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Cerebrale structuren and functies



Cerebrale bloedvaten



Cerebrale hemodynamica

▪ Bloedvoorziening: 80% door de arteria carotis interna

20% door arteria basilaris



Collaterale circulatie – compensatie mechanismen



Definities

▪ Beroerte: een klinisch syndroom bestaande uit symptomen en tekenen

van focale (of globale) onderbreking cerebrale functies met een acuut

begin en geen andere oorzaak dan van vasculaire origine, duur>24h.

▪ Subtypes:



Pathophysiologie

▪ De hersenen (eq neuronen) hebben een continue toevoer van zuurstof

en glucose nodig om te functioneren

▪ Als bloedtoevoer wordt onderbroken:

▪ Verandering in metabolisme in 30 seconden;

▪ Metabolisme stopt binnen 2 minuten;

▪ Celldood treedt op binnen 5 minutes.

▪ Rondom de “core” zone van ichemie zit een grens zone van 

“verminderde” perfusie , dit is mogelijk reversibel. 

▪ Als bloed toevoer hersteld kan dit gebeid gered worden

▪ Minder schade aan hersenen, minder functie verlies



Pathophysiologie



Trombolyse

alteplase: plasminogen activator zet plasminogeen om in plasmine. 

Vervolgens lost plasmine fibrine draden op. 



IV tPA – effectieve behandeling?

Hacke W, et al. Lancet 2004;363:768-74 

4½ h.



Effectiveness of thrombolysis

trombolyse:

10 herstellen

6 invalide

4 overleden

geen trombolyse

8 herstellen

8 invalide 

4 overleden



CT angiografie

▪ > 1/3 patiënten met een herseninfarct hebben een proximale 

intracraniële occlusie

▪ IV alteplase binnen 4,5 uur leidt tot recanalisatie in 1/3 van de patiënten 

en herstel in 10%



MR CLEAN Studie

Berkhemer et al. N Engl J Med 2015;372:11-20



Intra-arteriële behandeling

▪ Proximale intracraniële occlusie:

✓ Distale intracraniële deel van arteria carotis interna

✓ Arteria cerebri media (M1/M2 segment)

✓ Arteria cerebri anterior (A1/A2 segment)

▪ Intra-arteriële behandeling binnen 6 uur is veilig en effectief:

✓ 1:17 complicaties (vb. bloeding)

✓ Effectiviteit: 1:7 voorkomt dood/permanente uitval

▪ Patienten met mogelijk acuut uitval z.s.m. naar het 

ziekenhuis!



Intra-arteriële behandeling



Intra-arteriële behandeling



Intra-arteriële behandeling



Stroke-unit

▪ 5 essentiële elementen:

✓ Monitoring (EMV, BP, pols)

✓ Geprotocolleerde behandeling 

✓ Additioneel diagnostisch onderzoek

✓ Multidisciplinair aanpak

✓ Vroege re-activatie en revalidatie



Risicofactoren

▪ Leeftijd

▪ Geslacht

▪ Familie anamnese

▪ Bloeddruk

▪ Atherosclerose

▪ Cholesterol 

▪ Diabetes

▪ Roken 

▪ Alcohol

▪ Overgewicht

▪ De pil

▪ Cocaïne

▪ Dissectie

▪ Stollingsstoornis

▪ Embolie uit het hart o.a:

▪ atriumfibrilleren 

▪ open foramen ovale



Workup na TIA of minor stroke

▪ A, AO en NO!

▪ Bloeddruk en pols

▪ Bloedafname:

▪ gluc, chol, Hb, Nf

▪ ECG

▪ CT of MRI hersenen

▪ CTA hals en hoofdvaten (duplex)

▪ Echo hart en ritme analyse



Aanvullend lab onderzoek

▪ Algemeen: CRP, Hb, Ht, leuco, trombo, kreatinin, Na, K, glucose, HbA1c, 

cholesterol, LDL, HDL and triglyceride

▪ Op indicatie:

✓ Stolling: 1-4% van de beroertes o.b.v. coagulopathieen.

