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HOOFDSTUK 1: STRUCTUUR EN FUNCTIES 
VAN HET ZENUWSTELSEL 

STRUCTUUR EN FUNCTIE  

1. Algemene inleiding: functies, opbouw en indeling 
2. De cellen van het zenuwstelsel 
3. Basis neuro-anatomie structureel 
4. Functionele neuro-anatomie 
5. Van neuronen tot netwerken 

1. ALGEMENE INLEIDING: FUNCTIES, OPBOUW EN INDELING  

FUNCTIES VAN HET ZENUWSTELSEL  

Wanneer we te maken krijgen met patiënten, zullen we dikwijls proberen om een bepaalde volgorde in onze 
redenering te brengen. Wat loopt er fout? Welke functie is verstoord? Dit is de anamnese. Daarna zullen we dit 
proberen vertalen naar de plaats in het zenuwstelsel (de anatomie). Dit moeten we proberen doen op basis van de 
relaties tussen functies en locaties. We vertrekken dus vanuit (gestoorde) functies.  

 Motorische functies: bewegingen 
o De bewegingen worden in gang gezet door spieren en deze spieren worden aangedreven door 

grote delen van het zenuwstelsel. Dit zijn de motorische functies. Spiercontracties hebben echter 
niet enkel te maken met beweging, maar bv. ook met de ademhaling. De motorische functies 
kunnen dus heel breed zijn, aangezien ze niet altijd uiterlijk zichtbaar zijn.  

 Sensibele functies: waarneming 
o Waarnemingsfuncties hebben te maken met de functies van onze zintuigen: visus, smaak, gehoor, 

geur en tastzin. Die verschillende functies zijn heel gespecialiseerd. Dit is de brede zin van het 
woord. Wanneer we kijken naar de nauwere zin van het woord, verengen we de sensibele 
functies vaak naar de lichamelijke sensibiliteit, nl. de tastzin en het gevoel in onze huid.  

 Autonome functies: regeling van homeostase en orgaanfuncties 
o Dit zijn functies waarbij we niet moeten nadenken en die dus onbewust verlopen. Deze hebben te 

maken met de regeling van de inwendige organen. Ze zijn er ook op gericht onze vitale functies in 
stand te houden (homeostase).  

o De autonome functies bestaan al heel lang als we dit evolutionair bekijken. Maar bij de mens zijn 
deze functies nauw verbonden geraakt met emoties, nl. via het limbisch systeem.  

 Cognitieve functies: mentale vaardigheden en gedrag 
o Dit gaat over de taal, de oriëntatie, het organiseren, het plannen, … Het zijn de functies die in de 

(neuro-)psychologie worden onderzocht.  
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ANATOMISCHE INDELING VAN HET ZENUWSTELSEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de sensibele systemen nemen we iets waar (vb. 
visueel) en deze waarneming wordt door het perifeer 
zenuwstelsel naar het centraal zenuwstelsel gestuurd. 
Het centraal zenuwstelsel zal dit verwerken en zal een 
respons terugsturen. In het perifeer zenuwstelsel 
heerst er dus een tweerichtingsverkeer (via vezels). Dit 
kan in éénzelfde zenuwbundel gebeuren. Dit betekent 
dus ook dat als je een letsel hebt in het perifeer 
zenuwstelsel, dat je verschillende soorten stoornissen 
kan hebben (bv. sensibel, maar ook motorisch).  

Het perifeer zenuwstelsel maakt verbinding tussen 
het centraal zenuwstelsel en de rest van het lichaam.  

 

 

 

Centraal zenuwstelsel

•Grote hersenen (cerebrum)
•Kleine hersenen (cerebellum)
•Hersenstam
•Ruggenmerg 

Perifeer zenuwstelsel

•Craniale zenuwen: bezenuwing van 
hoofd- en gelaatsstructuren en deels 
van de hals 

•Spinale zenuwen: bezenuwing van 
de rest van de hals, de romp en de 
ledenmaten
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Bv. we nemen een slang waar (sensibele 
waarneming) en we zullen hierop angstig 
en/of emotioneel reageren. Er zal een 
prikkel vertrekken die over het perifeer 
zenuwstelsel loopt, maar die uiteindelijk 
een autonome respons zal geven naar het 
hart: sneller kloppen, maar ook zweten, 
zodat we kunnen wegvluchten.  

Dit autonome systeem heeft twee delen, 
namelijk een sympathisch (actie) en een 
parasympatisch deel (rust).  

 

 

GEMENGDE PERIFERE ZENUWEN  

 

De perifere zenuwen zijn gemengd en kunnen vezels bevatten 
die in verschillende richtingen informatie doorgeven. De perifere 
zenuwvezels zullen contact maken met het centraal zenuwstelsel 
(bv. met het ruggenmerg waar ze aanleiding zullen geven tot een 
respons die motorisch of autonoom uitgevoerd zal worden).  
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2. DE CELLEN VAN HET ZENUWSTELSEL  

 Neuronen of zenuwcellen  
o Dit zijn de basiscellen van het zenuwstelsel. Deze cellen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het 

transport van de informatie. Zij maken de functies van het centraal zenuwstelsel waar.  
 Steuncellen  

o Ze hebben in eerste instantie de taak om de neuronen te ondersteunen in hun functie. 

NEURONEN OF ZENUWCELLEN 

Neuronen zijn in staat om informatie/prikkels over te dragen van de ene plaats naar de andere plaats. Het zijn 
geleidende cellen. Neuronen kunnen heel veel verschillende vormen aannemen, maar ze hebben een vergelijkbare 
basisstructuur. 

 Cellichaam 
o Celkern: bevat genetisch materiaal  

 Neuronen zijn werkcellen, waardoor ze enorm veel energie 
verbruiken. Het DNA wordt heel vaak gebruikt om moleculen 
te maken, waardoor de celkern geactiveerd wordt.  

o Cytoplasma met organellen 
 Dendrieten  

o Dit zijn uitsteeksels waar informatie toekomt en naar het cellichaam 
geleid wordt. Dendrieten kunnen zeer talrijk aanwezig zijn per cel.  

 Axonen 
o In tegenstelling tot de dendrieten is er meestal maar 1 axon dat 

vertrekt vanuit het cellichaam. Dit is het efferente deel van de cel.  
 Depolarisatie = elektrische geleiding 

o Prikkels worden opgevangen ter hoogte van de dendrieten, waarna ze over het cellichaam en 
over het axon doorgegeven moeten worden aan een andere cel. Een neuron zal de prikkels die hij 
krijgt van andere cellen optellen en kijken of deze prikkel groot genoeg is om een prikkel te 
genereren. Het neuron beslist dus op basis van andere prikkels of hij zal depolariseren.  

 Synapsvorming = chemische geleiding 
o De overdracht van een zenuwcel naar een volgende cel noemen we een synaps. Een synaps is dus 

een plaats waar informatie overgebracht wordt van de ene naar de andere cel.  
 Gevoelig aan insulten (zuurstof en glucose)  

o Neuronen zijn enorm actief, waardoor ze enorm veel energie nodig hebben. Deze energie komt in 
twee grote delen binnen in het lichaam, nl. via zuurstof en glucose. Wanneer neuronen één van 
deze twee insulten missen, zullen ze afsterven.  

o Bv. zuurstoftekort: wanneer mensen gereanimeerd moeten worden na een hartstilstand, waarbij 
een tijd lang geen zuurstof geleverd is aan de hersenen, zullen de hersenen vaak letsels vertonen. 
Het is dus heel belangrijk dat de normale circulatie zo snel mogelijk terug op gang gebracht kan 
worden, zodat er zo weinig mogelijk schade optreedt in het zenuwstelsel.  
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Neuronen bestaan in veel verschillende vormen.  

