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Indeling

 Wat is een kort lontje na (acuut) hersenletsel?

 Wanneer, bij wie en hoe vaak komt het voor?
◼ Beroerte/CVA (waaronder SAB: subarachnoidale bloeding)

◼ Traumatisch hersenletsel (THL)

 Welke mogelijke verklaringen zijn er?

 Wat ‘vertelt’ het korte lontje?

 Welke adviezen kunnen worden gegeven?



Een patiënt: 1
 Man van 61 jaar, 2x beroerte/CVA (basale ganglia, thalamus links)

 aanvankelijk lichamelijke uitvalsverschijnselen, maar goed fysiek herstel. 

 Na 3 maand werk hervat, fulltime, eigen bedrijf: financieel zorgelijk 

 Gaat niet goed met patiënt….

Komt na 6 maanden bij klinisch neuropsycholoog:

 Echtgenote: patiënt is bozig, snel geïrriteerd, valt zomaar uit, terwijl zij 
voortdurend voor hem klaar staat -> relatieproblemen

 Patiënt: grootste klacht is extreme vermoeidheid, met name mentaal. Kan 

niet meer goed meerdere dingen tegelijk doen, veel informatie verwerken, 
hoofd ‘raakt vol’ en energie raakt op, terwijl werk veel van hem vraagt en 
hij niets af kan stoten. Voelt zich helemaal klem zitten…



Een patiënt: 2
 Man van 35, bij motorongeval ernstig traumatisch hersenletsel

 Comateus, langdurige ziekenhuisopname

 Na revalidatie weer thuis (6 maand na ongeval)

Komt een jaar na trauma bij klinisch neuropsycholoog

 Echtgenote: vindt patiënt erg veranderd, enerzijds emotioneel vlak, 
anderzijds soms extreme woedeaanvallen, zonder aanleiding, ook naar de 

kinderen. Heeft al een keer een voorwerp naar haar gegooid… ze vond die 
agressie beangstigend, zo was hij niet

 Patiënt: herkent het verhaal niet, vindt dat het wel meevalt, die ene keer 
‘overkwam’ het hem….



Een patient: 3
 Vrouw van 43, kreeg een aneurysmatische SAB, begon met erge hoofdpijn

 Snel naar ziekenhuis, behandeld met coiling, gaat allemaal goed

 Herstel gaat vlot, terug naar huis, wil alles weer hervatten (werk, gezin), 
loopt 6 maanden na de SAB helemaal vast

Komt niet lang daarna bij klinisch neuropsycholoog:

 Echtgenoot: heeft het idee dat het niet goed met haar gaat, ze slaapt 

slecht, hij vindt haar overbezorgd, en ze is zeer prikkelbaar. Snauwt naar 
de kinderen en hem, doet geïrriteerd tegen vrienden…

 Patiënte: beaamt dat het niet goed gaat, ze voelt zich heel erg moe, slaapt 
slecht, is nog steeds bezig met de SAB, voelt zich angstig, somber, maar 

ook boos dat haar dit moest overkomen. Ze weet dat ze prikkelbaar is 
maar kan het niet tegenhouden.



Het korte lontje: breed spectrum

 Irritatie: sneller geërgerd of kortaf reageren

 Boosheid: verbaal of nonverbaal uiten dat men boos is 

 Woede: extreme boosheid, schelden of schreeuwen

 Agressie: gedrag wat beschadigend kan zijn voor personen of 
voorwerpen, voortkomend uit boosheid, grens overschrijdend



Verandering met impact
 Het gaat om veranderd gedrag NA hersenletsel (CVA, Traumatisch 

hersenletsel, anders)

 Het heeft impact op de naaste omgeving van de patient: kort lontje lijkt 

een negatieve boodschap naar de ander

 Heeft ook impact op de patiënt zelf: direct of indirect

 Het kan leiden tot verlies van relaties en werk

Vragen:

 Wat is de oorzaak? 

 Rechtstreeks door hersenletsel of andere factoren?

 Welke adviezen zijn er te geven?



Hoe vaak komt het voor: CVA
119 patienten, 

merendeel ischaemisch CVA 

3-4 jaar post CVA

Kenmerken:

70 % man, gemiddelde leeftijd: 67 jaar (SD 10.8)

NIHSS score: 80% licht, 18% middelzwaar, 2% ernstig CVA

DEX vragenlijst:

Verliest geduld, sneller boos:74% patienten, 77% proxies (partners, familie)

Andere studies:

Agressie, woede: 25%- 32% (Chan e.a. 2006, Paradiso e.a., 1996, Kim e.a., 2002) 



Hoe vaak komt het voor: THL
226 patienten met THL

107 licht THL

119 middelzwaar-ernstig THL

Dossieronderzoek

licht THL mid-ernstig THL

Irritatie 82% 65%

Boosheid 49% 40%

Verbale agressie 11% 10%

Fysieke agressie 2% 1%



Hoe vaak komt het voor: THL
Behaviours of Concern (Hicks e.a., 2017)

65 patienten met middelzwaar- ernstig THL

Patienten zelf: humeurig 35%, boos 72%, agressief 18%

Proxies:

Verbale agressie (schreeuwen, dreigen) 65%

Fysieke agressie (voorwerpen) 30%

Fysieke agressie anderen (slaan) 21%

Fysieke agressie zelf 9%
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Verklaringsmodel: PFC hersenschade
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Prefrontale (netwerk) schade
Prefrontale cortex (PFC): 

belangrijk hersengebied voor gedragsregulatie en adaptatie

PFC schade met name:

 Middelzwaar-ernstig THL

 Ernstiger CVA, ook mediainfarcten

 Aneurysmatische SAB’s

Bij ernstiger hersenletsel: frequent gedragsveranderingen

Relaties agressie-frontale schade:

CVA: Kim e.a., 2002, Chan e.a., 2006, Paradiso e.a., 1996

THL: Tateno e.a., 2003, Blair & Cipolotti, 2000, Spikman e.a., 2015



Prefrontale schade en gedrag
162 patienten met ernstig THL

42% schade PFC op vroege CT scan

2-16 jaar na Trauma: vragen

Proxy: % Prefrontale schade?

 Onverschilliger 47

 Initiatiefverlies 48

 Onvolwassener 35 Gedrag ->  relatie met frontale schade

 Sneller boos 60

 Verdrietig 36 Affectief -> geen relatie met frontale schade

 Somber 37

 Angstig 27



Controle boosheid -> inhibitie
Op tijd remmen is belangrijk:

Bij prefrontale schade: problemen met tijdig stoppen van gedrag -> inhibitie

 Ontremd in praten

 Ontremd in emotie en gedrag: boosheid, agressie



Controle boosheid ->sociale cognitie
Na ernstig hersenletsel: Stoornissen in sociale cognitie

Moeite om gedrag goed af te stemmen op sociale situatie

 Voorwaarde: sociale informatie kunnen aflezen

 Op basis daarvan begrijpen wat er in anderen omgaat 

Belangrijk onderdeel sociale cognitie: waarneming emoties

Stoornissen emotie herkenning THL, CVA, SAB:
Babbage e.a. (2011),,Milders e.a. (2003, 2006),Spikman e.a. (2012, 2013), Henry e.a. (2015) Nijsse
e.a. (2019a, 2019b), Aben e.a. (2017, 2020),,Van den Berg e.a. (2020),Buunk e.a. (2016, 2017)

Relatie met gedragsveranderingen bij THL, CVA, SAB:
Spikman e.a. (2013), Buunk e.a. (2017), Nijsse e.a. (2019), Jorna e.a. (2020), vd Berg e.a. (2020)



Belangrijke stopsignalen bij boosheid
Emotionele expressies geven feedback

 Gezichten: boosheid verdriet angst

 Stem en lichaamsexpressie

Niet goed waarnemen stopsignalen: geen rem op boosheid



Een patiënt: 2
 Man van 35, bij motorongeval ernstig traumatisch hersenletsel

 Comateus, langdurige ziekenhuisopname

 Na revalidatie weer thuis (6 maand na ongeval)

Komt bij klinisch neuropsycholoog

 Echtgenote: vindt patiënt erg veranderd, enerzijds emotioneel vlak, 
anderzijds soms extreme woedeaanvallen, zonder aanleiding, ook naar de 

kinderen. Heeft al een keer een voorwerp naar haar gegooid… ze vond die 
agressie beangstigend, zo was hij niet

 Patiënt: herkent het verhaal niet, vindt dat het wel meevalt, die ene keer 
‘overkwam’ het hem….

NB: deze patient had ernstige frontale schade

NPO: stoornissen in inhibitie emoties en in emotieherkenning

Signaal: door schade onvermogen boosheid te reguleren



Verklaringsmodel: vermoeidheid 1.
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Hersenschade: cognitieve stoornissen
Bij ernstige hersenschade (THL, CVA, SAB)

 Diffuus verlies hersencellen (neuronen)

 Verlies verbindingen tussen neuronen

Omweg effect:

Gevolg: een vertraagd tempo van informatie verwerking

Beperkt het vermogen in drukke situaties met tijdsdruk veel informatie te 
verwerken of de aandacht te verdelen



Verminderde cognitieve capaciteit
Reactietijdtaken: van simpel naar complex

Traagheid neemt toe in complexe taak situaties
 Veel informatie tegelijk
 Aandacht verdelen

Dit kost patiënten meer mentale energie -> mentale vermoeidheid!



Relatie met vermoeidheid en boosheid
Studies: 

Paradiso e.a. (1996): relatie cognitieve stoornissen + woede in CVA 

Rakers e.a. (ingestuurd): Tempo informatieverwerking en mentale vermoeidheid

Middelzwaar-ernstig THL:

 complexe informatieverwerking vertraagd vergeleken met niet-NAH groep

 relatie tussen trage complexe informatieverwerking en mentale vermoeidheid

Licht THL:

 complexe informatieverwerking licht verminderd

 geen relatie tussen complexe informatieverwerking en mentale vermoeidheid

 wel tussen psychische stress en mentale vermoeidheid



Een patiënt: 1
 Man van 61, 2x CVA (basale ganglia, thalamus links)

 aanvankelijk lichamelijke uitvalsverschijnselen, maar goed herstel. 

