquoranalyse 

o lymfocytaire pleocytose (10 – 500 cellen/µL) 

o gestegen eiwitgehalte > 450 mg/L 

o opvallend gedaald glucosegehalte << 40% van glycemie 

 DD/ bacteriële meningitis, fungale meningitis en meningitis carcinomatosa 

o Ziehlkleuring op liquor is weinig sensitief 

o Löwensteinculturen 

 uitslag laat 4 – 8 weken op zich wachten 

 maar positief in 50% vd gevallen 

 DUS meestal nog geen zekerheidsdiagnose op moment dat behandeling gestart w 

 behandeling: tuberculostatica 

o combinaties van isoniazide, rifampicine, pyrazinamide, ethambutol 

o zeer langdurig: maanden! 

 andere neurologische complicaties van TBC 

o cerebraal tuberculoom: klinische manifestaties van cerebraal RIP 

o tuberculeuze spondylitis (ziekte van Pott) met secundaire ruggenmergcompressie 

 

Neuroborreliose 

 borreliose = ziekte van Lyme 

o w veroorzaakt door Borrelia burgdorferi 

 bacterie die overgedragen w op mens door besmette teken: Ixodes ricinus 

 niet iedereen die door besmette teek gebeten w, ontwikkelt ziekte 

o ziekte van Lyme met neurologische aantasting w neuroborelliose genoemd 

 ziekte van Lyme verloopt in onbehandelde vorm in 3 stadia 

o stadium 1 (zomer of vroege herfst) 

 enkele dagen tot weken na vaak niet opgemerkte beet door besmette teek 

 griepachtig syndroom met transiënte ringvormige huiduitslag rond plaats vd beet 

ontstaat: erythema chronicum migrans 

o stadium 2 

 sommige onbehandelde pt’en ontwikkelen w – m na eerste stadium lymfocytaire 

meningitis 

 soms asymptomatisch 

 soms gepaard met hoofdpijn en meningisme 

 mogelijke andere problemen 

 uitval craniale zenuwen: vnl n. facialis, vaak bilateraal 

 pijnlijke radiculitis  

 DD/ ischias door wortelcompressie 

 polyradiculoneuritis 

 DD/ Guillain-Barré syndroom 

 andere mogelijkheden in dit stadium 

 hartritmestoornissen 

 gewrichtsproblemen 

o stadium 3 

 na maanden tot jaren zonder behandeling 

 chronische encefalitis kan ontstaan met oa cognitieve achteruitgang 

 diagnose: liquoronderzoek met aantonen 

o lymfocytaire pleocytose 

o antistoffen tegen Borrelia 

 behandeling: IV behandeling met cefalosporine vd 3e generatie 

 

Neurosyfilis 

 in onze maatschappij zeldzaam maar zeker niet verdwenen 
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o frequentie neemt zelfs terug toe 

 syfilis kan zeer grote variëteit aan neurologische syndromen veroorzaken: oa 

o subacute/chronische meningitis 

o tabes dorsalis: aantasting vd achterstrengen 

 sensorische ataxie 

 hevige, schietende pijnen 

o dementia paralytica: chronische encefalitis met allerlei mogelijke neurologische en 

psychiatrische symptomen 

 diagnose van neurosyfilis is moeilijk → belangrijke elementen zijn 

o aantonen van lymfocytaire pleocytose in CSV 

o specifieke microbiologische testen voor syfilis in CSV en bloed 

 

Virale infecties 

 

Virale meningitis 

 kan naargelang geografische locatie door allerlei virussen veroorzaakt w: bij ons vnl 

enterovirussen (echovirus en coxsackievirus) 

 symptomen 

o hoofdpijn (progressief over enkele dagen), koorts en nekstijfheid: minder uitgesproken 

dan bij bacteriële meningitis 

o GEEN bewustzijnsdaling, focale neurologische uitval of epilepsie 

 geen complicaties 

 ter uitsluiting van beginnende bacteriële meningitis moet LP gebeuren 

o liquor helder 

 lymfocytaire pleocytose (25 – 1000 µL) 

 cave gemaskeerde bacteriële meningitis! 

 normaal of licht gestegen eiwitgehalte 

 normaal glucosegehalte 

o Gramkleuring toont geen organismen; culturen negatief 

o voor aantal virussen kan indien gewenst viraal DNA of RNA dmv PCR uit CSV 

geamplificeerd w 

 behandeling 

o geen behandeling nodig!: spontane beloop is gunstig met spontaan volledig herstel 

o soms tijdelijk pijnstillers nodig 

 opmerking: Herpes Simplex type 2 (HSV-2, van genitale herpes) kan recurrente episodes 

lymfocytaire meningitis veroorzaken 

o kan behandeld w met aciclovir 

 

Virale encefalitis 

 gebeurt als virussen hersenparenchym infecteren 

o symptomen 

 klassieke tekenen van meningitis: hoofdpijn, koorts, meningisme 

 bewustzijnsdaling 

 focale neurologische uitval 

 epilepsie 

o aantal mogelijke oorzakelijke virussen is groot: bij ons vnl enterovirussen 

o diagnose 

 liquoronderzoek  

 zelfde afwijkingen als virale meningitis: lymfocytaire pleocytose 

 voor aantal virussen bestaan diagnostische PCR-testen op CSV 

 EEG bij virale encefalitis gestoord (itt bij virale meningitis) 

 beeldvorming vd hersenen is meestal negatief 

 uitzondering: herpes encefalitis 

 prognose: variabel 

 behandeling: geen specifieke behandeling beschikbaar 
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 uitzondering: herpes encefalitis 

 tot op zekere hoogte kan HIV-encefalitis behandeld w 

 herpes-encefalitis 

o bijna altijd door HSV-1 veroorzaakt 

 HSV-2 veroorzaakt wel soms encefalitis bij neonatus 

 HSV-1 kan encefalitis veroorzaken bij 

 primo-infectie 

 mensen die wel al antistoffen hebben 

 grote meerderheid vd bevolking is drager van HSV-1 maar waarom dit bij sommigen 

dan encefalitis veroorzaakt is niet duidelijk 

o symptomen 

 vrij snel erge hoofdpijn, koorts, meningisme en bewustzijnsstoornissen 

 vnl aantasting mediale temporale en in mindere mate frontale hersenkwabben  

 frequent focale tekenen vb. hemianopsie, hemiparese, fatische stoornissen, … 

 temporale epilepsie 

 geheugenstoornissen (hippocampus ligt in mediale temporale kwab) 

o diagnose 

 liquoronderzoek 

 lymfocytaire pleocytose + soms RBC tgv necrose 

 normaal of gestegen eiwit en normaal glucose 

 EEG vaak focaal gestoord 

 PCR: DNA van HSV-1 opsporen 

 CT en vnl MRI tonen letsels in temporale en soms frontale kwabben 

 MRI toont temporale afwijkingen in ong 90% vd gevallen 

o behandeling: aciclovir IV iedere 8 uur gedurende 14 dagen 

 heeft mortaliteit ziekte van 70% → 30% doen afnemen 

 hoe later behandeling gestart w, hoe slechter prognose DUS zo snel mogelijk starten 

zonder te wachten op bevestiging diagnose door tijdrovende tests (als PCR) 

o overlevenden: vaak restverschijnselen (vb. geheugenstoornissen) 

 progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) 

o w veroorzaakt door JC virus: infectie van oligodendrocyten 

o komt bijna alleen bij immuungecomprommiteerden voor 

o traag progressieve (maanden – jaren) demyelinisatie vd witte stof vd hersenen 

 visusstoornissen: oa homonieme hemianopsie 

 cognitieve achteruitgang (dementie) 

 … 

 uiteindelijk dodelijke afloop 

o diagnose: combinatie van  

 typisch beeld op MR (uitsluitend witte stof aangetast!) 

 setting van immuundeficiëntie 

 positieve PCR voor JC virus in CSV (rest liquoronderzoek is normaal) 

o geen behandeling beschikbaar! → zeer slechte prognose 

 neurologische complicaties komen veel voor bij HIV-geïnfecteerde pt’en 

o neurologische problemen veroorzaakt door HIV zelf 

 lymfocytaire meningitis: oa soms bij primo-infectie 

 myelitis 

 polyradiculoneuritis 

 DD/ Guillain-Barré syndroom 

 sensorische polyneuropathie 

 HIV-geassocieerde dementie (AIDS dementia complex) 

 HIV-polymyositis 

 DD/ idiopathische polymyositis 

o HIV-gerelateerde maligniteit (vb. primair lymfoom vh CZS) 

o opportunistische infecties vh CZS 

 Cryptococcus neoformans 
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 Toxoplasma 

 cytomegalovirus 

 PML 

 … 

o neveneffecten van therapie: myopathie of polyneuropathie als neveneffect van sommige 

componenten van highly active antiretroviral therapy (HAART) 

 poliovirus (zie neuromusculaire aandoeningen) 

 rabiesvirus 

 

Fungale infecties vh CZS 

 vb. Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Candida, … 

 komen vnl voor bij immuungecomprommiteerde pt’en 

 veroorzaken oa chronische lymfocytaire meningitis 

 mucormycosis komt vnl voor bij diabetici → kan vanuit (para)nasale holten uitbreiden naar 

hersenen 
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Inflammatoire, niet-infectieuze aandoeningen vh CZS 

 

Multiple sclerose (MS) 

 

Voorkomen en etiologie 

 MS is auto-immuunziekte gekenmerkt door haarden demyelinisatie (‘plaques’) in witte stof 

vh centraal zenuwstelsel 

o veel axonen: normaal gezien omgeven door laag myeline 

 belangrijkste functie myelineschede: elektrische isolatie vh axon tov omgeving → 

actiepotentialen veel sneller over axon voortgeleid 

 in CZS: myelineschede w geproduceerd door oligodendrocyten 

o MS: myeline en oligodendrocyten w op vss plaatsen in hersenen en ruggenmerg door 

immunologisch proces aangevallen en afgebroken (demyelinisatie) 

 aanvankelijk w axonen zelf gespaard maar in later stadium soms ook beschadigd  

 oorzaak vd auto-immuunreactie: niet goed begrepen 

 MS komt vnl voor in streken met gematigd tot koud klimaat 

o bij ons ong 50-60/100.000  

o hoe verder vd evenaar: hoe hoger grofweg prevalentie van MS 

o interpretatie geografische verschillen 

 aanvankelijk: geïnterpreteerd als argument voor rol van omgevingsfactoren (klimaat? 

specifieke virussen?) in ontstaan MS 

 kan ook te wijten zijn aan genetische verschillen tss etnische groepen 

 aanwijzingen voor bijdrage genetische factoren 

 prevalentie MS verschilt tss etnische groepen die op zelfde breedtegraad leven 

 vb. MS komt minder voor bij eskimo’s dan bij Caucasische populatie die even 

noordelijk wonen 

 vb. MS komt in Zuid-Afrika aanzienlijk meer voor bij blanken dan zwarten 

 verwanten van pt’en met MS hebben verhoogde kans op ziekte 

 vb. siblings van MS pt’en hebben 2-5% levenslang risico op ziekte; algemene 

bevolking bij ons maar 0,2% 

 hierbij zijn omgevingsfactoren niet uitgesloten (~omgeving opgroeien) 

 tweelingenstudies 

 concordantie 25 – 30% bij monozygote tweelingen 

 concordantie 2 – 5% bij dizygote tweelingen 

 genetica van MS is complex 

 vatbaarheid w vermoedelijk bepaald door polymorfismen in groot aantal genen 

 HLA-regio op chromosoom 6: belangrijkste tot nu bekende genetische 

susceptibiliteitsregio voor MS 

 samengevat: MS vermoedelijk veroorzaakt door interactie genetische + omgevingsfactoren 

 

Ziektebeloop 

 eerste verschijnselen van MS 

o meestal tss leeftijd 20 – 40 jaar 

o vrouwen > mannen (2:1)  

 relapsing-remitting MS (RRMS): bij ong 85% vd pt’en verloopt ziekte door jaren heen met 

exacerbaties en remissies 
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o bij exacerbatie: nieuwe neurologische symptomen ontstaan in uren tot dagen 

 dus minder acuut ontstaan dan uitval door CVA 

 verdwijnen vd uitval tijdens remissies neemt doorgaans meer tijd in beslag: w – m 

o naarmate meer exacerbaties voordoen: remissies gewoonlijk minder en minder volledig → 

residuele permanente neurologische uitval 

 secundair progressieve MS (SPMS): na verloop van tijd verandert ziekteverloop van RRMS → 

neurologische toestand begint traag progressief te verslechteren 

o grote meerderheid vd gevallen van RRMS gaan uiteindelijk over in SPMS 

o sommige pt’en in fase van SPMS hebben toch nog aanvallen van exacerbatie en remissie 

gesuperponeerd op traag progressieve achteruitgang 

 primair progressieve MS (PPMS): bij ong 15% vd pt’en is beloop vanaf begin geleidelijk 

progressief zonder remissies 

o voorkomen 

 vaak pt’en bij wie ziekte op iets oudere leeftijd begint: 35 – 50 jaar 

 vrouwen = mannen 

o langzaam progressief piramidaal syndroom (door ruggenmergaantasting) staat meestal 

op voorgrond 

 Marburg variant = zeldzame, zeer agressieve variant van MS die binnen 1 – 2 jaar dodelijk 

afloopt 

 

Klinische verschijnselen 

 typisch voor MS: combinatie van zeer diverse neurologische symptomen 

o doordat demyelinisatiehaarden zich eender waar in witte stof vh CZS kunnen voordoen 

o mogelijke klinische verschijnselen zijn heel divers en zeer variabel tss pt’en 

 frequente neurologische verschijnselen 

o neuritis optica 

 bij ong 25% vd pt’en begint ziekte met demyelinisatie vd n. opticus (neuritis optica) 

 meestal unilateraal, zelden bilateraal 

 symptomen 

 subacute achteruitgang van visusscherpte (wazig zicht) over verloop enkele dagen 

 vaak pijn achter oog tijdens oogbewegingen: door tractie op ontstoken n. opticus 

 in lichtere gevallen: vnl verlies van kleurenzicht 

 klinisch onderzoek 

 fundoscopie 

 soms gezwollen papil: papillitis 

 als ontsteking achter oogbol gesitueerd is (retrobulbaire neuritis optica): fundus 

ziet er normaal uit → ‘pt ziet niets en dokter ook niet’ 

 relatief afferent pupildefect (RAPD = Marcus Gunn pupil)  

 is meest consistente teken: in principe altijd aanwezig 

 anatomie vd pupilreflex op licht: n. II → chiasma opticum → tractus opticus → 

pretectale kernen → projectie op beide kernen van Edinger-Westphal → signaal 

naar beide ogen dat zorgt voor bilaterale pupilvernauwing 

 igv letsel op n. opticus 

 schijnen op gezonde oog: geen afwijking 

 schijnen op ziek oog: bilateraal verminderde miose 

 RAPD: afwisselend schijnen op beide ogen 

 bij schijnen op oog zonder neuritis optica: miose in beide 

ogen 

 bij schijnen op oog met neuritis optica: nog steeds miose in 

beide ogen maar pupil relatief minder vernauwd dan bij 

schijnen in gezonde oog 

 meestal goed herstel 

 ong 50% vd pt’en met neuritis optica ontwikkelt later MS, andere helft niet 

o piramidale stoornissen 
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 naargelang lokalisatie plaques (cerebrale hemisfeer / hersenstam / cervicale of 

thoracolumbale ruggenmerg): vss zaken kunnen voorkomen 

 piramidale hemiparese 

 piramidale tetraparese  

 piramidale paraparese  

 meest frequente motorische stoornis: piramidale paraparese door demyelinisatie in 

thoracolumbale ruggenmerg 

o ataxie: door aantasting cerebellum of hersenstam 

o oogbewegingsstoornissen 

 diplopie kan optreden door  

 demyelinisatie over verloop vd n. III, IV of VI in hersenstam  

 intranucleaire oftalmoplegie (INO) = adductiebeperking vh oog tijdens blik opzij 

maar niet tijdens convergentie 

 w veroorzaakt door letsel vd ipsilaterale fasciculus longitudinalis medialis (FLM) 

 plek gevoelig voor MS aantasting 

 vb. L oog kan niet adduceren bij letsel L wanneer men naar R wil kijken 

 pt laten convergeren: bilaterale convergentie lukt wel want gaat via een 

andere structuur waarbij fascuiculus longitudinalis medialis niet nodig is 

 betekenis? 

 bij jonge pt vrij specifiek voor MS 

 bij ouderen kan dit ook ontstaan door ischemisch letsel 

 plaque in FLM én aangrenzende paramediane pontiene reticulaire formatie (PPRF) leidt 

tot ‘one-and-a-half syndrome’: ipsilaterale INO + blikparalyse naar kant vh letsel  

o vertigo, nystagmus: door letsels inhersenstam 

o sensibele stoornissen 

 kunnen op diverse plaatsen in CZS ontstaan → verschillen in 

 karakter: paresthesieën, voosheid, gevoel van op watten te lopen, onaangenaam 

gevoel van branderigheid of koude, … 

 lokalisatie 

 klinisch onderzoek bij plaques in achterstreng: vnl gnostische gevoelsstoornissen 
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 bij aantasting spinothalamische banen (minder frequent): vnl stoornissen van pijn- en 

temperatuurszin 

 symptoom v Lhermitte  

 = plotse paresthesieën of ‘elektrische gewaarwordingen’ uitstralend naar beneden 

in rug en benen (soms ook armen) bij plots vooroverbuigen hoofd 

 ontstaat door demyelinisatie in cervicale ruggenmerg 

 pijn komt ook vrij veel voor bij MS 

 kan op allerlei locaties voorkomen 

 trigeminusneuralgie: moet bij jonge persoon (< 50 jaar) steeds aan MS doen 

denken → zeker als gelaatspijn bilateraal is 

o sfincterstoornissen 

 kans op gestoorde blaasfunctie neemt toe tijdens verloop vd ziekte omdat zowel 

corticale gebieden, hersenstam en ruggenmerg betrokken zijn bij controle mictie 

 meestal wijzen sfincterproblemen op spinale lokalisatie 

 zowel urinaire retentie, urinaire urgency als incontinentie kunnen optreden 

o seksuele stoornissen: frequent bij beide geslachten 

 mannelijke pt’en: impotentie, verminderde ejaculatie, verminderde genitale sensatie, 

verminderd libido 

 vrouwelijke pt’en: verminderde genitale sensatie, verminderd orgasme, verminderd 

libido 

o cognitieve symptomen: geheugenstoornissen, verminderde aandacht, executieve 

dysfunctie 

 cognitieve symptomen bij MS: eerder licht 

 dementie is zeldzaam 

o vaak ook minder specifieke klachten vb. vermoeidheid, energieverlies, depressiviteit, … 

 beïnvloedende factoren 

o tijdens snelle verhoging lichaamstemperatuur (koorts, warm bad, …): bestaande 

neurologische symptomen kunnen tijdelijk verergeren 

 reden: verhoging temperatuur bemoeilijkt zenuwgeleiding 

 beschouwt men als ‘pseudo-exacerbatie’ → geen MS-exacerbatie in strikte zin 

o tijdens zwangerschap: frequentie aanvallen neemt soms af 

o in eerste 3 maanden na bevalling: aanvalsfrequentie soms hoger dan verwacht 

 door zeer variabele verloop (zeer mild tot agressief): moelijk om aan individuele pt 

betrouwbare prognose te geven op lange termijn 

 

Diagnose 

 voor diagnose MS: vereisten 

o obv anamnese, KO en MRI moet men kunnen besluiten tot minstens 2 anatomisch 

onafhankelijk van elkaar bestaande letsels in CZS 

o er moeten minstens 2 in tijd duidelijk gescheiden episodes zijn van neurologische 

exacerbatie (RRMS)  

OF  

er moet zich gedurende minstens 6 maanden langzaam progressieve verergering vd 

symptomen hebben voorgedaan (PPMS) 

 aantal diagnostische technische hulpmiddelen 

o belangrijkste: MRI (vnl T2- en FLAIR-opnames) van ruggenmerg en/of hersenen 

 heel gevoelig (veel gevoeliger dan CT) om MS-letsels in witte stof op te sporen 

 typisch: oa afgeronde letsels in corpus callosum (sagittale beelden) 

 contrasttoediening → onderscheid tss 

 actieve onstekingshaarden: contrastcapterend door aantasting BBB 

 oude laesies: geen contrastcaptatie 

o onderzoek van cerebrospinaal vocht toont vaak tekenen van ontsteking 

 aantal WBC 

 soms licht verhoogd: 6 – 75 WBC/µL → lymfocytaire pleocytose 

 kan ook normaal zijn 
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 hoeveelheid eiwit in liquor: normaal of licht verhoogd 

 glucose: normaal 

 vaak tekenen van toegenomen intrathecale IgG synthese: gestegen IgG-index en 

aanwezigheid oligoclonale banden 

 is niet specifiek voor MS 

 komt ook bij andere chronische inflammatoire (zowel infectieuze als niet-

infectieuze) aandoeningen vh CZS voor 

o geëvokeerde potentialen: mogelijk om zenuwgeleiding in CZS te meten → 

geleidingsvertraging past bij demyeliniserend letsel 

 VEP (visual evoked potentials): gestoord bij neuritis optica 

 je moet niet per se VEP doen om diagnose van MS te stellen maar als je hem doet en hij is 

negatief, dan is het geen neuritis optica en dus geen MS 

 BAEP (brain stem evoked potentials) → banen vd hersenstam 

 SSEP (somatosensory evoked potentials) → sensibele prikkels toedienen: 

vertragingsgeleiding op sensibele banen? 

 

Behandeling 

 

Er bestaat geen curatieve behandeling voor MS 

Behandeling gebeurt idealiter door multidisciplinair medisch en paramedisch team 

 

Behandeling van acute aanval bij RRMS 

 enkel wanneer men zeker is dat het echte aanval betreft dus geen pseudo-exacerbatie door 

koorts of infectie 

 aanval kan behandeld w met corticoïden 

o IV methylprednisolon 1g/d gedurende 3 – 5 dagen 

 kan op ambulante basis gebeuren: dagkliniek 

o bespoedigt herstel maar uiteindelijk niveau van neurologisch herstel w niet beïnvloed 

 

Ziektemodificerende behandelingen 

 onderhoudstherapieën die ziekte-activiteit reduceren: verminderen kans op nieuwe aanvallen 

bij RRMS (en bij pt’en met SPMS die nog aanvallen vertonen) 

o β-interferon 

 IFN-β1a: wekelijkse IM injectie (Avonex®) 

 IFN-β1a: SC injectie 3x/week (Rebif®) 

 IFN-β1b: SC injectie om de andere dag (Betaferon®) 

o glatirameeracetaat: dagelijks SC injecties (Copaxone®) 

 is synthetisch polypeptide met immunomodulerend effect 

o tetriflunomide (Aubagio®): oraal medicijn 

o effect  

 β-interferonen, glatirameeracetaat en tetriflunomide reduceren allen aantal klinische 

aanvallen met ~30% 

 β-interferonen veroorzaken geregeld grieperige symptomen als neveneffect 

o welke moet je dan kiezen? → bespreken met patiënt 

 qua efficaciteit allen vergelijkbaar: ong 30% aanvalsreductie 

 bovenste 4 zijn te injecteren met verschillend interval, het nieuwste product is pil 

 bijwerkingen verschillen  

 vb. veel pt'en met MS zijn vrouwen in vruchtbare periode vh leven maar deze  producten 

moeten gestopt worden tijdens zws maar bij nieuwste product moet je tot 2 jaar wachten eer 

het weg is uit lichaam (β-interferonen veel sneller weg) behalve mbv bepaalde procedure 

 bij ernstig verlopende vormen RRMS of bij RRMS die onvoldoende reageert op β-interferonen 

of glatirameeracetaat: 2 andere ziektemodificerende onderhoudstherapieën mogelijk die 

ieder ong dubbel zo effectief zijn als β-interferonen en glatirameeracetaat  

o natalizumab (Tysabri®): monoclonale antistof gericht tegen adhesiemolecule α4-integrine 

op membraan vd lymfocyten 

 verhindert migratie vd lymfocyten door bloedhersenbarrière 
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 zeldzame complicatie: ontwikkeling progressieve multifocale leuko-encefalopathie 

(PML) = ongeneeslijke, dodelijke ziekte 

o fingolimod (Gilenya®): nieuw immunosuppressivum 

 mogelijke neveneffecten: oa bradycardie en AV block (vnl binnen 6 u na 1e toediening) 

 voor PPMS: nog geen ziektemodificerende behandelingen 

 

Symptomatische therapie 

 kinesitherapie 

 logopedie 

 preventie van decubitus 

 baclofen (Lioresal®, is GABAB antagonist) kan helpen tegen spasticiteit 

 chronische pijn: onderhoudstherapie met carbamazepine, gabapentine, amitryptiline, … 

 urologische behandeling van blaasproblemen 

 behandeling van depressie 

 … 

 

Andere niet-infectieuze ontstekingen vh CZS 

 sarcoïdose → neurologische complicaties in ong 5% vd gevallen 

o chronische lymfocytaire meningitis: is basale meningitis 

 ontsteking vd meningen vnl rond hersenstam en aan onderzijde vd frontale en 

temporale kwabben 

 veroorzaakt multipele craniale zenuwuitval: vnl van n. VII 

o aantasting vd hypothalamus → endocrinologische dysfunctie (vnl diabetes insipidus) 

o perifere neuropathie en myopathie 

 systemische lupus erythematodes (SLE) 

o chronische lymfocytaire meningitis 

o encefalopathische beelden met 

 psychiatrische symptomen (psychose) 

 epilepsie-aanvallen 

 zelden chorea 

o vasculitis vd cerebrale vaten met CVA’s 

o myelitis 

 ziekte van Behçet 

o chronische lymfocytaire meningitis 

o cerebrale veneuze trombose 

o mononeuritis multiplex 

 syndroom van Sjögren 

o chronische lymfocytaire meningitis 

o sensorische polyneuropathie 

o trigeminusneuropathie 

o myelitis 

 ziekte van Wegener 

o chronische lymfocytaire meningitis 

o multipele craniale zenuwuitval 

 polyarteritis nodosa 

o vasculitis vd cerebrale vaten met CVA’s 

o mononeuritis multiplex 

 resucelarteritis (oa arteritis temporalis) 

o vasculitis vd cerebrale vaten met CVA’s 

 primaire vasculitis vh CZS = geïsoleerde vasculitis vd cerebrale vaten 
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Bewegingsstoornissen: aandoeningen vd basale ganglia 

 

Ziekte van Parkinson (PD) 

 

Voorkomen, etiologie en pathogenese 

 2e meest frequente neurodegeneratieve ziekte (na ziekte van Alzheimer) 

 lifetime risk: 1,5% 

 belangrijkste risicofactor: veroudering 

o mediane beginleeftijd: 55 – 60 jaar 

 ong 2% vd populatie > 65 jaar heeft Parkinson 

o bij 15% vd pt’en: begin < 45 jaar 

o in zeldzame gevallen: begin < 20 jaar (juveniele ziekte van Parkinson) 

 zekerheidsdiagnose kan enkel gesteld w door APO (post mortem) → 2 criteria 

o verlies dopaminerge neuronen in pars compacta vd substantia nigra 

o aanwezigheid Lewy-lichaampjes in resterende dopaminerge neuronen 

 Lewy-lichaampjes: cytosolische inclusies die vnl onoplosbare vorm van eiwit α-

synucleïne bevatten (en andere eiwtten vb. ubiquitine) 

 H&E kleuring: rond, liggen in cytoplasma, zien er rose uit met perifeer halo 

 aantasting neuronen 

o nigrostriatale baan: dopaminerge neuronen vd substantia nigra → axonen naar striatum 

 afsterven resulteert in striataal dopaminetekort → functie vd basale ganglia ontregeld 

→ typische motorische afwijkingen 

 wsl moet minstens helft vd dopaminerge neuronen vd substantia nigra afgestorven zijn 

voordat motorische symptomen optreden 

o andere neuronale celpopulaties kunnen ook aangetast zijn → frequent niet-motorische 

symptomen 

 noradrenerge neuronen in locus coeruleus → depressie 

 serotonerge neuronen in raphe kernen → depressie 

 cholinerge neuronen in nc. basalis van Meynert → cognitieve problemen 

 enterische neuronen in wand vh maagdarmkanaal → constipatie 

 … 

 er bestaat Braak stadering van PD 

o beschrijft 6 stadia in evolutie van pathologie van PD 

o belang model: maakt aantal punten duidelijk 

 PD is geen exclusief probleem van neuronen vd substantia nigra 

 verklaart waarom PD pt'en soms al andere symptomen hebben voor bewegingsstoornis 

vb. reukverandering 

 dopaminerge neuronen wsl niet meest kwetsbaar bij ziekte want niet eerst aangetast 

 oorzaken 

o 90 – 95%: sporadische aandoening 

 oorzaak niet gekend 

 mss interactie tss  

 genetische factoren (complexe genetica)  

 toxische omgevingsfactoren (vb. blootstelling aan pesticiden?) 

 hypothese dat PD w veroorzaakt door toxines: vnl tgv MPTP-geïnduceerd 

parkinsonisme in jaren ’70 en ’80  

 MPTP zorgde voor praktisch volledig verlies van dopaminerge cellen 

 MPTP is lipofiel → gemakkelijk door BBB → opgenomen door gliacellen: hierin 

omgezet tot toxine MPP+ dat uit gliacellen geraakt 

 MPP+ w dan selectief opgenomen door dopaminerge neuronen via DAT (dopamine 

reuptake receptor): hier inhibeert het bepaalde stappen vd oxidatieve 

celademhaling → celdood 

 MPTP-vergiftiging is dus niet zelfde als PD: bij PD is er progressieve achteruitgang; bij 

MPTP is er heel plotse uitval die dan stabiel slecht blijft 

 pesticiden bevatten mss (maar heel lage) mate van MPTP maar nog geen 

enkel pesticide met zekerheid gelinkt met PD   
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 MAAR nooit bewezen dat omgevingsfactor PD kan veroorzaken 

o andere gevallen: familiale ziekte 

 autosomaal dominant 

 SNCA: gen voor α-synucleïne 

 puntmutaties in gen voor α-synucleïne (enorm zeldzaam) → verstoorde 

conformatie vh eiwit → verhoogde aggregatieneiging 

 triplicaties of duplicaties vh wild-type gen voor α-synucleïne: voldoende voor 

veroorzaken PD vanaf verhoging vd synthese normaal α-synucleïne met 50% 

 LRRK2 → G2019S mutatie 

 bij 30 – 40% vd Noord-Afrikaanse PD pt’en 

 autosomaal recessief 

 PARK2: ‘loss of function’ mutaties in gen voor parkine (E3 ubiquitine ligase) 

 … 

 vnl evidentie voor 2 pathogenetische mechanismen voor neuronale dysfunctie en neuronale 

dood in PD 

o intracellulaire accumulatie van geaggregeerde eiwitten (door ‘misfolding’, toegenomen 

synthese of gebrekkige afbraak) met toxische gevolgen voor cel 

o mitochondriale dysfunctie vb. parkine belangrijk voor opruiming beschadigde 

mitochondriën 

 normale functie parkine: kwaliteitscontrole mitochondrieën → igv beschadigde mitochondriën 

