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NEUROLOGIE: KLINIEKEN 

 

Kliniek CVA (Prof. Thijs) 

 

Casus 1 
Verhaal 

 Afasie 

 Fluente afasie 

 Inhoud weg 

 Begrip gestoord 

 

Diagnose 

 Wernicke afasie 

 

Neurologisch onderzoek 

 Moeilijk als patiënt geen opdr uitvoert 

 Goed observeren 

 Je verwacht rechter hemianopsie  confrontatietest/dreigreflex 

 Nasolabiale plooi symmetrisch? 

 Ogen volledig sluiten? 

 Rechter arm? Proef van Barré (lichte pronatie)  motorische cx, pyramidale baan 

aangetast 

 Oogbewegingen: FEF: kijken nr beschadigde kant (FEF zorgt dat we nr 

contralateraal kijken) 

 Kracht: knijpen 

 Sensibel onderzoek quasi onmogelijk als patiënt geen opdr uitvoert  pijnprikkel 

(handig bij patiënt in coma) 

 Proef van Mingazzini: benen in de lucht laten houden (hoe lang? Symmetrisch 

afzakken?) 

 Teken van Babinski: langs buitenzijde-zijkant voet  flexie grote teen 

 

 Hier geïsoleerde afasie met kleine motorische afwijking 

 

Geen tijd vr uitgebreid k.o.  snel CT  snel R/ 

(trombolyse in acute fase, tot 3u na ° klachten) 

 

Verder 

 Apraxie? Soms ook 

 Ook probleem met schrijven 

 Geen dysartrie hier 

 Jargonafasie 

 Patiënt soms bewust van probleem (vaak beschuldigt patiënt anderen) 

 Bij Broca afasie vaak depressie omdat patiënt zich bewust is van probleem 
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Casus 2 
Verhaal 

 Weet waar ze is en leeftijd 

 Paralyse linker arm 

 Weet niet wat er gebeurd is 

 Neglect linker arm 

 Geen besef van ruimte 

 Dysartrie 

 

Opmerking: 

Ernstige handicap  ethische discussie 

Preventie is belangrijk 

Snel R/, anders enkel revalidatie 

 

Algemeen 
Anamnese 

 Plots begin, acuut (ook epilepsie, trauma) 

 Functies uitgeschakeld (epilepsie: overprikkeling) 

 Negatieve symptomen: verlamming, gevoelsverlies, blindheid 

 

KO 

 Lokalisatie: welk blv? 

 

TIA 

 Slechts enkele minuten 

 Max 24u 

 Kan ook al hersenletsel geven 

 Nieuwe definitie: TIA geen herseninfarct op beeldvorming  preventief werken 

  CVA wel herseninfarct op beeldvorming  R/ 

 

Cortex betrokken? 

 Afasie 

 Neglect 

 Hemianopsie 

 Faciobrachiaal hemibeeld motorisch of sensorisch 

 

Subcorticaal  geen corticale tekens 

 Motorisch hemibeeld arm ≈ been ≈ gelaat 

 Sensorisch hemibeeld 

 Sensorimotorisch hemibeeld 

 Dysartrie en onhandige hand 
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Casus 3 
 Pure motor stroke = uitval pyramidale baan 

 Geen corticale tekens 

 

Casus 4 
 Pure sensory stroke 

 Symmetrische reflexen (pyramidale baan niet betrokken) 

 Oppervlakkig gevoel, diep gevoel, bewegingsgevoel aangetast 

 Tactiel neglect? Extinctietest (maar 1 kant voelen bij dubbele stimulus) (corticaal 

teken) 

 Thalamisch letsel (bloeding) 

 

Opmerking: 

Kliniek en beeldvorming nodig! Je zou hier de patiënt vermoorden als je tPA zou geven 

 

Stroomgebieden 
Carotis (anteriorcirculatie) 

 A. carotis  A. ophtalmica 

 A. cerebri media: voorste 2/3 hersenen lateraal 

 A. cerebri anterior: voorste 2/3 hersenen mediaal 

 

 Tekens:  * Monoculaire blindheid of transiënte blindheid 

 * Amaurosis fugax (waas) ~ atherosclerose a. carotis interna 

    Best zo snel mogelijk operatie om beroerte te voorkomen 

 * Afasie 

 * Neglect 

 * Faciobrachiaal motorisch of sensorisch hemibeeld 

  

 A. cerebri: cortex ~ been 

 A. cerebri media: cortex ~ gelaat, hand 

(cfr. anatomie, homunculus) 

 

 Motorische cortex  pyramidale baan: bevloeit dr kleine takjes = lenticulostriaire 

blv 

 Infarct geeft pure motor stroke 

 Pure sensory stroke: infarct kleine takjes die thalamus bevloeien 

 

 A. cerebri media  Voorste tak: Broca 

  Achterste tak: Wernicke 
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Vertebro-basilair systeem (posteriorcirculatie) 

       

 Aa. vertebralis  a. basilaris    Aa. cerebri posteriores 

 

 Circulus van Willis ~ collateralen 

 Bevloeiing HS, cerebellum, achterste 2/3 hemisf (visuele cx, med temporaalkwab) 

 

 Tekens:  * Vertigo (veel andere oorzaken dan CVA  begeleidende symptomen?) 

 * Diplopie 

 * Uitval craniale zenuwen 

 * Ataxie (cerebellaire stoornis) 

 * Dubbele hemiparese (1 a. basilaris) 

 * Dubbele gevoelsstoornis (bilaterale uitval) 

 * Coma (BZW ~ hoge pons) 

 * Gekruiste gevoelsstoornissen 

 

Tekens anterior- en posteriorcirculatie 

 Centrale facialisparese 

 Dysartrie 

 Blikdeviatie 

 Hemianopsie 

 

Opmerking: 

Combinatie van tekens  lokalisatie 

 

Typische syndromen belangrijk te herkennen 
Totaal anterior circulatie syndroom 

 S/ 

 Blikdwang 

 Faciobrachiale hemiparese 

 Faciobrachiale gevoelsstoornis 

 Hemianopsie (informatie van links) 

 Globale afasie links, neglect rechts (als CVA rechts) 

 

 Meest ernstige vorm 

 Hoge morbiditeit 

 

Partiele anterior circulatie syndromen: anterior media syndroom en posterior media 

syndroom 

 Mstl dr embool 

 Voorste media: Broca afasie (non fluent) 

 Faciobrachiale parese 

 Achterste media: Wernicke afasie 
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Pure motor stroke/pure sensory stroke 

 ≈ arm ≈ been ≈ gelaat 

 Capsula interna of thalamus 

 Mstl gunstige prognose 

 Kleine blv pathologie 

 

PCA syndroom (posterior cerebral artery) 

 Geïsoleerde hemianopsie (wordt niet altijd beseft) 

 Verwardheid en geheugenstoornissen ~ hypothalamus 

 Vaak verward met delirium ( acuut °) 

 Confrontatietest 

 Typisch bij cardiale pathologie (VKF) 