 Na 3 mnd werk hervat, fulltime, eigen bedrijf: moeizame financiële situatie 

 Gaat niet goed….

Komt bij klinisch neuropsycholoog:

 Echtgenote: patiënt is bozig, snel geïrriteerd, valt zomaar uit, terwijl zij voortdurend 
voor hem klaar staat -> relatieproblemen

 Patiënt: grootste klacht is extreme vermoeidheid, met name mentaal. Kan niet meer 
goed meerdere dingen tegelijk doen, veel informatie verwerken, hoofd ‘raakt vol’ en 
energie raakt op, terwijl werk veel van hem vraagt en hij niets af kan stoten. Voelt zich 
helemaal klem zitten…

NPO: fors vertraagde informatieverwerking in complexe taken met tijdsdruk

Verminderde cognitieve verwerkingscapaciteit -> mentale vermoeidheid

Signaal kort lontje: er wordt te veel van me gevraagd, ik kan het niet bolwerken



Verklaringsmodel: vermoeidheid 2.
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Boosheid-vermoeidheid-stress?
Klachten en stress na licht THL (de Koning et al, 2016) 



Vermoeidheid: stress
456 patienten met licht THL

 Vermoeidheid, angst, depressie, PTSS en coping

 2 week, 3 en 6 maand

Gunstig beloop

Ongunstig beloop



Een patient: 3
 Vrouw van 43, kreeg een aneurysmatische SAB, begon met erge hoofdpijn

 Snel naar ziekenhuis, behandeld met coiling, gaat allemaal goed

 Herstel gaat vlot, terug naar huis, wil alles weer hervatten (werk, gezin), loopt 6 
maanden na de SAB helemaal vast

Komt bij klinisch neuropsycholoog:

 Echtgenoot: heeft het idee dat het niet goed met haar gaat, ze slaapt slecht, hij vindt 
haar overbezorgd, en ze is zeer prikkelbaar. Snauwt naar de kinderen en hem, doet 
geïrriteerd tegen vrienden…

 Patiënte: beaamt dat het niet goed gaat, ze voelt zich heel erg moe, slaapt slecht, is 
nog steeds bezig met de SAB, voelt zich angstig, somber, maar ook boos dat haar dit 
moest overkomen. Ze weet dat ze prikkelbaar is maar kan het niet tegenhouden.

NPO: geen stoornissen in cognitie, geen verminderde verwerkingscapaciteit

Wel: aanwijzingen voor PTSS, met verhoogde alertheid en angst, slecht 
slapen, depressieve gevoelens

Boosheid signaal: het gaat niet goed met me -> verwerking SAB en gevolgen



Kort lontje: verschillende determinanten

Ernstig CVA /THL/NAH:

 frontale schade en gestoorde sociale cognitie

 cognitieve stoornissen waardoor verminderde mentale belastbaarheid

 maar ook: psychische stress en frustratie

woedeaanvallen en agressie: meer bij frontale schade?

boosheid en irritatie: cognitieve overbelasting, frustratie, stress?

Licht CVA/THL/NAH:

 doorgaans vrijwel geen blijvende hersenschade

 frontale schade en sociale cognitie stoornissen niet te verwachten

 mogelijk iets verminderde cognitieve belastbaarheid: combi met drukte

 vaker vermoeidheid vanuit ‘psychisch niet welbevinden’, 
verwerkingsproblematiek, waardoor vermoeidheid en frustratie…

boosheid en irritatie: overbelasting, frustratie, stress?



Behandelmogelijkheden kort lontje
Frontale schade en sociale cognitiestoornissen:

 Psychoeducatie: met name omgeving

 Overbelasting, overvraging vermijden

 T –ScEmo: sociale cognitie en emotieregulatie



Behandeling sociale cognitie
T-ScEmo Protocol: verbeteren van

 Waarneming sociale informatie

 Perspectiefname en empathie

 Interpersoonlijk-sociaal gedrag

Specifiek: 

Herkennen signalen en omgaan met boosheid

http://www.tscemo.nl/


Behandelmogelijkheden kort lontje
Frontale schade en sociale cognitiestoornissen:

 Psychoeducatie: met name omgeving

 Overbelasting en overvraging vermijden

 T –ScEmo: sociale cognitie en emotieregulatie

Cognitieve stoornissen en verminderde mentale belastbaarheid

 Psychoeducatie

 Overbelasting voorkomen door:
◼ Minder belastende taken achter elkaar

◼ Vaker pauze nemen, rust-activiteit beter afwisselen

◼ Activiteiten beter voorbereiden 

◼ Taken verminderen

Psychische stress en verminderde mentale belastbaarheid

 Psychoeducatie, begrip en sociale steun omgeving

 Psychotherapie: CGT, EMDR, ACT..



Vragen?   Mail: j.m.spikman@umcg.nl



Dank voor uw aandacht