(produceren oxidatieve stress dus mogen niet zomaar blijven zitten): membraanpotentiaal vh 

mitochondrion zakt → parkine gaat naar oppervlak mitochondrium: ubiquitine kan erop binden 

(ubiquitineren) → afbraak door opname in lysosoom (mitofagie) 

 bij pt’en met PD is er probleem bij mitofagie 

 

Klinisch beeld 

 

Motorische afwijkingen: zeer typisch start unilateraal en in loop der jaren meer bilateraal 

 hypokinesie / bradykinesie 

o hypokinesie = verminderde amplitudo vd beweging 

 typisch: progressief decrement in amplitudo tijdens bewegingen van handen en voeten 

 gevolgen 

 verminderde faciale mimiek → maskergelaat met verminderd oogknipperen 

 hypokinesie vd spraak → monotone, hypofone (stille) dysartrie 

 pt loopt met kleine pasjes en minder synkinetische armbewegingen tijdens stappen 

 geschrift w kleiner (micrografie) 

 kauwen en slikken, toeknopen van hemd en schoenen, draaien in bed, … kosten 

meer tijd en moeite 

 hypokinesie vd slikspieren → soms speekselvloed (sialorree) 

o bradykinesie = traagheid vd beweging 

o in extreme gevallen: akinesie (afwezigheid vd beweging) 

o hypokinesie en bradykinesie komen vaak samen voor → termen vaak samen gebruikt 

o testen: zo snel mogelijk grote beweging met duim en wijsvinger van elkaar weg en terug 

naar elkaar laten doen 

 op begin gaat dit oké maar progressief (na eventjes doen) gaat amplitudo afnemen 

 DD/ parese: dan lukt dit ook niet zo goed maar tonen niet die progressieve afname  

 rusttremor 

o vnl in distale extremiteiten en kin, tong en lippen 

 vb. id armen typisch 

 ‘pillendraaierstremor’ vd vingers 

 flexie-extensiebeweging of pronatie-supinatiebeweging vd polsen 

 tremor vh hoofd (nekspieren) is NIET typisch voor PD: komt veel meer voor bij 

essentiële tremor 

o frequentie 4 – 7 Hz 

o neemt vaak toe bij emotie 

o neemt soms af als aandacht erop gevestigd w  
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 soms komt rusttremor vd handen pas ah licht als men pt afleidt vb. laten 

hoofdrekenen of laten stappen 

o sommige PD pt’en hebben geen tremor 

 rigiditeit  

o vd distale lichaamsdelen 

 opsporen door passieve 

 flexie-extensiebewegingen van ellebogen, polsen, knieën en enkels 

 pronatie-supinatiebewegingen vd voorarmen 

 vaak is er tandradfenomeen 

o vd proximale gewrichten 

 opsporen door  

 aan schouders te trekken: teken van Wartenberg 

 heupen te roteren 

 rigiditeit vd schouders leidt vaak tot schouderpijn = één vd meest frequente initiële 

uitingen van PD 

 verlies posturale reflexen: testen door achter pt te staan en aan schouder te trekken 

o gezond persoon behoudt evenwicht met max 1 extra stap 

o bij verminderde posturale reflexen: meerdere stappen achteruit nodig of pt zou vallen als 

onderzoeker hem niet opvangt 

o bij nog ernstiger verlies: pt kan niet meer staan zonder steun 

 voorovergebogen houding 

o in combinatie met verlies vd posturale reflexen leidt dit tot festinatie (propulsie): steeds 

sneller lopen zonder nog te kunnen stoppen 

 freezing: beweging blijft plots kort (meestal enkele seconden) steken waarna blokkade terug 

spontaan ophoudt 

o treft vnl gang: voeten kleven ahw ad grond 

 treedt vnl op bij draaien 

 kan ook optreden bij  

 starten 

 ruimtelijke begrenzing (vb. deuropnening) 

 veel sociale druk  

 bijna bereiken vd bestemming: destinatie-freezing 

 in latere stadia: ook plotse onverwachte freezing vd gang (zonder uitlokkende 

situaties) kan probleem worden 

 vaak gebruikt pt trucs om episode van freezing sneller te onderbreken vb. over 

omgekeerde wandelstok stappen 

 freezing vd gang (zeker samen met posturale instabiliteit): sterke verhoging valrisico 

o ook freezing vd spraak mogelijk: pt blijft tijdens spreken plots steken → blijft zelfde 

lettergreep herhalen 

→ motorisch syndroom: parkinsonisme 

 PD is meest frequente oorzaak maar kan ook door andere ziekten veroorzaakt w 

 niet alle verschijnselen moeten aanwezig zijn om van parkinsonisme te kunnen spreken (vb. 

enkel hypokinesie en rusttremor) 

 

Niet-motorische symptomen (kunnen minstens even grote impact hebben op QoL) 

 cognitieve veranderingen en gedragsveranderingen 

o parkinsonpt’en ontwikkelen vaak zekere 

 bradyfrenie (traagheid van denken) 

 verminderde motivatie 

 toegenomen passiviteit 

 andere lichte veranderingen in denken en gedrag 

o na veel jaar ziekte: PD pt’en kunnen dement worden: parkinsondementie 

 40 – 80% vd pt’en! 

 MAAR dementie tijdens eerste jaren vd ziekte pleit sterk tegen diagnose PD 

 angst, depressie: zeer frequent 
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 psychose 

o treedt vnl op in latere stadia vd ziekte 

o vaak id hand gewerkt door dopaminerge medicatie 

o wanen en hallucinaties 

 vnl visuele hallucinaties: typisch personen of dieren 

 wanen vb. waan dat partner ontrouw is 

 autonome symptomen 

o vss mogelijkheden 

 constipatie (bij grote meerderheid; soms al heel vroeg) 

 urinaire urgency 

 orthostatische hypotensie 

 impotentie 

 seborreïsche dermatitis 

o MAAR als er tijdens eerste jaren ziekte al belangrijke orthostatische hypotensie of urinaire 

problemen zijn: pleit sterk tegen PD (en voor multipele systeematrofie) 

 reukverlies: vaak al heel vroegtijdig 

 slaapstoornissen: zeer frequent en zeer divers 

o inslaapstoornissen 

o doorslaapstoornissen 

o REM sleep behavior disorder 

 ook frequent bij multipele systeematrofie en bij dementie met Lewy bodies 

o overdreven slaperigheid overdag 

 

Diagnostische hulpmiddelen 

 PD is in eerste plaats klinische diagnose! 

 maar bij vermoeden diagnose PD: MR hersenen uitvoeren 

o bij PD is er niks afwijkend 

o exclusie andere oorzaken parkinsonisme vb. uitgebreide tumor in basale ganglia, 

uitgebreide ischemische aantasting vb. vasculair parkinsonisme, … 

 DAT-scan kan uitsluitsel geven als onderscheid met essentiële tremor of met vasculair, 

neuroleptisch of psychogeen parkinsonisme moeilijk is 

o is nucleaire scan (meestal SPECT): injectie radioactief gemerkte stof die specifiek bindt 

aan dopaminetransporter (DAT) 

 DAT is eiwit dat uitsluitend op presynaptische uiteinde van dopaminerge neuronen tot 

expressie komt: staat in voor reuptake van dopamine 

 radioactief gemerkte SIT-tracer → bindt op dopaminerge neuronen: groter signaal = 

meer overblijvende dopaminerge neuronen 

o resultaten 

 normaal: duidelijke symmetrische binding in striatum (nc. caudatus en putamen) 

 normale vorm is kommavorm / komeetvorm 

 voorste bol: nigrostriatale uiteinden die eindigen in nc. caudatus 

 achteraan staart: nigrostriatale uiteinden die eindigen in putamen 

 PD: nigrostriatale celdood → verminderde en meestal asymmetrische tracercaptatie 

 vermindering vnl opvallend in putamen (komeetvorm verandert naar bolvorm) 

 w pas later zichtbaar in nc. caudatus 

 essentiële tremor en psychogeen of neuroleptisch parkinsonisme: geen celdood → CIT-

SPECT is normaal 

 vasculair parkinsonisme: CIT-SPECT ook meestal normaal 

o geen onderscheid mogelijk tss PD en andere neurodegeneratieve ziekten vd nigrostriatale 

neuronen: MSA, PSP, dementie met Lewy-lichamen, corticobasale degeneratie, … 

 

Behandeling 

 

Geen enkele behandeling remt progressie PD af 

 huidige behandelingen: werken puur symptomatisch 
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 doel: pt zo functioneel mogelijk houden zonder neveneffecten 

 

Paramedische behandelingen 

 motorische moeilijkheden en soms toegenomen passiviteit en motivatieverlies → veel PD-

pt’en hebben neiging om minder te bewegen 

o belangrijk: motiveren om lichamelijk zo actief mogelijk te blijven 

o evt belangrijke rol van kinesitherapeut 

 logopedie: overwegen igv 

o ernstige dysartrie 

o slikmoeilijkheden 

 

Medicatie 

 w gestart zodra pt hinderlijke symptomen begint te ondervinden 

o functionele of sociale hinder 

o zeker NIET uitstellen (is niet zinvol) 

 farmacologische behandeling vd motorische symptomen: vnl dopaminetekort opvangen door 

ofwel dopamineprecursor ofwel synthetische dopaminereceptoragonisten 

o levodopa (L-dopa) 

 sterkste middel, gouden standaard 

 w omgezet in dopamine door enzym dopa-decarboxylase 

 dopamine dringt niet door BBB maar L-dopa wel 

 komt in CZS en PZS voor 

 bij vorming dopamine buiten CZS: stimulatie perifere dopaminereceptoren → 

ernstige neveneffecten 

 nausea en braken (stimulatie area postrema vh braakcentrum) 

 orthostatische hypotensie 

 perifere nevenwerkingen tegengaan: L-dopa steeds toegediend samen met 

dopa-decarboxylaseremmer (carbidopa of benserazide) 

 dopa-decarboxylaseremmer kan niet door BBB  

 vb. Prolopa®: levodopa + benserazide 

 ondanks associatie met dopa-decarboxylaseremmer: sommige pt’en bij start 

therapie met L-dopa toch tijdelijk last van nausea of orthostatische hypotensie 

 na passage door BBB: levodopa opgenomen in resterende dopaminerge neuronen → 

door dopa-decarboxylase omgezet in dopamine  

 kan dan vrijgezet w in synaptische spleet 

 centrale neveneffecten: vnl bij bejaarde pt’en met cognitieve dysfunctie 

 somnolentie 

 psychose 

 bij PD in eerste jaren bijna altijd krachtig, gunstig effect op motorische symptomen: 

‘honeymoon period’ 

 sterk effect op hypo-/bradykinesie, rigiditeit en soms tremor 

 niet alle motorische symptomen reageren even goed op L-dopa 

 rusttremor: soms resistent 

 posturale instabiliteit: meestal slechts partieel responsief 

 freezing 

 meestal (partieel) responsief 

 soms volledig resistent 

 maar na verloop van jaren vermindert effectiviteit 

 motorische complicaties mogelijk 

 bij 50% vd PD pt’en na 5 jaar behandeling met levodopa 

 motorische fluctuaties 

 in begin behandeling zijn motorische symptomen met 3 innames levodopa/dag 

hele dag door goed onder controle: pt hele dag ‘on’ 

 na verloop van tijd verkort werkingsduur van levodopa 
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 als effect afneemt voor tijdstip vd volgende inname: ‘wearing off’ (einde-

dosis-fenomeen) 

 pt komt vb. half uur voor volgende dosis opnieuw in toestand 

parkinsonisme terecht (‘off-toestand’) 

 wearing off is meestal chronologisch eerste vorm motorische fluctuatie 

 off-episodes zeer onaangenaam voor pt: dikwijls gevoelens van 

 pijn 

 depressiviteit 

 angst 

 paniek 

 nog later w relatie van off-episoden met tijdstip vd medicatie-inname minder 

duidelijk → off-episodes op onvoorspelbare, ‘random’ momenten 

 mechanisme voor ontstaan on/off fenomeen is niet goed begrepen → mogelijk te 

maken met 

 korte halfwaardetijd van levodopa in plasma: 1,5 u indien samen met dopa-

decarboxylase inhibitor toegediend 

 voortschrijnend verlies dopaminerge neuronen → schommelingen plasma-

concentratie van levodopa in hersenen w minder en minder ‘gebufferd’ 

 dyskinesieën 

 belangrijkste vormen 

 piekdosis-dyskinesieën: hinderlijke en vnl sociaal genante choreatische 

bewegingen die optreden wanneer pt ‘on’ is 

 off-dystonie: pijnlijke, verkrampte, abnormale stand van lichaamsdeel tijdens 

off-fase 

 komt tgv te weinig levodopa op dat moment (typisch in 2e deel vd nacht) 

 meest typische voorbeeld: pijnlijke dystonie vd voet ’s morgens voor 

eerste inname vd medicatie 

 mechanisme niet goed begrepen: mogelijk te maken met 

 onfysiologische stimulatie striatale neuronen met dopamine van exogene 

origine 

 inductie plastische veranderingen in postsynaptische cellen 

 belangrijkste risicofactoren voor ontwikkelen motorische complicaties van levodopa 

 leeftijd vd pt: jonger = meer kans 

 ziekteduur: langer = meer kans 

 dosis: hogere dosis = meer kans 

 veel pt’en met gevorderde PD: na jarenlange behandeling 

met levodopa w  therapeutisch venster zeer nauw 

 bij lichte dosisverhoging: onaanvaardbare piekdosis-

dyskinesieën 

 bij lichte dosisverlaging: onaanvaardbare toename van 

off-episoden 

o dopaminereceptoragonisten (dopamine-agonisten) 

 synthetische stoffen (pramipexole (Mirapexin®), ropinirole (Requip®)): activeren 

rechtstreeks dopaminereceptor 

 nevenwerkingen 

 meer dan levodopa 

 nausea 

 orthostatische hypotensie 

 somnolentie 

 psychose 

 impulscontrolestoornissen vb. gokverslaving, koopwoede, hyperseksualiteit, 

binge eating, … 

 malleolaire oedemen 

 effect op motorische symptomen: minder krachtig dan levodopa 

 voordeel: significant minder kans op motorische complicaties 
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 vnl gebruikt bij jonge PD pt’en 

 apomorfine: dopamine-agonist die met injectiepen SC toegediend kan w 

 zeer snel (binnen 5 – 10 minuten), sterk en vrij kortdurend effect (ong 60 minuten) 

op motorische symptomen 

 kan gebruikt w als ‘rescue-behandeling’ om diepe off-episodes snel te couperen 

 frequent neveneffect van SC injecties apomorfine: subcutane noduli (bovenop andere 

nevenwerkingen van dopamine-agonisten) 

o entacapon = COMT-inhibitor die niet door BBB dringt 

 principe: L-dopa w in periferie ook afgebroken door enzym catachol-O-

methyltransferase (COMT)  

 entacapon (Comtan®; Stalevo® = combinatie met levodopa en carbidopa): inhibeert COMT → 

verlengt halfwaardetijd en werkingsduur van levodopa 

 nuttig bij behandeling van wearing off 

 bijwerkingen 

 diarree in 5% vd pt’en 

 soms na maandenlange inname zonder diarree 

 altijd donkere verkleuring vd urine: ongevaarlijk 

o rasagiline (Azilect®) remt enzym monoamine oxidase B (MAO-B) 

 principe: MAO-B is in hersenen betrokken bij afbraak dopamine in dopaminerge 

neuronen 

 indicaties 

 nuttig bij behandeling van wearing off 

 monotherapie bij pt’en met beginnende PD en geringe motorische hinder 

 aanwijzingen (geen bewijzen!): mss licht ziektemodificerend (ziektevertragend) effect 

o amantadine: antagonist vd NMDA-receptor 

 enige product met tegelijkertijd 

 (licht) gunstig effect op motorische symptomen 

 hypo-/bradykinesie 

 rigiditeit 

 (tremor) 

 onderdrukking levodopa-geïnduceerde dyskinesieën 

 belangrijkste neveneffect: hallucinaties 

o anticholinergica (vb. trihexyfenidyl, Artane®) 

 zijn oudste medicijnen voor PD 

 w soms nog gebruikt owv effect op Parkinsontremor: indien deze weerstandig is tegen 

andere middelen 

 belangrijkste neveneffecten: verwardheid en hallucinaties 

 vnl bij ouderen → kunnen vaak niet gebruikt w > 70 jaar 

o optimale volgorde waarin GM moeten gestart w: enigszins controversieel → moet 

individueel bekeken w 

 jonge parkinsonpt’en (ong < 70 jaar) 

 meestal gestart met  

 dopamine-agonist 

 of levodopa 

 of (igv motorische hinder maar gering) rasagiline 

 vaak w na tijdje overgeschakeld op combinatietherapie 

 jonge pt’en niet meer levodopa geven dan nodig! 

 reden: jonge pt’en vatbaarder voor motorische complicaties levodopagebruik + 

hogere dosis levodopa doet kans op motorische complicaties toenemen 

 dosis levodopa kan lager gehouden w door levodopa te combineren met 

dopamine-agonist, rasagiline of andere PD-medicijnen 

 pt’en > 70 jaar: meestal start met levodopa 

 redenen 

 minder kans op motorische complicaties in deze leeftijdsgroep 

 meer kans op psychose bij behandeling met dopamine-agonisten 
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 w vaak verder behandeld met levodopa in monotherapie 

o specifieke groep motorische symptomen: ‘axiale symptomen’ 

 omvat freezing, posturale instabiliteit en dysartrie 

 reageren vaak minder goed op dopaminerge medicatie dan andere motorische 

problemen 

 meeste niet-motorische symptomen vd ziekte (slaapstoornissen, autonome dysfunctie, 

cognitieve achteruitgang, …): verbeteren niet door dopaminerge therapie → niet miskennen 

en zo goed mogelijke behandelen 

o depressie 

 motorische symptomen verbeteren (indien oorzaak van depressie) 

 indien nodig antidepressiva (vb. SSRI’s) 

o dementie: bij ernstige cognitieve dysfunctie hebben cholinesteraseremmers (rivastigmine, 

Exelon®) bewezen licht nuttig effect 

o orthostatische hypotensie 

 voldoende drinken 

 extra zoutinname 

 … 

o slapeloosheid: evt hypnotica 

o REM sleep behavior disorder: clonazepam (Rivotril®) indien storend voor partner 

o psychose 

 bij ontstaan psychose bij PD-pt: eerst uitsluiten van 

 metabole ontregeling vb. dehydratatie 

 infectie vb. urineweginfectie 

 soms aangewezen op subduraal hematoom uit te sluiten 

 dmv CT 

 zeker bij oudere pt’en die vallen 

 als onderzoeken negatief zijn 

 PD-medicatie best verminderd: starten met meest hallucinogene medicijnen 

 anticholinergica 

 amantadine 

 dopamine-agonisten 

 COMT-inhibitoren 

 MAO-B inhibitoren 

 levodopa 

 evt atypische neuroleptica gebruiken 

 clozapine (Leponex®) 

 meest effectief 

 frequente bloednames nodig om agranulocytose tijdig op te sporen 

 quetiapine: meestal eerst geprobeerd 

 vaak minder effectief 

 vergen geen bloednames (groot voordeel) 

 typische neuroleptica: vermijden! want verergeren motorische symptomen 

 

Chirurgie 

 indicatie: pt’en met combinatie van belangrijke motorische fluctuaties én dyskinesieën die 

niet meer verholpen kunnen w door aanpassing vd medicatie 

 diepe hersenstimulatie (DBS) 

o bilateraal w elektrode geïmplanteerd in nc. subthalamicus (STN) of globus pallidus 

internus (GPI) 

 elektrode w verbonden met onderhuids geïmplanteerde pulsgenerator → STN of GPI w 

met hoge frequentie gestimuleerd 

 beiden zijn even goede target 

o effecten 

 % ‘on’-tijd per dag neemt significant toe 

 dopaminerge medicatie kan verminderd w 
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 dyskinesieën verminderen 

o werkingsmechanisme: niet goed begrepen 

o symptomen die weinig of niet levodopa-responsief zijn (levodopa-resistente freezing en 

posturale instabiliteit, autonome dysfunctie, dementering, …) verbeteren NIET 

o belangrijke selectiecriteria 

 jonge leeftijd (<< 70 jaar) 

 afwezigheid ernstige cognitieve en psychiatrische problemen 

 sterke levodopa-respons 

o mogelijke complicaties 

 hersenbloeding 1 – 2% 

 infectie vh vreemd materiaal 

 psychiatrische neveneffecten 

 continue jejunale infusie van levodopa (Duodopa®) 

o percutane gastrostomie → (PEG)-sonde w geplaatst met tip in jejunum 

 want in jejunum w levodopa geabsorbeerd 

 (dus betere naam zou eigenlijk ‘Jejudopa’ zijn) 

o via draagbaar pompje: vloeibaar preparaat levodopa hele dag met continue snelheid in 

jejunum geïnfundeerd 

o vnl motorische fluctuaties verbeteren 

o goed alternatief bij vnl oudere pt’en 

 

Dementie met Lewy-lichaampjes (DLB) 

 neurodegeneratieve ziekte die veel verwantschap toont met PD 

 relatief frequente aandoening in bevolking > 60 jaar 

 symptomen 

o belangrijke cognitieve achteruitgang: treedt op voor ontstaan van parkinsonisme of 

binnen eerste jaar na parkinsonisme 

 itt PD: dan dementie ten vroegste vele jaren na begin parkinsonisme 

o visuele hallucinaties (zelfs zonder dopaminerge medicatie) 

o sterk fluctuerende alertheid 

 is aanwezig bij veel vormen van dementie maar hier typisch erg uitgesproken vb. voormiddag 

geen communicatie mogelijk, namiddag perfect normale communicatie 

o autonome dysfunctie 

 urinaire incontinentie 

 orthostatische hypotensie 

o REM-sleep behavior disorder 

 anatomopathologisch onderzoek: Lewy bodies in 

o substantia nigra 

o cerebrale cortex (grote aantallen) 

 typische neuroleptica vermijden!: zeer overgevoelig voor nevenwerkingen ervan  

o vb. coma tgv lage dosis haloperidol 

 

Multipele systeematrofie (MSA) 

 niet-erfelijke neurodegeneratieve aandoening waarbij niet enkel nigrostriatale neuronen 

maar ook andere neuronale systemen degenereren 

 niet enkel presynaptische maar ook postsynaptische neuronen sterven af 

 klinisch: combinatie van  

o nigrostriatale baan en striatum → progressief parkinsonisme 

 lijkt op parkinsonisme bij PD maar  

 meer symmetrisch  

 zelden rusttremor 

 vaak myoclonieën (spierschokken) 

 reeds vroegtijdig belangrijke spraak- en gangproblemen 

o autonome dysfunctie 

 vroegtijdige  
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 urinaire (en evt. faecale) continentieproblemen 

 impotentie 

 orthostatische hypotensie 

 (komt ook voor bij PD maar minder opvallend of laattijdiger) 

o cerebellaire dysfunctie: ataxie (komt nooit voor bij PD) 

o piramidale tekenen: oa teken van Babinski (afwezig bij PD) 

o GEEN dementie 

 vss soorten 

o MSA-P: als parkinsonisme klinisch beeld domineert 

o MSA-C: als ataxie overweegt 

 voorkomen 

o begin gemiddeld rond 55 jaar (zoals PD) 

o zeldzamer dan PD: jaarlijkse incidentie van ong 3/100.000 

o veel sneller progressief dan PD: overlijden gemiddeld 8 – 9 jaar na eerste symptomen 

 anatomopathologisch onderzoek: behoort ook tot synucleïnopathieën (net als PD en DLB) 

o in aangetaste hersengebieden cytoplasmatische eiwitinclusies die α-synucleïne bevatten in 

oligodendrocyten 

o inclusies zitten niet in neuronen maar in oligodendrocyten 

 groot verschil met PD: parkinsonisme reageert veel minder goed op levodopa of andere 

dopaminerge medicatie 

o reden: striatale neuronen die dopaminereceptoren exprimeren sterven bij MSA ook af 

o voor ataxie bestaat sowieso geen behandeling 

 pt’en hebben meer frequent REM-sleep behavior disorder dan bij PD en DLB 

 

Progressieve supranucleaire parese (PSP) 

 niet-erfelijke neurodegeneratieve ziekte met parkinsonisme 

o mogelijk nog minder levodopa-responsief dan dat van MSA 

o zeer symmetrisch parkinsonisme 

 meest typische tekenen van PSA 

o vroegtijdige ernstige posturale instabiliteit met frequente valpartijen (vaak fracturen, …) 

o belangrijke oogbeweginsstoornissen (niet bij PD) 

 verticale supranucleaire blikparese 

 vertraging vd saccaden 

 dementie komt vaak voor: bijna alle pt’en! 

 incidentie en snelheid van progressie vergelijkbaar met MSA  

o maar PSP begint wel gemiddeld 10 jaar later: rond 65 jaar 

o zeldzamer dan PD 

o ziekteduur gemiddeld 8 jaar 

 anatomopathologisch onderzoek: tauopathie 

o aangetaste hersengebieden: neuronale cytoplasmatische inclusies die eiwit tau bevatten 

 

Corticobasale degeneratie (CBD) 

 neurodegeneratieve aandoening met tau-inclusies (tauopathie) 

 typische combinatie van 

o zéér asymmetrische bewegingsstoornis 

 parkinsonisme 

 dystonie 

 myoclonieën 

o focale corticale dysfunctie vb. apraxie, alien limb fenomeen 

 

Vasculair parkinsonisme 

 vaak ontstaat parkinsonisme tgv vasculaire aantasting in basale ganglia en witte stof rond 

laterale ventrikels 

o diffuse ischemische aantasting 

o en/of multipele lacunaire infarcten 
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 meestal bejaarde pt’en met chronische hypertensie of andere cardiovasculaire risicofactoren 

 klinisch 

o lower body parkinsonism: parkinsonisme vnl tot uiting in gang terwijl bovenste ledematen 

en gelaat relatief gespaard zijn 

o vrijwel nooit rusttremor 

o soms nog andere neurologische uitval tgv ischemische letsels 

 vaak piramidale tekenen  

 vaak cognitieve achteruitgang (vasculaire dementie) 

 diagnose 

o ischemische letsels op MRI 

o igv maar weinig ischemische letsels op MRI: CIT-SPECT doen 

 meestal normaal bij vasculair parkinsonisme (want geen letsels in nigrostriatale baan) 

 igv probleem in nigrostriatale baan: kan gestoord zijn maar meestal ander patroon dan 

PD 

 behandeling 

o reageert doorgaans weinig of niet op dopaminerge medicatie 

o belangrijkste therapie 

 behandeling van hypertensie en andere risicofactoren 

 kinesitherapie (gangrevalidatie) 

 

Essentiële tremor 

 meest frequente oorzaak van tremor 

o veel frequenter dan PD maar w soms verkeerdelijk als PD bestempeld 

 niet-degeneratieve, monosymptomatische aandoening  

 kliniek 

o houdings- en bewegingstremor van 4 – 12 Hz 

 soms component rusttremor: altijd minder uitgesproken dan actietremor 

 manifesteert zich vnl in bovenste ledematen, hoofd (nekspieren) en stem 

 meestal symmetrische tremor 

 lichte asymmetrie is mogelijk 

 functionele hinder bij drinken, handenarbeid, schrijven, … 

o geen rigiditeit, hypokinesie of andere tekenen van parkinsonisme 

o alcohol heeft meestal duidelijk gunstig effect op tremor  

 vanaf ong 30 minuten na consumptie 

 maar uiteraard niet aanbevelen als chronische therapie! 

 tijdsverloop 

o begint meestal op oudere leeftijd (> 50 jaar) maar soms al op kinderleeftijd 

o traag progressief over verloop vele jaren 

 vaak erfelijk (veel vaker dan PD) met autosomaal dominante overerving 

 niet met zekerheid bekend in welke anatomische structuur tremor haar oorsprong vindt (dus 

ook niet zeker in basale ganglia) 

 differentieel diagnose 

o PD 

o hyperthyroïdie (uitsluiten!) 

o medicamenteuze tremor vb. β2-agonisten 

 beeldvorming (MRI, DAT-scan): geen afwijkingen in hersenen 

 behandeling 

o geen curatieve behandeling → enkel symptomatisch 

o medicatie 

 eerste keuze: propranolol (Inderal®) of primidon (Mysoline®) 

 propranolol: β-blokker 

 40 – 160 mg/d (’s morgens) 

 contra-indicaties 

 COPD 

 diabetes 
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 verminderde ventrikelfunctie 

 Raynaud fenomeen 

 depressie 

 primidon: barbituraat 

 zeer langzaam (over 10 w) opbouwen van 25 tot 250 mg/d (voor slapengaan)  

 door opbouw kan sedatie (belangrijkste neveneffect) meestal vermeden w 

 nooit plots stoppen owv risico op epilepsie-aanval door derving 

 enzyminductor → doet effectiviteit sommige GM (vb. Marcoumar®) afnemen 

 igv vorige GM onvoldoende effect of niet verdragen: andere opties 

 clonazepam (Rivotril®) 

 topiramaat (Topamax®) 

o DBS 

 DBS van thalamische kern (nc. ventralis intermedius = VIM kern): kan bij medicatie-

resistente, hinderlijke vormen van essentiële tremor soelaas brengen 

 VIM kern ontvangt vnl afferenten uit cerebellum → suggereert dat cerebellum 

betrokken is in pathogenese 

 

Ziekte van Huntington (HD) = heel erge ziekte! 