Ze kunnen ook heel verschillende zijn van grootte. 
Sommige neuronen zullen prikkels geleiden over 
micrometers, terwijl andere neuronen tot meer 
dan een meter lang kunnen zijn (bv. 1 sensibel 
neuron van in de dikke teen tot in het 
ruggenmerg). Het gaat dus om een lange zenuw-
vezel die een lange weg moet afleggen.  

 

 

DEPOLARISATIE  

 
De binnenkant van de zenuwcel is negatief geladen ten 
opzichte van de buitenkant van de cel. Wanneer een neuron 
geprikkeld wordt, zal er een instroom zijn van positief 
geladen deeltjes (ionen), waardoor de binnenkant van de cel 
minder negatief zal worden. Op een bepaald moment zal dit 
potentiaalverschil een bepaalde drempel overschrijden, 
waardoor de binnenkant van de cel zeer positief zal zijn. Op 
die manier ontstaat een actiepotentiaal. Het is een prikkeling 
van een zenuwcelmembraan.  

 

 

 

Dat actiepotentiaal kan zich verspreiden naar de naastliggende 
gebieden, waardoor uiteindelijk een propagatie ontstaat. Dit wil 
zeggen dat de prikkel verder loopt over het membraan van de 
zenuwcel. Dit zal ervoor zorgen dat de prikkel, die op een bepaalde 
plaats in het neuron ontstaat, verder geleidt kan worden over het 
membraan van de zenuwcel. Op die manier zal de prikkel het 
uiteinde van het axon bereiken. Dit is de elektrische geleiding door 
depolarisatie. Het negatief potentiaal in rust wordt omgezet in een 
positief potentiaal door de prikkel die plaatsvindt. De basis is dus de 
instroom van positief geladen deeltjes of ionen.  
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GELEIDING VAN EEN ACTIEPOTENTIAAL 

 

 

 

 

 

 

 

De depolarisatie zal geleidelijk aan de nabijgelegen regio’s depolarisatie. Het legt dus een afstand af in de richting 
van het einde van het axon. Dit is dus de geleiding van een actiepotentiaal over een axon. Wanneer we dit in 
normale omstandigheden laten gebeuren, gebeurt dit bijzonder traag en inefficiënt. Hierdoor gaat het 
actiepotentiaal voor een deel verloren. Het zenuwstelsel zou dus niet op een efficiënte manier kunnen werken in 
dit geval. Daarom is hier een belangrijke aanpassing aan gebeurt, nl. de myelinisatie. Dit is een soort laag rond het 
axon die ervoor zal zorgen dat de geleiding veel sneller en efficiënter zal verlopen.  

MYELINISATIE  

 

 

 

 

 

 

 

De myelinisatie, of vorming van myeline, is een belangrijke stap geweest in de ontwikkeling van het zenuwstelsel. 
Er wordt een myelineschede gevormd rond het axon. Maar tussen de verschillende gemyeliniseerde delen van het 
axon is er steeds een opening. Het voordeel van de myelinisatie is dat de depolarisatie niet meer heel de afstand 
hoeft af te leggen, maar sprongsgewijs van de ene plaats naar de andere plaats kan lopen. Hierdoor verloopt de 
geleiding van de prikkel veel sneller.  

Er zijn een aantal ziektebeelden waarbij een stoornis in de aanleg van myeline voorkomt. Mensen die met deze 
stoornissen worden geboren, zullen nooit een normaal zenuwstelsel ontwikkelen. Ze krijgen vaak te maken met 
een motorische of verstandelijke beperking. Er bestaan ook ziektebeelden waarbij myeline in bepaalde delen van 
de hersenen wordt afgebroken (bv. MS). Axonen zijn onderbroken, waardoor de communicatie tussen delen van 
het lichaam verstoord wordt. De geleiding verloopt heel traag en er gaat heel wat informatie verloren.  
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SYNAPTISCHE TRANSMISSIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

De synaps is de plaats van contact of overdracht tussen een zenuwcel en een andere cel. Op het einde van het axon 
bevindt zich een verdikking, nl. de synaptische knopen. In dit uiteinde stapelen vesikels op waarin bepaalde 
chemische stoffen (neurotransmitters) in zitten. Wanneer de prikkel passeert, worden de stoffen afgegeven in de 
synaptische spleet. Aan de overkant van de synaptische spleet bevindt zich een andere/nieuwe cel die de vrijgave 
van een neurotransmitter zal detecteren. De neurotransmitter zal uiteindelijk binden op de postsynaptische cel via 
een receptor. De receptor moet ervoor zorgen dat er een nieuwe depolarisatie ontstaat.  

STEUNCELLEN 

 Ependymcellen: binnenwand vochtholten 
o Dit zijn de wandcellen van de vochtholten in de hersenen. De 

ventrikels bevatten hersenvocht dat niet buiten mag treden. De 
ependymcellen zorgen dat de wand ondoorlaatbaar is.  

 Oligodendrocyten: myelinevorming in het centrale zenuwstelsel 
o Dit zijn de blauwe structuren op de afbeelding. Ze zullen ervoor 

zorgen dat myeline gevormd wordt door verbindingen te maken met 
het axon (uitsteeksels), zodanig dat er myeline gevormd wordt rond 
de zenuwvezels. Op die manier zal de geleiding sneller verlopen. De 
myelinevorming kan in meerdere lagen en plaatsen gebeuren.  

 Schwann cellen: myelinevorming in het perifere zenuwstelsel 
o Deze cellen hebben dezelfde functie als de oligodentrocyten, nl. 

myelinevorming, maar beperken zich maar tot 1 uitsteeksel. 
 Microgliacellen: opruimfuncties 

o Dit zijn kleinere cellen die een opruimende functie hebben. Ze kunnen zich bewegen binnen de 
cel, zodanig dat ze afvalstoffen kunnen opruimen. Op die manier worden de hersenen ontlast van 
het afval dat zich daar bevindt.  

 Astrocyten: bloed-hersenbarriere 
o Dit zijn de groene structuren op de afbeelding. De belangrijkste functie die ze hebben is de 

barrière vormen tussen het bloed en de zenuwcellen. Dit is belangrijk voor de bescherming van 
de hersenen. Niet alle stoffen kunnen of mogen zomaar binnen in de hersenen, bv. toxische 
stoffen worden buitengesloten. Ze houden stoffen tegen die het zenuwstelsel binnen dringen.  
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MYELINEVORMING  

 

Centraal zenuwstelsel: Een oligodentrocyt maakt 
een myelineschede rond axonen op verschillende 
plaatsen. Een oligodentrocyt kan heel veel 
verbindingen maken met verschillende vezels.  

Perifeer zenuwstelsel: De schwanncellen wikkelen 
zich op één plaats rond axonen.  

Het is wel dezelfde soort myeline.  