 

Wallenberg syndroom 

 Ipsilaterale hypoesthesie gelaat (kern van n. V aangetast) 

Hypoesthesie voor pijn en temperatuur contralaterale arm en been (tractus 

spinothalamicus) 

 Gekruiste gevoelsstoornis 

 Ipsilaterale hemiataxie: vingerneusproef. Kracht normaal, coördinatie gestoord 

 Horner syndroom (miose, beperkte ptose) 

 Optrekken huig gestoord 

 Heesheid    (n. IX-X) 

  braakreflex 

 Slikstoornis 

 Vertigo (vestibulaire kernen) 

 

 Alles ipsi behalve gevoelsstoornis voor pijn en temperatuur 

 Soms urenlang hik 

 Geen verlamming 

 

 Jonge leeftijd: oorzaak: scheur in blv (oorzaak onbekend): plots veel pijn, iets later 

neurologische symptomen 

 

Differentieel diagnose bij CVA 
TIA 

 

Migraine aura 

 Aanvallen van neurologische dysfunctie 

 Lokaliseerbaar nr cx of HS 

 Ontwikkelt over 5-20 minuten 

 Visuele symptomen, soms afasie 

 Geassocieerde hoofdpijn niet altijd aanwezig 

 Zelden verlamming 
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Epileptisch fenomeen (Toddse parese) 

 Evolueert (sneller dan migraine) 

 Convulsies 

 Positieve symptomen 

 March van symptomen (voet  been  ...) 

 

Syncope 

 Globaal (TIA focaal) 

 

Geïsoleerde vertigo 

 

DD acuut ontstaan focaal deficit 
Acuut °- geen koorts 

 CVA 

 Migraine aura 

 Tumor (bloeding erin) 

 Post-epileptisch (soms heb je geen 

goede anamnese) 

 Hypo- of hyperglycemie 

 Transiënt globale amnesie 

Acuut ° - koorts 

 CVA (koorts dr slikprobleem) 

 CVA met endocarditis 

 Abces 

 Herpesencefalitis 

 Heropflakkering oud CVA 

 

 

Opmerkingen: 

Radialisverlamming (drophand): compressie perifere zenuw in arm 

TGA: plots acuut geheugenverlies voor recente informatie; verbetert binnen 24u 

CVA: vaak ook blaasontsteking 

Herpesencefalitis: R/ met antivirale middelen (acyclovir), anders patiënt cognitief wrak 

Heropflakkering kan als koorts, griep, ... 
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Kliniek epilepsie (Prof. Van Paesschen) 

Casus: vragenlijst 
1. Rechts of linkshandig? 

Leeftijd? 

2. Als kind koortsstuipen? Zo ja, langdurig, eenzijdig of verlamd aan 1 zijde na deze 

koortsstuipen? Ooit trauma thv hoofd met BWZverlies? Ooit infectie thv hersenen 

(meningitis, abces, ...) 

3. Vroege ontwikkeling als kind normaal? Op welke leeftijd zitten, lopen, praten? 

Moeilijkheden om op school te volgen? 

4. Iemand in de familie met koortsstuipen of migraine? Zo ja, details? 

5. Wanneer is epilepsie begonnen? 

6. Hoeveel verschillende soorten aanvallen (grote of kleine, absences, stuipen, ...)? Wat 

voelt u zelf? Verwittiging? Hoe frequent elk van deze aanvallen? Beschrijving van elk 

soort aanval? Wat zeggen omstaanders dat ze zien als u aanval hebt? Ooit reeks 

aanvallen na elkaar waarvr dokter moest komen of gehospitaliseerd? Wat lokt 

aanvallen uit (stress, slaapdeprivatie, alcohol)? Geheugenproblemen? 

7. Huidige medicatie (naam en dosis)? Nevenwerkingen? (slaperigheid, sufheid, beven, 

gewichtstoename, ...) 

8. Welke medicatie vroeger genomen, welke dosis? Waarom gestopt? Wat is vlgs u 

beste medicatie die u reeds genomen hebt? 

9. Welke onderzoeken reeds uitgevoerd? 

10. Hebben dokters verteld wat oorzaak is van uw aanvallen? 

11. Welke scholing en opleiding? 

12. Burgerlijke staat? Beroep? Drinkt u alcohol? 

13. Wat in leven niet hebben kunnen doen owv epilepsie? 

14. Ooit psychiatrische problemen? 

 

TO 
 EEG om te bevestigen, maar 10-20 % normaal (diagnose hangt er niet van af) 

 CT schedel: 20-30% positief - MRI: letsel in 85%: focale corticale dysplasie = 

potentieel epileptisch 

 Hypermotoriek  frontaal 

 Na verloop  gevoel in rechterbeen 

 SPECT scan: substractiemethode 

 

R/ 
 Epileptogene zone verwijderen 

 Aanvalsbeschrijving 

 KST 

 EEG 

 Ictale SPECT 

 FDC-SPECT 

 Outcome: epilepsiechirurgie: zeer goed 

 Aanvalsvrij 

 Levenskwaliteit 
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Kliniek inflammatoire aandoeningen (Prof. Dubois) 

 

Casus 1 - , 53 jaar 
 Heeft 20 jaar gewerkt: tot leeftijd van 40 jaar 

 

Huidige ziektegeschiedenis 

 2 soorten hoofdpijn 

 1ste soort: 

 Bonkend langs rechts 

 Oog  straalt uit nr hals of bovenste tanden 

 Ook braken en misselijk 

 Aanvallen duren 3d 

 6-8/maand 

 Begint met zilverflitsen 

 Soms gevoel rechter arm weg 

 Fotofobie, sonofobie 

 Al last in puberteit maar pas laatste 20 jaar in deze mate 

 Bepaalde voedingsstoffen mijden: chocolade, kaas, ... 

 Ook uitgelokt dr stress 

 Soms ook 's nachts  nachtrust gestoord 

 R/ met imitrex 

 

 2de soort 

 Drukkende pijn boven hoofd en ogen 

 Geen uitlokkende factoren 

 Veel last 

 Bijna ctu aanwezig 

 R/ met dafalgan 

 

 Grote invloed op dagelijkse activiteiten 

 Heeft veel medicatie genomen (soms 4-5 dafalgans/dag)  lokte hoofdpijn uit 

 

 BD ok 

 

Medische voorgeschiedenis 

 Maagzweren - maagperforatie 

 

Familiale voorgeschiedenis 

 Langs vaders kant ook klachten van hoofdpijn 

Ook aanvallen 
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Medicatie 

 Emconcor 5 mg (2) 

 Depakine 500 mg (2) 

 (iets wat ik niet meer kan lezen :-s) 

 Imitrex 

 Dafalgan 1g 

 

Nabespreking 
Diagnose 

 Migraine 

 Spanningshoofdpijn 

 Medicatie abusus 

 

Primaire hoofdpijn 

(ook trigeminusneuralgie) 

 

 

1. Verloop 

2. Geass sympt 

 

3. Gedrag 

4. Familiaal 

5. Uitlokkende fact 

 

6. Aard 

7. Waar 

 

8. Pijnstillers 

Migraine 

Aanvallen 

Foto- en sono-fobie 

Nausea, braken 

Bed 

+ 

Voeding, stress 

 

Kloppend 

Hemicranieel, 

unilateraal 

 

Spanningshfdpijn 

Continu 

/ 

 

Verder 

- 

Stress, spanning 

(chronisch) 

Drukkend 

Holocranieel, 

cervicaal-occipitaal 

 

Clusterhfdpijn 

Aanvallen (groepjes) 

Autonome S/ 

 

Rusteloos 

- 

? 

