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Disclosures belangen spreker

Voor de bijeenkomst mogelijke relevantie relaties met bedrijven:
• Geen



Beroerte

20% 80%



Percentage patiënten met ernstige functionele 
beperkingen na herseninfarct 

Lin HJ Stroke 1996;27:1760-4.



Verschijnselen van een beroerte



Hersenbloeding Herseninfarct



Hersenbloeding Herseninfarct



Behandeling bij acute herseninfarct

alteplase = recombinant tissue plasminogen activator = rt-PA



Kans op goed herstel na intraveneuze rt-PA

Invloed van tijdstip 
van start van de 
behandeling

Lees KR et al. Stroke 2016;47:2373-9.



Kans op goed herstel na intraveneuze rt-PA

Emberson et al. Lancet 2014;384:1929-35

Invloed van tijdstip 
van start van de 
behandeling



Ontstaanswijze van een herseninfarct; 
veranderingen in de tijd

herstel mogelijk

onherstelbaar



‘mismatch’ tussen perfusiestoornis en geïnfarceerde weefsel

herstel mogelijk

onherstelbaar



man, 58 jaar – afasie en krachtsverlies rechterarm en been sinds 43 minuten
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intra-arteriële thrombectomie



Verdenking herseninfarct
tijd sinds ontstaan1 0 – 4,5 h 4,5 – 6 h 6 – 12 h 12 - 24 h

1: indien niet geobserveerd, zoals bij ontwaken: sinds laatste moment zonder uitval; 2: MRI met DWI, FLAIR en SWI bij verdenking lacune bij ‘wake up’; IVT = intraveneuze 
trombolyse; EVT = endovasculaire trombectomie.  

CT

voldoet aan 
criteria IVT

IVT

CTA + CTP
occlusie a. 
basilaris

CT + CTA + CTP of 
MRI2

CT + CTA + CTP

 voldoet aan IVT criteria
 geen indicatie voor EVT
 NIHSS ≥ 4
CTP
 perfusiedefect
 CTP kern < 25 ml
 penumbra ≥ kern
MRI
 DWI-FLAIR mismatchNIHSS ≥ 10

occlusie ICA-top, M1, 
M2, A1, A2

 occlusie ICA-top, M1

EVT

IVT nee
check criteria MR 

CLEAN late

CT + CTA + CTP of 
MRI2

 NIHSS ≥ 10
 geen zichtbare 

ischemie ≥ 1/3 MCA
 occlusie ICA-top, M1
 CTP kern < 25 ml
 penumbra ≥ kern

EVT



Verdenking herseninfarct
tijd sinds ontstaan1 0 – 4,5 h 4,5 – 6 h 6 – 12 h 12 - 24 h

INGEWIKKELD !



Verdenking herseninfarct
tijd sinds ontstaan1 0 – 4,5 h 4,5 – 6 h 6 – 12 h 12 - 24 h

HOE SNELLER 
HOE BETER!



Stroke service UMC Utrecht

Dank aan Prof Dr J.C. Visser- Meilly



Ontslag naar huis versus revalidatiecentrum

Overschat uw patiënt 
met minor CVA niet

Naar huis
• fysiek minder aangedaan
• korter opname duur in ziekenhuis
• bij ontslag bijna ADL zelfstandig

Echter
• evenveel cognitieve problemen  (66%) 
• evenveel emotionele problemen (20-25%) 



Onzichtbare klachten: wel behandelbaar

Na een beroerte zijn er zeer vaak onzichtbare gevolgen. Deze klachten 
komen pas op de voorgrond te staan als patiënt meer gaat doen, bijv. 
weer gaat werken. 

Deze klachten lijken op burn-out, maar zijn gevolgen van CVA

Vaak gevolgen voor partner / familie 
- kort lontje bij de patiënt: eerder irritaties
- angst bij de partner
- cognitieve klachten vaak niet invoelbaar voor omgeving



Rol van de revalidatiearts

• Korte lijn met neuroloog en 
huisarts

• Kan patiënt goed in kaart brengen 
op álle domeinen

• Ook na eerste jaar! Vastlopen 
vaak pas na 1e jaar

• Kan 1e lijn adviseren
• Soms poliklinische revalidatie in 

ziekenhuis
• (meerdere disciplines nodig zoals 

ET, psycholoog, MW)



Rol van de 1e lijn zorg

• Meten van eventuele cognitieve
en emotionele problemen dmv
schalen zoals de MoCa schaal 
(Montreal Cognitieve 
Assessment) en HADS schaal 
(Hospital Anxiety and
Depression Scale)

• Ondersteuning bij inzetten 
thuiszorg, fysiotherapie, 
ergotherapie, psychologie



Conclusies

• Time is brain!

• Intraveneuze of intra-arteriële 
behandeling kan tot 24 uur na ontstaan 
van herseninfarct

• Nazorg voor patiënten die na een 
beroerte weer naar huis gaan is zeer 
belangrijk. Eerste lijn kan hier een grote 
rol spelen. 



Welke vraag heeft u 
voor Prof. dr. Jaap Kappelle?

Q&A
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