 

 

BLOED-HERSENBARRIÈRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

In het bloedvat bevinden zich de bloedcellen. De astrocyten maken verbinding met de wand van de bloedvaten om 
op die manier de barrière te maken die er voor moet zorgen dat er niet zomaar stoffen van in het bloed binnen 
kunnen dringen in het zenuwweefsel. De bloed-hersenbarrière is heel nauw.  
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3. BASIS NEURO-ANATOMIE (STRUCTUREEL) 

MACROSCOPISCHE NEURO-ANATOMIE 

 Het centrale zenuwstelsel 
o Grote hersenen 
o Kleine hersenen 
o Hersenstam 
o Ruggenmerg 

 Perifere zenuwstelsel 
o Craniale zenuwen 
o Spinale zenuwen 

DE HERSENEN: ENKELE CIJFERS 

 Gewicht: ongeveer 1300 gram bij de man > 1200 gram bij de vrouw 
o Dit gewicht heeft niets te maken met intelligentie, maar wel met het lichaamsgewicht. Mannen 

hebben statistisch gezien een zwaarder lichaamsgewicht dan vrouwen.  
 Maar deze 2% van het totale lichaamsgewicht verbruikt tot 20% van het totale energieverbruik 
 Bevat ongeveer 100 miljard neuronen en nog 10X meer steuncellen 
 Elk neuron heeft contact met zo’n duizend andere neuronen 

DE GROTE HERSENEN  

 2 hemisferen  
 Corpus callosum of hersenbalk  

o Dit is de belangrijkste verbinding tussen de linker- en de rechter hemisfeer. We vinden deze 
verbinding terug in de diepte van de groeven tussen de twee hersenhelften, nl. de fissura 
longitudinalis medialis.  

 Sulci = de groeven van de hersenen   
 Gyri = de weefselbalkjes tussen de groeven  

 

 

 

 

 

Wanneer we twee hersenen vergelijken, zullen we zien dat deze nooit volledig identiek zullen zijn. Er zit dus wel 
een zekere variatie op de structuur van de hersenen. Bij sommige mensen zullen bepaalde structuren bijvoorbeeld 
groter of kleiner zijn. Bij sommige mensen zullen groeven minder diep of lang zijn.  
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HERSENKWABBEN (LOBI) 

Frontale kwab: Deze kwab is bij de mens zeer groot geworden 
doorheen de ontwikkeling. Dit heeft te maken met de flexibiliteit 
in ons gedrag. Afwijkingen in deze kwab zullen dus vaak resulteren 
in gedragsstoornissen.  

Temporale kwab: In deze kwab vinden we heel wat structuren die 
zich bezig houden met het gehoor en het geheugen.  

Occipitale kwab: Deze kwab is enorm belangrijk voor alles wat te 
maken heeft met onze visus.  

Pariëtale kwab: In deze kwab vinden we structuren die te maken 
hebben met o.a. de ruimteverwerking (bv. oriëntatie), maar ook 
met rekenen.  

HERSENEN, HERSENSTAM EN CEREBELLUM 

 

De hersenstam zit als een steel onderaan de grote 
hersenen. De grote hersenen zijn (lateraal) gegroeid 
vanuit de hersenstam.  

Aan de achterzijde van de hersenstam, vinden we de 
kleine hersenen of het cerebellum. De kleine en grote 
hersenen staan volledig los van elkaar.  

 

DE KLEINE HERSENEN OF HET CEREBELLUM  

 

 

 

 

 

 

Ook de kleine hersenen hebben twee helften die met elkaar verbonden 
zijn door de vermis. Het is het centrale deel van de kleine hersenen.  
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WITTE EN GRIJZE STOF 

 Grijze stof: cellichamen van neuronen 
o Cortex van de grote en kleine hersenen 
o Diepe kernen in grote en kleine hersenen: basale ganglia en thalamus 
o Kernen in hersenstam 
o Grijze stof in het ruggenmerg 

 Witte stof: vezelverbindingen (omgeven door myeline) 
o Commissurale verbindingen: tussen beide hemisferen bv. corpus callosum 
o Associatievezels: verbindingen binnen 1 hemisfeer 
o Projectievezels: verbindingen over langere afstand van en naar de hersenen bv. capsula interna 

 

 

 

We kunnen de hersenen doorsnijden in verschillende richtingen.  

 

 

 

GRIJZE EN WITTE STOF IN DE GROTE HERSENEN  

 

Dit is een horizontale snede, waarbij we zien dat de grijze stof terug te vinden is aan de buitenkant van de grote 
hersenen, namelijk in de hersenschors. Daar vinden we dus veel zenuwcellen terug. Ook dieper in de hersenen 
vinden we een aantal structuren met veel zenuwcellen, namelijk kernen. In deze kernen bevinden zich heel veel 
cellichamen dicht bij elkaar.  

De rest is witte stof die van her naar der lopen en grijze stof zullen verbinden met andere grijze stof. Bepaalde 
bundels zullen heel kort zijn, maar er zullen ook bundels zijn die naar de andere kant van de hersenen moeten. De 
witte stofvezels kunnen zich in alle mogelijke richtingen bevinden.  
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GRIJZE EN WITTE STOF IN DE HERSENSTAM EN HET RUGGENMERG  

 

 

In het ruggenmerg ligt de witte stof aan de buitenkant. De grijze 
stof bevindt zich in het midden en heeft een vlindervorm.  

In de hersenstam vinden we iets tussenin. De grijze stof vinden 
we centraal met een aantal kernen. De grijze stof ligt precies 
meer verspreid. De witte stof ligt hier omheen.  

 

 

 

 

 

GRIJZE EN WITTE STOF IN HET CEREBELLUM  

 

 

 

 

 

 

 

Langs de buitenzijde hebben we de hersenschors die vooral bestaat uit grijze stof. Binnenin hebben we vooral 
witte stof, maar er liggen ook enkele dieper gelegen kernen van grijze stof. Daar zullen we dus heel wat 
cellichamen terugvinden.  
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DE VENTRIKELHOLTEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze holtes of ventrikels zijn gevuld met (hersen-)vocht. Ze zijn gelokaliseerd in de diepte van de hemisferen en zijn 
verbonden met een centraal gelegen holte (middenin de hersenen) en met een holte in de hersenstam. De holtes 
zijn met elkaar verbonden door het vocht dat van de ene naar de andere holte doorstroomt. Ook hier kunnen 
stoornissen voorkomen, bv. een waterhoofd.  

De ventrikelholten hebben verschillende functies. Ten eerste bevatten ze voedingsstoffen. Ten tweede zijn ze 
gevuld met (hersen-)vocht en het voordeel hiervan is dat het zich kan verplaatsen en dat je het kan induwen. De 
ventrikels kunnen dus nauwer of breder worden, waardoor een soort ruimtelijke buffer ontstaat. Het vocht dient 
ook als een mechanische buffer die de hersenen kunnen beschermen tegen bv. trauma’s.  

DE MECHANISCHE BESCHERMING VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL  

 
Het zenuwstelsel wordt goed beschermd door een aantal stevige 
structuren. De sterkste structuur die we kennen is onze schedel. Onder 
de schedel bevinden zich drie hersenvliezen die zowel oppervlakkig als 
dieper in de hersenen terug te vinden zijn. Deze helpen ook bij het 
beschermen van de hersenen.  

Het ruggenmerg wordt beschermd door de wervelkolom. Het 
ruggenmerg ligt in een uitsparing van de wervels. Ook in de 
wervelkolom vinden we de drie vliezen terug. Het ruggenmerg stop op 
het niveau van de tweede lendenwervel (L2).  
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BLOEDVOORZIENING VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL  

 

 

 

 

 

 

 

De hersenen hebben hele grote bloedvaten die relatief rechtstreeks van het hart en de grote bloedvaten afkomstig 
zijn. De bloedvaten die naar de hersenen lopen, moeten weinig tussenstappen ondergaan. Deze bloedvaten zijn 
van vitaal belang voor de mens.  