 

Stekend 

Retro-orbitaal 

 

 

Opmerkingen: 

Richtlijn ivm pijnstillers: max 3/d, max 3d/we  medicatie zorgt vaak dat migraine 

chronisch wordt 

Verhaal kan vertroebeld worden dr medicatie  teruggaan nr begin vd klachten  zo 

oorspronkelijke hoofdpijn identificeren 

 

Behandeling 

~ Soort hoofdpijn, ernst, frequentie 

 

Migraine 

 Aanvalsbehandeling: motilium + dafalgan, evt triptanen (Imitrex) als andere niet 

werkt 

 Preventief (>2/maand): emconcor, depakine 

 

 

 



Nupie 't Olifantje 

 10 

Spanningshoofdpijn 

 Eerst relaxatieoefeningen proberen om chronisch medicatiegebruik te vermijden 

 Redomex 

 Vroeger in hoge dosis als antidepressivum gebruikt 

 In lage dosis werkt tg spanningshoofdpijn 

 Nevenwerkingen: gewichtstoename, concentratieproblemen, droge mond 

 

 

Casus 2 - , 39 jaar 
Beroep: bejaardenhulp 

2 kinderen 

 

Huidige ziektegeschiedenis 

 Probleem sinds 14/06 

 Voos gevoel hoofd, linker hand 

 CS werkte niet (weken al klachten) 

 Evenwichtstoornissen 

 Gehoor  

 Plots begonnen ('s morgens bij opstaan) 

 Lage BD (medicatie hielp niet 

 Geëvolueerd nr armen, benen (eerst links, dan rechts ook) 

 Op 3 weken tijd heel erg achteruit gegaan 

 Ook spraak aangetast 

 Geopereerd rechter HS + R/ CS 

 Na 14 dagen endoxan (cyclofosfamide) 

 Geen pijn 

 Klachten heel uitgesproken 

 Niet ziek geweest vr ° klachten, ook niemand uit omgeving 

 Geen koorts tot na endoxan R/ 

 Geen nekstijfheid 

 Af en toe hoofdpijn (al van vroeger), zonder medicatie verder kunnen doen 

 Geen huiduitslag 

 Niet kunnen horen of spreken, wel begrijpen 

 Dysartrie (~ motorisch) 

Bv. facialisparese: kant gezicht verlamd? 

 Rechter mondhoek hing af, rechter oog diplopie, wel kunnen sluiten 

 Centrale facialisparese 

 Evenwichtsstoornissen 

 Gangafwijking nr rechts, benen uit elkaar 

~ Coördinatiemoeilijkheden 

 Ook bij spraak (cerebellaire dysartrie) 

 Vingers stonden stijf, niks kunnen vasthouden, naast dingen grijpen 

 Ook kracht  

 Ook abducensparese 
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Medische voorgeschiedenis 

 Herpes 

 Operatie nier 

 Appendectomie 

 

Familiale voorgeschiedenis 

 / 

 

Medicatie 

 Ervoor / 

 Nu aspirine en vitamines 

 

Nabespreking 
DD 

 Lokalisatie: pons 

 Vasculair? Contra: progressief over weken 

 Tumoraal 

 Inflammatoir (niet infectieus): MS? Contra: 1 lokalisatie 

 Iets in VG? 

- Neuritis optica? 

S/ Visus, centraal scotoom, kleurenzicht aangetast 

- Autonome stoornissen? 

S/ urge, kleine beetjes plassen 

 Te sterke sfincter  residu  blaasinfectie 

+ niet kunnen plassen 

Combinatie = typisch vr MS 

Stoelgangproblemen meestal minder uitgesproken 

- Diplopie? 

- Krachtverlies? 

- Voos gevoel ~ tijdelijk probleem 

 

 Bij MS spreiding van letsels in ruimte en tijd 

 

Deze patiënt heeft dit niet, maar patiënt wel opvolgen want kan MS worden! 

 

 Andere inflammatoire aandoeningen 

 Systeemziekten: systeemanamnese!!! 

 Vasculitis: contra: vaak meer corticale tekens 

 

 Degeneratieve aandoeningen 

 ALS: UMN & LMN lijden, verbetert niet (klachten passen wel hierin) 

 

 Lyme disease: geeft eerder meningitis, eerder perifere facialisparese  klinisch 

weinig waarschijnlijk, eerder centrale problemen bij deze patiënt 
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 ADEM (acute disseminated encephalomyelitis) 

 Auto-immuun activiteit tg hersenen dr niet identificeerbaar virus 

 Monofasisch verloop 

 Kan heek uitgesproken zijn en bijna volledig herstellen 

 Uitsluitingsdiagnose 

 

Behandeling 

 Endoxan (immuunsupressie) 

 Operatie om diagnostische redenen 

 

Opmerking: 

Mogelijkheid van MS nog in achterhoofd houden 

 

Multiple sclerose 
Gescheiden in ruimte 

 MRI: 

 Periventriculaire witte vlekken, ook subcorticaal 

 Corpus callosum aangetast 

 Letsels RM 

 

Gescheiden in tijd 

 VEP  neuritis optica uit verleden aantonen 

 

DD 

 Vasculaire witte stofletsels (oudere patiënt): niet in RM en corpus callosum 

 

LP 

 Om andere oorzaken uit te sluiten: aantonen As in liquor en niet in serum  

intrathecaal geproduceerd 

 95% van de MS patiënten positief 

 

Bloedonderzoek 

 Om Borrelia, syfilis, lupus (ANF) uit te sluiten  

 

Verloop 

85 % relapsing remitting MS: aanvalsgewijs 

    Secundair progressieve MS 

 Ontsteking   axonaal verlies 

       Demyelinisatie 

 

 

 15 jaar 
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15% primair progressieve MS 

 

    Axonaal verlies 

 

 

 

 Gevolgen vr de R/ 

1. Ontsteking: aanval: cortisone 

 Aanval voorkomen: IFN (30% minder aanvallen) 

    = immunomodulerende therapie 

2. Demyelinisatie: geen R/ in de praktijk 

3. Axonaal verlies: geen R/ in de praktijk 

4. Symptomatisch 

 Diplopie  prismaglazen 

 Blaasproblemen  medicatie 

 Stapproblemen  kinesitherapie  

 

Opmerking: 

Levensverwachting iets lager, maar meesten sterven dr andere doodsoorzaak 

Sommigen sterven dr de ziekte ~ zich slechter kunnen verdedigen tg infecties 

 



Nupie 't Olifantje 

 14 

Kliniek tumor cerebri en medullaire compressie (Prof. Depreitere) 

I) Hersentumoren 

Ia) Casus 1 
, 60 jaar 

Verhaal 

 Gerepatrieerd uit Frankrijk owv moeilijk stappen en praten en vermoeid 

 

KNO 

 Motorische dysfasie ~ Broca 

 Pronerende Barré rechts: UMN lijden  zwakte spieren (hemiparese) 

 Wankele gang 

 

Opmerking: 

Barré: armen voor zich uit strekken – ogen sluiten  pronatie? 