✓ Antifosfolipide syndroom: 1-4%

✓ Hypercysteinemie

✓ Proteinurie

✓ Lues serologie



Extracraniële bloedvaten



Kalkhoudende 

atherosclerotische 

plaque

A. Carotis Communis

A. Carotis Interna

A. Carotis Externa

CT-angiografie



Left A. Carotis Interna

Left A. Carotis Externa

Aa. Vertebralis

Right A. Carotis Interna

Right A. Carotis Externa branches

CT-angiografie



Endarterectomie: symptomatische carotis stenosis

▪ In ~15% van TIA en ~10% of herseninfarcten o.b.v. a. carotis interna (ACI), 

stenosis > 50%.

▪ Belangrijkste risico factoren voor een nieuw infarct:

✓ Man

✓ Leeftijd (>75 jaar)

✓ Soort event (risico: 1st infarct > TIA > amaurosis fugax)

✓ Morphologie van stenosis (irregulaire plaque)

✓ Tijd na event (ECST & NASCET trials)

• CEA binnen ~2 weeks na ontstaan klachten



Cardiale emboliebron

▪ ~15% van patienten met herseninfarct/TIA: cardiale oorzaak

▪ In veel gevallen, lastig aan te tonen!

▪ Aanvullend onderzoek : ECG, hartritme monitoring (24-72 uur), TTE, TEE

▪ Oorzaken van cardiale emboliebron: onder andere AF, patent foramen 

ovale, acute myocard infarct

▪ Behandeling: vitamin K antagonisten / directe oral anticoagulantia



Oorzaken van herseninfacrt



Secundaire preventie: medische behandeling

▪ Antithrombotische therapie: 

✓ 1st keus: clopidogrel 1 dd 75mg (opladen met 300mg)

✓ 2nd keus: carbasalaatcalcium 1 dd 100mg (opladen 300mg) en

dipyridamol 1st week 1 dd 200mg, daarna 2 dd 200mg retard

▪ Blooddruk behandeling: risk reductie 24-37%

✓ doel BP: systolisch < 130mmHg & diastolisch < 80mmHg

▪ Cholesterol behandeling: LDL belangrijkste risico factor voor CVD

✓ doel LDL: < 1.8mmol/l

▪ Diabetes: 52% have pre-diabetes and 27% de novo DM

▪ Uiteraard, aandacht voor leefadviezen: vb stoppen met roken



Overleving na een beroerte



Verbetering in laatste 3 decennia?



Recidief infarct? korte termijn prognose



Recidief infarct? Lange termijn prognose



Dubbele plaatjesremming na TIA/minor stroke

▪ Dubbele plaatjesremming (clopidogrel + ascal) voor (max.) 3 weken na 

TIA (ABCD2 score>=4) of minor stroke (NIHSS<4)



ABCD2 score voor TIA



Subtypes recidief beroerte – ERGO-onderzoek

Verdeling subtypes beroerte

Index (n=1650) Recurrence (n=308)

Ischemic 1020 (61.8%) 178 (57.8%)

Hemorrhagic 156 (9.5%) 38 (12.3%)

Unspecified 474 (28.7%) 92 (29.9%)



Gevolgen van een beroerte

▪ Schade in de hersenen, het wordt niet meer zoals voorheen

▪ Lichamelijke gevolgen: 

✓ Parese/ paralyse arm of been

✓ Gevoelsstoornissen

✓ Spraakproblemen

✓ Problemen met gezichtsveld

✓ Incontinentie 

✓ Neglect



Psychisch en cognitief

▪ Concentratiestoornissen

▪ Spraak- en taalstoornissen

▪ Geheugenstoornissen

▪ Moeite met uitvoeren van handelingen:

✓ Niet meer weten hoe iets werkt

✓ Verkeerde volgorde van handelen

▪ Karakterveranderingen

▪ 1 ding tegelijk doen, niet meerdere dingen tegelijkertijd

▪ Somberheid 



Beloop cognitie voor en na een beroerte





“Post-stroke cognitive impairment”



Take home messages

▪ Een beroerte: acuut cerebrale ischemie met focale 

uitvalsverschijnselen o.b.v. schade aan de bloedvaten in de hersenen 

▪ Ondanks betere behandeling en secundaire preventie, 5-jaars risico 20-

30% op een recidief herseninfarct.

▪ Behalve de lichamelijke klachten (uitvalsverschijnselen), ook 

psychische en cognitieve gevolgen van een beroerte tot aan “post-

stroke cognitive impairment”