 

Voorkomen 

 3e meest prevalente neurodegeneratieve aandoening: 10/100.000 

o volgorde meest prevalente neurodegeneratieve aandoeningen: AD > PD > HD 

 kan op iedere leeftijd beginnen 

o mediane beginleeftijd ~40 jaar 

o igv begin < 20 jaar: juveniele ziekte van Huntington 

 

Etiologie en pathogenese 

 autosomaal dominant erfelijk: veroorzaakt door expansie van CAG-repeat in gen voor 

huntingtine (eiwit van ongekende functie) 

o > 39 CAG repeats: 100% penetrantie (drager vertoont ziekte zeker) 

o 36 – 39 repeats: drager krijgt mss ziekte, mss niet (< 100% penetrantie) 

o 27 – 35 repeats = ‘intermediaire allelen’ 

 drager w zelf niet ziek 

 mutatie instabiel en vnl bij transmissie van vader op kind neiging om nog meer te 

expanderen → klinische ziekte van Huntington mogelijk in volgende generatie 

o < 27 repeats: normaal (DUS iedereen heeft CAG repeats maar niet zo veel) 

 grotere expansie = jongere (gemiddelde) beginleeftijd vd ziekte 

o door instabiliteit vd mutatie en neiging tot verdere expansie (vnl tijdens 

spermatogenese): beginleeftijd in volgende generaties steeds jongers = anticipatie 

 personen ‘at risk’ voor ziekte van Huntington (bloedverwanten van Huntingtonpt’en): indien 

gewenst kan predictieve genetische test gebeuren 

o vaak gedaan bij kinderwens 

o persoon die weet dat hij at risk is: beslist zelf of hij het wil weten of niet 

o voorwaarden 

 genetische counseling: adequate uitleg over 

 erfelijkheid 

 wat mogelijke gevolen zijn 

 belang voor pt 
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 psychologische omkadering 

 anatomopathologisch: vnl 

o verlies van neuronen in striatum en cerebrale cortex 

 striatale neuronen zijn kwetsbaarder 

 gevolgen 

 lateraal ventrikel meer opengerokken door atrofie vd nc. caudatus (normaal 

spleetvormig omdat nc. caudatus erin uitbocht) 

 bredere sulci in cortex 

o inclusies van geaggregeerd huntingtine (mutant huntingtine in onoplosbare kluwens) in 

resterende neuronen 

 CAG repeatexpansie in gen veroorzaakt expansie van polyglutamineketen in mutant 

huntingtine 

o voldoende dat 50% vh huntingtine deze eigenschap heeft 

o mutant huntingtine is neurotoxisch → verstoort vss fysiologische processen in neuronen 

(oa verstoring gentranscriptie door verhoogde binding met transcriptiefactoren) 

 

Klinisch beeld 

 triade van 

o motorische problemen 

 chorea = snelle beweging, verspringend v lidmaat naar lidmaat 

 chorea is obligaat bij HD! (‘choreaziekte’) 

 neemt af in latere stadia vd ziekte 

 bij juveniele ziekte van Huntington: veel minder chorea en meer parkinsonisme  

 dit is Westphal-variant vd ziekte van Huntington 

 leidt soms tot verwarring met juveniele PD 

 dystonie 

 neemt toe in latere stadia vd ziekte (bij afname van chorea) 

 motorische impersistentie: moeite om contractie vol te houden (probleem tonische 

contractie) 

 vaker dingen laten vallen is soms één vd beginsymptomen 

 melkmeidteken (~koemelken) 

 pt in vinger laten knijpen 

 igv HD: zal afwisselend knijpen en relaxeren 

 trombonetong (sensitiever dan melkmeidteken) 

 pt mond laten openen → vragen om tong 10 sec laten maximaal uit te steken 

 igv HD: tong zal naar binnen en buiten gaan 

 hypo- en bradykinesie, rigiditeit 

 vb. vingertoppen tikken gaat traag 

 impact op dagelijkse activiteiten 

 oogbewegingsstoornissen: oa vertraagde saccaden 

 saccade = vrijwillige oogbeweging vb. bij naar R kijken en dan naar L verspringen 

ogen snel naar nieuwe doel 

 is hier dus vertraagd 

 progressieve gang- en evenwichtsproblemen 

 evolutie naar rolstoelgebonden en bedlegerige toestand 

 dysartrie met uiteindelijk anartrie 
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 toenemende dysfagie 

o cognitieve problemen: progressieve cognitieve achteruitgang met evolutie naar dementie 

o psychiatrische problemen (grootste probleem voor familie want pt w moeilijk om mee te leven, 

familie verliest sympathie voor pt!) 

 depressie 

 gestoorde impulscontrole  

 verklaart samen met depressie toegenomen suïciderisico 

 irritabiliteit, soms agressie 

 compulsief gedrag 

 vb. compulsief handen wassen 

 toegenomen neiging tot addictie 

 apathie 

 zelden psychose 

 vaak al vroeg in ziekte: belangrijke vermagering 

 ziekte is altijd dodelijk 

o meest voorkomende doodsoorzaak: pneumonie 

o volwassenen: gemiddeld 15 – 20 jaar tss ziektebegin en dood 

o juveniele Huntington: gemiddeld 10 jaar 

 

Diagnose en differentiaaldiagnose 

 diagnose w gesteld door combinatie 

o typisch klinisch beeld (incl chorea) 

o meestal positieve familigeschiedenis 

o resultaat vd genetische test 

 drempel om gentest aan te vragen bij vermoeden HD moet niet té hoog liggen want 

grote consequenties bij missen diagnose 

 tal van andere oorzaken kunnen chorea veroorzaken 

o infecties met groep A streptokokken: chorea van Sydenham 

o SLE (ook psychiatrische symptomen) 

o typische neuroleptica: kunnen dyskinesiën veroorzaken die niet typisch choreatisch zijn 

maar er wel mee verward kunnen w 

 

Behandeling 

 geen curatieve of ziektemodificerende behandeling 

 behandeling = multidisciplinair!: vereist goede samenwerking tss huisarts, neuroloog, 

psychiater, kinesitherapeut, sociaal werker, logopedie, … 

 voor aantal aspecten vd ziekte bestaat symptomatische therapie 

o enkel indien chorea voor pt hinderlijk is (verstoring ADL/verzorging): behandelen met 

 tetrabenazine = inhibitor van VMAT2 (transporter die dopamine in presynaptische 

vesikels pompt) → depletie van dopamine 

 enige stof met bewezen effect op chorea bij ziekte van Huntington 

 mogelijke neveneffecten (allen reversibel) 

 parkinsonisme 

 slapeloosheid 

 slaperigheid 

 akathisie 

 depressie (dus NIET starten bij depressieve pt’en) 

 typische neuroleptica (dopaminereceptor blokkers) → mogelijke neveneffecten 

 slaperigheid 

 apathie 

 (soms irreversibele) extrapiramidale neveneffecten 

o kinesitherapie voor gangproblemen 

o logopedie voor spraak- en slikproblemen 

o psychiatrische behandeling (evt antidepressiva, antipsychotica) voor depressie, agressie, 

compulsief gedrag, … 
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Ziekte van Wilson 

 autosomaal recessieve stoornis vh kopermetabolisme 

o zeer zeldzaam 

o dodelijk zonder behandeling maar is behandelbaar! 

o w veroorzaakt door mutaties in gen voor kopertransporterend ATPase (ATP7B) 

 lever minder in staat om koper te excreteren in gal 

 koper accumuleert in vss organen 

 veroorzaakt bij jonge personen (op tienerleeftijd) één of combinatie vd volgende 

o hepatologische problemen 

o neurologische problemen 

 beginnen meestal in 2e decade 

 vnl progressieve bewegingsstoornissen: parkinsonisme, tremor, dystonie, ataxie, … 

o psychiatrische problemen 

 diagnostische tests 

o ceruloplasmine in bloed: vaak gedaald 

 is screening: vals positief en vals negatief mogelijk 

o 24-uurs koperexcretie in urine: verhoogd 

o Kayser-Fleischer ring: bruine ring op periferie vd cornea 

 bijna altijd aanwezig bij Wilson met neurologische symptomen 

 klinisch soms moeilijk te zien (vb. bij persoon met bruine ogen) 

 best zichtbaar door oftalmologisch spleetlamponderzoek 

o MR hersenen 

o leverbiopsie met bepaling kopergehalte 

 behandeling = specialistisch 

 

Dystonie = geen diagnose maar symptoom! 

 

Inleiding 

 veel vss oorzaken van dystonie bekend  

o maar bij veel pt’en met dystonie w geen oorzaak gevonden: idiopathische dystonie 

 dystonie komt bij sommige neurologische aandoeningen voor in combinatie met andere 

neurologische tekenen vb. bij ziekte van Parkinson, Huntington, Wilson, … 

 kan geïsoleerd voorkomen of op voorgrond staan (dit hoofdstuk) 

 

Dystonie vanaf kinderleeftijd 

 igv al in eerste levensjaren aanwezig: cerebral palsy (rond bevalling ontstane 

hersenbeschadiging) is meest frequente oorzaak 

o frequent tgv hypoxie bij bevalling 

o gevolgen: afzonderlijk of in combinatie 

 spastisch (piramidaal syndroom) 

 mentale retardatie 

 dystonie 

 als dystonie op latere leeftijd begint: vnl denken aan 2 (zeldzame) aandoeningen 

o DYT1-dystonie = dystonia musculorum deformans = dystonie van Oppenheim 

 begin in regel < 25 jaar 

 gemiddeld rond 12 jaar 

 indien op 25 jaar ziekte nog niet gekregen: je krijgt het niet meer! 

 start met focale dystonie in 1 lidmaat (arm of been) 

 geleidelijk breidt dystonie zich uit over hele lichaam (veralgemeende dystonie) 

 uiteindelijk ernstige gefixeerde houdingsafwijkingen → pt rolstoelgebonden 

 autosomaal dominant 

 slechts 30% penetrantie 

 gevolg van mutatie in gen voor torsine A (eiwit van ongekende functie) 

 veel frequenter bij Ashkenazi joden 
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 niet neurodegeneratief maar berust mogelijk op functionele stoornis van synaptische 

transmissie in basale ganglia → geen afwijkingen op  

 beeldvorming (MRI)  

 anatomopathologisch onderzoek vd hersenen 

 behandeling 

 kinesitherapie: tegengaan van contracturen door abnormale houding 

 diepe hersenstimulatie vd GPI → dramatische verbetering mogelijk 

o dopa-responsieve dystonie 

 ontstaat door gebrekkige synthese van dopamine → vss oorzaken 

 meestal gevolg van genetische mutaties in gen voor GTP cyclohydrolase 1 (GCH1) 

 andere oorzaken ook mogelijk maar gemeenschappelijk kenmerk: mutatie in 

dopaminesynthese → w te weinig aangemaakt 

 symptomen 

 aandoening begint op kinderleeftijd met vnl dystonie vd benen en gang (kan later 

uitbreiden naar armen) 

 tekenen van parkinsonisme 

 ziekte reageert buitengewoon goed op lage dosissen levodopa 

 om diagnose niet te missen: bij iedere pt met dystonie sinds jonge leeftijd is 

proeftherapie met levodopa nodig 

 chronische behandeling met levodopa veroorzaakt op lange termijn GEEN 

motorische complicaties (itt gebruik bij PD) 

 niet-neurodegeneratieve ziekte! 

 dragers van mutatie in GCH1 mogelijk toch verhoogd risico op ontwikkeling PD op 

latere leeftijd 

 

Dystonie vanaf volwassen leeftijd 

 itt dystonieën van kinderleeftijd die relatief zeldzaam zijn (uitz: dystonie tgv cerebral palsy): 

geïsoleerde dystonie met begin op volwassen leeftijd frequent 

 blijven in regel focaal 

 meestal blijven deze dystonieën chronisch probleem maar soms spontane verbetering 

 doorgaans: dystonie idiopathisch 

o MR hersenen negatief 

o wsl probleem in synaptische communicatie in bepaade delen basale ganglia 

 onderscheid tss 

o cervicale dystonie = spasmodische torticollis: onvrijwillige scheefstand vh hoofd 

 frequent 

 meestal laterale rotatie gepaard met laterale flexie 

 initieel meestal intermittent → later meer gefixeerd 

 geassocieerd 

 vaak nekpijn 

 soms onregelmatige hoofdtremor: dystone tremor 

 vaak kan pt stand corrigeren door ‘sensory trick’ (geste antagoniste)  

 vb. hoofd draait voortudrend naar links → correctie door R kaak zacht aan te raken 

(paradox) 

o blefarospasmen: overactiviteit m. orbicularis oculi 

 begint met overdreven oogknipperen → evolueert vaak naar langdurige episoden 

(seconden – minuten) krampachtige oogsluiting → functioneel blind 

 w oa uitgelokt door fel licht 

o oromandibulaire dystonie: dystone bewegingen vd mond, onderkaak en tong 

 w erger bij vrijillige actie → dus kunnen erg hinderlijk zijn bij eten en spreken 

 typisch voor dystonie: steeds zelfde patroon 

 ‘syndroom van Meige’ (craniale dystonie, ‘breugelsyndroom’) = combinatie van 

blefarospasmen en oromandibulaire dystonie 

o taakspecifieke dystonie = focaal, enkel tijdens gespecialiseerde motorische activiteiten 

 meest frequente vorm: schrijverskramp 
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 na enkele seconden schrijven: verkrampte, pijnlijke abnormale houding vd pols, 

hand en vingers → verder schrijven onmogelijk 

 andere activiteiten met zelfde hand vormen geen probleem 

 andere vormen mogelijk vb. musician’s dystonia (bij pianospelen) 

 behandeling van focale dystonieën is moeilijk 

o meestal probeert men bepaalde medicijnen 

 anticholinergica (vb. trihexyfenidyl)  

 nadeel: cognitieve nevenwerkingen igv > 60 jaar 

 of tetrabazine 

o lokale infiltratie van botulinetoxine in dystone spieren is vaak meest effectief 

 botulinetoxine heeft 2 ketens 

 zware keten: nodig om lichte keten binnen te krijgen in presynaptische uiteinde 

 lichte keten (komt vrij in cytoplasma) is protease: knipt SNAP proteïne → vesikel 

komt niet meer los 

 SNAP proteïne is nodig om synaptisch vesikel vast te zetten aan oppervlak vd 

spiercel 

 gevolg: geen exocytose v ACh-bevattende vesikels → slappe verlamming 

 zo titreren dat spier nog functioneel is maar dystonie verdwijnt 

 1e lijn bij blefarospasme en cervicale dystonie 

 

Tics 

 komen relatief vaak voor bij kinderen  

o verdwijnen meestal spontaan na enkele maanden: ‘transient tic disorder of childhood’ 

o indien tics chronisch blijven bestaan: kan gaan om syndroom van Tourette 

 syndroom vna Tourette 

o eigenschappen tics 

 voorwaarde: combinatie van (moeten niet op zelfde moment) 

 multipele motorische tics 

 minstens 1 fonische (vocale) tic 

 betekenisloos vb. schrapende, snuivende, … geluiden 

 hele woorden en zinnen (zelden coprolalie = obsceniteiten) 

 tics duren minstens 1 jaar 

 anatomische locatie, aard, frequentie en ernst vd tics veranderen in loop der jaren 

o ernst vd symptomen varieert sterk tss pt’en: van zeer licht tot zeer hinderlijk 

o leeftijd 

 tics beginnen < 18 jaar 

 meestal < 11 jaar 

 gemiddelde leeftijd van begin: 6 jaar 

 persistentie 

 bij 50% vd pt’en verdwijnen tics spontaan tegen leeftijd 18 jaar  

 bij andere helft duren tics tot in volwassen leven 

o vaak geassocieerde psychiatrische problematiek  

 vb. ADHD, OCS of depressie 

 niet vereist voor diagnose 

o redelijk frequent: prevalentie ~1% onder schoolgaande kinderen 

o etiologie: wsl genetische aandoening (oorzakelijke genen niet gekend) 

o pathogenese is onduidelijk 

 in ieder geval niet neurodegeneratief → normale MRI 

 alle technische onderzoeken zijn normaal 

o behandeling is specialistisch 

 igv lichte symptomen: geen behandeling nodig → pt en familie/omgeving uitleg geven 

 voor storende tics  

 medicamenteuze behandelingen: oa tetrabenazine 

 minstens even belangrijk: behandeling evt psychiatrische comorbiditeit 
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Restless legs syndroom 

 zeer frequente aandoening: prevalentie 3 – 10%! 

 gekenmerkt door moeilijk te beschrijven, zeer onaangenaam gevoel diep in onderbenen 

(kuiten) tijdens langdurig ontspannen zitten of liggen 

o gevoel gaat gepaard met drang om rond te lopen en verdwijnt door rond te lopen 

o diurn patroon: vnl ’s avonds en ’s nachts klachten  

 kan nachtrust erg verstoren 

 ’s ochtends stilzitten gaat beter dan ‘s avonds 

 verloop 

o begint meestal op middelbare of bejaarde leeftijd  

o meestal traag progressief 

o frequent tijdens zwangerschap 

 meeste pt’en met restless legs syndroom vertonen tijdens slaap ook ‘periodic limb 

movements of sleep’ 

o korte (1 – 2 sec) bewegingen van 1 of beide benen 

 dorsiflexie vd grote teen en voet  

 en flexie van knie en heup 

o komen ong om 20 seconden terug 

o pt zelf merkt hier meestal niks van maar kan zeer hinderlijk zijn voor bedpartner 

 klachten beantwoorden goed aan dopaminerge medicatie 

o in bijzonder goede respons aan dopamine-agonisten 

o daarom: vermoeden dat oorsprong zit in dysfunctie vd basale ganglia (nooit bewezen) 

 gelijkaardige klachten kunnen ook secundair zijn 

o secundair aan 

 tekort aan ferritine 

 polyneuropathie 

 chronische nierinsufficiëntie 

o dan moet men onderliggende oorzaak proberen behandelen 

 

Extrapiramidale neveneffecten van neuroleptica 

 

Inleiding 

 neuroleptica zijn farmaca die dopaminereceptoren blokkeren 

o typische neuroleptica (haloperidol, pimozide, sulpiride, risperidone, …) 

 veel affiniteit voor D2-subtype van dopaminereceptor 

 enkel deze induceren vaak extrapiramidale neveneffecten 

o atypische neuroleptica (vnl clozapine en quetiapine) 

 veel minder affiniteit voor D2-receptor 

 blokkeren wel bepaalde serotonine-receptoren 

 w vnl gebruikt voor behandeling psychosen vb. schizofrenie 

o ten onrechte ook soms voorgeschreven voor behandeling minder specifieke klachten vb. 

nervositas, slecht slapen, … 

 veel gebruikt anti-emeticum metoclopramide (Primperan®, domperidone): verwant met 

typische neuroleptica 

 

Acute dystonie 

 ontstaat kort na start behandeling met typische neuroleptica (en metoclopramide) 

o gewoonlijk binnen 5 dagen, meestal binnen 48 uur 

o kan al na 1 – 2 pillen 

 treft vnl axiale spieren (craniale regio) 

o tonische deviaties vd ogen (oculogyre crisissen) 

o dystonie van gezicht, tong, kaken, nek en romp 

 vnl bij 

o jonge personen < 30 jaar 

o mannen > vrouwen 
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 dystonie verdwijnt  

o snel na toediening IV anticholinergica 

o na stopzetten vd neuroleptica (kan dan nog even aanhouden) 

 

Neuroleptisch parkinsonisme 

 parkinsonisme is dosisgebonden neveneffect van typische neuroleptica 

 kan klinisch PD zeer goed nabootsen → moeilijke DD 

o vroeger stopte men GM om te kijken of parkinsonisme verdwijnt maar duurt lang 

o nu: CIT-SPECT → geen afwijkingen bij neuroleptisch parkinsonisme 

 na stoppen neuroleptica: parkinsonisme verdwijnt 

o maar kan vrij veel tijd in beslag nemen: maanden – jaren 

 

Maligne neuroleptisch syndroom 

 acute, levensbedreigende reactie op gebruik van neuroleptica 

 zowel typische als atypische neuroleptica 

 tijdstip optreden 

o doet zich vnl voor in eerste weken na starten 

o maar kan gelijk wanneer tijdens chronische behandeling optreden 

 kenmerkt zich door klinische triade 

o autonome ontregeling: hyperthermie, tachycardie, onstabiele bloeddruk en overdreven 

zweten 

o rigiditeit met oplopen spierenzymen (creatinekinase) in bloed 

 ↑ tonus spieren → schade spiervezels → ↑ CK 

o veranderingen vd mentale toestand: agitatie, verwardheid 

 behandeling = specialistisch maar vnl 

o stoppen van neurolepticum (belangrijkste!) 

o toediening van medicatie: oa dopamine-agonisten 

o supportieve maatregelen op intensieve afdeling: afkoelen, bloeddruk stabiliseren, … 

 opmerking: gelijkaardig syndroom kan zich voordoen als bij PD-pt alle dopaminerge 

medicatie ineens gestopt w! 

 

Tardieve dyskinesieën (TD) 

 zeer stereotiepe, repetitieve bewegingen van  

o vnl tong, mond en wangen: orobuccolinguale dyskinesiën 

 bewegingen in mondregio stoppen tijdens eten en praten → veroorzaken in regel geen 

functionele hinder 

 maar vanuit sociaal oogpunt: buitengewoon vervelend 

o in mindere mate romp 

o en nog mindere mate: ledematen 

 treden op na  

o meestal langdurige behandeling met typische neuroleptica 

o kunnen uitgelokt w door plots stoppen typische neuroleptica na chronische toediening 

 kunnen tot 6 maanden na stoppen vd neuroleptica beginnen 

 ook tardieve dystonie (vb. tardieve cervicale dystonie) komt voor 

o dyskinesie vs dystonie: tardieve dyskinesie is sneller, stopt bij activiteit spieren, 

complexere bewegingen 

 belangrijke risicofactoren voor ontwikkelen tardieve dyskinesieën 

o duur vd behandeling: langer = meer kans 

o dosis vh neurolepticum 

o leeftijd vd pt: ouder = meer kans 

o vrouwelijk geslacht 

 behandeling is moeilijk 

o opdrijven vd neuroleptica is geen optie!: TD verdwijnen tijdelijk wanneer dosis w 

opgedreven maar komen dan later in verhevigde vorm terug 

o typische neuroleptica best traag afgebouwd  
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 indien nodig vervangen door atypische 

 soms verdwijnen TD na afbouwen vd neuroleptica spijtig genoeg vaak permanent 

o soms goed effect van  

 tetrabenazine  

 infiltratie van botulinetoxine 

o indien TD ontstaan na te bruusk stoppen neurolepticum: neurolepticum herstarten en 

vervolgens veel langzamer afbouwen 

 vaak is behandeling onsuccesvol! → belang van preventie 

o pt’en nooit chronisch met typische neuroleptica behandelen zonder goede reden 

o neuroleptica nooit plots stoppen na chronische behandeling 

 progressief afbouwen 

 uitzondering: maligne neuroleptisch syndroom 

 

Psychogene bewegingsstoornissen 

 soms ontstaat bewegingsstoornis niet door organische pathologie maar tgv psychische 

mechanismen: simulatie of conversie 

o ook andere psychogene fenomenen bestaan vb. pseudo-epilepsie, psychogene 

verlammingen, … 

o psychogene verschijnselen en organische afwijkingen kunnen voorkomen bij zelfde pt 

 diagnose psychogene bewegingsstoornis kan gesteld w na grondige observatie door ervaren 

neuroloog → voorwaarden diagnose 

o bewegingsstoornis past door bizarre kenmerken of tijdsverloop bij geen enkele 

neurologische diagnose  

o alle mogelijke organische verklaringen uitgesloten  

 diagnose van psychogeniciteit mag uiteraard niet lichtvaardig gesteld w → indien zeker van 

diagnose 

o diagnose moet aan pt uitgelegd w met nodige tact  

o behandeling is complex → nauwe samenwerking met psychiater en kinesitherapeut 

 geen concreet stappenplan beschikbaar 

 hoe langer het bestaat, hoe moeilijker te behandelen 
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Bewegingsstoornissen: aandoeningen vh cerebellum 

 

Belangrijkste oorzaken 

 ischemisch: CVA 

 tumoren vh cerebellum 

 congenitale misvormingen vd schedelbasis 

o vb. Chiari-malformatie 

 inflammatoire oorzaken 

o MS 

o in aansluiting met Varicella Zoster Virus infectie (waterpokken) 

 post-infectieus: wsl immunologisch gemedieerd door antistoffen tegen virus die 

kruisreageren met cerebellum 

 goedaardig: herstelt binnen aantal weken 

o paraneoplastisch 

 wsl door vorming antistoffen tegen tumorantigenen 

 kruisreageren met antigenen op cerebellaire neuronen  

 sommige paraneoplastische antistoffen (vb. anti-Yo): opspoorbaar in serum 

 subacuut verloop: weken – maanden 

 bereikt na aantal weken plateau met meestal ernstige aantasting 

 paraneoplastische cerebellaire degeneratie komt vnl voor bij gynaecologische maligne 

tumoren (vb. ovariumCa) 

 minder goede prognose 

 intoxicaties 

o acute alcoholintoxicatie 

o cerebellaire degeneratie door chornisch alcoholisme 

 tast vnl cerebellaire vermis aan → vnl axiale ataxie 

 irreversibel 

o lithium (ataxie = neveneffect) 

o te hoge dosis bepaalde anti-epileptica (ataxie) vb. fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital 

o … 

 deficiënties 

o tekort aan vitamine E 

o tekort aan vitamine B1 

 oorzaken 

 komt vnl voor bij chronisch alcoholisme: afname B1 reserves want 

 calorie-intake gebeurt vnl ovv alcoholische drank 

 metabolisme vnl hierlangs 

 ook bij andere vormen malnutritie (vb. door hyperemesis) 

 kan uitgelokt worden door verhoogd verbruik van B1 (toediening glucose-infusen 

bij pt’en met reeds lage B1 reserve) 

 manifesteert zich acuut door Wernicke-encefalopathie 

 triade 

 oogbewegingsstoornissen: oftalmoplegie, nystagmus 

 ataxie 

 mentale veranderingen: agitatie, verwardheid, geheugenstoornissen 

 maar 1/3 pt’en vertoont volledige triade 

 start niet chronisch maar heel acuut! 

 dus wsl is er kritische drempel waaronder B1 reserves niet mogen zakken → 

plots groot probleem 

 behandeling: zo snel mogelijk IV of IM vitamine B1 

 bij te late toediening ontstaan onomkeerbare letsels 

 altijd doen igv één vd 3 symptomen al kan het andere oorzaak nog hebben 

 Korsakoff-syndroom: amnestisch syndroom tgv vit B1-deficiëntie 

 geheugenstoornis die persisteert waarbij pt geen nieuwe informatie meer kan 

opslaan = anterograde amnesie 
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 pt confabuleert om gaten op te vullen: verhalen verzinnen 

 enorm invaliderend 

 kan ook ontstaan door B1-deficiëntie zonder voorafgaande acute Wernicke-

encefalopathie 

 metabole afwijkingen vb. hypothyroïdie 

 neurodegeneratieve aandoeningen 

o sporadische degeneratieve ataxieën 

 idiopathische late-onset cerebellaire ataxie 

 sporadische, geïsoleerde cerebellaire degeneratie op oudere leeftijd 

 geen aanwijsbare oorzaak 

 multipele systeematrofie (MSA-C) 

 typisch: ook zware autonome dysfunctie (bovenop ataxie) 

 niet-genetisch bepaald 

o erfelijke degeneratieve ataxieën 

 autosomaal recessief: ataxie van Friedreich 

 meest voorkomende erfelijke ataxie 

 begint doorgaans voor leeftijd 25 jaar (meestal kinder- of tienerleeftijd) 

 veroorzaakt door expansie van GAA trinucleotide repeat in eerste intron vh gen 

voor eiwit frataxine 

 door expansie: transcriptie vh gen bemoeilijkt → ontstaan van tekort aan eiwit = 

‘loss of function’ mutatie 

 frataxine = mitochondriaal eiwit gecodeerd door nucleair genoom (functie 

ongekend, mss iets in ijzermetabolisme) 

 pt’en hebben zowel neurologische als niet-neurologische symptomen 

 neurologische symptomen w vnl veroorzaakt door degeneratie banen 

 spinocerebellaire banen → cerebellaire ataxie 

 achterstrengbanen → diepe gevoelsstoornissen en sensorische ataxie 

 piramidale banen → teken van Babinski 

 dorsale wortels → areflexie: vnl id benen 

 opmerkingen 

 in feite is ruggenmerg veel meer aangetast dan cerebellum 

 één vd weinige ziekten met combinatie van teken van Babinski + afwezige 

reflexen 

 niet-neurologische afwijkingen 

 scoliose 

 holvoeten 

 cardiale aantasting 

 diabetes mellitus 

 geen specifieke behandeling: kiné w aangeraden 

 mediane leeftijd bij overlijden: 35 jaar 

 autosomaal dominant: spinocerebellaire ataxieën (SCA’s) 

 groep van 30-tal ziekten (SCA1, SCA2, SCA3, …)  

 begin: volwassen leeftijd  

 veroorzaken vnl progressieve cerebellaire ataxie  

 cerebellum meer aangetast dan ruggenmerg 

 aantal vd SCA’s w veroorzaakt door expansies van CAG-repeats in coderende delen 

van genen 

 behoren tot ‘polyglutamineziekten’ (zoals HD) 

 geen specifieke behandeling 

 aandoeningen tgv mutaties in mitochondriaal DNA 

 veroorzaken vaak oa cerebellaire degeneratie 
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Epilepsie 

 

Terminologie 

 epilepsie-aanval (E: seizure) = klinische uiting van excessieve (↑ frequentie AP) en 

overdreven synchrone neuronale ontladingen in cerebrale cortex 

 acuut symptomatische epileptische aanvallen (gelegenheidsaanvallen): epilepsie-aanvallen 

uitgelokt door acuut cerebraal insult 

o vb. acute ischemie, infectieuze encefalitis, metabole ontregeling, intoxicatie, … 

o soms uitgelokt door factoren die volledig corrigeerbaar of vermijdbaar zijn 

 vb. hypoglycemie 

 na opheffen vd uitlokkende factor: geen epilepsie-aanvallen meer 

o gevoeligheid om in provocerende omstandigheden epilepsie-aanval te krijgen (‘drempel’ 

voor gelegenheidsaanvallen): verschilt sterk van individu tot individu 

o DUS iedereen kan epilepsie-aanval hebben zonder dat men epilepsie heeft! 

 epilepsie = recurrente epilepsie-aanvallen zonder uitlokkende omstandigheden (obv 

chronisch onderliggend proces) 

o DUS pas epilepsie na minstens 2 niet-geprovoceerde epilepsie-aanvallen 

o niet één ziekte maar klinisch fenomeen dat door tal van vss oorzaken kan ontstaan 

 

Voorkomen 

 ong 5% vd bevolking maakt in loop vh leven minstens 1 epilepsie-aanval door 

 kans op epilepsie-aanval is hoogste 

o in kindertijd 

o op bejaarde leeftijd 

 ong 0,5% vd bevolking lijdt aan epilepsie 

o bij ~70% vd epilepsiept’en geraakt epilepsie goed onder controle met medicatie 

 bij deel vd pt’en kunnen anti-epileptica zelfs na tijd definitief terug gestopt w 

o ong 20 – 30% vd pt’en blijven aanvallen doormaken ondanks therapeutische pogingen 

met multipele optimaal gedoseerde anti-epileptica (‘medisch refractaire epilepsie’) 

 

Soorten epilepsie-aanvallen 

 

Veralgemeende epilepsie-aanvallen  

= epileptische activiteit komt veralgemeend voor over cortex vd beide cerebrale hemisferen → 

altijd bewustzijnsvermindering of volledig bewustzijnsverlies 

 

Vss types 

 tonico-clonische aanval 

o bekendste soort epilepsie-aanval (vroegere naam: grand mal aanval) 

o verloop 

 pt verliest plots bewustzijn (meestal met val) 

 tonische fase: tonische contractie alle spieren  

 gedurende 10 – 20 seconden 

 tonische contractie expiratoire spieren en larynxspieren veroorzaakt soms schreeuw 

bij begin aanval 

 clonische fase: veralgemeende ritmische clonieën (spierschokken) 

 duurt meestal 30 – 60 seconden 

 intervallen tss cloniën w naar einde toe langer 

o tijdens aanval 

 ademhaling onmogelijk → gelaatskleur w blauw (cyanose) 

 slikken is verstoord → speeksel stapelt op in mond 

 contracties vd kaaksperen: vaak tongbeet  

 typisch lateraal op tong! 