 

Lokalisatie 

 Letsel links frontaal 

 

DD 

 Tumor 

 Ischemisch of bloederig CVA 

 Abces: infectieuze context? (vaak bij immuungecompromitteerde patiënt) 

 Chronisch subduraal hematoom 

 

TO 

 CT: tumor 

 NMR 

 Grote massa links frontaal 

 Sterke verschuiving middellijn nr rechts 

 Vochtinhoud in deel tumor: suggestief vr cyste met nodulus in wand 

 

R/ 

 Schrik vr inklemming  operatie 

 Postop CT: stukje laten zitten 

 Vermoeden glioblastoma multiforme ~ zeer slechte prognose  zone van Broca 

intact laten om functie te behouden, menswaardig te kunnen sterven 

 Radiochemotherapie: tumor groeit ondanks R/ 

 Ofwel niks doen  op paar maanden overlijden 

 Ofwel toch zo volledig mogelijk verwijden met risico Broca te beschadigen 

 Functionele NMR: plaatjes benoemen  Broca lokaliseren: hier juist achter 

tumor  kans dat we Broca kunnen sparen 

 2de reden om te proberen: experimentele therapie: dendritische celvaccinatie: 

lysaat van tumor: Ag laten reageren met dendritische cellen  immuunreactie 

tegen residuele cellen (mogen er niet teveel zijn) 

 Radicale resectie 
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Verder verloop 

 Fatische stoornis doenbaar 

 Dendritische celvaccinatie 

 Gaat ff goed 

 Dan apathie, dysfasie, epilepsie 

 Op minder dan 1 jaar tijd overleden 

 

Ib) Algemene bespreking tumoren 
 Meest frequente tumoren: astrocytoma, hypofyseadenoma, meningioma, metastasen 

 

Opmerking: 

Tumor bij kind mstl infratentorieel 

 

Indeling glioma's 

Astrocytoma 

 Diffuus infiltrerend 

 WHO graad II: mstl fibrillair (meest laaggradig) 

 WHO graad III: anaplastisch; de novo of ontaarding uit II 

 WHO graad IV: glioblastoma; de novo of ontaarding uit III 

 

 Pilocytair astrocytoma 

 WHO graad I: bij kinderen en adolescenten; volledige resectie is curatief 

 

Oligodendrocytoma 

 

Ependymoma 

 Bij kinderen 

 In de buurt van ventrikels 

 Laaggradig > anaplastisch 

 

Opmerking: 

Laaggradig glioma ontaardt dikwijls  overleving toch beperkt (5 jaarsoverleving < 50%) 

Tumor infiltratief + ontaarding  slechte prognose 

Glioblastoma: overleving max 1 jaar 

 

Klinische presentatie 

 Intracraniële overdruk dr hydrocefalie of massa-effect 

 Hoofdpijn, nausea, braken 

 Papiloedeem 

 BWZ  (cave inklemming: druk  supratentorieel  ° drukgradiënt  hersenen 

nr beneden geduwd  distorsie en ischemie HS) 

Hersenen gaan drukken op n. III  anisocorie = alarmteken 

 Epilepsie 

 Neurologisch deficit 

 Progressief 
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Opmerkingen: 

!Cave bij kinderen soms aspecifieke symptomen: braken, torticollis 

Bij kinderen fossa posterior tumoren 

 

TO 

 CT 

 NMR 

 Soms functionele NMR 

 Soms PETscan 

 Hooggradigheid 

 DD radionecrose: kleurt niet, tumor wel 

 

Algemeen therapeutisch beleid 

Corticoïden 

 Peritumoraal oedeem 

 Niet bij lymfomen: worden necrotisch  diagnose kwijt  eerst biopsie 

 

Chirurgie 

 Volledig/subtotaal/partieel/biopsie 

 Stereotaxtie, navigatie, 5-ALA 

 Stereotaxie: om bepaalde plek binnen de hersenen te bepalen. Gebruik gemaakt 

van een driedimensionaal coördinatenstelsel (met een X-, Y- en Z-as) dat 

voorafgaand aan een operatie door middel van een frame over het schedeldak vd 

patiënt wordt aangebracht. Op deze wijze is de schedel van de patiënt binnen 

een drie-assig stelsel geplaatst, waardoor het mogelijk is om elke denkbare 

positie binnen in de hersenen te definiëren met een X-coördinaat, een Y-

coördinaat en een Z-coördinaat. Doordat op de assen een speciale markering is 

aangebracht is het mogelijk om van de schedel en de hersenen van de patiënt een 

CT-scan of een MRI-scan te vervaardigen, waarop vervolgens de X-, de Y- en de 

Z-waarden kunnen worden afgelezen. Daardoor wordt het mogelijk om de 

(meetkundige) positie van een specifiek gebied binnen de hersenen, of van een 

diepgelegen hersenafwijking (cyste, tumor, etc.) te berekenen. 

 5-ALA: fluoresceert maligne glioma 

 Meest efficiënt tumorload  

 

Adjuvante therapie 

 Radiotherapie 

 Conventioneel: gefractioneerd (hersenen kapot als te hoge dosis) 

 Radiochirurgie: stereotaxie gebruiken – stralingsbronnen draaien rond  

complexe volumes precies bestralen + dosisverval heel sterk  hoge dosis 

 Chemotherapie 

 Dendritische celvaccinatie 
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Opmerkingen bij foto's getoond in de les 

Glioblastoma 

 Typisch: grillig, perifere contrastopname + grillig binnenin, hersenoedeem 

 

Anaplastisch astrocytoma (graad III) 

 Weinig contrastcaptatie, maar is er toch 

 Hypo-intens 

 

Graad II astrocytoma 

 Geen contrastcaptatie 

 

Ganglioglioma 

 Heel goedaardig 

 Presenteert typisch als epilepsie 

 

Meningioom 

 Meeste bolvormig (lobben) 

 Mooi scheidingsvlak 

 

Solitaire metastasen 

 Opereren  overleving verlengen 

 

Multipele metastasen 

 Niet opereren 

 Stel 2 of 3 en eentje groot: soms toch die grote reseceren om symptomen onder 

controle te houden in palliatieve setting 

 

Abces 

 Bij HIV (ook lymfoom) 