 Voorste systeem: Het is systeem dat het voorste deel van de hersenen zal voorzien van bloed, nl. het 
carotisch systeem (de halsslagader).  

 Achterste systeem: Dit is de wervelslagader die langs de ruggenwervels loopt. Dit is het deel dat de kleine 
hersenen en het achterste deel van de grote hersenen zal voorzien van bloed. Je voelt dit systeem niet aan 
het oppervlak.  

Eén van de meest voorkomende problemen in de neurologie zijn doorbloedingsproblemen. Dit zijn problemen 
waarbij een deel van de hersenen onvoldoende bloed toegevoerd krijgt. Op dat moment zullen de zenuwcellen in 
de problemen geraken en afsterven. Wanneer een bloedvat verstopt geraakt, zal een deel van de hersenen 
uitvallen. Dit noemt men een trombose, beroerte of cerebrovasculair accident (CVA).  

BEVLOEIINGSGEBIEDEN VAN DE HERSENEN  

 

We kunnen de hersenen indelen in bloedvatgebieden op basis 
van welk bloedvat welk deel van de hersenen zal bevloeien. Op 
die manier kunnen we kijken welke structuren getroffen zullen 
worden.  

De arteria cerebri anterior en de arteria cerebri media worden 
voorzien door het voorste systeem (halsslagader). De arteria 
cerebri posterior wordt voorzien door het achterste systeem 
(wervelslagader).  

 

 

 



15 
 

4. FUNCTIONELE NEURO-ANATOMIE  

A. Motorische systemen  
B. Sensiebele systemen 
C. Het autonome zenuwstelsel  
D. Cognitieve systemen  

A. MOTORISCHE SYSTEMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het motorisch systeem is een systeem waarbij we er van uitgaan dat spieren worden aangedreven door neuronen. 
Deze neuronen zijn per definitie perifere neuronen. We noemen dit motorische neuronen en we vinden deze terug 
in het ruggenmerg en in de hersenstam. Het commando voor de werking van deze neuronen moet uit de hersenen 
komen. Er is een bepaald gebied in de hersenen waar vezels zitten die de motorische neuronen zullen prikkelen. De 
neuronen worden dus aangedreven door de motorische gebieden in de hersenen.  

Pyramidaal systeem: Dit systeem maakt de verbinden tussen de motorische gebieden en de motorische neuronen 
in de hersenstam en het ruggenmerg. Wanneer dit systeem defect is, kunnen we de motorische neuronen niet 
meer prikkelen. De spieren kunnen dus niet meer aangestuurd worden (verlamming of spasmes).  

HET PYRAMIDALE SYSTEEM: DE PRECENTRALE GYRUS EN DE SOMATOTOPIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramidaal systeem 

Extrapyramidaal 
systeem 

Cerebellair systeem 
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DE PYRAMIDALE BAAN: KRACHT EN REFLEXEN  

 
De vezels zullen kruisen, waardoor ze aan de andere kant van 
het ruggenmerg terecht komen en daar motorische neuronen 
prikkel die naar de spieren lopen. De vezels vanuit de primaire 
motorische cortex zullen dus kruisen naar de overzijde en deze 
kruising ligt in de hersenstam. Dit is de reden waarom de linker 
hemisfeer verantwoordelijk is voor de bewegingen van de 
rechter lichaamshelft.  

 

Wanneer we bij de kniepeesreflex op de pees tikken, zal de spier uitrekken. Deze gewaarwording gebeurt door de 
rekkingsspoel. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de spier niet te veel uitgerekt wordt zodanig dat hij niet scheurt. 
Het stuurt een prikkel terug naar het ruggenmerg, waar de prikkel aanleiding zal geven tot een reflex waardoor de 
spier opnieuw zal samentrekken. De spier wordt terug korter, waardoor er een schopreflex ontstaat.  

HET EXTRAPYRAMIDALE SYSTEEM  

 Netwerk van verbindingen in lussen, van cortex over diepe kernen, terug naar cortex (piramidaal) 
o Selectie van de juiste spieren voor contractie 
o Starten en onderhouden van een beweging 
o Onderdrukken van foute selectie en ongewilde bewegingen 

 Een typisch voorbeeld van een stoornis in dit systeem is de ziekte van Parkinson  
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HET CEREBELLAIRE SYSTEEM  

 Netwerk van verbindingen vanuit 
o Hersenstam (vestibulaire kernen) voor evenwicht 
o Ruggenmerg (gevoelssystemen) voor integratie gevoel 
o Hersenen voor coördinatie gewilde bewegingen (aanzetten en afremmen) 

 Een typisch voorbeeld van een verstoring in dit systeem is wanneer iemand dronken is  

 

 

 

 

 

 

B. SENSIEBELE SYSTEMEN 

Vitale sensibiliteit: Dit is alles wat te maken heeft met potentiele schade. Het gaat bijvoorbeeld over pijn.  

Gnostische sensibiliteit: Dit heeft te maken met kennen en herkennen. Hiermee leer je iets over de omgeving.  

Het onderscheid is belangrijk in de anatomie omdat ze een totaal andere anatomie hebben. Ze hebben 
verschillende banen, maar het eindresultaat is hetzelfde. Zowel de vitale als de gnostische sensibiliteit komen 
uiteindelijk in het ruggenmerg terecht en het ruggenmerg geleidt dit naar de hersenen. Uiteindelijk komen deze 
signalen toe in de sensorische cortex. Deze bevindt zich in het voorste deel van de pariëtale kwab.  

Sensibiliteit

Speciale sensibiliteit: 

Zintuigen 

Somatische sensibiliteit: 

Visceraal
Somatisch

Vitale sensibiliteit 

Gnostische sensibiliteit
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SENSIEBELE BANEN EN DE SENSORIMOTORISCHE CORTEX  

 

 

De sensorische cortex en de motorische cortex liggen zo dicht bij elkaar en lijken in elkaar over te lopen, dat we 
vaak spreken van de sensomotorische cortex. De sensorische cortex heeft net zoals de motorische cortex een 
projectie van het omgekeerde mannetje. De gevoeligheid van het gezicht ligt onderaan en die van de benen en de 
romp liggen bovenaan. Alles wordt geleid over perifere zenuwen naar het centraal zenuwstelsel.  

C. HET AUTONOMIE ZENUWSTELSEL  

 Orthosympatisch: fight or flight, fear 
 Parasympatisch: rustfuncties, rest or digest 
 Bestaat perifeer telkens uit twee vezels 

o De neurotransmitter tussen beide is altijd acetylcholine 
o Terminaal is het acetylcholine in de parasympaticus en 

noradrenaline in de orthosympaticus 
 Het hoogste controlecentrum van het autonome zenuwstelsel 

is de hypothalamus 
 Intensief verbonden met het limbisch systeem (cognitie, 

emotie, autonome responsen, geur) 
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HET LIMBISCH SYSTEEM  

 

 

 

 

 

 

Dit is een systeem dat diep in onze hersenen gelokaliseerd zit en waar verbindingen gemaakt worden tussen de 
emotionele centra en de geuren en cognitie. Het limbisch systeem heeft een belangrijke impact op het autonoom 
zenuwstelsel en op onze autonome responsen.  