o na aanval 

 postictale fase van 5 – 15 minuten 
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 pt aanvankelijk onresponsief → trage normalisatie bewustzijn → pt tijdelijk nog 

verward (postictale verwardheid) 

 igv voorafbestaande hersenbeschadiging: postictale bewustzijnsvermindering kan 

veel langer aanslapen (tot uren na aanval) 

 dit is argument voor tonico-clonische aanval! 

 als pt na aanval terug begint te ademen: ademhaling vaak eerst nog stridoreus 

 door gedeeltelijke obstructie vd luchtweg door speeksel 

 vorming schuim op mond 

 onmiddellijk na aanval: vaak urineverlies, zelden verlies van ontlasting 

 pt kan nog urenlang last hebben van hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid 

o na normalisatie bewustzijn: amnesie voor wat tijdens aanval gebeurd is 

 tonische aanval 

 clonische aanval 

 absence-aanval 

o absence = aanval waarbij bewustzijn en activiteiten abrupt en kortdurend onderbroken w 

 gewoonlijk < 10 seconden 

 pt staart plots voor zich uit 

 geen tonusverlies dus ook geen val 

 tijdens aanval soms subtiele motorische fenomenen vb. discreet knipperen met ogen 

o na aanval: bewustzijn keert onmiddellijk volledig terug 

 geen postictale verwardheid 

 volledige amnesie voor gebeuren 

 pt herneemt activiteit alsof er niets gebeurd is 

 pt beseft zelfs niet dat er iets abnormaals voorgevallen is 

o absence-aanvallen kunnen tot 100x per dag voorkomen 

o EEG: veralgemeende piek-golfcomplexen met frequentie 3 Hz 

 beginnen typisch over alle afleidingen op zelfde moment 

 ontstaan plots en na aantal seconden al voorbij 

 atone aanval 

o kenmerk: plots verlies posturale tonus gedurende 1 – 2 seconden  

 pt valt slap neer 

 bewustzijn is kortdurend verminderd 

 geen postictale verwardheid 

o risico op craniale en cervicale trauma’s tgv atone valpartijen is héél groot 

 preventief dragen helm is voor veel vd pt’en noodzaak 

 myoclone aanval = één of meer plotse, zeer kortdurende spierschokken tgv corticale 

ontladingen 

o zonder valpartij 

o duur meestal zo kort dat er geen duidelijke bewustzijnsvermindering w opgemerkt 

o opmerking: niet alle myoclonieën of spierschokken zijn van epileptische origine 

 overige origines 

 subcorticaal 

 hersenstam of ruggenmerg 

 zelfs perifeer 

 voorbeelden van niet-epileptische myoclonieën 

 hik = myoclonie vh diafragma 

 ‘hynic jerks’ = plotse spierschok bij in slaap vallen 

 hemifaciale spasmen 

 

Focale (partiële) epilepsie-aanvallen 

= epileptische activiteit beperkt tot cortex (of deel vd cortex) van één hemisfeer 

 

Enkelvoudig partiële aanval 

 bewustzijn blijft perfect bewaard 

 naargelang lokalisatie vd epileptische focus: vss klinische verschijnselen 
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o motorische fenomenen: focus in motorische cortex → contralaterale clonieën 

 vaak doen clonieën zich voor in lichaamsdeel met relatief grote representatie in 

motorische homunculus (hand, aangezicht, tong) 

 kan soms migreren 

 tijdens aanval blijven clonieën soms beperkt tot lichaamsdeel waar ze begonnen 

 soms verspreidt epileptische activiteit zich op seconden – minuten over 

aangrenzende delen vd homunculus  

 clonieën migreren in loop vd aanval vb. duim → gelaat 

 dergelijke uitbreiding w ‘Jacksonian march’ genoemd 

 na afloop vd enkelvoudige partiële motorische aanval: betrokken lichaamsdeel kan 

tijdelijk paretisch blijven 

 minuten – uren 

 ‘Toddse parese’ 

o sensorische fenomenen 

 paresthesieën  

 bij focus in primaire sensorische cortex 

 soms met ‘march’ over sensorische homunculus 

 visuele hallucinaties  

 vb. lichtflitsen, kleuren 

 bij focus in occipitale cortex 

 auditieve hallucinaties: bij focus in temporale kwab 

 smaakhallucinatie: bij focus in insulaire cortex 

 reukhallucinaties: focus in uncus of amygdala 

 vreemd gevoel dat opstijgt vanuit buik (‘rising epigastric sensation’): bij focus in 

temporale kwab 

o autonome fenomenen 

 treden vnl op bij foci in temporale of frontale kwab 

 vb. flushing, zweten, pilo-erectie, … 

o psychische fenomenen 

 ook vnl bij foci in temporale of frontale kwab 

 vb. gevoelens van déjà vu, jamais vu, derealisatie, angst, … 

 ‘aura’ = inwendige (voor omgeving niet zichtbare) sensatie als uiting van enkelvoudig 

partiële aanval 

o is oude term 

o vb. rising epigastric sensation, déjà vu, … 

 

Complex partiële aanval 

 dan treedt wel bewustzijnsvermindering op 

o zou je aanvankelijk niet verwachten gezien slechts 1 hemisfeer betrokken is 

o komt tgv netwerkbeïnvloeding in contralaterale hemisfeer 

 complex partiële aanvallen met focus in temporale kwab (60% vd gevallen) 

o kenmerken 

 plotse bewustzijnsvermindering, pt onderbreekt activiteiten, staart en reageert niet 

meer 

 posturale tonus blijft bewaard → geen val 

 vaak automatismen: onvrijwillige, routineuze (niet-doelgerichte) handelingen vb. 

smakken, over neus wrijven, aan kleren plukken, … 

o na aanval: meestal  

 postictale verwardheid  

 amnesie 

o kunnen oppervlakkig lijken op absence-aanvallen maar aantal verschillen 

 duur 

 kort (< 10 sec) bij absence 

 langer (minuten) bij complex partiële temporale kwab aanvallen 

 automatismen 
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 niet bij absences 

 wel bij complex partiële aanvallen 

 postictale verwardheid 

 niet bij absences 

 wel bij complex partiële temporale kwab aanvallen 

 frequentie: vaak hoger bij absences 

 EEG 

 veralgemeende 3 Hz piek-golfcomplexen bij absences 

 focale afwijkingen bij complex partiële aanvallen 

 complex partiële aanvallen met focus in frontale kwab (30% vd gevallen) 

o plotse bewustzijnsvermindering 

 vaak kortdurend: < 30 seconden 

 hypermotore automatismen vb. hevige, niet ritmische, stampende of ‘fietsende’ 

bewegingen vd beide benen 

 soms versie van hoofd of ogen: naar één kant (~frontal eye fields) 

 geen postictale verwardheid 

o zien er vaak bizar uit → w soms verkeerdelijk als psychogene aanvallen bestempeld 

 

Overgangen tss aanvallen 

 enkelvoudige partiële aanvallen kunnen overgaan in complex partiële aanvallen 

o vb. complex partiële temporale kwab aanval vaak onmiddellijk voorafgaan door aura (vb. 

rising epigastric sensation) die in feite enkelvoudige partiële aanval is 

 zowel enkelvoudig als complex partiële aanvallen kunnen overgaan in veralgemeende tonico-

clonische aanval 

o sprake van secundair veralgemeende tonico-clonische aanval (itt primair veralgemeende 

tonico-clonische aanval die geen focaal begin heeft) 

o bij anamnese, hetero-anamnese en klinische observatie: belangrijk om aanwijzingen voor 

focaal begin vd veralgemeende tonicoclonische aanval op te merken 

 owv verschil in diagnostische en therapeutische aanpak tss primair en secundair 

 

Status epilepticus 

 sprake van als  

o epilepsie-aanval continu blijft aanhouden 

o epilepsie-aanvallen elkaar snel opvolgen 

 voor ieder aanvalstype is status epilepticus mogelijk vb.  

o absence status 

o enkelvoudige partiële motorische status: ‘epilepsia partialis continua’ 

o complexe partiële status 

o … 

 veralgemeende tonico-clonische status epilepticus 

o meest gevreesde vorm: medische urgentie! 

o enige controverse over minimale duur vereist om van status epilepticus te mogen spreken 

 10 minuten? 15 minuten? 30 minuten? 

 pragmatisch: diagnose veralgemeende tonico-clonische status best al stellen als 

 veralgemeende tonico-clonische aanval > 5 minuten blijft duren 

 of volgende tonico-clonische aanval al begint als bewustzijn na eerste aanval nog 

niet genormaliseerd is 

o levensbedreigende toestand owv optreden van 

 hypoxie 

 metabole ontregeling met oa lactaatacidose 

 autonome veranderingen: hyperthermie, massieve vrijzetting adrenaline en 

noradrenaline, … 

 cardiale aritmie, hartfalen 

 ontregeling vd bloeddruk 

 eerst sterke stijging 
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 bij aanhoudende status: uiteindelijk hypotensie door hartfalen 

 pulmonaire hypertensie, longoedeem 

 rabdomyolyse met acuut nierfalen 

 hersenbeschadiging 

o na 30 – 45 minuten ononderbroken veralgemeende tonico-clonische status epilepticus: 

clonieën nemen meestal spontaan af = niet-convulsieve veralgemeende status epilepticus 

 clonieën w stilaan subtieler vb. enkel nog discrete snelle oogbewegingen of lichte 

clonieën vd vingers 

 maar pt blijft wel comateus en veralgemeende epileptische cerebrale activiteit gaat 

onverminderd door 

 zeer gevaarlijke toestand want aanhoudende epileptische activiteit beschadigt 

hersenweefsel verder 

 EEG is essentieel om diagnose niet-convulsieve status te stellen 

 

Fysiopathologie 

 epileptische activiteit impliceert hyperexcitabiliteit van neuronen en hypersynchronisatie v 

neuronale activiteit 

 prikkelbaarheid of excitabiliteit van neuron (neiging van neuron om AP af te vuren) w 

bepaald door balans van exciterende en inhiberende factoren 

o neuronale eiwitten die excitabliteit bevorderen 

 voltagegevoelige Na+ kanalen: mediëren snelle depolarisatie tijdens AP 

 voltagegevoelige Ca2+ kanalen 

 influx Ca2+ door deze kanalen draagt bij tot depolarisatie 

 in presynaptisch zenuwuitinde: Ca2+ influx leidt tot vrijzetting neurotransmitters 

 ionotrope glutamaatreceptoren (subtypes NMDA-, AMPA- en kaïnaatreceptoren) 

 glutamaat is belangrijkste excitatorische NT in hersenen 

 ionotrope glumaatreceptoren zijn postsynaptische ionenkanalen 

 w geactiveerd door binding glutamaat → mediëren influx Na+ en soms Ca2+  

 hierdoor depolarisatie vd postsynaptische membraan: ontstaan van 

Excitatorische PostSynaptische Potentiaal (EPSP)  

 indien EPSP groot genoeg: dempel voor AP overschreden 

o neuronale eiwitten die neuron minder excitabel maken 

 voltagegevoelige K+ kaalen 

 mediëren repolarisatiefase vd AP 

 sterkere expressie en functie kanalen = membraanpotentieel w meer gestabiliseerd 

rond rustpotentiaal 

 GABA-receptoren 

 GABA is belangrijkste inhibitorische neurotransmitter in hersenen 

 GABAA-receptor is ionenkanaal dat geactiveerd w door binding GABA 

 activatie → Cl--influx → hyperpolarisatie: ontstaan Inhibitorische PostSynaptische 

Potentiaal (IPSP) 

 verstoring vd functie vd ionenkanalen kan ertoe leiden dat neuron hyperexcitabel w → 

afvuren bursts van AP 

o 3 harde klinische argumenten tonen belang vd ionenkanalen in ontstaan epilepsie-

aanvallen bij mens 
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 werkingsmechanisme bijna alle tot nu gekende anti-epileptica berust op beïnvloeding v 

deze ionenkanalen 

 vb. benzodiazepines en barbituraten zijn positieve allosterische mediatoren van 

GABAA-receptor, carbamazepine inhibeert voltagegevoelige Na+-kanalen, … 

 meeste anti-E hebben pleiotroop effect op vss ionenkanalen 

 mutaties in subunits van sommige vd ionenkanalen (vb. van voltagegevoelige Na+- of 

K+-kanalen) veroorzaken zeldzame monogenische vormen v familiale epilepsie 

 deze zeldzame vormen epilepsie behoren tot ‘channelopathieën’ 

 channelopathieën = genetische afwijkingen van ionenkanalen 

 leiden meestal tot paroxismale neurologische fenomenen (eigenaardig: dus 

aanvallen en niet continu) 

 sommige vormen epilepsie w veroorzaakt door aanmaak auto-antistoffen tegen 

ionenkanalen  

 vb. tegen NMDA-receptoren, AMPA-receptoren of voltagegevoelige K+-kanalen 

o epilepsie-aanval ontstaat pas als grote groep neuronen te frequente AP afvuurt op 

overdreven synchrone manier = hypersynchronisatie 

 ‘high frequency bursts’ van AP in 1 neuron is onvoldoende om epilepsie-aanval te 

induceren 

 uitbreiding vd focus van epileptische activiteit w vaak tegengehouden door 

inhibitorische neuronen rond focus 

 ‘surround inhibition’ 

 als deze faalt: meer en meer naburige neuronen gerecruteerd → epileptische 

activiteit breidt zich uit over cortex 

 voor meeste types primair veralgemeende epilepsie-aanvallen: niet goed begrepen 

hoe epileptische activiteit opeens simultaan kan beginnen in grote delen vd cortex vd 

beide hemisferen 

 bij ontstaan nieuw letsel id cortex (vb. hersentrauma, CVA)  

o in acute fase kunnen epilepsie-aanvallen optreden: ‘acuut symptomatische epilepsie-

aanvallen’ 

o maar eerste epilepsie-aanval kan zich ook pas maanden – jaren na initiële letsel voordoen 

 epileptogenese: reorganisatie vh hersenweefsel rond letsel → initieel normaal 

neuronaal netwerk w langzaam omgevormd tot chronisch hyperexcitabel netwerk 

 er bestaan nog geen medicijnen om epileptogenese te voorkomen 

 

Oorzaken 

 

Vuistregel 

 focale letsels veroorzaken focale aanvallen 

 oorzaken met effect op volledige hersenen veroorzaken primair veralgemeende tonico-

clonische aanvallen vb. metabole stoornis, intoxicatie, derving, … 

 

Oorzaken van acuut symptomatische epilepsie-aanvallen 

 acute ischemie of bloeding in cortex (CVA) 

o frequente oorzaak > 65 jaar 

 acute fase van hersentrauma 

 hersentumor 

 encefalitis 

 metabole stoornissen: hypoglycemie, hyperglycemie, hypoxie, uremie, hypocalcemie, 

hypomagnesemie, hyponatremie 

 intoxicaties 

o alcohol 

o amfetamines 

o cocaïne 

o … 

 plots stoppen (derving) na langdurig/overvloedig gebruik van 
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o alcohol: zeer frequent! 

o barbituraten 

o benzodiazepines 

 eclampsie 

 talrijke medicijnen verlagen drempel voor epilepsie-aanvallen vb. quinolones, neuroleptica, 

cyclosporine, tacrolimus, bepaalde opiaten, … 

 slaapdeprivatie: verlaagt drempel voor epilepsie-aanvallen 

 koortsstuipen = epilepsie-aanvallen tijdens infecties met koorts maar zonder infectie vh CZS 

o DD meningo-encefalitis → lumbaalpunctie doen! 

o voorkomen: tss 3 maanden – 5 jaar 

 vnl tss 18 – 24 maanden 

 ong 3 – 5% vd kinderen maakt één of meerdere koortsstuipen door 

o vaak familiegeschiedenis van koortsstuipen 

o doen zich vnl voor tijdens oplopen lichaamstemperatuur  

 dus vnl op eerste dag vd infectie 

 bij typische kinderinfecties: otitis media, luchtweginfectie, gastro-enteritis, … 

o onderscheid tss 

 enkelvoudige koortsstuipen: kortdurende, veralgemeende tonico-clonische aanvallen 

zonder focale kenmerken 

 maar 1 op 24 uur 

 geen verhoogd risico op latere ontwikkeling epilepsie 

 complexe koortsstuipen  

 duren > 15 minuten, recidiveren binnen 24 uur of vertonen focale kenmerken 

 wel verhoogd risico op latere ontwikkeling epilepsie 

o febriele status epilepticus is medische urgentie 

 kan leiden tot cerebrale beschadiging 

 moet behandeld w zoals andere vormen tonico-clonische status epilepticus 

 

Oorzaken van epilepsie 

 blijvende structurele cerebrale letsels na 

o vroeger CVA, cerebraal trauma, hersenabces, … 

 vaak is er lange latentie tss ontstaan letsel en ontstaan epilepsie: maanden – jaren 

 kans latere epilepsie na ernstig penetrerend cerebraal trauma is heel hoog: 40 – 50% 

o doorgemaakte hypoxisch-ischemische encefalopathie 

o … 

 cerebrale ontwikkelingsstoornissen 

 bepaalde neurodegeneratieve ziekten 

o vb. latere stadia van AD, juveniele HD, … 

 auto-immuun: vorming auto-antistoffen tegen ionenkanalen ikv limbische encefalitis 

 reflexepilepsie: aanvallen getriggerd door zeer specifieke stimuli 

o vb. licht dat flikkert met bepaalde frequentie 

 monogenische oorzaken: mutaties in genen voor ionenkanalen (channelopathieën) 

o veroorzaken vnl primaire veralgemeende epilepsie 

o soms ook focale epilepsie (eigenaardig) 

 idiopathisch: wsl meestal polygenische etiologie 

 

Enkele belangrijke epilepsiesyndromen 

 

Bij veel pt’en met epilepsie: typisch epilepsiesyndroom herkenbaar 

 is constellatie van epilepsiekenmerken die vaak samen voorkomen 

o aanvalstype 

o leeftijdskenmerken 

o prognose 

o respons op medicatie 

o … 
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 ieder epilepsiesyndroom kan diverse oorzaken hebben 

 

Epilepsiesyndromen met vnl primair veralgemeende aanvallen 

 syndroom van West 

o triade 

 infantiele spasmen = salaamkrampen 

 epileptische spasmen van vnl axiale spieren (romp, nek) met plotse flexie en/of 

extensie gedurende enkele seconden 

 soms hoge frequentie: tot 100’en keren per dag 

 vertraagde ontwikkeling: psychomotore retardatie 

 vaak al merkbaar voor ontstaan vd infantiele spasmen 

 karakteristiek sterk gestoord EEG-patroon: hypsaritmie 

 zijn allemaal chaotische golven waarin je heel moeilijk patroon kan herkennen 

o begint altijd voor leeftijd van 1 jaar (meestal tss 4 – 8 maand) 

o oorzaken zijn heel divers  

 meestal ernstige vorm van hersenbeschadiging 

 perinatale hypoxisch-ischemische encefalopathie 

 cerebrale ontwikkelingsstoornissen 

 neurometabole ziekten 

 CVA 

 cerebraal trauma 

 … 

 ong 30% is idiopathisch 

o syndroom kan beschouwd w als respons zeer jonge hersenen op ernstige beschadiging 

o prognose 

 eerder slecht: vaak blijvende leermoeilijkheden of epilepsie 

 idiopathische vorm: betere prognose 

 Lennox-Gastaut syndroom 

o triade 

 combinatie vss primair gegeneraliseerde epilepsie-aanvalstypes 

 oa tonico-clonische aanvallen, atypische absences (trager optredende 

piekgolfcomplexen) en atone aanvallen 

 aanvallen komen zeer frequent voor → veel kans op status epilepticus 

 mentale retardatie 

 op EEG: oa trage (1 – 2,5 Hz) piekgolfcomplexen 

o begint tss 1 – 8 jaar 

o oorzaken zeer heterogeen  

 meestal ernstige hersenbeschadiging (~West) 

 ong 30% is idiopathisch 

o prognose 

 met volwassen w verbeteren epilepsie-aanvallen vaak wat 

 al bij al is prognose slecht: blijvende mentale retardatie en epilepsie 

 opname in instelling vaak noodzakelijk 

 absence epilepsie vh kind 

o gekenmerkt door absence-aanvallen 

 tot honderd per dag 

 duurt soms tijd voordat juiste diagnose gesteld w want probleem initieel soms 

verkeerdelijk als verstrooidheid of leermoeilijkheden geduid 

o kinderen tss 4 – 12 jaar (vnl 7 – 8 jaar) 

o oorzaak: wsl genetisch 

 meestal polygenisch 

 zelden monogenisch 

o MRI is normaal 

o behandeling 

 absence-aanvallen reageren best op valproaat of ethosuximide 
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 aanvallen verdwijnen vanzelf na puberteit 

 dus wél goede prognose 

 maar tot na puberteit moet je dus behandelen 

 juveniele myoclonusepilepsie (JME) 

o w gekenmerkt door 

 bilaterale myoclonieën 

 vnl ’s ochtends na ontwaken 

 komen bij alle pt’en met dit syndroom voor: definiërend kenmerk! 

 veralgemeende tonico-clonische aanvallen: bij 90% vd pt’en 

 absence-aanvallen: bij 30% vd pt’en 

o begint tss 10 – 20 jaar 

o komt veel voor: ~5% vd pt’en met epilepsie 

o oorzaak: wsl meestal polygenisch 

o MRI is normaal 

o epilepsie-aanvallen reageren goed op anti-E (valproaat) maar best levenslang verder 

genomen (anders herval) 

 

Epilepsiesyndromen met focale aanvallen 

 oorzaken 

o w meestal veroorzaakt door structurele letsels 

o ook zeldzame mutaties in genen voor ionenkanalen bekend die focale epilepsiesyndromen 

kunnen veroorzaken 

 temporale kwab epilepsie 

o epileptische focus in temporale kwab → vnl 

 enkelvoudige partiële aanvallen met rising epigastric sensation, autonome en 

psychische sensaties, … 

 complex partiële aanvallen 

 soms secundair veralgemeende tonico-clonische aanvallen 

o om even welk structureel letsel in temporale kwab kan focale epilepsie veroorzaken 

 meest frequent: hippocampale sclerose (= mesiale temporale sclerose) 

 verlies van specifieke neuronale populaties in hippocampus met gliose 

 oorzaak onduidelijk 

 ong 1/3 hebben voorgeschiedenis van complexe koortsstuipen maar aard vd 

associatie (wat is causaal?) is controversieel 

 klinisch 

 temporale kwab epilepsie: begin op kinderleeftijd of jongvolwassen leeftijd 

 pt’en met hippocampale sclerose hebben vaak ook geheugenklachten 

 ook tss aanvallen 

 diagnose: grotendeels gebaseerd op MRI 

 hippocampus en temporale kwab atrofisch → vergroting vd temporale hoorn vd 

laterale ventrikel 

 hippocampale regio: hyperintens op T2 

 behandeling temporale kwab epilepsie tgv hippocampale sclerose 

 vaak medisch refractair  

 uitstekende indicatie voor epilepsiechirurgie 

 als temporale kwab epilepsie op latere leeftijd ontstaat: steeds denken aan limbische 

encefalitis = auto-immune oorzaak 

 klinisch: subacuut (weken – maanden) ontstaan van  

 temporale kwab aanvallen 

 geheugenstoornissen  

 psychiatrische stoornissen 

 geassocieerd met vss auto-antistoffen gericht tegen 

 bepaalde ionenkanalen: voltagegevoelige K+-kanalen, NMDA-receptoren, AMPA-

receptoren, … 

 intracellulaire antigenen (oa anti-Hu) 
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 wsl gewoon geassocieerd met encefalitis, dus niet oorzaak vd problemen 

 vaak (maar niet altijd) paraneoplastisch 

 typische afwijkingen op MRI 

 signaalveranderingen (toename) hippocampale regio's: vaak bilateraal 

 vaak opvallender dan hippocampale sclerose 

 behandeling 

 anti-epileptica 

 verwijdering evt tumor 

 immunosuppressieve therapie (corticoïden, plasmaferese, IVIG, …) kan nuttig 

zijn: vnl bij limbische encefalitis met antistoffen tegen ionenkanalen 

 frontale kwab epilepsie 

o epileptische focus in frontale kwab: vnl 

 enkelvoudige partiële aanvallen: met autonome en psychische sensaties, … 

 complex partiële aanvallen 

 zeer vaak secundair veralgemeende tonico-clonische aanvallen 

 vaak ook status epilepticus 

o typisch: frontale epilepsie aanvallen treden vaak ’s nachts tijdens slaap op 

o allerlei structurele letsels in frontale kwab kunnen oorzaak zijn 

 

Diagnose 

 

Anamnese en klinisch neurologisch onderzoek 

 epilepsie is vnl klinische diagnose! 

 goede anamnese 

o helpt om epilepsie-aanvallen te onderscheiden van andere paroxismale fenomenen 

o bij eerste aanval: belangrijk om te vragen naar 

 evt uitlokkende factoren voor aanval: slaapgebrek, alcohol, … 

 voorgeschiedenis van koortsstuipen, schedeltrauma, meningitis, … (want kunnen 

litteken achtergelaten hebben) 

 familiegeschiedenis van epilepsie 

 bij veralgemeende aanvallen: zoeken naar anamnetische aanwijzingen voor focaal 

begin (vb. aura’s, opstijgend gevoel uit maagstreek, déjà-vu, …) 

 … 

o hetero-anamnese van ooggetuige is cruciaal! 

 zeker igv aanvallen met bewustzijnsdaling 

 vb. weten of er clonieën zijn 

 actief zoeken naar getuigen! 

 klinisch onderzoek na eerste aanval: zoeken naar 

o tongbeetletsel 

o focale neurologische afwijkingen  

 vb. hemibeeld, fatisch probleem, … → wsl focaal probleem 

o aanwijzingen voor onderliggende oorzaak: meningisme, tekenen van derving, … 

 nerveus, veel zweten, bibberen, geëxciteerd = argument voor alcoholderving 

 koorts, nekstijfheid, … → meningo-encefalitis 

 

Technische onderzoeken 

 onderzoeken in acute fase na eerste aanval 

o na eerste aanval: bloed- en urine-onderzoek: op zoek naar 

 ionenstoornissen 

 metabole afwijkingen 

 infectieuze tekenen 

 na tonico-clonische aanval: CK en lactaat soms verhoogd 

 overdreven spieractiviteit → zekere spiervezelnecrose → CK in bloed stijgt 

 hevige spieractiviteit → lactaat 

o beeldvorming 
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 onmiddellijk CT hersenen 

 MRI uiteindelijk ook (indien direct beschikbaar: deze vanaf begin) 

o vaak aanvullend onderzoek nodig: LP, toxicologie, … 

 elektro-encefalogram (EEG) 

o elektroden op hoofdhuid → potentiaalverschillen tss elektroden w gemeten ifv tijd 

o kan nuttig zijn in DD tss epileptische en niet-epileptische aanvallen en voor onderscheid 

tss primair veralgemeende en focale aanvallen 

o ictaal EEG = EEG tijdens klinische aanval 

 altijd (!) gestoord tijdens veralgemeende aanval: epileptische afwijkingen over beide 

hemisferen 

 tijdens focale aanval 

 vaak focale epileptische afwijkingen 

 kan vals negatief zijn als focus zich ver vd scalp bevindt vb. mediale temporale 

kwab, hippocampale sclerose 

o interictaal EEG (buiten klinische aanval) toont bij ong 50% vd epilepsiept’en epileptiforme 

afwijkingen 

 vb. scherpe pieken af en toe 

 w ook gezien bij 3% vd normale bevolking 

o diagnose epilepsie kan nooit enkel obv EEG gesteld w! 