 Afgerond 

 Perifere contrastcaptatie 

 Necrose binnenin 

 

Hypofyseadenoom 

 Hypo-intens (rest hypofyse sterk bevloeid) 

 Kan drukken op chiasma opticum  blind worden 

 

Acousticusneurinoom (schwannoom) 

 In fossa posterior, nabij rotsbeen 

 Goedaardig 

 Als klein  radiochirurgie 

 Als groot  operatie 

 Cave n. facialis 
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Dermoid cyste 

 Geen contrastcaptatie 

 Goedaardig 

 Wand plakt tg omliggende structuren, vaak craniale zenuwen  stukjes laten zitten 

 groeit terug (traag) 

 

Ic) Casus 2 
, 7 jaar 

Verhaal 

 Torticollis 1 jaar ervoor 

 Familie: moeder en grootmoeder borstkanker 

 Oktober 2007: Occipitale nachtelijke hoofdpijn (neerliggen 's nachts  druk in 

hoofd ) 

 

KNO 

 Dysmetrie links bij VNP ~ cerebellaire stoornis 

 Overigens normaal 

 

TO 

 CT: hydrocefalie ~ grote ventrikels 

 NMR 

 Capteert sterk contrast 

 Lacunes erin en errond 

 Tonsillaire inklemming 

 

DD fossa posterior tumor bij het kind 

Astrocytoma (hier) 

Medulloblastoma 

Ependymoma (gaan vaak uit van IVe ventrikel) 

 

Behandeling 

 Operatie: macroscopisch volledige resectie 

 APO: pilocytair astrocytoma 

 

II) Medullaire compressie 

IIa) Anatomie 
 Niveauverschil wervels en RM 

 RM korter dan spinale kanaal, stop L1-L2 

 Eronder cauda equina 

 Tractus corticospinalis 

 Tractus spinothalamicus: vitale sensibiliteit ~ pijn, temperatuur, grove tastzin 

 Funiculus posterior: gnostische sensibiliteit ~ tweepuntsdiscriminatie, vibratiezin, 

proprioceptie 

 Autonome kernen: PS: sacraal en HS; PS: cornu laterale C8-L2 

 Aangeboren diameter spinaal kanaal varieert (nl cervicaal 10-15 mm) 



Nupie 't Olifantje 

 19 

IIb) Pathologieën 
Syndroom van Brown-Sequard 

 Laterale compressie RM 

 

Symptomen 

 Ipsilaterale parese: tractus corticospinalis aangetast (is al gekruist thv pyramis) 

 Contralaterale thermoanalgesie: tractus spinothalamicus aangetast (2 niveaus onder 

compressie 

 (Gevoelsuitval ipsilateraal thv compressie) 

 

Anterior cord syndroom 

 Uitval voorste 2/3 RM 

 Infarct a. spinalis anterior 

 Trauma 

 Grote discushernia 

 

Symptomen 

 Motorisch deficit onder niveau letsel 

 Vitale sensibiliteit gestoord onder niveau letsel 

 Achterstreng  

 

Central cord syndroom 

 Atrose  vernauwd spinaal kanaal  trauma met hyperextensie  kneuzing RM 

 

Symptomen 

 Tetrapyramidaal beeld arm > been en distaal > proximaal 

(hypothesen: Somatotopie tractus corticospinalis of tractus corticospinalis zorgt 

enkel voor finetuning, de rest dr tractus rubrospinalis en vestibulospinalis) 

 Variabel gevoelsdeficit onder niveau letsel 

 Sfincterstoornissen 

 

Syringomyelie 

 Cyste 

 Kan na trauma, ikv tumor, ikv chiari-malformatie (tonsillaire afzakking dr foramen 

magnum  pulsatiele liquorflow kan niet door  liquor in RM geperst) 

 

Symptomen 

 Opgehangen thermoanalgesie 

 Kruisende banen aangetast, erboven en eronder  

 Arelfexie BL ~ compressie voorhoorn (LMN) 

 Lange baan tekenen OL (UMN) 

 Begint van centraal uit 
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Dwarslaesie 

Symptomen 

 Motorisch: hyperreflexie, hypertonie (flexoren OL en extensoren BL aangetast) 

 Sensibel: gnostisch en vitaal aangetast 

 OS: poikilotherm (koudbloedig) 

 Sfincters 

 C4: diafragma; T1-T10: intercostaalspieren  beademing nodig 

 

Opmerkingen: 

Compleet vs incompleet ~ prognose: bv trauma: urgent R/ als incompleet  sacrale 

sparing? (dit valt als laatste uit ~ Somatotopie lemniscaal systeem) 

 

Spinale shock fase = 1e weken, dan UMN 

 Hypotonie, areflexie  spacticiteit 

 

Neurogene shock (niet te verwarren met het vorige) 

 Cervicale dwarslaesie: PS bovenhand over OS  hypotensie en bradycardie (kan 

levensbedreigend zijn) 

 

Conus/cauda syndroom 

 Medische urgentie! 

 Mstl jonge patiënt  snel opereren! 

 

Symptomen 

 Bilaterale ischias 

 +/- rugpijn 

 Bilaterale parese (voetheffers) 

 Sfincterstoornissen (urinaire retentie en obstipatie) 

 Gevoelsstoornissen zadelgebied 

 Seksuele dysfunctie 

 

Conus 

 Eerder symmetrisch 

 Soms hyperreflexie 

 Minder radiculaire pijn 

 Rest +/- hetzelfde 
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Oefeningen: sensibele uitval  welk syndroom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Syringomyelie      Brown-Sequard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dwarslaesie      Corticaal of thalamisch infarct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cauda syndroom      Syndroom van Wallenberg 

 

IIc) Oorzaken klinisch beeld medullaire compressie 
Frequent 

 Trauma 

 Demyelinisatie 

 Wervelkolommetastasen 

 Cervicale spondylotische myelopathie 
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Zeldzaam 

 Spinaal infarct 

 Intraspinale tumor 

 AVM 

 Vit B12 deficiëntie (achterstreng aangetast  dronkemansgang, dan tractus 

corticospinalis) 

 ALS 

 Syringomyelie 

 Cervicale of thoracale hernia (geven mstl radiculopathie) 

 Deformiteiten (bijvoorbeeld RA) 

 

IId) Bespreking aantal oorzaken klinisch beeld medullaire compressie 
Ruggenmergtrauma 

 Frequent: 10-30% vd spinale traumata (vb verkeersongeval) 

 Vooral cervicaal (50%) 

 Thoracaal (15%), thoracolumbaal (35%) 

 Facetluxatie kan 

 

Prehospitaal opvang 

 ABC 

 IV acces (shock!) 

 Immobilisatie wervelkolom 

 MABD > 80 mmHg 

 

Op spoed 

 Neurologisch onderzoek 

 

R/ 

 ASAP als dwarslaesie incompleet! 