D. DE CORTEX EN COGNITIEVE FUNCTIES: LOKALISATORISCHE VISIE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we denken over het centraal zenuwstelsel, denken we heel vaak in termen van lokalisatie. Dit helpt, 
omdat we deze lokalisatie kunnen koppelen. We vinden vaak schema’s van de voorstelling van de verschillende 
gebieden in de hersenen. Maar in welke mate zijn deze voorstellingen waar?  

Als een persoon een beweging maakt is dit een heel complex gebeuren dat niet enkel afhankelijk is van de 
motorische cortex, maar waarvoor we allerhande hulpsystemen voor nodig hebben. Onze handelingen zijn dus niet 
terug te brengen naar één zone of gebied. Het heeft te maken met een complex aan verbindingen. Er worden grote 
delen van de hersenen aangesproken die met elkaar verbonden zijn. We noemen dit netwerken. 

We hebben een zeer lokalisatorische visie, wat wilt zeggen dat we denken in termen van lokalisatie. We moeten 
hier heel voorzichtig mee zijn, aangezien we er rekening mee moeten houden dat deze lokalisaties onderdeel zijn 
van netwerken.  
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FUNCTIONELE VELDEN IN DE CORTEX: BRODMANN AREA?  

 

 

Dit is een illustratie van het feit dat we proberen om 
een lokalisatie of structuur te koppelen aan een 
functie. De velden die aangeduid staan op de 
afbeelding zien er allemaal wat anders uit, maar ze 
hebben allemaal dezelfde functie. Er is dus geen 
correlatie tussen structuur en functie.  

 

 

 

5. VAN NEURONEN TOT NETWERKEN  

WEG VAN DE LOKALISATIE: NEURALE NETWERKEN IN DE HERSENEN  

Dit is het inzicht dat de laatste jaren steeds meer naar voren komt. We moeten onze hersenen zien als een soort 
ruim gebied waarin samengewerkt wordt en gebieden met elkaar verbonden zijn door anatomische vezels (witte 
stof). De sterkte van de hersenen ligt dus niet in de individuele gebieden, maar in de verbindingen. De functies van 
onze hersenen zijn dus eigenlijk niet meer dan verbindingen.  

 Groepjes van neuronen die onderling met mekaar verbonden zijn door synapsen 
 “Knopen” (nodes) en hun verbindingen (edges) 
 “Knopen” met veel verbindingen zijn “hubs” (onderling verbonden kunnen zijn door ”spokes” (spaken)) 
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“CONNECTIVITEIT” EN “HET CONNECTOOM” 

 Connectoom = map van de structurele verbindingen in de hersenen 
 Connectiviteit: 

o Structureel: 
 Anatomische verbindingen cortico-corticaal, cortico-subcorticaal en projectievezels 
 Witte stof 
 Stabiel op korte tijdsschalen – op langere tijdsschalen “plastische” veranderingen 

o Functioneel = we kunnen onze hersenen gebruiken in een veranderende context  
 Dynamische koppeling in activiteit 
 De activiteit (elektrisch-metabool) in twee regio’s is statistisch dependent 
 Zeer variabel in de tijd 

o Effectieve connectiviteit: 
 Causale effecten 

FUNCTIONELE CEREBRALE NETWERKEN  

 Spatiële definitie 
o “one-to-one mapping between structure and function is too simplistic” 

 Temporeel/dynamische aspecten 
o Dynamisch gebruik in verschillende functies (verbindingen) 
o Koppeling die dynamisch verandert 

 Invloed van  
o Context  
o Emotie  
o Aangeleerd gedrag 
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HOOFDSTUK 2: ONTWIKKELING VAN HET 
ZENUWSTELSEL & LEERMECHANISMEN 

 

 Groei en ontwikkeling van het zenuwstelsel 
 Stoornissen in de structurele ontwikkeling en aangeboren afwijkingen 
 Onderliggende mechanismen van leren 
 Revalidatie en therapie als leerprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vertrekken vanuit een bevruchte eicel en door een aantal celdelingen ontstaat een bolvormige vrucht 
waarbinnen zich een aantal structurele veranderingen zullen voordoen. Op de onderste afbeelding zien we hoe 
deze structurele veranderingen eruit zien. Er treden veranderingen op waarbij een aantal lagen opgemaakt 
worden. De binnenste, gele laag noemen we het endoderm. Daarrond liggen een aantal rode cellen die we het 
mesoderm noemen. Daarrond ligt de buitenste, blauwe laag die we het ectoderm noemen. Deze drie lagen zijn de 
kiembladen van de ontwikkelende vrucht. Deze kiembladen zullen aanleiding geven tot de ontwikkeling van 
verschillende organen.  

Het endoderm is eigenlijk de primitieve vorm van het maagdarmstelsel. Er wordt dus meteen een bepaalde 
oriëntatie aan de vrucht gegeven. De bovenkant is namelijk de mondzijde en de onderkant is de anale zijde.   
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INLEIDING 

ONTWIKKELING VAN HET EMBRYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endoderm: Zal voornamelijk een aantal inwendige 
organen vormen.  

Ectoderm: Zal de huid en het zenuwstelsel vormen. 

Mesoderm: Zal ondersteunende structuren vormen, 
zoals bv. de spieren of de botten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Wat is het? Tijdstip na bevruchting 

Zygote Bevruchte eicel 0 

Morula Massief bolletje cellen Ca. 3 - 4 dagen 

Blastula/ blastocyste/ trofoblast Cellen met holte in het midden Ca. 4 -14 dagen 

Gastrula Cellen vormen 3 kiemlagen Ca. 2 - 3 weken 
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NEURULATIE: ONTSTAAN VAN HET ZENUWSTELSEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ontwikkeling van het zenuwstelsel start ongeveer drie weken na de bevruchting. We beginnen met een vrucht 
waar we een voor- en achterzijde in herkennen. Op dat moment zullen er zich aan de rugzijde (die zich nog moet 
ontwikkelen) een aantal veranderingen voordoen. Er ontstaat een soort verdikking van endoderm die we de 
neurale plaat noemen. Deze neurale plaat zal in de dagen nadien verder indikken of inzakken, waardoor 
uiteindelijk een buisvormige structuur zal ontstaan waarbij de bovenste uiteinden van de neurale groeven zullen 
versmelten. We krijgen dus een gesloten buis die omgeven wordt door het mesoderm. Over de buis komt een laag 
ectoderm, namelijk de huid. De paarse structuur, dus de neurale plaat, zal het centraal zenuwstelsel vormen. Van 
de neurale groeven zullen zich uiteindelijk nog cellen afsplitsen die uiteindelijk de bijnieren zullen vormen. Het 
mesoderm (rode structuren) zal de beschermende structuren vormen zoals bv. de wervelkolom.  

De voorwaartse en achterwaartse structuur zal zich ook meteen in een paar segmenten indelen. Deze dwarse 
structuren zijn de verschillende delen van het lichaam en zullen verschillende wervels vormen.  