 MRI hersenen 

o gebeurt na eerste epilepsie-aanval: structurele, potentieel causale letsels opsporen 

 

Differentiaaldiagnose 

 syncope = plotse, kortdurende episode bewustzijnsverlies tgv transiënte globale cerebrale 

hypoperfusie 

o syncopes komen in bevolking veel meer voor dan epilepsie-aanvallen 

o belangrijke anamnestische argumenten voor vasovagale syncope (meest frequente vorm) 

 omstandigheden: optreden in staande positie, uitgelokt door bloed zien, emotie, pijn, 

warme omgeving, mictie, … 

 prodromale symptomen!!!: misselijkheid, zweten, gevoel flauw te zullen vallen, … 

o typisch voor orthostatische syncope: optreden kort na rechtkomen 

o bijkomende elementen voor onderscheid tss epilepsie-aanval en syncope: vnl gebaseerd 

op hetero-anamnese 

 gelaatskleur tijdens episode 

 bleek bij syncope 

 eerder blauw tijdens epilepsie-aanval 

 duur van bewustzijnsverlies 

 seconden bij syncope 

 minuten bij epilepsie-aanval 

 tonische contracties of clonieën 

 30 – 60 seconden bij tonico-clonische epilepsie-aanval 

 bij syncope kunnen soms enkele tonische of clonische bewegingen voorkomen 

 maar enkele seconden 

 ‘convulsieve syncope’ 

 postictale fase: langdurige periode verwardheid en slaperigheid na tonico-clonische 

epilepsie-aanval 

 tongbeetletsel 

 soms bij tonico-clonische epilepsie-aanval 

 vrijwel nooit bij syncope 

o bij cardiale syncope (vb. aritmie) 

 meestal geen uitlokkende omstandigheden of prodromale sensaties 

 ECG en Holter kunnen bijdragen tot correcte diagnose 

 transiënte globale amnesie 

o plotse ernstige anterograde en retrograde geheugenstoornis doordat pt ineens geen 

nieuwe informatie meer kan opslaan 
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o pt is normaal bewust en kan normaal communiceren maar 

 herhaalt voortdurend zelfde vragen vb. waar ben ik nu? 

 maakt hulpeloze indruk 

o klinisch neurologisch onderzoek toont geen afwijkingen behalve imprentingsstoornis 

 aandacht (is normaal): voorwaartse digit span testen (< 5 = aandachtsprobleem) 

 opslag info: 3 woorden onthouden en na 5 minuten herhalen → gaat niet 

o na aantal uur: normalisatie toestand maar pt herinnert zich niet wat zich tijdens episode 

heeft afgespeeld 

o voorkomen 

 vnl bij personen > 50 jaar 

 meestal in emotionele situatie 

o oorzaak onbekend 

o MRI en EEG zijn normaal 

o meestal eenmalig 

o belangrijk om pt en familie gerust te stellen dat dit niet begin is van dementie 

 parasomnieën = verzamelnaam voor vreemde fenomenen tijdens slaap 

o sommige parasomnieën kunnen verward w met nachtelijke epilepsie-aanvallen 

o vb. REM sleep behavior disorder kan verward w met complexe frontale kwab aanval 

 ook vaak ’s nachts 

 ook stampen, wilde bewegingen 

 psychogene aanvallen (pseudo-epilepsie aanvallen) 

o vertonen oppervlakkige gelijkenis met epilepsie-aanvallen maar zijn in feite psychogeen 

o niet zelden: zelfde pt zowel epilepsie-aanvallen als psychogene aanvallen 

o expertise nodig om organische en psychogene aanvallen van elkaar te onderscheiden 

 vnl complex partiële aanvallen met frontale focus w vaak ten onrechte als psychogeen 

bestempeld 

 test: ‘uitlokken’ met watje met ether 

 

Behandeling 

 

Algemene principes 

 bij pt met zekerheidsdiagnose epilepsie w onderhoudstherapie gestart met anti-E 

o doel: pt aanvalsvrij krijgen zonder neveneffecten 

 bij acuut symptomatische epilepsie-aanval: uitlokkende oorzaak vd aanval behandelen 

o als oorzaak snel gecorrigeerd of geëlimineerd kan w (vb. hypoglycemie): er moeten zelfs 

geen anti-E opgestart w 

o als acute oorzaak niet snel onder controle kan gebracht w: best tijdelijk anti-E tot 

onderliggend probleem vd baan is 

 vb. moeilijk te corrigeren metabole stoornis 

 vb. herpes encefalitis: duurt even voordat acyclovir effect heeft 

 vb. hyponatriëmie mag je niet te snel corrigeren om geen blijvende schade in pons te 

hebben 

 bij alcoholdervingsinsulten bij alcoholici (zeer frequent) 

o dervingssyndroom w behandeld met oa benzodiazepines 

o addictieprobleem w (als pt gemotiveerd is) lege artis aangepakt onder begeleiding van 

psychiater 

o geen onderhoudsbehandeling gestart met anti-E 

 want maakt kans op dervingsaanvallen enkel groter: owv vaak gebrekkige 

therapietrouw → derving vd anti-E mogelijk 

 status epilepticus moet ongeacht oorzaak (ook igv door alcoholintoxicatie of –derving) steeds 

urgent behandeld w 

o met oa IV anti-E 

o doel: vermijden van 

 mortaliteit  

 beschadiging vd hersenen of andere organen  
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 bij pt’en met epilepsie (≥ 2 niet-geprovoceerde aanvallen): onderhoudstherapie met anti-E 

o diagnose van epilepsie moet wel eerst zeker zijn! 

o proefbehandeling in twijfelgevallen w afgeraden 

 moet er na eerste niet-geprovoceerde epilepsie-aanval al onderhoudstherapie gestart w? → 

vaak moeilijke afweging 

o schattingen van risico op recidief binnen 12 maanden na 1e niet-geprovoceerde aanval 

lopen in studies sterk uiteen: 30 – 70% 

o meestal w nog geen medicatie gestart 

o voorkeur vd pt speelt belangrijke rol 

 vb. pt die auto veel nodig heeft: kiest na 1e aanval vaak voor start medicatie in hoop na 6 m 

aanvalsvrijheid autorijden wettelijk te mogen hervatten (ipv na 12 m igv tweede aanval) 

o na 1e aanval al starten met anti-E als risico op recidief na 1e aanval aanzienlijk hoger is 

 epileptiforme afwijkingen op EEG 

 structureel letsel in cerebrale cortex op MRI 

 als 1e aanval al meteen status epilepticus was 

 precipiterende factoren die drempel voor epilepsie-aanvallen verlagen w best vermeden 

o slaapdeprivatie 

o alcoholmisbruik 

o zware stress 

o specifieke triggers bij zeldzame reflexepilepsieën 

 epilesie-aanval heeft wettelijke consequenties voor autorijden 

o na epilepsie-aanval mag men geen auto besturen gedurende termijn die wettelijk 

vastegelegd en waarvan duur afhangt van aantal factoren 

 eerste aanval of niet 

 uitgelokt door vermijdbare factor of niet 

 … 

o plicht vd arts om pt hierop te wijzen 

o verantwoordelijkheid vd pt om zich hieraan te houden 

 arts moet pt ook wijzen op risico’s verbonden aan zwemmen, werken op grote hoogte of met 

zware machines 

 

Anti-epileptica 

 

Onderhoudstherapie met anti-epileptica 

 doel vd behandeling met anti-E: pt aanvalsvrij krijgen zonder nevenwerkingen 

o 20-tal anti-E op markt → keuze vh anti-E hangt af van 

 aanvalstype 

 nevenwerkingenprofiel 

o belangrijk om pt te betrekken in beslissing om anti-E op te starten en in keuze vh anti-E 

o pt moet voldoende informatie krijgen over voorgeschreven anti-E: bevordert 

therapietrouw 

 effectiviteit van anti-epileptica 

o na opstart eerste anti-E w ong 50% vd pt’en aanvalsvrij 

o bijkomende 20% w aanvalsvrij door  

 overschakeling op ander anti-epilepticum 

 combinatietherapie 

o resterende 20 – 30%: medisch refractaire epilepsie 

 welk anti-E voor welk aanvalstype? 

o primair veralgemeende tonico-clonische aanvallen 

 eerste keuze: valproaat (Depakine Chrono®) 

 (tweede keuze: lamotrigine, levetiracetam, topiramaat) 

o absence-aanvallen 

 eerste keuze 

 valproaat 

 ethosuximide 
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o focale aanvallen 

 eerste keuze 

 lamotrigine 

 levetiracetam 

 (tweede keuze: carbamazepine, topiramaat, valproaat) 

o bepaalde oudere producten (fenytoïne, fenobarbital): op zich uitstekende anti-E maar 

meer neveneffecten → in onderhoudstherapie meestal niet 1e of 2e keuze  

 neveneffecten van anti-E (!!!) 

o bijna alle anti-E bij te hoge dosis kunnen sedatie en ataxie veroorzaken 

 kans verminderen: anti-E best langzaam opstarten 

o enkele andere belangrijke mogelijke neveneffecten 

 valproaat 

 hepatotoxiciteit 

 trombocytopenie 

 gewichtstoename (dus bij voorkeur niet bij obese pt) 

 actietremor 

 lamotrigine 

 kan huiduitslag veroorzaken tijdens opstarten 

 moet w herkend en medicatie gestopt! 

 indien niet herkend: kan leiden tot Stevens-Johnson syndroom (epidermale 

necrose) 

 belangrijke interactie tss valproaat en lamotrigine 

 valproaat inhibeert metabolisme van lamotrigine → plasmaspiegel van 

lamotrigine neemt sterk toe 

 orale contraceptiva halveren plasmaspiegel van lamotrigine 

 topiramaat 

 geheugenstoornissen (opletten met bejaarden) 

 depressie 

 vermagering 

 acrale paresthesieën: tintelingen vd vingers 

 nierstenen 

 glaucoom 

 carbamazepine 

 hepatotoxiciteit 

 aplastische anemie 

 leukopenie 

 hyponatriëmie 

 fenytoïne 

 tandvleeshypertrofie 

 verruwing vd gelaatstrekken 

 hirsutisme 

 vervelend: niet-lineaire farmacokinetiek → kleine verhoging vd onderhoudsdosis 

kan tot zeer sterke stijging vd plasmaspiegel leiden 

 bepaling van plasmaspiegels 

o sommige, vnl oudere anti-E (vb. valproaat, carbamazepine, fenytoïne, lamotrigine): 

plasmaspiegel kan gemeten w in klinisch laboratorium 

o in laboratoriumrapport w ‘therapeutische grenzen’ gegeven → hoogstens richtinggevend! 

 niet noodzakelijk geldig voor individuele pt 

 als pt klinisch aanvalvrij is maar ‘subtherapeutische’ spiegel: dosis niet verhogen 

 bij pt zonder neveneffecten moet dosis niet verminderd w owv ‘toxische’ spiegel 

 DUS “men moet epilepsie behandelen, niet plasmaspiegels” 

o conventionele assays meten totale concentratie vh anti-E: vrij + gebonden 

 vrije concentratie weerspiegelt extracellulaire concentratie in hersenen: correleert 

beter met effectiviteit dan totale spiegel 
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 bij lage eiwitconcentraties: kans op therapeutisch effect bij ‘subtherapeutische’ spiegel 

vh anti-E groter 

o niet routinematig! → bepaling plasmaspiegels kan nuttig zijn bij 

 vermoeden van intoxicatie 

 vermoeden van therapie-ontrouw 

 gebruik van fenytoïne (niet-lineaire kinetiek) 

 … 

 wanneer en hoe afbouwen? 

o overwegen om medicatie af te bouwen als pt met epilepsie  

 minstens 2 jaar aanvalvrij is 

 vroeger slechts 1 aanvalstype had 

 geen afwijkingen vertoont bij klinisch neurologisch onderzoek (inclusief normale 

intelligentie) 

 normaal EEG vertoont 

o afweging moet steeds samen met pt besproken w 

 sommige pt’en willen anti-E afbouwen zodra het medisch verantwoord is vb. owv zws 

 andere pt’en verkiezen om anti-E veel langer te blijven innemen owv vss redenen 

 vb. veiligheidsgevoel 

 vb. schrik om na nieuwe aanval weer tijd niet te mogen rijden 

 … 

o indien besloten tot afbouw: steeds langzaam doen → geleidelijk over 2 – 3 maanden 

o bij bepaalde epilepsiesyndromen (vb. JME): behandeling sowieso levenslang voortgezet 

omdat risico op recidief anders veel te groot is! 

 anti-epileptica bij vrouwelijke pt’en 

o sommige vrouwen met epilepsie hebben rond menses toename vd aanvalsfrequentie = 

catameniale epilepsie-aanvallen 

 evt preventief rond menses clobazam (Frisium®, tot 3 – 10x per dag) voorschrijven 

o orale anticonceptie en anti-E 

 oa carbamazepine, topiramaat, fenytoïne en fenobarbital induceren levermetabolisme 

→ verminderen effectiviteit van orale contraceptiva 

 dosis vd orale contraceptiva aanpassen 

 of overschakelen op andere anticonceptiemethoden 

 oa valproaat en levetiracetam: geen invloed op effectiviteit vd orale anticonceptie 

 omgekeerd: orale anticonceptiva halveren plasmaspiegels van lamotrigine ongeveer 

 bij opstart pil: dosis lamotrigine moet verdubbeld w 

 tijdens pilvrije week kan spiegel lamotrigine sterk oplopen → meer kans op 

neveneffecten 

o zwangerschap 

 meeste vrouwen met epilepsie die zwanger w: ongecompliceerde zwangerschap → 

gezonde baby 

 enkele risico’s verbonden aan zws bij pt met epilepsie 

 aanvalsfrequentie 

 onveranderd bij 50% vd pt’en 

 neemt af bij 20% vd pt’en 

 neemt toe bij 30% vd pt’en: kan te wijten zijn aan 

 hormonale effecten 

 versneld metabolisme van anti-E 

 slechtere slaapkwaliteit op einde vd zws 

 belangrijk aspect: teratogeniciteit van anti-E 

 risico op foetale afwijkingen bij  

 gezonde vrouwen die geen anti-E nemen: ong 1%  

 voruwen die anti-E nemen: ~5% 

 deel vh verhoogde risico is toe te schrijven aan teratogene effecten van anti-E: 

fenytoïne, valproaat, carbamazepine en lamotrigine w als teratogeen beschouwd 
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 cardiovasculaire en musculoskeletale defecten zijn meest voorkomende 

afwijkingen 

 valproaat is meest teratogeen (7 – 20% kans op afwijkingen) 

 voor nieuwere anti-E: onvoldoende gegevens bekend om uitspraken te kunnen 

doen over teratogeen potentieel 

 globaal: teratogeniciteit neemt toe naarmate meer anti-epileptica gecombineerd 

w en dosis hoger ligt 

 veralgemeende tonico-clonische aanvallen: wsl gevaarlijker voor foetus dan anti-E 

 natuurlijk ook gevaarlijk voor moeder 

 andere aanvalstypes: niet gevaarlijk voor foetus tenzij bij valpartijen (vb. atone 

aanvallen) 

 algemeen: aanbevolen om anti-E onderhoudstherapie tijdens zws voort te zetten 

 pt voor conceptie best al ingesteld op monotherapie in laagste effectieve dosis 

 soms kan men anti-E voor conceptie al afbouwen: als pt al 2 jaar aanvalsvrij is 

en andere prognostische factoren gunstig zijn 

 foliumzuur (1 – 4 mg/d) beschermt wsl tegen neurale buis defecten → w best 

voorgeschreven aan alle vrouwelijke epilepsiept’en tijdens reproductieve jaren 

o postpartum en borstvoeding 

 anti-E die leverenzymen induceren kunnen transiënte deficiëntie van vit K afhankelijke 

stollingsfactoren veroorzaken bij neonatus 

 vb. carbamazepine, topiramaat, fenytoïne, fenobarbital 

 anti-E w in variabele mate afgescheiden in moedermelk 

 bij meeste anti-E geen bezwaar tegen borstvoeding 

 igv aanwijzingen voor neveneffecten bij kind (vb. sedatie): herbekijken! 

 

Acute behandeling epilepsie-aanvallen 

 acute behandeling van aanval 

o als men geconfronteerd w met veralgemeende tonico-clonische aanval: bij pt blijven en 

zorgen dat pt zich niet verwondt! 

o GEEN zin om voorwerp tss tanden te steken om tongbeetletsel te voorkomen 

 tongbeetletsels genezen praktisch altijd vlot en volledig 

 vreemd voorwerp kan gebit beschadigen of in luchtweg terechtkomen 

o indien IV toegangsweg: tijdens tonico-clonische fase benzodiazepine toedienen 

 diazepam (Valium® 5 – 10 mg) of lorazepam (Temesta® 0,1 mg/kg (dosis kennen!!))  

 cave: kan in ~10% vd gevallen leiden tot AH-depressie 

 diazepam kan ook rectaal (met rectiole) toegediend w 

 werkt even snel als IV 

 vaak is tonico-clonische fase al voorbij voordat men kans heeft gehad om benzo’s toe 

te dienen 

o postictale fase 

 luchtweg vrijmaken: evt vreemde voorwerpen uit mond weghalen 

 pt op zijde draaien (verhinderen dat tong naar achteren valt) 

 zo mogelijk zuurstof toedienen 

 NIET aangewezen om dan nog medicatie (benzo’s) toe te dienen: aanval is voorbij 

 pt kan nog woelig en verward zijn → best rustig benaderen 

 pt w best naar ziekenhuis vervoerd 

 zeker igv 1e keer (diagnostiek) 

 nadien w bekeken of en hoe onderhoudsmedicatie aangepast kan w: 

aanvalsvrijheid blijft doel 

 uitzondering: pt met epilepsie die medisch refractair is en regelmatig 

veralgemeende aanval doet en familie is geëduceerd 

 behandeling van status epilepticus 

o veralgemeende convulsieve status epilepticus is medische urgentie! 

 pt moet onmiddellijk gehospitaliseerd w 

 status moet zo snel mogelijk gecoupeerd w 
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o onmiddellijk IV lorazepam (Temesta® 0,1 mg/kg) over enkele minuten toegediend → 

direct gevolgd door één vd volgende medicijnen 

 valproaat IV 

 25 mg/kg over 5 minuten toe te dienen in glucose 5% 

 w gevolg door infuus 1 mg/kg/uur met maximum 2400 mg per 24u 

 fenytoïne IV 

 18 mg/kg aan 50 mg/minuut in 0,9% NaCl oplossing (want percipiteert in glucose 5%) 

 moet onder cardiale monitoring gebeuren want igv snelle toediening: 

nevenwerkingen mogelijk 

 ritmestoornissen 

 bloeddrukval 

 volgende dosis w na 12 uur gegeven 

 (levetiracetam 3g IV over 5 minuten toegediend → gevolgd door onderhoudsdosis) 

o als toediening 1 vd 3 extra anti-E status nog niet coupeert: vervolgens 2e toegediend 

 als dat nog niet werkt: 3e toegediend 

 als status dan nog persisteert: pt onder anesthesie gebracht met IV propofol of 

pentobarbital onder continue EEG-monitoring 

 geeft tijd om spiegels ed te gaan bepalen 

 uiteindelijk anesthesie proberen afbouwen → hopen dat het niet terugkomt 

o niet-convulsieve veralgemeende status epilepticus is ook urgentie! 

 in principe op zelfde manier behandeld als convulsieve status epilepticus 

 EEG monitoring onmisbaar om respons op anti-E te evalueren  

 

Epilepsiechirurgie 

 ong 20 – 30% vd pt’en met epilepsie hebben medisch refractaire vorm 

 igv unifocale epilepsie: epileptogene focus kan chirurgisch gereseceerd of gedeconnecteerd w 

o doel: sterke reductie aanvalsfrequentie of zelfs volledig aanvalsvrij 

o uitgebreide prechirurgische evaluatie nodig om epileptogene zone te omschrijven 

 video-EEG 

 hoge resolutie MRI 

 functionele beeldvorming: perfusie-SPECT, FDG-PET 

 focus bepalen 

 focus kent tijdens aanval verhoogde perfusie: zichtbaar op ictale SPECT 

 interictale SPECT  

 dan beelden v elkaar aftrekken 

 resultaat vd SPECT op MRI leggen = SISCOM  

 pt’en met temporale kwabepilepsie door hippocampale sclerose vormen grootste groep (60 – 

70%) onder volwassenen die met epilepsiechirurgie behandeld w 

o na epilepsiechirurgie: ong 70% v deze pt’en aanvalsvrij 

 ernstige complicaties treden op in < 5% vd gevallen 

o vb. neurologisch deficit tgv operatie 
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Dementie 

 

Inleiding: dementie = verworven, chronische achteruitgang van multipele cognitieve functies die 

activiteiten vh dagelijks leven bemoeilijkt 

 voorbeelden van cognitieve functies die bij dementie aangetast kunnen w 

o geheugen 

o taal 

o rekenen 

o oordeelsvermogen 

o visuospatiële functies: oa mentale flexibiliteit, vermogen tot plannen, organiseren en 

oplossen van problemen 

 tests cognitieve functies 

o Mini Mental State Examination (MMSE) = snelle test vd cognitieve functies 

 weliswaar oppervlakkige test: oa minder gevoelig voor executieve stoornissen 

o uitvoerig neuropsychologisch onderzoek: vaak nodig bij vermoeden dementie om 

aangetaste cognitieve functies betrouwbaar in kaart te brengen 

 kunnen goed onderzocht w als bewustzijn intact is 

 bij somnolente of comateuze pt kan men geen uitspraak doen over bestaan van 

dementie 

 dementie is belangrijk medisch en socio-economisch probleem 

o > 65 jaar: naar schatting 1 – 5% vd bevolking dement 

o 85 jaar: ong 30% 

 dementie is GEEN diagnose MAAR syndroom dat door groot aantal vss ziekten kan 

veroorzaakt w 

o drie frequentste oorzaken 

 ziekte van Alzheimer 

 Lewy Body Dementie 

 vasculaire dementie 

o meeste oorzaken van dementie zijn onomkeerbaar 

o potentieel omkeerbare vormen dementie: dementie door 

 hypothyroïdie 

 normale druk hydrocefalie 

 chronisch subduraal hematoom 

 typisch bij bejaarden, vaak zonder groot schedeltrauma 

 kan indruk wekken v dementie tot men CT doet 

 wegname → normalisatie cognitieve toestand 

 tekort aan vitamine B12  

 tekort aan vit B1 (Korsakoff) 

 belangrijke chronische nier- of leverinsufficiëntie 

 cerebrale vasculitis 

 ernstige depressie: ernstige cognitieve dysfunctie (‘pseudodementie’) 

 zodanige apathie en onverschilligheid dat geen info meer w opgenomen 

 minimal cognitive impairment (MCI) 

o sommige oudere personen: objectiveerbare cognitieve problemen die meer uitgesproken 

zijn dan verwacht obv normale veroudering maar geen impact hebben op ADL 

o sommige pt’en met MCI evolueren later naar dementie maar anderen blijven stabiel 

 delirium (acute verwardheid) = cognitieve achteruitgang die acuut ontstaat (uren – dagen) 

o meestal tgv 

 intoxicatie 

 acute metabole ontregeling 

 acute infectie 

 stress van ziekenhuisopname: ziekenhuisdelier 

o typisch voor delier: ernstige aandachtsstoornis 

 aan bed testbaar met voorwaartse digit span: igv < 5 is er aandachtsstoornis 

 door gestoorde aandacht: andere cognitieve functies moeilijk betrouwbaar getest 
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o delier is in principe omkeerbaar als uitlokkende oorzaak weggenomen w 

 maar prognose niet per se zo goed: kan erop wijzen dat er subklinisch al iets gaande is 

o pt’en met reeds chronisch verminderde cognitieve toestand (dementie of beginnende 

dementering): veel vatbaarder voor delier 

 

Ziekte van Alzheimer (AD) 

 

Voorkomen 

 AD is meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte 

 verantwoordelijk voor 1/2 – 2/3 v alle gevallen van dementie 

 kans neemt toe met leeftijd 

o ziekte zeldzaam < 55 jaar 

 

Klinisch beeld 

 begint met traag progressieve inprentings- en geheugenstoornissen: amnestisch syndroom 

o er is temporele gradiënt: pt’en kunnen zich gebeurtenissen uit verder verleden (vb. 

kindertijd) beter herinneren dan recente gebeurtenissen 

 later ontstaan geleidelijk andere cognitieve deficits 

o vb. executieve disfunctie, visuospatiële deficits, fatische stoornissen, discalculie, apraxie 

o cognitieve stoornissen beginnen uiteindelijk te interfereren met dagelijkse activiteiten vb. 

financiële verrichtingen, boodschappen, huishoudelijk werk, weg vinden in verkeer, … 

 ziektebesef 

o sommige pt’en zijn zich niet goed bewust vd problemen: anosognosie 

o anderen beseffen deficits heel goed → lijden er erg onder 

 routinematige sociale gedragingen en oppervlakkige conversatie kunnen verrassend lang 

intact blijven 

 ook vaak psychiatrische symptomen 

o depressie 

o apathie 

o nachtelijke onrust 

o angst 

o hallucinaties en wanen (maar minder frequent dan bij Lewy body dementie) 

 naarmate ziekte vordert 

o pt verzorgt zich steeds minder, kan zich niet meer aan- of uitkleden en w incontinent voor 

urine en faeces 

o gevorderde stadia: pt kan licht parkinsonisme vertonen 

 hypokinesie en rigiditeit 

 geen rusttremor 

o uiteindelijk w pt bedlegerig en immobiel → neigt meer en meer tot flexiehouding met 

contracturen 

 verhoogde kans op veralgemeende, vnl niet-convulsieve epilepsie-aanvallen 

 ziekteduur meestal 8 – 10 jaar 

o meest frequente doodsoorzaak: aspiratiepneumonie (meestal zo bij neurodegeneratieve 

stoornissen → minder slikfunctie, voedsel komt in luchtwegen, …) 

 klinisch neurologisch onderzoek 

o cognitieve deficits 

o evt licht parkinsonisme in gevorderde stadia 

o verder geen afwijkingen! 

 

Diagnose 

 kan vermoed w obv klinisch beeld en neuropsychologische bevindingen 

o anamnese vaak suggestief 

o neuropsychologisch onderzoek → aangetaste cognitieve functies 

 technische onderzoeken 

o bloedonderzoek: nodig om andere oorzaken uit te sluiten 
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 hypothyroïdie 

 tekort aan vit B1 of B12 

 metabole stoornissen 

o structurele beeldvorming vd hersenen (liefst MRI, anders CT) 

 vereist om aantal andere oorzaken van dementie uit te sluiten 

 ischemische letsels 

 normale druk hydrocefalie 

 chronisch subduraal hematoom 

 … 

 MRI  

 kan in beginstadia vrijwel normaal zijn 

 in latere stadia: atrofie vd hippocampus en posterieure temporopariëtale cortex 

o functionele beeldvorming kan diagnose verder ondersteunen: tonen in posterieure 

temporopariëtale gebieden vaak 

 hypoperfusie (perfusie SPECT)  

 hypometabolisme (FDG-PET) 

o amyloïd-PET: in ons land nog niet terugbetaald voor diagnose AD (vnl studie-element: je 

moet op voorhand zeker weten dat alle deelnemers AD hebben)  

o CSF biomerkers (nog niet routine maar w hier en daar gebruikt) 

 gestegen totaal tau 

 gestegen fosfo-tau 

 gedaald Aβ42 (mss door neerslag?) 

 zekerheidsdiagnose van AD kan enkel gesteld w door post-mortem APO vd hersenen 

o zorgvuldig gestelde klinische diagnose van AD w in ong 90% vd gevallen bevestigd na 

autopsie 

o pathologisch onderzoek toont volgende 3 afwijkingen 

 neuronaal verlies: oa in 

 mediale temporale kwab (hippocampus) 

 nc. basalis van Meynert → tekort aan Ach 

 neurofibrillaire kluwens: neuronale cytosolische aggregaten van gehyperfosforyleerde 

vorm van tau (microtubulus-bindend eiwit) 

 seniele plaques: extracellulaire aggregaten van β-amyloid (Aβ) 

o daarnaast: vaak amyloïdangiopathie in Alzheimerhersenen: opstapeling Aβ in wand vd 

cerebrale arteriolen 

 is frequente oorzaak van lobaire hematomen 

 belangrijkste verandering in neurotransmitters in AD: daling vd hoeveelheid ACh in hersenen 

o vermoedelijk gevolg van degeneratie vd nc. van Meynert = voornaamste bron cholinerge 

innervatie vd cerebrale cortex 

o ligt wsl mee aan basis vd cognitieve problemen 

 

Etiologie en pathogenese 

 grote meerderheid vd AD is sporadisch maar soms (ong 2%) is er familiale geschiedenis met 

autosomaal dominante overerving 

 familiale AD (FAD) 

o steeds autosomaal dominant 

o begint gemiddeld op jongere leeftijd dan sporadische AD: meestal < 60 jaar 

o tot nu 3 genen bekend waarvan mutaties autosomaal dominante AD veroorzaken 

 APP = gen voor Amyloïd Precursor Proteïne 

 transmembraaneiwit met onduidelijke functie 

 Aβ dat neerslaat in seniele plaques is fragment van APP 
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 puntmutaties in APP-gen: verantwoordelijk voor < 5% vd gevallen van autosomaal 

dominante AD 

 gen ligt op chromosoom 21 → pt’en met Down syndroom (trisomie 21): 3 ipv 2 

kopieën vh normale APP 

 ontwikkelen > 40 jaar bijna allen AD 

 PS-1: mutaties in gen voor preseniline 1  

 ong 50% vd gevallen van autosomaal dominante AD 

 PS-2: mutaties in gen voor presiniline 2 

 zeer zeldzaam 

 aangetroffen in aantal families met autosomaal dominante AD 

o liggen aan basis vd amyloïdhypothese (dominerende hypothese over ontstaan van AD) 

 hypothese: accumulatie β-amyloïd is oorzaak v neuronale disfunctie en celdood in AD 

 zowel in familiale als in sporadische vormen 

 APP eiwit w geknipt door specifieke proteasen (secretasen)  

 vorming van Aβ door sequentiële proteolyse  

 extracellulair domein v APP door β-secretase (BACE)  

 transmembraandomein van APP door γ-secretase 

 er bestaan 2 soorten Aβ peptiden 

 Aβ40 = 40 aminozuren lang 

 Aβ42 = 42 aminozuren lang 

 vnl deze heeft sterke neiging tot aggregeren → is wsl neurotoxische species 

 alle oorzaken van FAD leiden tot verhoogde vorming Aβ42 

 mutaties in APP gen → hogere ratio Aβ42/ Aβ40 

 pt’en met Down: produceren ong 50% meer normaal APP → daardoor ook 

meer Aβ42 

 γ-secretase is multi-subunit enzymecomplex 

 presiniline is katalytische subunit vh complex: klieft APP in 

transmembraandomein 

 mutaties in PS-1 of PS-2 verhogen ratio Aβ42/ Aβ40 

 APP kan ook gekliefd w door α-secretase in extracellulair domein en vervolgens 

door γ-secretase in transmembraandomein 

 vorming niet-toxische fragmenten (P3) 

 sporadische AD → mogelijk polygenische origine 

o ontstaat door combinaties risicoverhogende polymorfismen in vss risicogenen 

o belangrijkste reeds geïdentificeerde risicogen: ApoE gen 

 ApoE codeert voor Apolipoproteïne E = eiwit betrokken in cholesteroltransport 

 3 varianten bestaan: ε2, ε3 en ε4 

 dragerschap ε4 allel verhoogt risico op AD: zeker in homozygote toestand 

 maar er zijn veel AD pt’en zonder ε4 allel en andersom veel ε4 dragers zonder AD 

 moleculair mechanisme waardoor ε4 kans op AD verhoogt: niet goed begrepen 

 

Behandeling 

 ziektemodificerende therapie: nog geen behandeling die ziekteproces afremt! 

o er w veel verwacht van inhibitoren van β-secretase en γ-secretase 

o eerste 2 studies met inhibitoren van γ-secretase: negatief 

 symptomatische behandeling: beperkt effect 
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o centraal actieve cholinesteraseremmers: remmen afbraak ACh door AChE in hersenen 

 stofnamen 

 donepezil 

 rivastigmine 

 galantamine 

 gemiddeld licht gunstig effect op cognitieve symptomen en dagelijkse activiteiten  

 bij AD-pt’en in licht tot matig gevorderd stadium: MMSE 10 – 24 

 effect wisselt van pt tot pt 

 mogelijke nevenwerkingen: vnl gastro-intestinaal 

 nausea, braken 

 diarree 

o memantine = antagonist van NMDA-receptor 

 licht gunstig effect op cognitieve toestand en functioneren AD pt’en in matig tot ernstig 

gevorderd stadium: MMSE 3 – 14 

o psychiatrische symptomen behandelen 

 depressieve symptomen: antidepressiva 

 vnl SSRI’s 

 TCA’s (antidepressiva met anticholinerge nevenwerkingen vb. amitryptiline): best 

vermeden ikv verwardheid en geheugenproblemen 

 nachtelijke onrust reageert soms goed op trazodon 

 psychosociale ondersteuning 

o omkadering optimaliseren  

o zoals bij iedere neurodegeneratieve ziekte: belangrijk om aandacht te hebben voor 

draagkracht vd partner → preventie van ‘caregiver burnout’ 

o pt en familie zo goed mogelijk ondersteunen 

o soms definitieve opname in verzorgingsinstelling noodzakelijk 

 

Vasculaire dementie 

 opeenvolgende infarcten 

o sommige pt’en met vasculaire dementie: stapsgewijze deterioratie vd cognitieve toestand  

o andere gevallen: achteruitgang meer geleidelijk 

 vaak bij klinisch onderzoek nog andere neurologische afwijkingen 

o piramidale tekenen 

o parkinsonisme 

 CADASIL: zeldzame autosomaal dominante vorm van vasculaire dementie (zie eerder) 

 behandeling 

o geen specifieke behandeling om cognitieve deficits te verbeteren 

o controle cardiovasculaire risicofactoren → preventie verdere progressie 

 

Lewy Body Dementie (zie eerder: bewegingsstoornissen) 

= verzamelnaam voor 2 vormen dementie: parkinsondementie en dementie met Lewy Bodies 

 

Frontotemporale dementie (FTD) 

 

Voorkomen 

 begin typisch tss 45 – 60 jaar 

 in deze levenscategorie: ong even frequent als AD 

 