 Hoge dosis CS 

 Beeldvorming 

 RX 

 CT (meer en meer) 

 NMR moeilijk doenbaar, handig wel vr bepaalde indicaties 

 In tractie leggen (bv bij facetluxatie) 

 Operatie 

 Decompressie/reductie 

 Stabilisatie: osteosynthese 

 

Cervicale spondylotische myelopathie: casus: , 68 jaar 

Verhaal 

Sinds paar maanden 

 Laat alles vallen 

 Onstabiele gang 

 Fijne handelingen moeilijk 
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KO 

 Positief teken van l'hermitte (bij hyperextensie vd nek elektriciteit nr beneden 

voelen lopen) 

 Normale kracht 

  fijne vingermotoriek 

 Levendige symmetrische reflexen 

 Positief Hoffman-Trömner (UMN) (eindkoortje 3de vinger in hyperextensie  

pincetbeweging = positief) 

  vibratiezin OL 

 

Scan 

 Hernia 

 T2 hyperintensiteit ~ myelomalacie 

 

Ziektebeeld 

 Combinatie lange baan tekenen en segmentaire uitval 

 Gangproblemen 

 Fijne vingermotoriek aangetast 

 Urinaire incontinentie 

Met hyperreflexie, hypertonie, spastische gang, diepe gevoelsstoornissen 

Segmentaire uitval: hypo- of areflexie in myotoom, gevoel aangetast, tintelingen, 

branderig gevoel in dermatoom 

 

Opmerking: 

Cave UMN & LMN bij ALS: dan typisch atrofe perifere parese met normale reflexen of 

hyperreflexie 

 

Wervelkolommetastasen: casus: , 69 jaar 

Verhaal 

 Subacuut en progressief beeld 

 Gevoelsstoornissen 

 Krachtverlies 

 Sensorische ataxie 

 Gangstoornissen 

 

Scan 

 Tumoraal proces duwt op RM 

 

Verdere screening 

 Longtumor 

 

Epidemiologie 

 Meest voorkomende skeletmetastase 

 Van borst-, long-, prostaatca 
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Evolutie 

 Pijn  parese  gevoelsstoornis  sfincterstoornis 

 

Behandeling 

 Bestraling versus chirurgie en bestraling ~ hoelang kunnen blijven stappen 

 Bij chirurgie en bestraling: langer kunnen stappen en continent blijven  dit doen, 

sowieso palliatief, maar menswaardig sterven 

 

Opmerking: 

Lange baan tekens: tractus corticospinalis en achterstreng afwijkingen 
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Kliniek neurodegeneratieve aandoeningen (Prof. R. Vandenberghe – Prof. W. 

Vandenberghe) 

 

Casus - man 60 jaar met Parkinson 
Observatie 

 Patiënt zit er roerloos bij, voorovergebogen 

 Ziet er depressief uit 

 Kan normaal zijn ~ hoe zag hij er vroeger uit? 

 Rusttremor li > re  Parkinson (hoeft er niet te zijn) 

 Vooral hand, dan kin, dan been 

 Soms niet, soms intermittent, soms continu 

 Vaak  in de tijd ~ emoties, stress 

 Aandacht vr tremor onderdrukt tremor  aandacht afleiden: hoofdrekenen (lijkt 

of cognitief testen + stress) of laten stappen (concentratie op benen) 

 Hele hoofd tremor vooral bij essentiële tremor (tremor enige S/) 

 Onderscheid niet altijd zo duidelijk 

 Houdingstremor (kan dus ook bij Parkinson) 

 Spraak: stil, te weinig intonatie = Parkinsoniaanse dysartrie 

 Vingerneusproef: bradykinesie 

 Duim en wijsvinger op elkaar (pincetbeweging): amplitudo ter gering en neemt af (~ 

hypokinesie) + bradykinesie 

Goede test: handen openen en sluiten 

 Voet: Hiel tappen, voet 10-20 cm vd grond, maat slaan  sterft uit 

 Mimiekarmoede 

 Verlies stemvolume en intonatie   Ook tekens van 

 Armen bewegen niet meer mee bij stappen  hypokinesie 

 Kleinere passen 

 Afwezigheid posturale reflexen 

 Rigiditeit ~ hypertonie 

 Tonus testen  patiënt moet zich volledig ontspannen  onderzoeker beweegt 

arm vd patiënt (tonus = weerstand tg passieve beweging) 

 

 

Opmerking: 

Spasticiteit ~ pyramidaal probleem 

Rigiditeit ~ extrapyramidaal probleem (basale ganglia) 

 Hoe verschil voelen:  

 Spasticiteit: knipmesfenomeen 

- Arm: flex > ext 

- Been ext > flex  circumductie bij stappen 

- Meer weerstand als passieve beweging sneller 

 Rigiditeit: tandradfenomeen 

- Schokjes 

- Bestaat ook zonder tandrad "loden pijp rigiditeit" 

- Agonisten = antagonisten, snel = traag 



Nupie 't Olifantje 

 26 

 Probleem initiatie van beweging ~ niet kunnen rechtstaan vanuit zit, startprobl 

 Kleine pasjes 

 Posturale reflexen testen: patiënt nr je toe trekken! 

 Patiënt voeten tegen elkaar, waarschuwen dat je aan schouder gaat trekken  

patiënt moet evenwicht kunnen houden 

- 1 stap nr achter of corrigeren dr romp te bewegen is normaal 

 Freezing: paar sec tot halve min 

 Beïnvloed dr psych factoren (bv door deur moeten) 

 Combi met verlies posturale reflexen  risico vallen 

 Ook uitgelokt dr draaien, nauwe ruimtes, sociale druk 

 

Opmerking: 

Deze kenm  parkinsonisme 

Geen enkel S/ specifiek vr Parkinson 

 

DD 

 Ziekte van Parkinson 

 Typische neuroleptica (blokkage dopamine R) 

 Vasculair: opstapeling kleine infarctjes  lower body parkinsonisme 

 Dementie met Lewy bodies: naast parkinsonisme ook belangrijke cognitieve 

achteruitgang (kan parkinsonisme ook voorafgaan) 

 Bij Parkinson kan ook dementie, maar pas na vele jaren ziekte 

 Multi systeem atrofie: ook degeneratie cerebellum  ataxie (niet bij Parkinson), ook 

piramidale afwijkingen en autonome aantasting (vroegtijdig): orthostat hypot, 

urinaire incontinentie, impotentie 

 Bij Parkinson autonome aantasting later en minder opvallend 

 Progressieve supranucleaire parese: oogbewegingsstoornissen, in het begin al 

freezing en posturale instabiliteit  vallen  fracturen 

 Parkinson: eerst rusttremor, bradykinesie, hypokinesie en rigiditeit, later pas 

freezing en verlies posturale reflexen 

 

Opmerking: 

Laatste 2: 7-8j overleving, minder frequent dan Parkinson, maar agressiever verloop 

 

Verder klinisch DD 

 Vaak asymmetrisch en unilateraal begin  wordt meer symm (kant die eerst 

aangetast werd vaak toch meest aangetast) 

 Parkinson is enige waar dopaminerge medicatie goed effect heeft 

 

