
Onderwijs RSS 2016 
Beroerte – klinische verschijnselen en 

behandeling 
 

Diederik Dippel 



Quiz 

§  De behandeling van herseninfarct is minder effectief dan 
die van hartinfarct. 

• Juist / onjuist 

§  Het jaarlijks aantal acute opnames voor een beroerte in NL 
is ongeveer:  

§  Dat is meer / minder dan voor het acute hartinfarct 

§  De jaarlijkse zorgkosten voor beroerte bedragen:  
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Quiz 

§  De behandeling van herseninfarct is minder effectief dan 
die van hartinfarct. 

onjuist 

§  Het jaarlijks aantal acute opnames voor een beroerte in NL 
is ongeveer: 25000 

§  Dat is  ietsje minder dan voor het acute hartinfarct 

§  De jaarlijkse zorgkosten voor beroerte bedragen: meer dan 
2 miljard! 



Opnames voor acuut MI en CVA in NL 



De hersenen 

§  5% van ons lichaamsgewicht 

§  20% van de bloedstroom 

§  Zuurstof en glucose 



halsslagaders nekslagaders 





Kleine hersenen hersenstam 

Grote hersenen 



Denken en  
redeneren 

Taal productie 

Beweging 
Beweging 

Gevoel - lichaamsschema 

Gevoel 

Zien 

taalbegrip 

Gehoor 

Coördinatie en balans 





Sterfte aan HVZ en kanker vergeleken 



Sterfte aan MI en CVA in Nederland 





herseninfarct 
embolus 

halsslagader 

trombus 
atriumfibrillatie 





Verschijnselen van een beroerte 



symptomen:  

§  Verlamming van arm of been.  
§  Gevoelsstoornissen.  
§  Stoornissen van het gezichtsveld 
§  Afasie.  
§  Dysarthrie 
§  Ataxie 
§  Apraxie 
§  Kledingapraxie 
§  Verwaarlozing van een lichaamshelft.  



Beroerte: subtypes 



Behandeling van het herseninfarct 

Effect op sterfte en afhankelijkheid  
   wat?   Hoeveel?   Bij wie? 
§  Stroke unit  10 % minder   allemaal 

§  rtPA / alteplase  10% minder   1/3 

§  Aspirine   1 % minder   bijna allemaal 

§  Trombectomie  20% minder   1/10 



Voorkomen van complicaties 

bed 

obstipatie 

verslikken 

decubitus 

Pneumonie 

DVT 



Voorkómen van nog een herseninfarct 

§  Risicofactoren opsporen en behandelen 
• Hoge bloeddruk 

• Hoog cholesterol 

• Suikerziekte 

 

§  Bij bijna iedereen: Aspirine, persantin of clopidogrel 

§   Bij atriumfibrilleren: antistolling of dabigatran  

§  Bij carotisstenose: operatie 



behandeling 
§  Stroke unit 

§  Aspirine 

§  Trombolyse 

preventie 
§  Cholesterol verlagen 
§  Bloeddruk verlagen 

§  Plaatjesremmers 

§  Diabetes mellitus 
behandelen 

Behandeling en preventie 