Klinisch beeld 

 itt AD: FTD begint niet met geheugenstoornissen maar met gedragsveranderingen of 

progressieve fatische stoornissen 

o naarmate ziekte vordert: meer van beide ziekten 

 gedragsvariant van FTD 

o 2 richtingen van persoonlijkheidsverandering mogelijk 
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 meestal: ernstig initiatiefverlies, onverschilligheid, verlies van empathie en emotionele 

afvlakking 

 w vaak ten onrechte geïnterpreteerd als depressie 

 pt zegt dat hij/zij niet droevig is 

 andere pt’en: disinhibitie op voorgrond → ontremming kan leiden tot  

 sociaal ongepast gedrag met overtreding sociale of wettelijke regels vb. stelen, 

geldverkwisting, seksueel grensoverschrijdend gedrag, … 

 vaak toegenomen gulzigheid met gewichtstoename 

 ook combinatie van beiden mogelijk 

o meestal gebrek aan ziektebesef 

 primaire progressieve afasie (progressieve fatische stoornissen) → 3 subtypes 

o progressieve niet-fluente afasie: vnl problemen met grammatica 

o semantische dementie: vnl verlies van taalbegrip 

o logopene variant: vnl woordvindingsmoeilijkheden 

 ziekteduur meestal 8 – 10 jaar 

 

Diagnose 

 duurt soms jaren voor juiste diagnose w gesteld omdat vaak lang ten onrechte aan primair 

psychiatrische problematiek (vb. depressie) w gedacht 

 hetero-anamnese is bij gedragsvariant cruciaal voor diagnose! 

o ernst vd gedragsproblemen in dagelijks leven w onderschat bij gesprekken met pt zelf 

o hetero-anamnese best niet in bijzijn vd pt 

 neuropsychologisch onderzoek in begin 

o vrij goed bewaard geheugen  

o gestoorde executieve functies 

o bij primaire progressieve afasie: stoornissen vd taalfuncties 

 beeldvorming 

o MR vd hersenen: focale atrofie vd frontale cortex of anterior temporale cortex 

 soms asymmetrisch 

o gevoeligste onderzoek: FDG-PET → hypometabolisme deze gebieden 

 zekerheidsdiagnose: post-mortem APO hersenen 

o neuronaal celverlies in vnl frontale en anterior temporale gebieden 

o neuronale inclusies  

 bestaan uit één vd volgende 3 eiwitten 

 tau 

 TDP-43 

 in kleine minderheid vd pt’en: FUS 

 TDP-43 en FUS zijn RNA/DNA-bindende eiwitten 

 er bestaat geen sterke correlatie tss klinisch subtype van FTD en soort inclusie 

 

Etiologie 

 familiaal in 30 – 40% vd gevallen 

o autosomaal dominant 

o meest voorkomende mutaties: in volgende genen 

 MAPT: gen voor tau 

 GRN: progranuline (neurotrofische factor) 

 C9orf72 

 codeert voor eiwit van onbekende functie 

 mutatie: expansie v hexanucleotide (GGGGCC) repeat in niet-coderend deel vh gen 

o MAPT → tau; GRN en C9orf72 → TDP 

 overige 60 – 70% dus sporadisch 

 

Behandeling 

 nog geen specifieke behandeling voor FTD 

 cholinesteraseremmers: geen effect 
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 mededeling vd juiste diagnose aan pt en familie: laat toe om veranderingen beter te plaatsen 

en te zien als uitingen van organische hersenziekte 

 

Ziekte van Huntington 
zie hoofdstuk bewegingsstoornissen 

 

Normale druk hydrocefalie (NPH) 

 symptomen 

o traditioneel: klinische triade 

 gangmoeilijkheden 

 cognitieve achteruitgang 

 mictieproblemen 

o deze symptomen: weinig specifiek → frequent in bejaarde populatie 

 meest typisch: MRI of CT hersenen → sterke uitzetting laterale ventrikels  

o zonder noemenswaardige corticale atrofie (sulci niet verbreed) 

o zonder stenose vd aqueduct 

 pathogenese slecht begrepen → vermoeden: hydrocefalie ontstaat door 

chronische vermindering vd liquorresorptie 

o soms voorgeschiedenis van beschadiging vd meningen vb. trauma, 

meningitis, subarachnoïdale bloeding 

o intracraniële druk normaal of lichtjes verhoogd 

 sommige pt’en tonen klinische verbetering na plaatsing ventriculoperitoneale drain 

o geen betrouwbare methoden om te voorspellen welke pt’en gunstig effect zullen 

ondervinden van ventriculoperitoneale drainage 

o sommige centra: eerst onderzoek of seriële evacuerende lumbale puncties (afname 

telkens 30 – 50 mL) gang en conditie verbeteren 

 ook deze test: geen betrouwbare voorspeller van effect vd ventriculoperitoneale drain 

 

Limbische encefalitis 
zie hoofdstuk epilepsie 

 

Alcoholische dementie 

 chronisch alcoholisme kan dementie veroorzaken 

 ook zonder deficiëntie van vit B1 

 

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) 

 zeldzame maar zeer dramatische vorm van dementie 

 met voorsprong snelst progressieve neurodegeneratieve ziekte 

o pt overlijdt meestal < 1 jaar na eerste symtomen (soms zelfs binnen enkele maanden) 

o altijd dodelijk! 

 symptomen 

o snel progressieve dementie: meest consistente klinische manifestatie van CJD 

o myoclonieën 

o bewegingsstoornissen: dystonie, parkinsonisme, ataxie, lager motorneuronlijden, … 

o corticale blindheid 

o … 

 DD/ vnl andere oorzaken van subacuut cognitief verval  

o belangrijkste: paraneoplastische encefalitis 

o vb. limbische encefalitis en cerebrale vasculitis 

 technische onderzoeken 

o belangrijkste: MRI → FLAIR-opnames en diffusiegewogen opnames tonen bijna altijd 

typische signaalveranderingen in cerebrale cortex of basale ganglia 

o EEG: soms typische periodische complexen 

o analyse vh lumbaal vocht: gestegen hoeveelheid eiwit 14-3-3 

o anatomopathologisch onderzoek vd hersenen 
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 neuronaal verlies 

 spongiose: talrijke vacuolen in hersenweefsel 

 neerslag onoplosbare vorm vh prioneiwit (PrP) 

 eiwit van onbekende functie 

 ziekte ontstaat doordat PrP normale conformatie (PrPC) verliest en abnormale 

toxische conformatie (PrPSc) aanneemt 

 PrPSc induceert vervolgens toxische conformatieverandering in omgevende PrPC 

moleculen → meer en meer PrPC w in PrPSc omgezet 

 zeer bijzonder: ziekte is overdraagbaar!!! 

 infectieuze partikels zijn prionen 

 bevatten geen RNA of DNA 

 bestaan enkel uit eiwit 

 er bestaan 3 epidemiologische vormen van CJD 

o sporadische vorm = meest frequent 

o familiale CJD = autosomaal dominant door mutaties in PrP gen 

o iatrogene CJD 

 vb. vroeger door transplantatie corneaweefsel van CJD-pt’en 

 vb. vroeger door behandeling met groeihormoon gezuiverd uit kadaverhersenen 

 er is nog geen therapie voor CJD 

 opmerking: prionziekten 

o komen ook voor bij andere diersoorten 

 vb. scrapie bij schapen en geiten 

 vb. boviene spongiforme encefalopathie bij runderen (BSE, dollekoeienziekte) 

o consumptie vlees van runderen met BSE heeft in Groot-Brittanië wsl geleid tot reeks 

gevallen menselijke CJD met ongewone klinische kenmerken: ‘variant CJD’ 
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Ruggenmergaandoeningen 

 

Inleiding 

 klinische gevolgen myelopathieën: over algemeen veroorzaakt door bilaterale functionele 

onderbreking van opstijgende en afdalende zenuwbanen → meestal bilateraal 

o piramidale uitval onder niveau ruggenmergaantasting 

 door aantasting zijstrengen 

 bij sommige acute myelopathieën (vb. trauma)  

 eerst fase van ‘spinale shock’ met hypotonie en areflexie 

 spasticiteit en hyperreflexie verschijnen pas later 

o sensibele uitval onder niveau vd ruggenmergaantasting 

 naargelang zijstreng en/of achterstreng: vitaal en/of gnostisch 

 bij gelokaliseerd ruggenmergletsel: aflijnen van ‘sensibel niveau’ mogelijk 

 tepellijn → dermatoom T4 

 navel → dermatoom T10 

 lies → dermatoom L1 

o uitval autonome zenuwbanen → functiestoornissen van blaas, anale sfincters, genitaliën, 

maag en darm, … 

 deel vd wortels moeten heel lange afstand afleggen om uittreedplaats te bereiken 

 uitgebreidheid vd klinische uitval over ledematen en romp w bepaald door locatie vh letsel: 

cervicaal, thoracaal, lumbaal of sacraal 

o volledige dwarslaesie boven niveau vh ruggenmergsegment C4 veroorzaakt totale 

verlamming vd ademhalingsspieren → niet verenigbaar met leven 

 want n. phrenicus bestaat uit C3 – C4 – C5 

 tenzij pt kunstmatig beademd w 

o bij letsel id conus medullaris (S3 – S5): conus syndroom 

 zadelanesthesie 

 sfincterstoornissen 

 impotentie 

 grotendeels bewaarde spierkracht benen (geen enkele spier id benen afh van deze zenuwen) 

 bijzondere patronen van ruggenmergaantasting 

o Brown-Séquard syndroom = syndroom van hemisectie vh ruggenmerg 

 ipsilaterale piramidale uitval onder niveau letsel 

 ipsilaterale uitval gnostische sensibiliteit onder niveau letsel 

 contralateraal verlies vitale senibiliteit vanaf 1 – 2 segmenten onder letsel 

 soms segmentale tekenen op niveau letsel (vb. unilaterale spieratrofie) 

o centraal ruggenmergsyndroom 

 vnl aantasting van kruisende spinothalamitsche vezels 

 bij centraal ruggenmergletsel op cervicaal niveau: opgehangen thermo-analgesie 

 door onderbreking vd kruisende spinothalamische vezels 

 typisch door syringomyelie 

o spinalis anterior syndroom (zie verder) 

 

Oorzaken van myelopathie 

 

Traumatische myelopathie, compressieve myelopathie en intramedullaire tumoren 

zie neurochirurgie 

 

Vitamine B12 deficiëntie 

 tekort aan vit B12 kan ontstaan door 

o gebrek aan B12 in voeding vb. strikt vegetarisch dieet 

o slechts absorptie B12 tgv bepaalde maagdarmziekten vb. atrofische gastritis, resectie 

terminale ileum, … 

 gevolgen 

o macrocytaire anemie 
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o aantasting zenuwstelsel op vss niveaus 

 ruggenmerg → vnl achterstrengen en zijstrengen w aangetast: ‘gecombineerde 

strengziekte’ of ‘gecombineerde sclerose’ 

 achterstrengen → sensorische ataxie 

 zijstrengen → piramidaal syndroom in ledematen 

 perifere zenuwen: axonale sensorimotorische polyneuropathie  

 vaak afwezige peesreflexen in onderste ledematen 

 gevorderde gevallen: opticusatrofie mogelijk 

 hersenen: in gevorderde gevallen kunnen 

 mentale veranderingen 

 dementie 

 klinisch onderzoek 

o afwezige reflexen 

o teken van Babinski 

o gang: sensorische ataxie 

 diagnose: vnl aantonen verlaagd B12 gehalte in bloed 

 behandeling: toediening vit B12 

o initieel parenteraal 

o nadien parenteraal of oraal (naargelang oorzaak) 

 tekort aan koper kan klinisch zeer gelijkaardige myelopathie veroorzaken = hypocuprische 

myelopathie 

 

Neurodegeneratieve oorzaken 

 familiale spastische paraparese (ziekte van Strumpell-Lorraine) = verzamelnaam voor groep 

ziekten gekenmerkt door langzaam progressief afsterven axonen vd corticospinale baan 

 klinisch gevolg: langzaam progressieve piramidale paraparese 

o langste axonen komen eerst in problemen → eerst parese vd OL 

 ziekten zijn  

o genetisch heterogeen 

 kunnen autosomaal dominant of recessief of X-gebonden zijn 

 van heel aantal vormen: verantwoordelijk gen gekend 

 vb. genen voor spastine, paraplegine 

o klinisch heterogeen 

 pure aantasting vd corticospinale baan: ‘pure’ spastische paraparese 

 spastische paraparese in combinatie met andere neurologische afwijkingen vb. 

mentale retardatie of ataxie: ‘gecompliceerde’ spastische paraparese 

 geen specifieke behandeling 

 

Inflammatoire oorzaken 

 infectieus: eerder zeldzaam 

o oa Varicella Zoster virus, EBV, HSV-1, HSV-2, HIV, Mycoplasma pneumoniae 

o ook postinfectieuze myelitis komt voor 

 niet-infectieus 

o MS = meest frequente niet-infectieuze inflammatoire oorzaak 

o neuromyelitis optica (NMO) 

 demyeliniserende auto-immuunziekte  

 (soms recurrente) episodes van 

 neuritis optica 

 myelitis 

 meeste pt’en hebben antistoffen tegen aquaporine-4  

 bestanddeel van waterkanaal 

 diagnose is opzoeken specifieke antistof hiertegen 

 behandeling: immuunsuppressie 

o systeemziekten vb. SLE, Sjögren, Behçet, sarcoïdose 
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Ischemische oorzaken 

 ruggenmerg w bevloeid door 3 arteries 

o 1 a. spinalis anterior → grootste deel vh ruggenmerg 

o 2 aa. spinales posteriores → achterstrengen 

 a. spinalis anterior syndroom: occlusie vd a. spinalis anterior 

o gevolgen 

 letsel vd piramidale banen → piramidale parese vd benen 

 letsel vd autonome banen → sfincterstoornissen 

 gedissocieerde gevoelsstoornis 

 uitval vd vitale sensibiliteit (pijn, temperatuur) 

 bewaarde diepe sensibiliteit (achterstreng gespaard → oa vibratiezin niet aangetast) 

o vaak oudere pt’en met veralgemeende atheromatose tgv chronische hypertensie of 

diabetes 
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Neuromusculaire oorzaken 

 

Aandoeningen vd voorhoorn 

 

Neurodegeneratieve voorhoornaandoeningen 

 

Inleiding: voorhoornziekten 

 meestal neurodegeneratief 

o ALS 

o SMA 

 zelden infectieus 

 

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) 

 belangrijkste voorhoornziekte 

 voorkomen 

o jaarlijkse incidentie 1-2/100.000 (vrij zeldzaam) 

o begint meestal tss 40 – 70 jaar  

 gemiddeld ~55 jaar 

 er is misverstand dit ziekte van jonge personen zou zijn (itt PD voor oude): heeft 

zelfde beginleeftijd als PD met spreiding errond 

 is gecombineerde, selectieve degeneratie v zowel  

o lagere motorneuronen in voorhoorn en motorische kernen vd craniale zenuwen 

o hogere motorneuronen in motorische cortex 

 kliniek: combinatie van hoger motorneurontekens en lager motorneurontekens 

o parese met ongewone combinatie 

 atrofie en fasciculaties 

 piramidale tekenen 

 abnormaal levendige peesreflexen 

 teken van Babinski 

o bij 80% vd pt’en beginnen symptomen in één vd ledematen (vaak asymmetrisch)  

 zoals PD 

 nadien uitbreiding naar andere ledematen en bulbaire spieren 

o 20% vd pt’en: begin in bulbaire regio met dysartrie en dysfagie 

o door afsterven respiratoire motorneuronen: uiteindelijk respiratoire insufficiëntie 

 gemiddeld na 3 – 5 jaar dodelijke afloop 

o motorneuronen vd sfincters en extra-oculaire oogspieren: blijven typisch gespaard! 

o sensibiliteit intact 

o cognitieve functies bij meeste pt’en weinig aangetast 

 ca 10% vd pt’en: ALS gepaard met frontotemporale dementie (FTD-ALS) 

 elektromyografie (EMG): typische tekenen van denervatie in multipele lichaamregio’s 

 etiologie 

o ALS is meestal sporadisch (pathogenese nog niet goed opgehelderd) 

o 5 – 10%: ziekte autosomaal dominant overgeërfd  

 meest frequente mutaties: in genen voor 

 C9orf72 (zoals FTD) 

 superoxide dismutase 1 (SOD1) 

 hoe mutaties tot motorneurondegeneratie leiden: nog niet goed begrepen 

 geen goede behandeling beschikbaar 

o riluzole verlengt leven gemiddeld met 3 maanden  

o kinesitherapie 

o psychosociale ondersteuning vd pt is belangrijk 

 opmerking: PLS = primaire laterale sclerose 

o pt’en waarbij enkel hogere motorneuronen degenereren 

o sommige v deze pt’en krijgen uiteindelijk ook lager motorneuronlijden → ontwikkelen ALS 
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Spinomusculaire atrofie (SMA) 

 autosomaal recessieve degeneratieve aandoening  

 enkel degeneratie vd spinale motorneuronen 

o parese 

o areflexie 

o atrofie 

o hypotonie 

o fasciculaties 

 komt in verschillende, in ernst variërende vormen voor 

o SMA type I = ziekte van Werdnig-Hoffman 

 ernstigste vorm 

 treedt op bij baby: begin in utero of in eerste 6 maanden na geboorte 

 kinderen overlijden gewoonlijk binnen eerste levensjaar door respiratoire insufficiëntie 

 voorkomen 

 meest frequente ernstige neuromusculaire ziekte bij kinderen na ziekte v Duchenne 

 frequentste oorzaak van genetisch bepaalde zuigelingensterfte na mucoviscidose 

 1/60 tot 1/80 mensen: carrier vh gemuteerde gen dat aandoening veroorzaakt 

 kind bij geboorte vaak volledig normaal maar binnen eerste 6 maanden na geboorte 

 spierzwakte 

 thorax kan wat ingezakt uitzien: ademhalingsspieren zwak + andere manier van 

inademen 

 nl doet baby flexie vd heupen maar hier abductie 

 verminderde spontane motoriek 

 klinisch onderzoek 

 areflexie 

 hypotonie: ‘floppy infant’ 

 fasciculaties 

 soms begint ziekte al in utero: verminderde kindsbewegingen 

 tijdens verder beloop vd aandoening: kind overlijdt door respiratoire insufficiëntie 

 geen behandeling 

o SMA type II 

 begint tss 6 – 18 maanden 

 gepaard met langere overleving 

o SMA type III = ziekte van Kugelberg-Welander 

 begin tss 18 maanden en volwassen leeftijd 

 begint in proximale spieren vd onderste ledematen → breidt uit naar proximale spieren 

vd armen 

 bulbaire spieren en distale extremiteitspieren: niet of veel minder aangetast 

 later: ook zwakte vd axiale spieren → houdingsafwijkingen 

 meeste vd pt’en w rolstoelgebonden 

o SMA type IV 

 begin op volwassen leeftijd 

 SMA type II tot IV: vnl symmetrische proximale spierzwakte 

 alle vormen van SMA zijn uitingen van zelfde genetische aandoening 

o autosomaal recessief 

o veroorzaakt door homozygote deletie vh SMN1 (survival of motor neurons) gen 

 1/60 – 1/80 is heterozygote drager 

 codeert normaal voor SMN eiwit 

 SMN is neuroproductief 

 hoorcollege: niet ‘deletie’ maar ‘loss of function’ mutatie vh SMN eiwit 

 ernst vh fenotype van SMA w deels bepaald door aantal aanwezige kopieën van zeer 

gelijkaardige SMN2 gen 

 hoe meer SMN2 kopieën pt draagt: hoe milder fenotype 

 hoe verlies SMN eiwit tot motorneurondood leidt: niet goed begrepen 

 geen causale behandeling 
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Neurodegeneratieve ziekten vd motorneuronen (ALS, PLS, SMA, familiale spastische paraparese) w 

collectief soms aangeduid met term ‘motorneuronziekten’ 

 

Infectieuze voorhoornaandoeningen 

 poliomyelitis anterior acuta = polio 

o acute ziekte veroorzaakt door poliovirus 

o symptomen 

 bij meeste pt’en manifesteerde ziekte zich als  

 griepeachtig syndroom 

 lichte meningitis 

 bij 1% vd pt’en: vervolgens aantasting en afsterven vd lagere motorneuronen → 

parese en atrofie van één of meer spiergroepen 

 zeer variabele uitbreiding 

o door verplichte poliovaccinatie: geen nieuwe gevallen meer bij ons 

 postpoliosyndroom 

o bij sommige pt’en die als kind polio doormaakten met blijvende parese en atrofie: 20 – 40 

jaar later toename vd bestaande spierzwakte 

o pathogenese onduidelijk 

 

Aandoeningen vd wortels 

 

Wortelcompressie: door discushernia, spinaal kanaalstenose, … 

zie neurochirurgie 

 

Inflammatoire wortelaandoeningen = radiculitis 

 herpes zoster 

o primo-infectie met Varicella zoster virus (VZV) zorgt voor waterpokken → virus blijft 

hierna latent aanwezig in sensibele ganglia 

o bij bejaarde mensen en bij verzwakking immuniteit: virus kan heropflakkeren → 

veroorzaking herpes zoster (zona, gordelroos) 

 symptomen 

 hevige pijn en paresthesieën in 1 of meer dermatomen die overeen komen met 

aangetaste dorsale wortels 

 binnen 1 week na begin pijn: ontstaan vesiculaire huiduitslag in zelfde dermatomen 

 over verloop van enkele weken: spontaan herstel 

 lokalisatie 

 meestal thv romp 

 65% vd gevallen op dermatomen T5 – T10 

 dermatoom thv romp loopt van dorsaal naar ventraal wat naar beneden af 

 kan in gebied vd n. trigeminus 

 ‘zona ophtalmica’ (igv vnl V1) 

 is als virus latent aanwezig is in ganglion van Gasser 

 zona in gebied n. facialis = herpes zoster oticus =Ramsay-Hunt syndroom 

 pijn en blaasjes in uitwendige gehoorgang 

 perifere VII parese 

 soms is ook n. VIII hierbij betrokken: gehoorsvermindering, tinnitus, vertigo 

 aciclovir PO verkort acute episode (maar op lange termijn geen verschil) 

o bij ong 25% vd pt’en (vnl bejaarden) blijft in aangetaste dermatomen zeer hardnekkige 

chronische pijn bestaan = postherpetische neuralgie 

 pijn kan bestreden w met GM tegen neuropathische pijn 

 amitryptiline (Redomex®) 

 carbamazepine (Tegretol®) 

 gabapentine (Neurontin®) 

 pregabaline (Lyrica®) 

 … 
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 neuroborreliose (zie hoofdstuk infecties) 

 Guillain-Barré syndroom = polyradiculoneuritis van Guillain-Barré (zie polyneuropathieën) 

 

Meningitis caricnomatosa = leptomeningeale metastasen 

 ontstaat door invasie kankercellen in subarachnoidale ruimte en meningen 

 gevolgen 

o aantasting spinale zenuwwortels (vaak pijnlijk en multipele niveaus) en craniale zenuwen 

o hoofdpijn 

o rugpijn 

o epilepsie-aanvallen 

o achteruitgang mentale toestand 

 technische onderzoeken 

o MR ruggenmerg of hersenen: soms contrastcapterende nodulen in meningen 

o gouden standaard voor diagnose: cytologisch onderzoek vh cerebrospinaal vocht 

 vaak herhaalde LP’s nodig voordat maligne cellen in CSF aangetoond kunnen w 

 prognose is zeer slecht 

 aanpak: palliatief 

 

Aandoeningen van plexus 

 

Aandoeningen vd plexus brachialis 

 traumatische letsels vd plexus brachialis: ontstaan door 

o geboortetrauma 

 daarom mag je tijdens bevalling NOOIT trekken aan arm vd baby 

 anders kan baby voor rest vh leven afunctionele arm hebben 

o val met motorfiets: vaak zijwaarts → reflex: abductie arm en als er dan op gevallen w, 

kan plexus geëlongeerd w of zelfs losgerukt uit ruggenmerg 

 Parsonage-Turner syndroom (= amyotrofe plexusneuralgie, acute brachiale plexitis, 

neuralgische amyotrofie, …) 

o voorbijgaand ziektebeeld 

o wsl auto-immune origine 

o symptomen 

 begint met zeer hevige acute pijn in één schouder en bovenarm 

 door intense pijn: pt immobiliseert arm → merkt aanvankelijk spierzwakte niet op 

 als pijn na enkele dagen verbetert: spierzwakte, areflexie en soms wat gevoelsuitval 

blijkt te bestaan 

 nog later: spieratrofie 

o anatomische uitgebreidheid vd uitval 

 variabel naargelang vh deel vd plexus dat aangetast is 

 komt niet goed overeen met distributie van één perifere zenuw of wortel 

o geen specifieke behandeling 

 natuurlijk wel pijnstilling in acute fase 

o na enkele weken – maanden: meestal volledig herstel 

 tumoren of bestraling: plexus brachialis kan beschadigd w door 

o doorgroei van maligne tumor uit longtop (Pancoast-tumor) 

o bestraling vb. van okselmetastasen 

 

Aandoeningen van plexus lumbosacralis: uitval vd plexus lumbosacralis kan ontstaan door 

 meest frequent: compressie vd plexus door  

o hematoom  

o tumor in klein bekken 

 beschadiging tijdens chirurgie van vb. baarmoeder 

 bestraling van tumor in klein bekken 

 diabetes mellitus 

 idiopathische lumbosacrale plexopathie: analoog van Parsonage-Turner syndroom 



Ine Bollen    Neurologie | 2015 - 2016  

89 | P a g i n a  
 

Aandoeningen van perifere zenuw 

 

Mononeuropathieën 

 

Craniale mononeuropathieën 

 n. opticus (n. II) is onderdeel vd hersenen dus in feite niet van PZS 

o neuritis optica (zie eerder, eerder jonge mensen) 

o anterieure ischemische opticusneuropathie (AION) = ‘microvasculair’ (occlusie vasa 

nervorum anterior deel vd n. II) 

 anterior deel vd n. II (papil) w bevloeid door takken vd posterior ciliaire arteries  

 ischemie vd bloedvaatjes → klinisch 

 acuut of subacuut monoculair visusverlies 

 RAPD (relatief afferent pupildefect) 

 fundoscopie: papil gezwollen (niet altijd; DD neuritis optica) 

 2 vormen v AION 

 kleine minderheid (5%) ontstaat door vasculitis ikv arteritis temporalis  

 moet behandeld w met corticoïden 

 meerderheid: niet-ateritis 

 treedt vnl op bij mensen met 

 diabetes 

 arteriële hypertensie 

 geen therapie voor 

o heriditaire opticusneuropathie van Leber 

 neurodegeneratieve aandoening vd retinale ganglioncellen en hun axonen 

 w veroorzaakt door mutaties in mitochondriale genen die coderen voor complex I vd 

mitochondriale ademhalingsketen 

 w uitsluitend geërfd vd moeder → mannelijke dragers hebben meer kans om aangetast 

te w dan vrouwelijke 

 typisch klinisch beeld 

 vrij snel progressief, irreversibel visusverlies v één oog bij jonge man 

 op enkele dagen maximaal 

 zelden (maar mogelijk) vanaf begin bilateraal 

 enkele weken – maanden (gemiddeld 8 weken) later gevolgd door zelfde proces 

aan andere kant → pt bilateraal blind 

 nog geen behandeling voor 

 n. oculomotorius  

o symptomen 

 ptose 

 midriase want parasympathische vezels lopen aan buitenkant vd n. III → vnl bij 

compressieve oorzaak is er snel midriase 

 ‘down and out’ stand vh oog 

 diplopie 

o oorzaken 

 typische compressieve oorzaken vd n. III 

 aneurysma vd a. communicans posterior 

 herniërende temporale uncus: eerste structuur die uncus onder tentorium 

tegenkomt is n. III 

 frequente oorzaak van n. III uitval: kleine vaatpathologie vd vasa nervorum 

(‘microvasculair’) 

 bij pt’en met  

 diabetes 

 hypertensie 

 meestal pupilsparend 

 pupilreflex intact 

 geen midriase 
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 herstelt gewoonlijk spontaan over maanden 

o sinus cavernosus trombose 

 n. trochlearis  

o symptoom: verticale diplopie 

o oorzaken 

 ‘microvasculair’ 

 bij pt’en met 

 diabetes 

 hypertensie 

 meestal spontaan herstel over maanden 

 schedeltrauma (n. IV is hier om één of andere reden gevoeligste voor) 

 sinus cavernosus trombose 

 n. trigeminus 

o typische oorzaken trigeminusuitval 

 Sjögren syndroom 

 sinus cavernosus trombose → uitval vd subdivisies V1 en V2 

o trigeminusneuralgie (zie verder) 

 n. abducens  

o symptoom: horizontale ongekruiste diplopie 

o oorzaken 

 ‘microvasculair’ 

 bij pt’en met 

 diabetes 

 hypertensie 

 meestal spontaan herstel over maanden 

 zeer gevoelig voor intracraniële drukverhoging! 

 wsl owv lange verloop binnen schedel (langste van allemaal) 

 uni- of bilaterale abducensuitval is klassiek teken van intracraniële hypertensie 

 ook plotse intracraniële drukverlaging (vb. na LP) kan abducensuitval uitlokken 

 sinus cavernosus trombose 

 n. facialis 

o meest frequente oorzaak: idiopathische perifere facialisparese = parese van Bell 

 ‘lifetime risk’: 1/60 

 symptomen 

 ontstaat vrij acuut over enkele u – d → max parese w bereikt binnen 48 uur 

 w vaak vooraf gegaan door pijn achter of in oor 

 veel pt’en: verminderde smaaksensatie in voorste 2/3e vd tong aan zelfde kant 

 door aantasting vd chorda tympani 

 kan je klinisch testen: pt ogen laten sluiten en mond openen en tong uitsteken 

→ suiker of zout op tong aanbrengen  

 pt moet zeggen wat het is 

 gaan het aan ene kant wel proeven en aan andere kant niet 
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 soms hyperacusis aan kant vd parese (m. stapedius gerelaxeerd → geluiden klinken 

luider) 

 vermoeden van inflammatoire origine 

 verloop 

 ong 75% vd pt’en: over verloop weken – maanden volledig herstel 

 overige 25%: onvolledig herstel 

 behandeling 

 tijdelijk corticoïden PO → bespoediging herstel (mate van herstel w niet beïnvloed) 

 uitdroging cornea voorkomen dmv beschermende oogzalf 

 mogelijke restverschijnselen 

 parese 

 igv foutieve reïnnervatie 

 faciale synkinesieën  

 abnormale traansecretie  

 hemifaciale spasmen  

o neuroborreliose 

o sarcoïdose 

o Guillain-Barré syndroom 

o Ramsay-Hunt syndroom of herpes zoster oticus 

 ontstaat door reactiatie VZV in ggl. geniculi 

 typisch: blaasjes in uitwendige gehoorgang 

 soms ook n. VIII betrokken 

o middenoorpathologie vb. cholesteatoom 

o rotsbeenfractuur 

o hemifaciale spasmen = unilaterale (!!), niet-ritmische myoclonieën vd faciale spieren 

 is voorbeeld van myoclonie die ontstaat in PZS! 