Patiënt na R/ 

 Houding beter 

 Beweegt hoofd 

 Geïnteresseerde blik 

 Tremor weg 

 Spraak luider, meer intonatie 
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 VNP normaal 

 Pincetbeweging normaler, wel nog  vd amplitude 

 Hieltap beter 

 Kan rechtstaan zonder handen te gebruiken 

 Gang normaal (beetje  paslengte missch) 

 

R/: medicatie 

 L-dopa = beste medicatie 

 Nadelen 

- Op lange termijn motorische complic: on-off fenomeen  angst, paniek, 

depressie, pijn bij patiënt  heel belastend 

Medicatie werkt niet lang genoeg meer = einde dosis fenomeen = wearing off 

fenomeen 

Voordeel: voorspelbaar, maar als verder gaat wordt onvoorspelbaar 

- Op korte termijn: misselijkheid ( R/ motilium), orthostatisme 

- Ook dyskinesie = onvrijwillige bewegingen 

Minder hinderlijk dan on-off fenomeen, maar als meer uitgesproken wel 

sociaal heel hinderlijk 

 

 Andere medicatie: dopamine R agonisten 

 Nadelen 

- Zwakker effect 

- Nausea, orthostatisme 

- Meer kans op psychose 

 Voordelen 

- Op lange termijn minder motorische complic 

 

 Volstaan na verloop van tijd niet meer  L-dopa toevoegen 

 

In de praktijk 

 Patiënt < 70 j 1e x medicatie nodig  dopamine R agonisten 

 Patiënt > 70j 1e x medicatie  start L-dopa 

 Oudere mensen verdragen agonisten slecht (psychose) 

 Jonge mensen meer vatbaar vr lange termijn complic 

 Kortere levensverwachting 

 

R/: chirurgie 

 Diepe hersenstimulatie (bilat)   S/ worden tggegaan op constante manier 

  Na operatie medicatie minder dan de helft 

  Minder dyskinesieën 

 Nadeel: invasief, risico hersenbloeding 

 Patiënt moet "jong" zijn, goede cognitieve toestand, geen psychiatrische 

problemen 
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Niet motorische problemen bij Parkinson 

 Dementie: geen R/ voor 

 Psychose: dr medicatie of dr S/ vergevorderd stadium 

 Angst 

 Depressie 

 Autonome stoornissen 

 Gefragmenteerde slaap 

 REM slaap gestoord 

 Verlies reukvermogen (vaak vroegtijdig) 

 

 

Cognitieve problemen bij neurodegeneratieve aandoeningen 

Casus - man 74 jaar met Alzheimer 

 

Verhaal 

 April '06 

 Problemen met rekenen, lange afstand lopen 

 Spraakmoeilijkheden, geen vlotte zinnen, zich moeilijk kunnen uitdrukken 

 

Opmerking: 

!Heteroanamnese belangrijk 

 

 S/ begonnen oktober '05: uren van afspraken vergeten, minder sociaal contact, 

moeilijk weg vinden 

 Dec '05: volledig knie prothese: patiënt weet er niks meer van 

 Financiën niet alleen kunnen regelen, sequentie handelingen niet meer kunnen 

uitvoeren 

 Moeilijk weg vinden in minder vertrouwde omgeving 

 

Welke cognitieve domeinen aangetast? 

 Executieve functies: probleem sequentie deeltaken in globale taak (bv bij 

bankautomaat) 

 Episodisch geheugen (context) ~ hippocampale dysfunctie (bv afspraken vergeten) 

 zichzelf vaak herhalen, lezen en terug moeten gaan 

 Woordvindingsmoeilijkheden  objecten laten benoemen 

 

Opmerking: 

Als woordvindingsmoeilijkheden en rest intact  primair progressieve afasie = variant 

van fronto-temporale degeneratie (ook gedragsvariant), frequent tss 50-60 jaar 

 

 Verwardheid, delier 

 Aandacht gestoord  moeilijker andere cognitieve functies testen 

 Veel positieve sympt: agitatie, ... 

  amnestisch syndroom 
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 Bij Alzheimer cognitieve stoornissen niet door verwardheid 

DD verwardheid: postictaal, herpes encefalitis 

 

Verder in anamn 

 Weerslag ADL? Basis + instrumenteel  moet bij Alzheimer  

 autorijden? Financiële verrichtingen? Medicatie zelfstandig nemen of hulp? 

 Topograf oriëntatie ~ hippocampus ook nodig (vaak gestoord bij begin Alzheimer) 

 

KNO 

 Tekenen van lateralisatie 

 Extrapyramidale tekenen 

  gang observeren 

 Lewy body disease overwegen 

 Heel wat neuroleptica mogen dan niet 

Bv risperidone: ook dopamine blokkerend effect (ondanks atypisch 

neurolepticum) 

 Subtieler dan bij Parkinson 

 Test van Froment: tandradrigiditeit opzoeken, met andere arm laten draaien 

 Posturale reflexen testen 

 

 Risperidone werkt goed tg hallucinaties, als beter  nr onderhoudsdosis 

Dopamine blokkerend effect  niet als extrapyramidale tekenen 

 Lewy body ziekte 

 Quetiapine, clozapine (lage dosis  anticholinerg effect geen probleem) 

 Olanzapine (zyprexa®): anticholinerg  relatief tegenaangewezen: zou dementie 

kunnen versterken; dopamine blokkerend 

 

Testen cognitieve functies 

 Recente actualiteit? Weinig agressieve vraag maar geeft wel goed idee over 

episodisch geheugen 

 Maanden van het jaar + omgekeerd: kunnen + hoeveel tijd? ~ executieve functies 

testen 

Andere test: zoveel mogelijk dieren opsommen 

 Test semantisch geheugen, woordvindingscapaciteit, executieve functies: voordeel: 

onafh van opleidingsniveau en lft 

 Test vr ruimtelijke planning en organisatie: 20 na 8 tekenen 

 MMSE < 23  pathol (specifiek), > 23 kan ook beginnende Alzheimer zijn (niet sens) 

 kijken nr score op afzonderlijke delen 

 Test episodisch geheugen en aandacht 

 Oriëntatie in tijd: jaar? Seizoen? Maand? Dag? 

 Oriëntatie in ruimte: land? Provincie? Zkh? Verdieping? 

 3 woorden: herhalen + na enige tijd nog eens ~ test episodisch geheugen 
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Kliniek ischialgie en brachialgie (Prof. B. Nuttin) 

Casus 1 
 LRP uitstralend in li been 

 voorkant tot in grote teen 

 achter tot knie 

 Ctu 

 Sinds 04/06 

 Progress erger 

 Op het laatste s nachts wakker van worden  houding veranderen 

 Niet recht geraken dr kracht  li 

 Dr pijn niet stil kunnen staan 

 Moest trap opkruipen, maar zo ging het wel 

 Minst last als in stijve stoel 

 Kracht , gevoel nl 

 

VG 

 Niertranspl 02/06 

 Vr transpl last re been 

 '04 gevallen  bekkenbreuk 

 13/12/07 geopereerd 

 

R/ 

 Fysioth + pijnstillers 

 

Medic 

 ~ transpl 

 

D/ 

 Probl zenuwwortel 

 

Anamn UMN 

 Hyperrefl ~ clonus 

 Spasticiteit ~ spasme 

 Parese – paralyse 

 Babinski 

 Buikhuidrefl, cremasterrefl 

 

Welke wortel? 