 

 

 

 

 

 

De sluiting van de neurale buis is een heel belangrijk proces. Dit gebeurt van uit het midden en sluit zoals een rits 
naar boven en naar onder toe. Aan de boven- of voorzijde van de buis ontstaan een aantal verdikkingen. Dit zijn de 
hersenblaasjes. Het zijn deze blaasjes die aanleiding zullen geven tot de vorming van de hersenen. De achterzijde 
van de buis zal uiteindelijk het ruggenmerg worden.  
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Dit is een schematische weergave van de ontwikkeling van de hersenblaasjes. Belangrijk is dat er centraal steeds 
een holte blijft bestaan. De holte van de primitieve buis blijft dus bestaan. Maar de hersenblaasjes, en vooral het 
voorste deel, zullen zich progressief ontwikkelen. Het voorstel deel zal zich geleidelijk opsplitsen in een linker- en 
een rechterdeel. Dit zal aanleiding geven tot onze linker en rechter hersenhelft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op deze afbeelding zien we een schematische voorstelling van de splitsing in de linker en rechter hersenhelft in 
het telencephalon. Het telencephalon bij de mens kent een hele grote groei. De groei is van aard dat het 
telencephalon over het achterliggende stuk zal groeien. Het achterliggende stuk is het diencephalon, waarin 
structuren zoals de thalamus zullen ontstaan. In de verdere ontwikkeling zullen deze diepere structuren, nl. de 
diencephale structuren, versmelten met de telencephale structuren. Op die manier krijg je de structuur van de 
hersenstam, waar bovenop de grote hersenen staan.  

De centrale buis blijft bestaan en geeft aanleiding tot de vorming van de holtes in de hersenen, namelijk de 
ventrikels. In het centrum ligt het derde ventrikel en daarnaast liggen de laterale ventrikels. Deze zijn natuurlijk 
met elkaar verbonden via openingen.  
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DE VOLWASSEN HERSENEN 

 

 

 

 

 

 

Rechts zien we een doorsnede van de grote hersenen. Onderaan zien we de hersenstam met daarbovenop enkele 
diencephale structuren. In het midden van deze structuren ligt een holte, nl. het derde ventrikel. Het telencephalon 
is daarbovenop gegroeid in een linker- en rechter ventrikel, waardoor structuren ontstaan diep in de hersenen.  

Links staat de ontwikkeling van de neuronen afgebeeld. We vertrekken van een centrale buis waar neuronen zich 
heel dicht ontwikkelen. Hoe honger men in het centraal zenuwstelsel komt, zal er een migratie optreden. Dit wil 
zeggen dat de neuronen zullen verschuiven naar de oppervlakte van de hersenen. Hiervoor moeten ze een 
bepaalde weg afleggen. Dit is de reden waarom dat we de neuronen voornamelijk terug vinden in de hersenschors 
bij de volwassen hersenen. Er bestaan ook nog steeds stamcellen (primitieve neuronen), maar deze zijn weinig in 
aantal en hebben weinig reparatiepotentieel wanneer er zich letsels voor doen. Toch blijven deze bestaan en 
hebben ze nog een potentieel om zich te ontwikkelen tot neuronen.  
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STOORNISSEN IN DE STRUCTURELE ONTWIKKELING 
 Neurale buis defecten 

o Spina bifida en varianten 
o Anencefalie 
o Holoprosencefalie 

 Neurale migratiestoornssen 
 Hydrocefalie 

1. NEURALE BUIS DEFECTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze afbeelding staan enkele neurale buis defecten schematisch weergegeven. Zoals duidelijk wordt, doen er 
zich vooral sluitingsdefecten voor in het voorste en achterste deel van de neurale buis. Dit komt doordat de ‘rits’ 
vanuit het midden naar boven en onder sluit. 

Wanneer er voorste sluitings- of ontwikkelingsdefecten zijn, zullen er problemen optreden aan de hersenen of de 
omgevende structuren, zoals bv. de hersenvliezen of de schedel. Wanneer er defecten zijn aan de achterzijde 
krijgen we eerder te maken met defecten zoals spina bifida of een open ruggetje. Er zijn verschillende graden in 
ernst bij dit defect.  

SPINA BIFIDA 

Er zijn verschillende graden van ernst bij de spina bifida. Zo zijn er graden van ernst die aanleiding geven tot zeer 
weinig problemen (zie 2 linkse afbeeldingen). Bij de spina bifida occulta is er enkel een open wervelstructuur en de 
neurale structuren zijn onaangetast. Dit kan gepaard gaan met een aantal huidafwijkingen zoals te zien is op de 
tweede afbeelding. Zo kan er bijvoorbeeld een lypoom of vetbolletje gevormd worden.  

Wanneer de graad van ernst erger wordt zien we een uitstulping van de hersenvliezen. Er ontstaat een soort 
vochtblaas doorheen de open wervels. Dit noemt men een meningocele. In de ergste graad zien we een echte open 
rug waarbij neurale structuren mee zullen uitpuilen en uiteindelijk onvoldoende ontwikkeld zullen zijn. Hierdoor 
zullen er ernstige problemen ontstaan bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel.  

 



28 
 

SYMPTOMEN 

 Spina bifida occulta: meestal geen 
 Open rug: deformaties aan de voeten (klompvoeten), ontwikkelingsproblemen en parese van de benen, 

scoliose (rugspieren), soms ook hydrocefalie (waterhoofd), blaasproblemen 

Hoe ernstiger de aantasting, dus hoe meer er sprake is van een open rug, hoe minder het zenuwstelsel naar de 
onderste ledenmaten zal ontwikkelen. Dit kan aanleiding geven tot een verminderde ontwikkeling van de onderste 
ledenmaten en tot afwijkingen. Spina bifida gaat vaker gepaard met de ontwikkeling van hydrocephalie of een 
waterhoofd.  

BEHANDELING 

De behandeling is een complexe behandeling die geval per geval bekeken moet worden.  

 Chirurgische sluiting 
 Detectie en preventie van hydrocefalie (opvolging) 
 Langdurige revalidatie 

o Behandeling voor verlammingsverschijnselen, scoliose, orthopedische problemen, … Dit is een 
multidisciplinaire behandeling die vaak jarenlang of zelfs levenslang dient opgevolgd te worden. 

ANENCEFALIE  

Een dramatische vorm van een sluitingsprobleem vooraan in de hersenblazen is 
anencefalie. Dit is een defect waarbij de grote hersenen en soms ook de aanliggende 
structuren zich niet ontwikkelen. Kinderen met anencefalie zijn niet levensvatbaar 
en sterven vaak al tijdens de zwangerschap. Wanneer ze toch geboren worden, 
zullen ze maximum enkele minuten tot enkele uren overleven.  

 

HOLOPROSENCEFALIE 

 Onvolledige scheiding van de hemisferen 
 Verschillende gradaties en geassocieerde verschijnselen 

o Anosmie 
o Schisis 
o Vertraagde ontwikkeling 
o Epilepsie 
o Microcefalie, hydrocefalie 
o Cyclopie 

Er kunnen ook problemen ontstaan waar vooraan in de neurale buis ontwikkelingsstoornissen aanleiding zullen 
geven tot een onvoldoende scheiding tussen de helften. Dit kan gaan over de hemisferen zelf, maar dit gaat heel 
vaak over aanpalende structuren, waardoor typisch problemen ontstaan op de middenlijn. Een typisch voorbeeld 
hiervan is schisis. Er is onvoldoende aanhechting van de helften van de schedel. In de meest extreme vorm ontstaat 
er holoprosencefalie, waarbij een cycloop ontwikkeld wordt. Er ontstaat geen scheiding van de hemisferen, 
waardoor er slechts 1 oog gevormd wordt. Alle vormen van onvoldoende scheiding van de hersenhelften hebben 
het risico om een aantal ontwikkelingsproblemen met zich mee te dragen zoals bv. epilepsie.  
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 2. NEURONALE MIGRATIESTOORNISSEN 

 Agenese van het corpus callosum 
 Lissencefalie 
 Schizencefalie 
 Polymicrogyrie 
 Corticale dysplasieën 

Er zijn ook een aantal ontwikkelingsstoornissen van de hersenstructuur zelf. Deze kunnen ook aanleiding geven tot 
een grote variatie in ontwikkelingsstoornissen. Ze kunnen bijvoorbeeld een ernstige vorm van epilepsie geven. 