 meestal telkens simultane, onvrijwillige contractie vd m. orbicularis oculi en spier die 

mondhoek optrekt 

 oorzaken 

 meest frequent: neurovasculair conflict → n. facialis gecomprimeerd door bloedvat 

op plaats waar zenuw pons verlaat 

 soms sequel van doorgemaakte Bell’s parese 

 idiopathisch 

 behandeling 

 goed behandelbaar door infiltraties met botulinetoxine 

 soms chirurgische behandeling: decompressie vd n. VII (door inspuiten stof tss 

zenuw en bloedvat) 

 eerder permanente oplossing 

 zeker niet eerste lijn 

 toch soms recidief 

 zeldzame ernstige complicaties mogelijk 

 n. vestibularis → neuritis vestibularis 

o oorzaak niet gekend maar vermoeden dat het soort ontsteking is vd zenuw 

o ontstaan plotse hevige vertigo met nausea en braken 

 zonder gehoorsvermindering of tinnitus 

 vertigo is continu 

 verbetert geleidelijk na enkele dagen 

o klinisch neurologisch onderzoek 

 horizontorotatoire nystagmus: snelle fase weg vd aangetaste zijde 

 probleem zit in perifeer deel vh vestibulair systeem (dus niet in hersenstam)  

 igv R probleem: R werkt minder goed → gezonde kant werkt over → trage deviatie 

naar ongezonde kant met snelle correctie naar gezonde kant 

 deviatie naar aangetaste kant tijdens 

 wijsproef: pt moet met gesloten ogen naar voor wijzen 

 gang 
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 proef van Unterberger: ter plaatste stappen 

 proef van Babinski-Weil: 2 stappen naar voor, 2 stappen naar achter aantal keer 

herhalen → pt maakt stervorm 

o meestal spontaan herstel 

o behandeling 

 geen specifieke therapie 

 wel anti-emetica geven (tegen nausea en braken) 

o DD van neuritis vestibularis 

 perifere oorzaken van vertigo 

 benigne paroxismale positionele vertigo (BPPV) 

 vertigo en nystagmus niet continu maar paroxismaal 

 iedere episode  

 duurt < 1 min (typisch 15 – 20 sec) 

 w uitgelokt door positieverandering vh hoofd 

 manoeuver van Dix-Hallpike is positief 

 ziekte van Menière 

 aanvallen van vertigo duren gewoonlijk uren 

 gaan gepaard met 

 gehoorsvermindering 

 tinnitus 

 volheidsgevoel in oor 

 acuut vestibulair syndroom ontstaan in hersenstam (vb. Wallenberg syndroom) 

 meestal nog andere hersenstamsymptomen vb. diplopie, ataxie, … 

 aard vd nystagmus helpt ook bij onderscheid 

 perifeer vestibulair syndroom: nystagmus steeds horizontorotatoir 

 centraal vestibulair syndroom: nystagmus kan horizontorotatoir maar ook puur 

horizontaal, puur rotatoir of puur verticaal zijn 

 niet altijd mogelijk om bij acuut vestibulair syndroom centrale oorzaak op klinische 

basis met zekerheid uit te sluiten 

 zeker bij oudere pt’en met cardiovasculaire risicofactoren: bij acuut vestibulair 

syndroom best MRI doen → CVA in fossa posterior niet missen 

 

Mononeuropathieën van spinale zenuwen 

 w vnl veroorzaakt door compressie: drukneuropathieën of entrapment neuropathieën 

 n. medianus: carpaal tunnel syndroom (CTS) 

o w veroorzaakt door compressie vd n. medianus onder lig. carpi transversum in pols 

o voorkomen 

 geregeld bilateraal 

 kan op bijna alle leeftijden maar meest bij vrouwen 40 – 60 jaar 

 transiënt in laatste trimester vd zwangerschap 

 door oedeem vd handen 

 verdwijnt dan spontaan na bevalling 

o belangrijkste symptomen: tintelingen en pijn in door n. medianus bezenuwde deel vd 

hand (soms slechts deel vh medianusgebied) 

 vnl palmaire zijde vd eerste 3 vingers en radiale helft vd ringvinger 

 klachten verergeren gewoonlijk tijdens werken met handen 

 vaak ook ’s nachts hinder → dan moet pt schudden met hand om klachten te doen 

verdwijnen 

 motorische uitval: eerder zeldzaam 

 soms zijn pijn en tintelingen eigenaardig genoeg niet mooi beperkt tot 

medianusgebied: aanwezig in hele hand of zelfs in voorarm en bovenarm 

o klinisch neurologisch onderzoek 

 kan negatief zijn 

 soms verminderd gevoel in medianusgebied 

 tintelingen kunnen soms uitgelokt w 
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 teken van Tinel: percussie vd palmaire zijde vd pols 

 teken van Phalen: palmaire flexie vd pols gedurende 30 – 60 sec 

o diagnose w bevestigd door zenuwgeleidingsonderzoek 

o behandelingsopties 

 rust vd aangetaste hand 

 NSAID’s 

 lokale infiltraties met corticoïden onder ligament 

 chirurgische decompressie: doorsnijden vh lig. carpi transversum 

 n. ulnaris 

o compressie vnl mogelijk tss mediale epicondyl en olecranon 

o kan leiden tot 

 pijn 

 tintelingen 

 sensorisch of motorisch deficit in ulnarisgebied 

 n. radialis (radialisneuropathie) 

o symptomen 

 vnl dorsiflexieparese vd hand en vingers: ‘drophand’ 

 naargelang plaats vd compressie: ook zwakte mogelijk in meer proximale 

extensorspieren vd hand 

 gevoelsuitval in radialisgebied 

o klassieke oorzaken 

 humerusfractuur: trauma zenuw door botfragment 

 compressie vd medialis op humerus 

 ‘paralysie des amoureux’: partner op arm in slaap gevallen  

 ‘Saturday night palsy’: ongemakkelijke slaaphouding van persoon die zat is vb. met 

arm over stoel in slaap gevallen 

 compressieve radialisuitval herstelt vaak spontaan over verloop 6 – 8 weken 

 n. cutaneus femoris lateralis 

o compressie gebeurt onder ligamentum inguinale 

o veroorzaakt meralgia paresthetica = pijn en gevoelsveranderingen lateraal op bovenbeen 

 symptomen nemen gewoonlijk toe tijdens staan of stappen 

o belangrijk dit niet te verwarren met heuppathologie 

 n. peroneus  

o n. peroneus communis draait rond fibulakop → op die plaats gevoelig voor compressie 

 frequent met gekruiste benen zitten 

 gips 

 bedlegerigheid: vnl na recent gewichtsverlies (vb. oncologische pt) 

o meer distaal splitst zenuw in 2 takken 

 n. peroneus superficialis 

 voetversie  

 gevoel anterolateraal op onderbeen en voetrug 

 n. peroneus profundus 

 voet- en teendorsiflexoren 

 gevoel in driehoekje op voetrug tss 1e en 2e teen 

o bij peroneusletsel thv fibulakop: beide takken vallen uit 

 dropvoet: pijnloze parese vd voet- en teendorsiflexie 

 parese vd voeteversie 

 gevoelsuitval in peroneusgebied 

o diagnose w bevestigd door zenuwgeleidingsonderzoek 

o meestal spontaan herstel over weken – maanden  

o DD/ L5 radiculopathie (vb. door discushernia) 

 kan ook parese vd voetdorsiflexie en –eversie veroorzaken 

 klininsch verschil: bij L5 radiculopathie ook parese van voetinversie 
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Multiple mononeuropathieën 

 mononeuritis multiplex = vasculitis 

o is uitval van meerdere perifere zenuwen tgv vasulitis vd vasa nervorum 

o vaak ikv inflammatoire systeemaandoening 

 polyarteritis nodosa 

 SLE 

 reumatoïde artritis 

 Wegener 

 Behçet 

 compressie 

o hereditary neuropathy with liability to pressure palsies (HNPP)  

 autosomaal dominante ziekte  

 pt buitengewoon gevoelig voor perifere zenuwuitval door compressie 

 triviale druk kan al voldoende zijn om neuropathie te veroorzaken 

 heeft dan weken – maanden nodig om te herstellen 

 pt’en hebben dus vaak multipele drukneuropathieën tegelijkertijd 

 oorzaak: heterozygote deletie vh gen voor PMP-22 

 pt’en hebben dus maar 1 ipv 2 kopieën vh gen 

 PMP-22 is belangrijk eiwit in perifere myeline 

o pt’en met (vb. diabetische) polyneuropathie: ook meer gevoelig voor drukneuropathieën 

 

Polyneuropathieën 

 

Polyneuropathie = aantasting van groot aantal spinale zenuwuiteinden 

 meestal symmetrische sensorische motorische uitval in distale uiteinden vd ledematen 

o ‘sok- en handschoendistributie’  

 in eerste instantie: vnl voeten (langste zenuwen) 

 ernstigere gevallen: ook distale uiteinden vd bovenste ledematen 

o bij sommige polyneuropathieën: ook autonome zenuwvezels beschadigd 

→ symptomen  

 anhidrose 

 gestoorde thermoregulatie 

 impotentie 

 orthostatische hypotensie 

 hartritmestoornissen 

 motiliteitsstoornissen maag of darm 

 … 

 bij beschrijving polyneuropathie: aangeven van 

o soort vezels 

 aantasting vnl sensorisch, motorisch, autonoom of combinatie? 

 klinisch soms zelfs mogelijk om af te leiden of binnen sensorische vezels vnl dunne of 

dikke vezels aangetast zijn 

 dikke zenuwvezels  

 staan in voor gnostische gevoeligheid 

 rol in proprioceptie → ook belangrijk voor peesreflexen 

 dunne zenuwvezels 

 geleiden vitale sensibiliteit + ook autonome vezels zijn dun 

 ‘small fiber neuropathy’ is selectieve polyneuropathie vd dunne vezels 

 symptomen 

 vnl stoornissen van pijn- en temperatuurzin 

 autonome symptomen 

 bewaarde peesreflexen!! (is enige polyneuropathie waarbij dit is) 

 2 meest frequente oorzaken 

 diabetes mellitus 

 amyloïdose 
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o anatomische distributie vd aantasting 

 gewoonlijk vnl distale aantasting: sok- en handschoendistributie 

 sommige polyneuropathieën: zowel distale als proximale aantasting → typisch voor  

 Guillain-Barré syndroom 

 CIDP 

o tijdsverloop 

 acuut vb. Guillain-Barré syndroom 

 subacuut 

 chronisch vb. heriditaire polyneuropathieën (Charcot-Marie-Tooth) 

o vnl axonale (aantasting axonen zelf) of demyeliniserende (afbraak myeline) aantasting  

 onderscheid dmv elektrofysiologisch onderzoek: zenuwgeleidingsonderzoek en EMG 

 bij demyeliniserende polyneuropathieën: oa sterke geleidingsvertraging 

 goede beschrijving vd polyneuropathie verhoogt kans om oorzaak te vinden 

o er bestaan > 100 vss oorzaken van polyneuropathieën 

 inflammatoir 

 metabool 

 toxisch 

 door deficiëntie 

 genetisch 

o ondanks doorgedreven onderzoek: bij ong 50% vd pt’en blijft oorzaak onduidelijk = 

cryptogene polyneuropathie 

 

Inflammatoire polyneuropathieën: 2 meest frequent voorkomende zijn syndroom van Guillain-

Barré en chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) 

 syndroom van Guillain-Barré = acute inflammatoire aantasting van zenuwvezels en 

zenuwwortels (polyradiculopathie) 

o redelijk zeldzaam: 2/100.000/jaar 

o komt op alle leeftijden voor 

o ong 2/3e vd gevallen: aandoening begint 10 – 14 dagen na banale infectie vd luchtwegen 

of maag-darmstelsel (vb. door Campylobacter jejuni of CMV) 

o vnl motorische en autonome vezels aangetast, sensibele minder 

 ziekte begint met spierzwakte en areflexie in OL 

 zowel proximaal als distaal 

 al dan niet gepaard met pijn en gevoelsstoornissen 

 over verloop uren – dagen: parese en areflexie stijgen op over romp en armen = 

opstijgende verlamming 

 bij ong 50% vd pt’en: ook uitval craniale zenuwen 

 vb. bilaterale perifere facialisparese 

 soms beademing nodig owv verlamming vd ademhalingsspieren 

 soms autonome vezels ook aangetast → hartritmestoornissen en BD-stoornissen 

o verloop 

 uitval bereikt hoogtepunt in enkele dagen of weken 

 plateau: enkele weken stabiel 

 daarna zeer geleidelijke verbeteringen 

 prognose 

 85% vd pt’en: vrijwel volledig functioneel herstel 

 15% belangrijke restverschijnselen 

 soms dodelijk 

 respiratoire insufficiëntie 

 vaker door hartritmestoornissen 

 in principe monofasische aandoening: maak je maar 1x door 

o diagnose  

 bevestigd door EMG: meestal demyeliniserende afwijkingen 

 ‘acute demyeliniserende polyneuropathie’ (AIDP) 

 onderzoek vd liquor → albumino-cytologische dissociatie 
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 sterke stijging vh eiwit: 1.000 – 10.000 mg/L 

 normaal celgehalte 

 indien wel duidelijke pleocytose: denken aan alternatieve diagnose 

 neuroborreliose (Lyme) 

 HIV 

 neurosarcoïdose 

o vermoedelijk auto-immuunproces: wsl via mechanisme van moleculaire mimicry 

(voorafgaande infectie lokt immuunrespons uit → treft PZS) 

o behandeling 

 plasmaferese of IV immunoglobulines (IVIG): beperkt gunstig effect 

 halveren ong risico dat kunstmatige ventilatie vereist is 

 verhogen licht kans op volledig herstel 

 géén additief effect dus niet combineren 

 intensieve zorgen 

 voor plateaufase bereikt is: alle pt’en met Guillain-Barré syndroom continu 

cardiovasculair monitoren → tijdig opmerken 

 ritmestoornissen  

 BD-problemen  

 pt’en met zware verlamming en AH-problemen: vaak maandenlang op intensieve 

afdeling verzorgd 

 nadien in ernstige gevallen nog lange periode revalidatie nodig 

o er bestaan enkele varianten van Guillain-Barré syndroom die verschillen van klassieke 

AIDP-patroon 

 axonale varianten 

 vb. acute motorische axonale neuropathie (AMAN) en acute motorische en 

sensorische axonale neuropathie (AMSAN) 

 kans op volledig herstel kleiner 

 Miller-Fisher syndroom 

 demyeliniserende variant  

 acuut ontstane triade 

 areflexie 

 ataxie 

 oftalmoplegie 

 bijna alle pt’en met Miller-Fisher syndroom hebben anti-GQ1b antistoffen in serum 

 GQ1b is ganglioside dat aangerijkt is in myeline v extra-oculaire motorische 

zenuwvezels 

 chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) 

o kan beschouwd w als chronische variant vh syndroom van Guillain-Barré 

o kent vss beloopsvormen 

 remissies en exacerbaties 

 chronisch progressieve vormen 

 mengvormen 

o EMG en liquoronderzoek: gelijkaardige afwijkingen als bij Guillain-Barré syndroom 

o behandeling 

 plasmaferese 

 IVIG 

 corticoïden en andere immunosuppressieve strategieën (nuttig, itt bij Guillain-Barré) 

 paraneoplastische polyneuropathie 

o typische presentatie: dorsale ganlioneuritis (ontsteking sensorische ganglia) 

 subacuut verloop (zoals andere paraneoplastische neurologische syndromen) 

 puur sensorische polyneuropathie 

 gevoelsuitval 

 areflexie (want dorsale wortel is afferente been vd peesreflex) 

 sensorische ataxie  

 valt vaak eerst op 
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 neemt toe met oogsluiting 

 komt vnl voor bij kleincellige longcarcinomen → dan geassocieerd met anti-Hu 

antistoffen (kunnen ook limbische encefalitis veroorzaken) 

 andere mogelijke oorzaken van dorsale ganglioneuritis 

 Sjögren syndroom 

 HIV 

o paraproteïnemie (vb. bij multipel myeloom maar ook vaak bij MGUS) kan polyneuropathie 

veroorzaken die axonaal of demyeliniserend kan zijn 

 

Metabole polyneuropathieën: meestal axonaal 

 diabetische polyneuropathie 

o bij ons frequentste oorzaak van polyneuropathie! 

o 10 – 15% in populatie met diabetes 

o eigenschappen polyneuropathie 

 symmetrisch 

 distaal 

 sensorisch > motorisch 

 axonaal 

o vaak prominente dunne vezel aantasting 

 gestoorde pijnzin; chronische neuropathische pijn 

 autonome afwijkingen vb. gastroparese, diarree of constipatie, impotentie, gestoorde 

zweetsecretie, gebrekkige wondheling, verminderde pupilreflex, … 

 autonome stoornissen en gestoorde pijnzin zijn belangrijke factor in ontstaan 

diabetische voet! (naast vasculaire stoornissen) 

o pathogenese: niet goed begrepen 

o risicofactoren voor ontwikkelen polyneuropathie bij diabetes 

 duur vd diabetes 

 gebrekkige glycemiecontrole 

 aanwezigheid retinopathie en nefropathie 

o behandeling 

 neuropathische pijn kan behandeld w met  

 amitryptiline (Redomex®) 

 carbamazepine (Tegretol®) 

 gabapentine (Neurontin®) 

 pregabaline (Lyrica®) 

 strikte glycemiecontrole: helpt om verdere progressie te voorkomen 

 uremische polyneuropathie: bij chronische nierinsufficiëntie 

 critical illness polyneuropathie = axonale polyneuropathie die ontstaat bij zwaar zieke pt 

tijdens verblijf op intensieve afdeling 

o pathogenese niet helemaal duidelijk maar wsl w axonen beschadigd door circulerende 

toxines en metabole afwijkingen ikv sepsis en multi-orgaanfalen 

o er bestaat ook critical ilness myopathie 

 

Overige polyneuropathieën 

 toxische polyneuropathieën → axonaal 

o tal van GM vb. cytostatica (oa vincristine, vinblastine, cisplatinum) 

o chronisch alcholmisbruik  

 polyneuropathieën door deficiëntie → axonaal 

o tekort aan vit B12 

o tekort aan vit B1 

 erfelijke polyneuropathieën: ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) 

o verzamelnaam voor lange reeks erfelijke polyneuropathieën 

o genetisch heterogeen: vss mutaties en overervingspatronen 

 autosomaal dominant 

 autosomaal recessief 
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 X-gebonden 

o klininsch heterogeen 

 demyeliniserend  

 axonaal 

o klinisch 

 CMT begint gewoonlijk op kinderleeftijd of jongvolwassen leeftijd  

 evolutie: langzaam 

 typische klinische tekenen 

 bilaterale dropvoeten 

 areflexie 

 holvoeten: tgv zeer chronische spierzwakte 

 kuitatrofie (‘omgekeerde champagnebeelden’) 

 geen sensorische symptomen (vb. voosheid, tintelingen) = atypisch ivm andere 

polyneuropathieën 

 klinisch neurologisch onderzoek: toch ook gevoelsstoornissen! 

o er bestaan ook zeer lichte vormen 

o meest frequente vorm: CMT1A 

 autosomaal dominant 

 w veroorzaakt door duplicatie vd chromosomale regio met gen voor PMP-22 → pt’en 

hebben 3 ipv 2 kopieën vh gen voor PMP-22 

 DUS juiste dosering dit gen cruciaal want mensen met slechts één kopie 

ontwikkelen HNPP (zie eerder) 

o behandeling 

 er bestaat geen specifieke behandeling voor CMT 

 kiné kan nuttig zijn 

 

Aandoeningen van neuromusculaire junctie 

 

Myasthenia gravis 

 ziekte waarbij aantal ACh-receptoren in motorische eindplaat sterk verminderd is tgv 

antistof-gemedieerde auto-immune aanval 

 voorkomen 

o niet zeldzaam: ong 5/10.000 

o beginleeftijd: bimodale distributie 

 meestal tss 20 – 40 jaar: dan vnl vrouwen 

 kleinere piek tss 50 – 70 jaar: mannen = vrouwen 

 kliniek 

o belangrijkste klinische symptoom is vermoeibaarheid: abnormale afname vd spierkracht 

na herhaaldelijk of langdurig aanspannen vd spier 

 vaak duidelijke toename vd spierzwakte na inspanning of aan einde vd dag 

 spierzwakte verbetert of verdwijnt terug na rust 

 niet alle spieren in zelfde mate aangetast 

 grote variatie tss vss pt’en met myasthenia gravis 

 meest frequent getroffen spieren 

 extrinsieke oogspieren → wisselende diplopie en ptose 
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 héél verdacht voor MG! 

 bulbaire spieren (= die wat bezenuwd w door lagere craniale zenuwen: VIII, IX, X, XI, 

XII; soms ook VII meegeteld) 

 vermoeibare zwakte vd spraak, kauwen en slikken 

 spraak vaak nasaal: door gebrekkige optrekking vh week verhemelte 

 verticale lach 

 zwakte vd m. buccinator 

 terwijl door mm. levatores mond in verticale richting w opengetrokken 

 vaak verslikking met gevaar voor pneumonie 

 spieren vd nek 

 soms moeite om hoofd rechtop te houden: ‘dropped head’ 

 proximale spieren v armen en benen 

 ademhalingsspieren: kan leiden tot  

 kortademigheid  

 respiratoire insufficiëntie 

o klinisch neurologisch onderzoek bij verdenking mysathenie 

 provocatieproeven 

 pt 30 sec omhoog laten kijken → ptose of diplopie uitlokken 

 pt 30 sec opzij laten kijken → diplopie uitlokken 

 kracht m. deltoideus testen voor en na 10x armen in abductie te brengen 

 gevoel altijd intact 

 peesreflexen blijven normaal 

o verloop myasthenia gravis fluctueert in tijd en is erg variabel per pt 

 exacerbaties en remissies mogelijk 

 maar remissies zelden permanent 

 soms kan zwakte vd AH-spieren snel achteruit gaan → pt moet dringend geïntubeerd 

en beademd w (myasthene crisis) 

o bij moeder met myasthenia gravis: tijdens zws kunnen AS tegen ACh-receptor 

transplacentair overgaan naar kind 

 kan in ong 10% vd gevallen leiden tot transiënte myasthenie bij pasgeborene 

 etiologie en pathogenese 

o 85% vd pt’en: symptomen veroorzaakt door circulerende antistoffen tegen ACh-receptor 

 antistoffen reduceren aantal beschikbare ACh-receptoren: oa doordat ze endoyctose 

vd receptoren induceren 

 ACh w wel normaal vrijgezet door motorisch axon maar tgv te lage aantal receptoren: 

eindplaatpotentialen te klein → drempel voor AP vaak niet genoeg bereikt 

o ~5% (50% vd pt’en zonder anti-ACh-R antistoffen): antistoffen tegen MuSK 

 MuSK = muscle-specific kinase: enzym dat cruciaal is voor clustering ACh-receptoren 

in motorische eindplaat 

 bij mutatie: ACh-receptoren verspreid over spier → onvoldoende hoge concentratie thv 

eindplaat 

o etiologie vd auto-immuunrespons is niet goed begrepen 

o thymus wsl belangrijke rol want 75% vd pt’en heeft abnormale thymus 

 65% heeft thymushyperplasie 

 10% heeft thymoma (thymustumor) 

 technische onderzoeken 

o opsporen van antistoffen tegen ACh-R  

 indien negatief: opsporen antistoffen tegen MuSK 

o klinische neurofysiologie: specifieke elektrofysiologische testen om diagnose te bevestigen 

o beeldvorming vh mediastinum 

 alle pt’en moeten dit krijgen 

 CT of MR vh mediastinum toont bij grote meerderheid afwijking vd thymus 

 behandeling 

o dankzij therapie kunnen meeste pt’en vrijwel normaal leven leiden 

 perifere cholinesteraseremmers: pyridostigmine (Mestinon®) 
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 remt afbraak ACh door acetylcholinesterase 

 hoewel bij myasthenia gravis in feite geen gebrek is aan ACh: toch gunstig effect 

op spierzwakte 

 farmacodynamica 

 werkt snel: binnen 15 – 30 minuten 

 effect duurt ong 3 – 4 uur → moet vss keren per dag genomen w 

 overdosage kan leiden tot  

 autonome neveneffecten door overstimulatie vd muscarinereceptoren 

 buikkrampen 

 diarree 

 sialorree 

 kan paradoxaal ook spierzwakte nog verergeren!  

 dus spierzwakte kan zowel op onder- als op overbehandeling wijzen 

 onderdrukking van antistofvorming: kan door 

 plasmaferese 

 IVIG 

 corticoïden, azathioprine, cyclosporine, … 

 thymectomie 

 kan verloop vd myasthenie gunstig beïnvloeden 

 thymoma moet sowieso verwijderd w owv risico op uitbreiding vd tumor 

o tal van medicijnen kunnen spierzwakte bij pt’en met myasthenia gravis doen verergeren! 

 bekendste voorbeeld: aminoglycosiden 

 bij voorschrijven nieuwe medicatie aan pt’en met myasthenia gravis: belangrijk om 

vooraf op te zoeken of GM geen negatieve invloed kan hebben op myasthenie 

 

Lambert-Eaton syndroom 

 auto-immune aandoening vh presynaptisch deel vd neuromusculaire junctie 

 oorzaak: antistoffen tegen voltagegevoelige Ca2+-kanalen van presynaptische axonuiteinde → 

minder ACh w vrijgezet in neuromusculaire junctie 

 klinisch beeld lijkt op dat van myasthenia gravis → belangrijkste klinische verschillen: bij 

Lambert-Eaton syndroom 

o autonome symptomen: droge mond, impotentie 

o peesreflexen verminderd of afwezig 

 is meestal paraneoplastisch: vnl geassocieerd met kleincellig longcarcinoom 

 diagnose: auto-antistoffen bepalen 

 

Spierziekten 

 

Inleiding 

 spierziekten w vnl gekenmerkt door  

o symmetrische, proximale spierzwakte 

o spieratrofie: vnl bij chronische spierziekten 

o géén sensibele uitval 

o peesreflexen kunnen normaal of verlaagd zijn 

 technische onderzoeken 

o EMG: vaak typische ‘myopathische’ afwijkingen 

o bloedname: enzym creatine kinase (CK) vaak gestegen 

 CK is intracellulair enzym dat in vss weefsels voorkomt  

 maar hoogste concentratie in skeletspierweefsel 

 andere organen bevatten veel minder CK → CK in bloed vrijwel geheel afkomstig vd 

skeletspieren 

 verhoogde CK-concentratie in serum wijst meestal op spierbeschadiging 

o microscopisch onderzoek van door biopsie verkregen spierweefsel  

o moleculair-genetische diagnostiek (want vaak monogenisch) 

 spierziekten kunnen vss origine hebben 
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o degeneratief 

o inflammatoir 

o metabool 

o toxisch 

 

Spierdystrofieën = erfelijke spierziekten waarbij spiervezels geleidelijk aan afsterven 

 

Spierdystrofie van Duchenne 

 genetica en pathogenese 

o X-gebonden recessieve aandoening 

o veroorzaakt door mutaties in dystrofinegen 

 dystrofine is onderdeel van groot eiwitcomplex in skeletspiervezel: dystrofine-

geassocieerde glycoproteïnecomplex (DAG)  

 complex connecteert cytoskelet met ECM en verleent stabiliteit aan sacrolemma 

 dystrofine = heel lang intracellulair eiwit dat aan ene kant geconnecteerd is met 

cytoskelet en aan andere kant bindt met transmembraaneiwitten die zelf 

extracellulair ook connecties hebben 

 door gendefect: geen synthese functioneel dystrofine-eiwit 

 hierdoor w spiervezels meer en meer beschadigd → sterven geleidelijk aan af 

o meest frequente ernstige neuromusculaire ziekte bij kinderen 

 ong 1/4.000 jongens 

 vrouwelijke draagsters van dystrofinegenmutatie (slecht 1 gemuteerd dystrofinegen) 

 ontwikkelen gewoonlijk geen symptomen vd ziekte 

 sommige vrouwelijke draagsters hebben lichte symptomen tgv ‘skewed X-

inactivatie’ (minder gunstige verdeling bij lyonisatie) 

 ook de novo mutaties komen voor  

 jongens met Duchenne waarvan beide ouders perfect normaal dystrofine hebben 

 klinisch beeld 

o ziekte komt doorgaans tot uiting in 2e levensjaar: progressieve proximale symmetrische 

spierzwakte (vnl in onderste ledematen) 

 meeste pt’en gaan wel op tijd lopen maar gang is niet normaal: geleidelijk ontstaat 

waggelgang met hyperlordose 

 kind valt vaak 

 van op grond: kind moet zich met handen via bovenbenen overeind werken = teken 

van Gowers 

 niet specifiek voor Duchenne: is er bij iedere ziekte met proximale spierzwakte 

o meestal pseudohypertrofie vd kuiten 

 kuiten hypertroof tov dijen 

 kuitspier toch zeker geen gezonde sterke spier: vnl bindweefsel, vetweefsel, 

littekenweefsel, … → spier toch vaak zwak 

o na enige jaren ontstaat ook zwakte vd schouderspieren 

o tegen 12 jaar: rolstoelgebonden 

o ong 1/3e is mentaal geretardeerd 

o vaak overlijden < 20 – 30 jaar (maar dus niet op kinderleeftijd!) door 

 zwakte vd ademhalingsspieren en respiratoire insufficiëntie 

 cardiomyopathie: ook hartspier is vaak aangetast 
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 technische onderzoeken: diagnose w ondersteund door 

o sterke CK-verhoging in bloed 

o myopathische afwijkingen op EMG 

o spierbiopsie: afwezigheid dystrofine in spierweefsel 

o DNA-diagnostiek (moeilijk want grootste gen uit menselijk genoom en heel veel vss mutaties) 

 behandeling 

o idebenone = anti-oxidans dat mitochondriale ATP-productie bevordert 

 remt achteruitgang vd respiratoire functie af 

o fysiotherapie belangrijk: spieren soepel houden → contracturen tgv immobiliteit in rolstoel 

voorkomen 

 

Spierdystrofie van Becker 

 ook X-gebonden recessief en veroorzaakt door mutaties in dystrofinegen 

o meestal maar kleine ‘in-frame’ deleties → minder zware impact op expressie en functie vh 

dystrofine 

o ziekte veel milder verloop dan ziekte van Duchenne 

 verloop bij jongens met ziekte van Becker 

o begin ziekte meestal pas rond leeftijd 10 jaar 

o progressieve, symmetrische proximale spierzwakte: vnl in OL 

o pt’en komen pas in rolstoel terecht in 5e of 6e decade 

 

Myotone dystrofie van Steinert 

 genetica en pathogenese 

o autosomaal dominante ziekte 

o mutatie: instabiele (CTG) repeat expansie in intron vh DMPK (‘Dystrophia Myotonica-