 L5 ~ grote teen 

 S1 ~ kleine teen 

 

Probleem L5 

 Kracht ~ voetheffers? Dropvoet? ~ op hielen kunnen stappen?  kan evenwicht niet 

houden, bang om te vallen  verder ko 

 Auton Probl: koud of warm? Li plots warm 
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Probleem S1 

 Niet meer op tenen kunnen stappen 

 

Probleem cauda equina 

 Incontinentie? Urgency, ook voor stoelgang 

 

KO 

 Kan niet op tenen of op hielen stappen 

 Pletsproef gestoord 

 Proef van Kemp = handen op heupkammen ~ L4-5  iets nr lateraal ~ op facetgewr 

 op duimen duwen en patiënt nr achter trekken  als pijn = facetpathologie vb 

facetartrose 

 Kracht testen: MRC schaal: 2 M. ext halluc longus en digit longus; 4 vr de rest 

Quadriceps: been omhoog gestrekt (niet te hoog, anders = proef van Lasègue) 

 Reflexen 

 Kniepeesrefl lijkt afw, maar als manoeuvre van Jendrassik wel contractie 

quadricpes zien 

 Achillespeesrefl: voet in 90° hoekstand  kloppen (bij patiënt in bed) (tenen wat 

vasthouden)  geen refl zichtb  manoeuvre van Jendrassik  nog afw 

 Sensib nl 

 Temp : li warm, re koud 

 

Nog in VG 

 DM: neuropathie  tenen ~ 2 grote tenen begonnen, kan afw achillespeesrefl 

uitleggen 

 Polycystische nieren  hypert 

 Fractuur radiuskopje 

 Fractuur C1 

 Myocardinfarct 

 Lumbale discushernia 

 ... 

 

D/ 

 Aanwijzingen vr L5-S1 lijden 

 

TO 

 MR: uitpuilende discushernia in for intervertebr 

 MR-myelografie; vooraan puilt discus uit, hypertrof lig flav achteraan 
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Opmerking: 

Discushernia L4-L5 comprimeert wortel L5 

 

 

 

   C1 

 

   C2 

 

 

 

 

   C8 

 

 

 

 

  L4 

 

  L5 

 

 

(poging tot natekenen :-s) 

 

Mstl hernia zo dat wortel die erronder uittreedt 

gecomprimm ~ intraforaminele hernia 

 

 

 

         L4 

      L5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze patiënt uitval L5-S1 verklaard dr vernauwing spinale kanaal 

 

C1 

C7 

C2 

D1 

L4 

S1 

L5 
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Casus 2 
 Rugpijn sinds lft 25 j 

 Sportkot gedaan 

 Vooral handbal en hockey 

 Af en toe serieuze pijn 

 Thoracolumb uitstralend nr voor 

 Tot 34-35j hockey: rugpijn ging wel, last thv heup 

 Straalde uit nr been ~ langs heup (ook ontst bursa) 

Soms tot in voet, niet tot in tenen 

 's Nachts krampen ander been 

 Geen dropvoet 

 Kracht  bovenbeen + pijn bij heffen 

 Moeilijk op hielen lopen 

 Knagende pijn 

 Ctu uitstraling 

 Zitten:  pijn 

 Als staan: pijn  moet gaan zitten 

 Heel hevige pijn bij slenteren 

 Fietsen gaat 

 Coronair Probl  stent 

 Gn sensor Probl 

 Atrofie 

 Schokjes ~ pijn, geen spasmen 

 Geen incontinentie 

 

TO '97 

 Bilat spondylolyse L3-L4 

 Unilat     L5 

(kan ook dr trampoline springen) 

 

D/ 

 Radiculair 

 Beter bij zitten  rugprobl, geen perif zenuwen 

 

TO 

 CT 

 MRI 

 L4-L5: degeneratieve  + anterolisthese graad 1 

 Rx: duidelijke anterolisthese graad 2 (bij voorover en achterover buigen) 

 Zenuwwortel geklemd tss lig flav en pseudo bulging vd discus dr anterolisthese L4 
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R/ 

 Operatie: fusie 

 Als facetlijden na operatie: facetinfiltratie of facetdenervatie (r. medialis, lateraal 

boven) 

Verdoving: als beter  oorzaak gevonden  zenuw verbranden (r. medialis) 

 

 

Conservatieve R/ discuslijden 

 Rugschool – kiné 

 Anti-flogistica 

 CS infiltr 

 

Als niet helpt  operatie 

 

Verwikkelingen discusherniaoperatie 

 Durazak raken  liquorlek/pseudomeningocoele 

 Art of ven bloedingen 

 Infectie: spondylodiscitis (R/ 6 we AB i.v.) 

 Beschadiging zenuwwortels (dr operatie of dr oorspronkelijk letsel) 

 Failed back surgery syndrome: als patiënt > pijn na operatie  chron neuropath pijn 

 Morfine? Werkt beter op nocicept pijn, voor neuropath pijn heel hoge dosis nodig 

 Micro-elektrode in zenuw  teveel AP 

 anti-epileptica ~ membr stabilis   # AP 

Ook anti-depressiva, neuroleptica 

 Als niet werkt: RM stimulatie 

 

 

3 indicaties vr onmiddellijk nr spoed  

 Zadelanaesthesie 

 Incontinentie 

 Belangrijke parese of paralyse 

 Dropvoet: dr druk op n. peron. comm. (dan geen rugpijn) of dr L5 lijden 

 

Als meteen opereren dropvoet weer nl worden 

Als week wachten: dropvoet blijft, incontinentie ook 

 

KO 

 Druk n. ischiadicus uitrekking  zenuwwortel opgespannen over hernia  pijn 

 S1 

 Uitstralend nr kleine teen, niet op tenen kunnen lopen 

 Achillespees 

 Hypo- of areflexie 

 Lasègue positief bv 60° D/ 

 Bragard positief 
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 Gekruiste Lasègue: pijn bij contralat been opheffen 

 Fliptest: als last bij lig en niet bij zit  andere problematiek 

 L5 

 Sensib stoorn nr grote teen 

 Dropvoet 

 Geen peesreflex afwezig 

 Lasègue positief 

 L4 

 Wel gestoorde kniepeesreflex 

 Hyporeflexie 

 Sensib stoorn tot mediale deel onderbeen 

 Lasègue vaak negatief: n. ischiadicus krijgt niet veel van L4 

 n. femoralis uitrekken: patiënt op buik leggen  been nr achter = omgekeerde 

Lasègue 
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