  
 
 

Links: agenese corpus callosum 
Rechts: normaal 

 
Bij deze stoornis er de corpus callosum 
niet ontstaan. Dit kan aanleiding geven 
tot een degelijke ontwikkeling met een 
aantal specifieke connectiestoornissen 
tussen de linker en de rechter 
hersenhelft. 

 

Schizencefalie 
 
 

Lissencefalie 
 

Dit staat voor de gladde 
hersenen waarbij je een 
onvoldoende ontwikkeling 
krijgt van de gyrale 
structuur. Bij dit defect krijg 
je te maken met ernstige 
ontwikkelingsproblemen en 
problemen met eleptische 
insulten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polymicrogyrie 
 
Het is een overdreven vorming van kleine gyri waardoor 
je eilandjes van neuronen krijgt die op een abnormale 
manier gemigreerd zijn. Het resulteert vaak in moeilijk 
behandelbare epilepsie bij kinderen.  

Corticale dysplasie 
 

Neuronen zijn ergens onderweg tussen de ventrikels 
en de cortex blijven steken.  
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3. HYDROCEFALIE (WATERHOOFD) 

 

Hydrocefalie komt erop neer dat er een te veel is aan 
hersenvocht (cerebrospinaal vocht) in de schedel en in de 
ventrikels. 

Hier zien we een MRI scan van de hersenen. Links zien we 
een waterhoofd met een zeer breed ventrikels stelsel. Rechts 
zien we hoe de hersenen er normaal gezien zouden uitzien.  

 

DE CIRCULATIE VAN HET CSV 

 

Om het bestaan van hydrocefalie goed te begrijpen, is het 
belangrijk dat we weten van waar het cerebrospinaal 
vocht komt en wat er mee gebeurt.  

Nummer 1 op de afbeelding is het derde ventrikel. 
Binnenin het derde ventrikel zitten rode structuren, nl. de 
choroid plexus. Dit zijn kluwen van bloedvaten waaruit het 
cerebrospinaal vocht geperst wordt nadat het gefilterd 
wordt. Op die manier zal het vocht in de derde ventrikel 
terecht komen. Deze bloedvaten komen ook in andere 
structuren voor. Per dag wordt er ongeveer 500 ml 

hersenvocht aangemaakt. Belangrijk is dat dit vocht een bepaalde circulatie heeft. Het cerebrale vocht gaat via het 
cerebrale aquaduct (mesencephalon) naar het vierde ventrikel. In dit ventrikel wordt er vocht bijgemaakt, maar aan 
de bovenkant van het vierde ventrikel (2) zijn er openingen, waardoor het hersenvocht rond de hersenen en het 
ruggenmerg kan circuleren. Dit gebeurt in de subarachnoid space. Uiteindelijk zal er een bepaalde hoeveelheid 
hersenvocht naar boven stijgen om rond de hersenen, bovenaan in de schedel te komen. Daar gebeurt een 
resorptie (4). Er zijn uitstulpingen van de subarachnoid space tot in grote bloedvaten die bovenaan in de schedel 
liggen. Door deze uitstulpingen of villi zal er een filtering gebeuren van het vocht, waardoor het overgebleven vocht 
opnieuw zal worden opgenomen in de bloedcirculatie. Op die manier is er een constant aan- en afvoer van het 
hersenvocht. Normaal gezien is er zo’n 150 ml per tijdseenheid aanwezig, wat betekent dat het hersenvocht zo’n 3 
à 4 keer per dag ververst wordt.  

Hydrocefalie zal dus ontstaan wanneer er een onevenwicht is tussen de productie en de afvoer. Hier zijn 
verschillende mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat er een soort obstructie ontstaat ter hoogte van het 
cerebrale aquaduct. Dan kan het vocht niet vanuit de derde en de laterale ventrikels naar het vierde ventrikel 
afgevoerd wordt. Het vocht zal dus oplagen, waardoor we een obstructie hydrocefalie ontstaat. Er is geen 
communicatie met het vocht rond de hersenen aangezien het er niet uit kan. Een tweede mogelijkheid is dat de villi 
het vocht niet opnemen, waardoor er een overmaat van hersenvocht in het gehele systeem blijft. Er is dus wel een 
communicatie tussen het vocht binnen de ventrikels en het vocht rond de hersenen. Dan spreken we van een 
communicerende hydrocefalie.  
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OORZAKEN 

 Niet-communicerend: vernauwde aquaeductus, tumoren lokaal, infecties die afvoer blokkeren tussen de 
ventrikels of van de ventrikels naar de subarachnoidale ruimte 

 Communicerend: verminderde reabsorptie van het cerebrospinale vocht door slechte werking van de villi 
bv als gevolg van doorgemaakte infecties of bloedingen 

HYDROCEFALIE 

 Zuigeling: schedel nog niet verbeend 
o Fontanellen (openingen): dit zijn plaatsen waar de beenderstructuren nog niet volledig aan elkaar 

vasthangen. Er is dus nog ruimte om de schedelbeenderen uit elkaar te halen. Bij pasgeborenen 
die een hydrocefalie ontwikkelen, zal de grootte van de schedel dus groter zijn.  

o Hersenontwikkeling 
 Volwassenen: verbeende schedel 

o Druktoename: bij volwassenen is het niet meer mogelijk voor de schedel om uit te zetten. De 
beenderen hangen stevig aan elkaar. Er ontstaat dus een druktoename in de schedel.  

SYMPTOMEN  

 Zuigelingen:  
o Abnormale groei van het hoofd met een opgezette fontanellen 

 Hierdoor is het meten van de hoofdomtrek bij pasgeborenen een geëigende praktijk is 
bij de opvolging van pasgeborene bij Kind & Gezin.  

o Gestuwde bloedvaten 
o Grote opengesperde ogen 
o Slechte ontwikkeling 

 Kinderen met een hydrocefalie maken vaak een vertraagde ontwikkeling door. Het is dus 
zeer belangrijk dat deze beperkte of vertraagde ontwikkeling op tijd opgemerkt wordt.  

o Prikkelbaarheid 
 Volwassenen (overdruk): bij volwassenen kan hydrocefalie ontstaan door letsels die het aquaduct toe 

duwen. Dan krijg je ook een obstructieve hydrocefalie. Een typisch voorbeeld is een cerebellaire tumor die 
naar voor zal duwen, waardoor er druk komt op het aquaduct.  

o Hoofdpijn 
o Misselijkheid en braken 
o Sufheid (bv. door druk op de aquaeductus door tumor of zwelling) 

 Ouderen: hier is er vaker sprake van resorptie stoornissen ter hoogte van de villi. Dit komt doordat 
ouderen vaker kleine bloedingen of ontstekingen hebben gehad. Deze kunnen aanleiding geven tot 
littekenvorming ter hoogte van de villi, waardoor een communicerende hydrocefalie ontstaat.  

o Dementie 
o Urinaire incontinentie 
o Gangstoornissen (communicerende of normale druk hydrocefalie) 
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BEHANDELING  

DRAINAGE 

Drainage of shunt is de afvoer van het overtollige vocht. Deze shunt wordt met de ene kant in de ventrikels 
geplaatst en met de andere kant in de buik of ter hoogte van het bloedvat dat naar het hart loopt. Bij kinderen 
moet dit goed opgevolgd worden, aangezien ze nog groeien. Een ventriculo-atriale shunt kan bijvoorbeeld op een 
bepaald moment te kort worden, waardoor er een aanpassing nodig is.  