Protein Kinase)  

 vnl bij maternele transmissie: anticipatie mogelijk → vrouwen met Steinert kunnen 

baby krijgen met ‘congenitale myotone dystrofie’ (neonataal) 

 pathogenetisch mechanisme: wsl toxische ‘gain of function’ vh mutante RNA 

 mutante RNA vormt intranucleaire inclusies → sekwestreert allerlei RNA-bindende 

eiwitten 

 leidt tot verstoorde expressie multipele eiwitten in vss organen: verklaart 

multisysteemkarakter vd ziekte 

 voorkomen 

o meest frequente spierziekte bij volwassene: 1/8.000 

o nogal wat pt’en weten niet dat ze ziekte hebben 

 klinisch beeld: diverse orgaansystemen zijn aangetast 

o expressie vd ziekte varieert sterk tss pt’en: van bijna subklinisch tot zeer ernstig 

o relaxatie- en percussiemyotonie 

 relaxatiemyotonie: pt zo hard mogelijk in je vingers laten knijpen → dan moet hij plots 

loslaten → lukt niet (contractie in vingers blijft nog tijdje)  

 percussiemyotonie: percussie op duimmuis → contractie vd duimmuis die niet direct 

verdwijnt bij deze pt'en 

o karakteristiek facies 

 atrofie en zwakte vd  

 m. masseter 

 m. temporalis  

 faciale spieren: oa bilaterale partiële ptose 

 frontale kaalheid (bij mannen) 

 op jonge leeftijd 

 haarlijn schuift vroeg naar achter 

o zwakte vd bulbaire spieren 

 nasale dysartrie 

 dysfagie 

o atrofie vd mm. SCM → pt kan in liggende houding hoofd moeilijk opheffen vh bed 
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o sommige pt’en: zwakte vd AH-spieren → respiratoire insufficiëntie 

o in ledematen zijn distale spieren meer aangetast dan proximale 

 met oa voorkomen dropvoeten 

 is eigenaardig voor myopathie! 

o multisysteemziekte → overige klinische kenmerken 

 hart is aangetast: kans op  

 cardiomyopathie 

 geleidingsstoornissen (cave risico op plotse dood!) 

 frequent executieve functiestoornissen en initiatiefverlies 

 vaak cataract 

 insulineresistentie 

 verminderde GI motiliteit 

 aangetaste mannen: testisatrofie 

 vrouwelijke pt’en: verhoogde incidentie van miskramen 

o congenitale myotone dystrofie is ernstiger ziektebeeld bij neonatus 

 mentale retardatie 

 zware faciale en bulbaire zwakte 

 respiratoire insufficiëntie 

o pt’en met Steinert: verhoogd risico op complicaties van operaties en anetshesie!! 

 oa respiratoire insufficiëntie en cardiale aritmieën 

 belangrijk dat anesthesist vooraf van diagnose op hoogte is! → nodige voorzorgs-

maatregelen treffen 

 diagnose 

o CK in serum: normaal of licht verhoogd 

o EMG toont myotonie 

o moleculair-genetisch onderzoek toont mutatie in DMPK gen aan 

 behandeling 

o er bestaat geen specifieke behandeling voor ziekte 

o kinesitherapie belangrijk 

o cardiale follow-up belangrijk 

 cardiomyopathie of ritmestoornissen opsporen 

 soms implantatie van cardiale pacemaker noodzakelijk 

 

Er bestaan tal van andere spierdystrofieën 

 vb. facioscapulohumerale spierdystrofie 

 vb. oculofaryngeale spierdystrofie  

 vb. limb-girdle dystrofiën = verzamelnaam voor aantal dystrofieën  

o met vnl proximale spieraantasting 

o waarvan enkele veroorzaakt zijn door mutaties in genen voor componenten vh DAG 

 

Metabole myopathieën 

 w veroorzaakt door mutaties in genen voor enzymen die betrokken zijn in metabolisme van 

glucose of lipiden in spiercellen 

 vb. ziekte van Pompe 

o deficiëntie van α-glycosidase = zure maltase 

o w tegenwoordig behandeld met enzymsubstitutie 

 

Toxische myopathieën 

 vb. door corticoïden: corticoïdmyopathie 

 vb. door statines 

 vb. door fibraten 

 

Inflammatoire myopathieën 

 infectieuze myositis kan oa voorkomen ikv 

o influenza-infecties 
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o HIV-infecties 

 niet-infectieuze myositis 

o twee belangrijkste vormen 

 polymyositis 

 dermatomyositis 

o subacuut (over weken – maanden) ontstaat ontsteking vd proximale spiergroepen 

o technische onderzoeken 

 CK in serum is vaak sterk verhoogd 

 diagnose w gesteld door spierbiopsie 

o bij dermatomyositis: daarbuiten ook 

 huidafwijkingen: rash, oa op gezicht 

 kans op geassocieerde maligniteit: paraneoplastische dermatomyositis 

 

Mitochondriale myopathieën 

 w veroorzaakt door mutaties in genen die coderen voor mitochondriale bestanddelen 

o codering mitochondriale eiwitten  

 meeste w gecodeerd door nucleair genoom 

 mitochondriën bevatten mitochondriaal genoom: codeert voor  

 13 eiwitten vd mitochondriale ademhalingsketen  

 aantal ribosomale RNA’s en transfer RNA’s 

o dus kunnen zowel te wijten zijn aan mutaties in 

 nucleair genoom 

 vb. ataxie van Friedreich 

 overervingspatroon mendeliaans 

 mitochondriaal DNA 

 vb. heriditaire opticusneuropathie van Leber 

 indien erfelijk: uitsluitend geërfd vd moeder 

 ieder mitochondrion bevat multipele kopiën van mitochondriaal genoom en iedere cel bevat 

talrijke mitochondriën → dus iedere cel bevat zeer groot aantal (soms duizenden) kopieën vh 

mitochondriaal genoom 

o bij normaal individu: alle kopieën vrijwel identiek = homoplasmie 

o bij pt met mitochondriale aandoening: in weefsel meestal zowel 

normale als mutante kopieën = heteroplasmie 

 hoe groter proportie vd mutante kopieën in weefsel: hoe groter 

kans op fenotypische aantasting vh weefsel 

 aantasting bij mitochondriale aandoeningen  

o treffen vnl skeletspierweefsel en zenuwweefsel want deze weefsels zijn meest afhankelijk 

van mitochondriale energieproductie 

o andere organen kunnen betrokken zijn vb. hart, pancreas, … 

 één vd meest karakteristieke klinische manifestaties van mitochondriale myopathie: 

progressieve externe oftalmoplegie (PEO) 

o gekenmerkt door zeer traag progressieve bilaterale parese van  

 extrinsieke oogspieren  

 m. levator palpebrae → bilaterale ptose 

 typisch: afwezigheid diplopie (wsl omdat het zo traag evolueert: hersenen tijd voor 

plastische aanpassing) 

o meestal vanaf volwassen leeftijd 

o PEO w oa veroorzaakt door mutaties in POLG: nucleair gen dat codeert voor 

mitochondriale DNA-polymerase (polymerase-γ) 

 voorbeelden van mitochondriale aandoeningen die zowel spier als hersenen aantasten 

o MERRF: myoclonusepilepsie met ragged red fibers 

o MELAS: mitochondriale encefalomyopathie, lactaatacidose en stroke-like episodes 

o MERRF en MELAS w veroorzaakt door mutaties in mitochondriale tRNA genen 
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Hoofdpijn 

 

Inleiding 

 hoofdpijn is bijzonde frequent 

 symptoom, geen diagnose 

 heel veel vss vormen hoofdpijn die ieder aparte aanpak vereisen 

 onderscheid tss 

o primaire hoofpijn: hoofdpijn is probleem op zich vb. spanningshoofdpijn, migraine, … 

o secundaire hoofdpijn: één vd symptomen van ziekte vb. systemische infectie, meningitis, 

hersenbloeding, hersentumor, zware keelontsteking, griep, … 

 gevoel 

o hersenweefsel is ongevoelig 

 daarom implants voor DBS (vb. PD) in wakkere toestand: huid en meningen enzo wel 

verdoofd maar opschuiven v elektroden door parenchym voelt pt helemaal niet 

o grote intracraniële bloedvaten en dura mater zijn wél pijngevoelig 

 want w bezenuwd door pijnvezels die onderdeel vormen vd n. trigeminus 

 bezenuwing van intracraniële bloedvaten en meningen door n. trigeminus: 

trigeminovasuclair systeem 

 ggl van Gasser ligt achter oog: bij veel hoofdpijnsyndromen lijkt pijn achter oog te 

zitten (hoewel prikkels mss van andere plekken in schedel komen) 

 

Primaire hoofdpijn 

 

Spanningshoofdpijn 

 vermoedelijk meest voorkomende vorm van hoofdpijn: ‘iedereen heeft het wel eens’ 

 lichte tot matige, drukkende holocraniële hoofdpijn 

o w soms beschreven als knellende band rond hoofd 

o komt niet echt in aanvallen maar gedurende vrij lange perioden (dagen) vrij 

continu aanwezig → verergert meestal naar avond toe 

o niet goed afgelijnd: moeilijk te zeggen wanneer begin en einde aanval was 

 belangrijk klinisch verschil met migraine: bij spanningshoofdpijn geen 

geassocieerde symptomen (nausea, fotofobie, …) 

 pathogenese: niet goed begrepen 

o vroeger: “veroorzaakt door overdreven contractie scalpspieren” maar nooit bewezen 

 behandeling 

o niet per se nodig: enkel igv storend 

o pijn reageert doorgaans goed op gewone pijnstillers 

 vb. paracetamol, NSAIDs 

 wel belangrijk om analgetica-abusus te vermijden! 

o mensen met chronische, hinderlijke spanningshoofdpijn: amitryptiline (Redomex®) enige 

onderhoudstherapie waarvan nut aangetoond is 

 cave best niet bij bejaarde pt’en want anticholinerge nevenwerkingen: verwardheid, 

geheugenstoornis 

 

Migraine 

 

Voorkomen 

 komt veel voor: ong 10% vd volwassenen 

 vrouwen > mannen (3:1) 

 meeste aanvallen tss 20 – 40 jaar 

o gewoonlijk eerste aanvallen op tienerleeftijd maar kunnen zelfs vroeger beginnen 

o ook bejaarden kunnen migraine-aanvallen hebben 

 90% vd gevallen: familie-anamnese positief voor migraine 
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Klinische presentatie 

 migraine verloopt in aanvallen: 4 – 72u lang 

 hoofdpijn matig tot hevig 

o intenser dan spanningshoofdpijn  

o gewoonlijk bonzend of kloppend 

o meestal unilateraal 

 zeer kenmerkend: geassocieerde symptomen!! 

o nausea en braken 

o fotofobie 

o sonofobie 

o kinesiofobie (beweging doet hoofdpijn verergeren zodat pt zich liefst stil houdt) 

DUS pt’en gaan spontaan in stille, donkere kamer liggen 

 aura (is NIET zelfde als epileptische aura!) 

o bij ong 80% vd pt’en beginnen aanvallen met hoofdpijn = migraine zonder aura 

o 20%: aanval begint met aura → pas hoofdpijn nadat aura voorbij is = migraine met aura 

 migraineuze aura: transiënte, focale neurologische symptomen 

 veruit meest frequente aurasymptoom (90% vd pt’en met migrane met aura): 

homonieme visuele symptomen  

 homoniem = in zelfde helft van ieder gezichtsveld (vb. in beide ogen Re gezichtsveld) 

 vb. flikkerscotomen, fortificaties, zigzaglijnen 

 zeldzamere aurafenomenen 

 monoculaire visuele symptomen: ‘retinale migraine’ 

 hemiparese 

 hemi-hypoësthesie 

 fatische stoornissen 

 vertigo 

 verwardheid 

 aura duurt enkele minuten – uur (meestal < 30 minuten) 

 als focale uitval langer dan 1 uur duurt: CVA moet uitgesloten w 

 veel pt’en met migraine merken dat bepaalde factoren kans op aanvallen verhogen 

o voorbeelden van triggers 

 slaapgebrek 

 uitslapen na periode met minder slaap 

 stress 

 inname van chocolade, porto, rode wijn 

 warmte 

 fel licht (vb. in koplampen kijken) 

 honger 

 fysieke inspanning 

 sommige vrouwelijke pt’en hebben vnl aanvallen rond menses = catameniale migraine 

 … 

o aard vd triggers verschilt sterk van pt tot pt 

 

Pathogenese 

 niet goed begrepen 

 belangrijkste inzichten in pathogenese: afkomstig van genetisch onderzoek naar familiale 

hemiplege migraine (zeldzaam) 

o autosomaal dominant 

o gekenmerkt door migraine met aura’s met hemiparese 

o tot nu toe causale mutaties geïdentificeerd in 3 vss genen → 2 hiervan coderen voor 

ionenkanalen (voltagegevoelig Ca2+-kanaal en voltagegevoelig Na+-kanaal) 

 toont aan dat familiale hemiplege migraine channelopathie is  

 suggereert dat stoornissen vd membraanexcitabiliteit bijdragen tot ontstaan migraine 

o veroorzaakt typisch paroxysmale aanvallen (continu defect maar af en toe aanvallen → 

suggereert probleem met prikkelbaarheid hersenen) 
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Behandeling 

 als er specifieke vermijdbare triggers zijn: best vermijden 

 aanvalsbehandeling 

o tijdens aanval: doel is aanval te couperen 

o meest effectief als ze asap na begin aanval w gestart!! 

 ‘gewone pijnstillers’ 

 vb. paracetamol 1 g PO of naproxen 550 mg PO 

 w best gecombineerd met domperidone 20 mg PO: om  

 nausea tegen te gaan 

 absorptie vd pijnstiller te bespoedigen 

 triptanen = 5-HT1-receptoragonisten 

 5-HT1 receptoren spelen belangrijke rol in trigeminovasculair systemen 

 heel wat triptanen op markt: sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan, … 

 van sommige triptanen bestaat naast PO vorm ook  

 neusspray 

 vorm voor SC injectie (met snelste effect): voor sumatriptan (Imitrex®) 

 indicatie: als aanvallen vd pt niet reageren op gewone pijnstillers 

 zijn wel duurder 

 contra-indicatie: coronair lijden 

 neveneffect: thoracaal drukgevoel mogelijk 

 per aanval mogen triptanen max 2x toegediend w met minstens 2u tussen 

o slapen helpt ook vaak om aanval te doen overgaan 

 onderhoudsbehandeling 

o als pt frequente aanvallen doormaakt: best onderhoudstherapie gestart 

o arbitraire grens voor opstarten onderhoudsmedicatie: 2 aanvallen per maand 

 grens om op te starten lager des te langer aanvallen duren (vb. 3 dagen per aanval = 6 dagen 

per maand thuis itt aanvallen van 5u die niet zo hevig zijn) 

o meest courant gebruikte producten voor onderhoudstherapie 

 β-blokkers: propranol, bisprolol 

 valproaat 

 topiramaat 

 (amitryptiline) 

o er bestaan nog andere opties 

 

Clusterhoofdpijn = Horton-neuralgie 

 voorkomen  

o veel zeldzamer dan migraine: naar schatting 0,1% vd bevolking 

o vnl 20 – 50 jaar (ong zoals migraine) 

o mannen > vrouwen (3:1) 

 klinische presentatie 

o aanvallen van zeer hevige hoofdpijn: ‘suicide headache’ 

 unilateraal 

 meestal retro-orbitaal 

o aanvallen duren 150 – 180 minuten 

o itt migrainept’en: deze pt’en zoeken geen bedrust op maar lopen radeloos 

rond (zelfs hoofdbonken ed) 

o tijdens aanvallen: ipsilaterale autonome symptomen  

 lacrimatie (tranenvloed) 

 conjunctivale injectie (neusloop) 

 rinorree 

 nasale congestie 

 lichte ptose (Horner syndroom) 

o aanvallen treden op in clusters die 8 – 10 weken duren 

 na cluster: pijnvrije periode van gemiddeld klein jaar 

 tijdens cluster 

 aanvalsfrequentie van 1 aanval per 2 dagen tot 8 aanvallen per dag 
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 aanvallen dikwijls telkens op zelfde tijdstip: vaak ’s nachts 

o kleine minderheid vd pt’en: tussen clusters geen langdurige perioden zonder aanvallen → 

chronische clusterhoofdpijn 

 behandeling 

o aanvalsbehandeling: best asap na begin aanval starten 

 inhalatie 100% O2 (10 – 12 L/min) gedurende 15 – 20 minuten 

 triptanen langs parenterale weg 

 sumatriptan (Imitrex®) SC of triptanen in nasale spray 

 PO triptanen zijn geen goede optie omdat ze niet snel genoeg werken 

o onderhoudsbehandeling: oa 

 corticotherapie gedurende enkele weken: kan cluster onderbreken 

 verapamil 

 cardiale follow-up met ECG is noodzakelijk: risico op AV block 

 methysergide (Deseril®) 

 na 6 maanden moet dit minstens 1 maand onderbroken w omdat anders 

retroperitoneale, valvulaire of pleurale fibrose kan ontstaan 

 lithium 

 … 

 

Trigeminusneuralgie 

 komt vnl voor > 50 jaar (anders: denken aan MS) 

 korte aanvallen: seconden – enkele minuten 

o zeer korte, zeer hevige ‘elektrische’ pijnscheuten in één aangezichtshelft 

 vnl in gebied vd n. mandibularis (V2) en n. maxillaris (V3) 

o trigger 

 spontaan  

 uitgelokt door 

 bewegingen in dat gebied vb. spreken, eten, lachen 

 aanraking specifieke ‘triggerpunten’ vb. bij scheren 

 klinisch onderzoek: geen afwijkingen 

o ook geen gevoelsuitval in trigeminusgebied 

 oorzaak 

o kan idiopathisch zijn 

o vaak veroorzaakt door intracraniële compresssie vd n. trigeminus door bloedvat = 

neurovasculair conflict 

 behandeling 

o onderhoudstherapie tegen trigeminusneuralgie mogelijk door 

 carbamazepine 

 baclofen 

 lamotrigine 

o soms neurochirurgie: microvasculaire decompressie vd n. V 

 gelijkaardige pijn bij persoon < 40 jaar kan manifestatie zijn van MS 

o zeker als pijn bilateraal is 

o oorzaak: demyelinisatie in pons thv intredeplaats vd n. trigeminus 

o meestal wél afwijkingen bij klinisch neurologisch onderzoek: gevoelsverlies in 

trigeminusgebied = trigeminusneuropathie 

 

Hoofdpijn door misbruik van analgetica 

 overmatig gebruik analgetica tegen hoofdpijn (vb. migraine) kan leiden tot ‘medication-

overuse headache’ 

o toename vd aanvalsfrequentie  

o toestand van vrijwel continue refractaire hoofdpijn → onderhoudstherapie meestal weinig 

of geen effect meer 

 overmatig gebruik is 

o > 3 dagen per week inname van gewone pijnstillers 
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o > 10 dagen per maand inname van triptanen 

 mechanisme niet goed begrepen: tot nu toe specifiek voor hoofdpijn vb. rugpijn en te veel 

pijnstillers = geen paradoxale toename vd pijn 

 behandeling 

o pt informeren 

o analgeticagebruik reduceren 

 in eerste instantie proberen analgeticagebruik op ambulante basis af te bouwen 

 soms lukt het om analgetica ineens helemaal te stoppen MAAR vaak w dosis 

gradueel verminderd vb. 10% per 1 – 2 weken 

 zodra geen sprake meer van misbruik: onderhoudstherapie instellen 

 bij sommige pt’en lukt ambulante afbouw niet → hospitalisatie nodig 

 DUS bij pt’en met chronische hoofdpijn moet behandelende arts er mee over waken dat 

gebruik van aanvalsmedicatie niet escaleert 

 

Pseudotumor cerebri = idiopathische intracraniële hypertensie 

 verhoging vd intracraniële druk zonder aanwijsbare oorzaak 

 voorkomen 

o vnl vrouwen 15 – 45 jaar 

o belangrijke risicofactor: obesitas (bijna nooit bij niet-obese mensen) 

 kliniek 

o pt heeft klinische symptomen van intracraniële hypertensie 

 hoofdpijn die verergert in liggende positie 

 nausea 

 wazig zicht door papiloedeem 

 evt uitval vd n. abducens 

o beeldvorming toont GEEN 

 ruimte-innemend proces  

 veneuze sinustrombose 

o drukmeting via LP: intracraniële hypertensie 

 pathogenese is niet goed begrepen 

 gevaar bij onbehandelde pseudotumor cerebri: uiteindelijk irreversibel visusverlies tgv 

chronisch papiloedeem 

o dus zeker niet banaal! 

 behandeling: druk moet genormaliseerd w 

o gewichtsverlies is belangrijk element in behandeling (efficiënt!) 

o acetazolamide (Diamox®) kan productie CSV wat afremmen 

o seriële evacuerende LP’s: meestal effectieve manier om intracraniële druk te verlagen 

o indien weinig succes: neurochirurgisch ingrijpen dmv  

 plaatsing van lumboperitoneale shunt  

 of decompressie vd nn. optici 

 

Secundaire hoofdpijn 

(slechts 2 vd vele vormen w hier besproken) 

 

Arteritis temporalis = reuscelarteritis 

 is vasculitis van vnl a. carotis en zijn vertakkingen (oa a. temporalis) 

 voorkomen 

o vrij veel in bevolking > 50 jaar 

 beginleeftijd gemiddeld 70 jaar 

 hoewel arteritis temporalis bij bejaarden redelijk vaak voorkomt: migraine zelfs in die 

leeftijdscategorie nog altijd aanzienlijk frequenter dan arteritis temporalis 

o vaak geassocieerd met polymyalgia rheumatica 

 klinische presentatie 

o typische symptomen 

 hoofdpijn 
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 subfebrilitas 

 malaise 

 gewichtsverlies 

 kaakclaudicatio: pijn in kaken tijdens kauwen 

o igv geassocieerde polymyalgia rhematica: spierpijn in schouder- en bekkengordels 

o als ziekte onbehandeld blijft: kans zeer groot op irreversibel visusverlies  

 door inflammatie vd takken vd a. ophthalmica = arteritische AION 

 arteritis temporalis is meest frequente oorzaak van snel ontstane bilaterale blindheid in 

bevolking > 60 jaar 

o a. temporalis 

 soms verdikt of drukpijnlijk 

 soms zijn pulsaties er minder goed voelbaar 

 diagnose 

o meestal (niet altijd) duidelijke stijging vd sedimentatiesnelheid en/of CRP 

o diagnose w gesteld door biopsie vd a. temporalis (gouden standaard) 

 behandeling 

o bij vermoeden arteritis temporalis: na temporalisbiopt (zelfs voor resultaat gekend is): 

starten met hoge dosissen corticoïden 

o in loop vd daaropvolgende maanden: dosis traag afbouwen 

 

Glaucoom 

 hevige hoofdpijn rond oog kan te wijten zijn aan acuut gesloten-hoek glaucoom 

o acute peri-orbitale hoofdpijn 

o vaak ook nausea en braken 

 klinisch onderzoek 

o rode conjunctiva 

o gefixeerde, matig gedilateerde pupil 

 oogarts erbij halen! 
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Coma en andere bewustzijnsstoornissen 

 

Coma 

 

Definitie 

 coma = toestand van bewusteloosheid waarbij pt met ogen gesloten ligt en niet gewekt kan 

w dmv toediening van prikkels (itt slaap) 

o ook NIET wekbaar door sterke prikkels: pijnprikkels 

 vb. met knokkels over sternum vd pt wrijven 

 vb. met metalen voorwerp (handvat reflexhamer) op nagelbed pt duwen 

 vb. boven wenkbrauw duwen (op uittredeplaats n. supraorbitalis) 

 bijkomend criterium: bewusteloosheid minstens 1 uur 

o om coma duidelijk te onderscheiden van kortdurende bewusteloosheid van syncope of 

hersenschudding 

 

Oorzaken 

 algemene regel: coma steeds gevolg van dysfunctie vd  

o hersenstam  

o en/of beide cerebrale hemisferen 

 coma kan allerlei oorzaken hebben: frequent 

o metabole oorzaken 

 hypoxisch-ischemische encefalopathie (vnl na hartstilstand) 

 relatief frequente oorzaak v coma 

 globale cerebrale hypoperfusie → pt valt neer → igv lang voor reanimatie: diffuse 

hersenschade mogelijk  

 hypoglycemie 

 ernstige ionenstoornissen 

 nierinsufficiëntie 

 Wernicke-encefalopathie 

 … 

o toxische oorzaken (ook frequent) 

 intoxicatie met alcohol, benzodiazepines, barbituraten, opiaten, drugs, … 

 maligne neuroleptisch syndroom 

 … 

o CVA 

 basilaristrombose 

 maligne ACM infarct met oedeem 

 hemisferische bloeding met massa-effect 

 hersenstambloeding 

 subarachnoïdale bloeding 

 … 

o hersentrauma 

o meningo-encefalitis 

o verlengde postictale toestand 

 nl: na aanval duurt het 10-15min voor pt’ helder 

 igv al verminderde cerebrale reserve (oud infarct of mentale retardatie): kan uur of 

paar uur duren 

o niet-convulsieve status epilepticus 

 zien er zelfde uit als comapt’en (geen clonieën of andere opvallende tekenen) 

 diagnose: EEG (toont epileptische ontlading) 

o hypothermie < 31°C (dus ernstige onderkoeling) 

o … 

 

Klinisch onderzoek vd comapatiënt 

 ahv Glasgow Coma Schaal: bewustzijnsniveau klinisch kwantificeren 
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o maakt communicatie tss zorgverleners gemakkelijker 

 cruciaal om hersenstamreflexen te testen! → uitmaken of coma veroorzaakt is door 

hersenstamprobleem of bihemisferisch probleem 

o als hersenstamreflexen intact: coma wsl tgv bihemisferisch probleem 

o makkelijkst te testen hersenstamreflexen 

 pupilreflex op licht  

 corneareflex  

 oculocefale reflexen: tijdens rotatie of flexie/extensie vh hoofd ontstaan 

oogbewegingen in tegengestelde richting vd beweging vh hoofd  

o circuits: vnl test pons en mesencefalon  

 oculovestibulair systeem: detecteert hoofdbewegingen 

 vestibulair systeem: overgang pons en verlengde merg 

 n. III, n. VI en verbindingen tss beide 

 n. III: thv mesencefalon 

 n. VI: thv pons 

 

Technische onderzoeken bij comapatiënt 

 soms is oorzaak vh coma al meteen duidelijk obv omstandigheden waarin coma ontstaan is 

vb. trauma, hartstilstand, context van intoxicatie (leeg valiumdoosje op nachtkastje) 

 vaak oorzaak onduidelijk → belangrijkste technische onderzoeken bij zoektocht naar oorzaak 

o onderzoek van bloed en urine 

 metabole afwijkingen? 

 intoxicatie? 

o CT of MRI hersenen: structurele letsels? 

o LP: meningo-encefalitis? 

o EEG: niet-convulsieve status? 

 

Vegetatieve toestand 

 pt’en die comateus zijn door zware beschadiging vd cerebrale hemisferen en nog vrij intacte 

hersenstam hebben: openen na enkele dagen – weken vaak spontaan ogen 

o vb. bij hypoxisch-ischemische encefalopathie na langdurige reanimatie voor hartstilstand 

o klinisch: hersenstamfunctie weer op gang 

 terug slaap-waakcycli: ogen enkele uren open, dan weer enkele uren toe, … 

 normale bloeddruk, AH en hersenstamreflexen  

 geen enkele vorm van bewust contact met omgeving!!! = vegetatieve toestand 

 duur vegetatieve toestand 

o toestand > 1 maand: ‘persisterende vegetatieve toestand’ 

o 0,5 – 1 jaar na acute moment 
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 kans op verbetering van persisterende vegetatieve toestand statistisch uiterst klein 

 soms sprake van ‘permanente vegetatieve toestand’ 

 overleving enkel mogelijk door medische ondersteuning: kunstmatige voeding 

 minimaal bewuste toestand (minimally conscious state) = iets betere bewustzijnstoestand 

waarbij pt rudimentair vocaal of motorisch gedrag vertoont 

o spontaan 

o of in respons op aanraking, visuele stimuli of aanspreken 

 ethisch 

o meeste mensen: indien al lang bestaande toestand en weinig kans op verbetering → 

weinig zin om mensen te voeden en in leven te houden 

 andere mensen denken er anders over 

 vaak gaan intensivisten samen met familie tot besluit komen, of familie en mensen in 

zorgcentrum: geen nut meer om te voeden → w gestopt 

o belangrijk: opinie familie respecteren! 

 je kan hen proberen te overtuigen maar als dat niet lukt: even wachten  

 

Hersendood 

 dit is totale en onomkeerbare afwezigheid van hersenfunctie (dus ook hersenstamfunctie) 

 in meeste landen (oa Be) w dit juridisch equivalent met dood beschouwd 

o hersendood leidt tot dood vd andere organen maar dankzij geneeskunde 

 pt gereanimeerd, beademd, …: hart begint terug te kloppen → naar spoed gebracht 

 kloppend hart, comateus, beademd 

 je hebt hersenen niet nodig om hart te doen kloppen (want pacemakercellen) op 

voorwaarde dat je kunstmatig beademd w 

 dus geen enkele hersenfunctie meer maar andere nog in prima toestand want zijn 

minder gevoelig aan ischemie 

o MAAR pt is toch helemaal dood → kunnen in aanmerking komen voor transplantatie 

 precieze criteria voor vaststellen van hersendood kunnen enigszins verschillen naargelang 

lokale standaarden maar globaal: essentiële klinische elementen 

o omkeerbare oorzaken van hersenfunctiedepressie moeten w uitgesloten 

 rectale temperatuur moet minstens 36°C zijn 

 evt intoxicaties, sedativa, … moeten uitgewerkt zijn 

 ernstige metabole stoornissen moeten gecorrigeerd zijn 

o er moet zeker tijdsinterval verlopen (6 – 24 u) tussen acuut moment en vaststelling vd 

hersendood 

o er is diep coma met complete onresponsiviteit op stimuli (aanspreken, pijnprikkels, …) 

 peesreflexen en piramidale tekenen mogen wel nog opwekbaar zijn want ruggenmerg 

kan nog functioneel zijn (vb. teken van Babinski, Hoffman, …) 

o alle hersenstamreflexen zijn afwezig  

 pupilreflexen 

 corneareflexen  

 oculocefale reflexen 

 bijkomende klinische testen van hersenstamfunctie 

 ijswatertesten (calorische proeven) 

 onderzoeken zelfde circuits als oculocefale testen maar met intensere stimulus 

 uitvoering  

 hoofd in 45° flexie / naar boven 

 uitwendige gehoorgang moet open zijn 
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 ijswater inspuiten in oor → COWS = cold opposite, warm same (voor richting 

nystagmus) 

 koud = snelle fase naar tegengestelde kant 

 bij comapt zie je snelle fase vaak niet: enkel trage deviatie naar kant 

ijswater 

 mag dus ook niet positief zijn 

 apneetest 

 w uitgevoerd door intensivist 

 enige test die specifiek verlengde merg test: test of ademcentrum in medulla 

oblongata nog actief is en geprikkeld kan w door oplopende arteriële PCO2  

 na pre-oxygenatie met 100% O2: kunstmatige ventilatie w gedurende aantal 

minuten gestopt → observatie of AH-bewegingen optreden of niet 

 

 

 