Tussen de ventrikels en de plaats waar het vocht uiteindelijk terecht komt zit een pompje. Hierdoor vloeit er niets 
continu vocht af, maar gebeurt dit pas vanaf een bepaalde druk. Zo kan er ook geen inhoud terugvloeien richting de 
hersenen.  

VENTRICULOSTOMIE 

Enkel bij niet-communicerende (obstructieve) hydrocefalie!  

Een bijzondere behandeling voor hydrocefalie die de laatste 
jaren vrij standaard kan worden uitgevoerd is het plaatsen van 
een ventriculostomie. Dit kan enkel bij een obstructieve 
hydrocefalie.  

Er wordt een opening gemaakt in de onderkant van het derde 
ventrikel, waardoor het vocht rechtstreeks vanuit het derde 
ventrikel in de subarachnoidale ruimte kan vloeien. Dit gebeurt 
door middel van een punctienaald. Op die manier kan men 
vermijden dat er materiaal (bv. een pomp) moet geplaatst 
worden in het lichaam van kinderen.  

 

 

 

Ventriculo-peritoneale shunt Ventriculo-atriale shunt 
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CONGENITALE EN PERINATALE SCHADE AAN DE HERSENEN 

 Infecties 
 Intoxicaties 
 Zuurstoftekort 

De ontwikkelende hersenen kunnen een aantal problemen ontmoeten tijdens deze ontwikkeling, waardoor ze 
ernstige schade kunnen oplopen. Deze schade kan optreden tijdens de zwangerschap (congenitaal) of rond de 
geboorte (perinataal). We moeten deze dus ook apart bekijken, omdat ze aanleiding kunnen geven tot ernstige 
problemen bij de ontwikkeling van de vrucht.  

CONGENITALE INFECTIES 

 Schade afhankelijk van moment van de zwangerschap-aanleg organen en van de aard van de infectie 
o Het zijn infecties die tijdens de zwangerschap optreden. Natuurlijk zijn de momenten waarop 

deze infecties zullen toeslaan heel bepalend omdat ze optreden op momenten dat bepaalde 
organen, en dus ook het zenuwstelsel, zich aan het ontwikkelen zijn.  

 Kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke abortus, neonatale stoornissen, neonatale dood 
(doodgeboorte), laattijdige (eerste levensjaar) en zelfs progressieve symptomen zoals doofheid, 
mentale retardatie (delayed symptomen)  

TORCHES 

 Toxoplasmose 
 Others: parvovirus, HIV 
 Rubella  
 Cytomegalievirus (CMV) 
 Herpesvirussen: H.simplex en varicella 
 Syphilis 

 

Op de afbeelding is een samenvatting te zien van alle 
mogelijke afwijkingen die zich kunnen voordoen bij 
kinderen wanneer zij getroffen worden door een 
congenitale infectie.  

Voor ons zijn de ontwikkelingsstoornissen ter hoogte 
van het centrale zenuwstelsel zeer belangrijk, bv. 
hersenontsteking, spasmes, mentale retardatie, 
doofheid, … Het is dus duidelijk dat er heel wat 
mogelijke problemen zijn bij congenitale infecties.  

Belangrijk om te onthouden is dat niet alle infecties bij een zwangere vrouw aanleiding zullen geven tot afwijkingen 
bij de vrucht. Er zijn dus ook een heleboel vrouwen die asymptomatisch getroffen kunnen worden door een 
infectie, waardoor ze hier niet van op de hoogte zijn. In sommige gevallen heeft de vrucht ook weinig schade.  
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TOXOPLASMOSE 

 Besmettingsbron: 
o Rauwe groenten/vlees 
o Contact met uitwerpselen kat/besmette aarde 

 Weinig symptomen bij infectie tijdens ZS (licht grippaal) 
 Transplacentale overdracht = overdracht doorheen de placenta  
 Besmettingskans voor foetus stijgt met ZS duur 
 Slechts kleine groep hiervan vertoont symptomen 

o Hydrocefalie, microcefalie, mentale retardatie, blindheid, ontsteking van longen of lever 

RUBELLA (ROOIE HOND) 

 Actieve vaccinatie met sterke reductie van het voorkomen 
 Transplacentale overdracht 
 Gevaarlijke infectie in de eerste 12 weken: grote kans op overdracht, met frequent (50%) afwijkingen 
 Gevaar neemt af na de 16 weken 
 Symptomen: abortus en doodgeboorte, groeiachterstand, mentale retardatie, oogafwijkingen, 

doofheid, spasticiteit, microcefalie, … 

CYTOMEGALIEVIRUS (CMV) 

 Meest voorkomende infectie tijdens ZS 
 Meestal asymptomatisch bij de zwangere 
 Bij infectie van een niet-immune 40% kans op overdracht 
 Daarvan 10% afwijkingen bij geboorte, meestal blijvend 

o Microcefalie, petechiën, oogontsteking (retinitis), doofheid, … 
 Ook later kan nog mentale retardatie en gehoorsstoornis optreden 

HERPES 

 Infectie tijdens de geboorte in het geval van genitale herpes (type 2) of door contact met speeksel of 
koortsblaren (type1) 

 Ontstaan van ernstige symptomen een paar dagen na de geboorte: koorts, stuipen, bloedingen op de 
huid, koortsblaren, algemeen ziek met sufheid, braken, slecht drinken, … 

 Residuele schade aan de hersenen met mentale retardatie, epilepsie, … 

Een ernstige infectie kan optreden bij de pasgeboren vrucht wanneer er een infectie is van het herpesvirus. Dit 
virus is een zeer kwaadaardig virus voor ons zenuwstelsel, omdat ze nogal snel het zenuwstelsel zullen aantasten 
en omdat ze zich ook langdurig kunnen schuilhouden in structuren van het zenuwstelsel. Hierdoor kunnen ze 
onverwacht aanleiding geven tot infecties bij kinderen en volwassenen. Een typische uiting van herpes in een 
koortsblaas die ontstaat door een herpes reactivatie. Herpes houdt zich dus schuil in de aangezichtszenuw en komt 
onder bepaalde omstandigheden tot uiting, waardoor een huidletsel ontstaat.  

Wanneer een vrucht geboren wordt en in contact komt met genitale herpes bij de moeder tijdens de geboorte, kan 
er zich een herpesinfectie voordoen bij de neonaat. Dit kan aanleiding geven tot een ernstige hersenontsteking met 
zware symptomen. Hetzelfde kan zich voordoen wanneer heel jonge kinderen in contact komen met actieve herpes 
vanuit koortsblazen. Het is dus belangrijk dat koortsblazen goed verzorgd worden als men in contact komt met 
jonge kinderen. Herpes kan dus aanleiding geven tot blijvende letsels en epilepsie.  
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FOETAAL DRUGS SYNDROOM 

 Problemen rond geboorte: prematuriteit, ontwenningsproblemen bij neonatus 
 Zeer variabele stoornissen gaande van chromosomale afwijkingen tot groeiachterstand, milde mentale 

achterstand, doofheid, ontwikkelingsstoornissen en leerstoornissen 

Ontwikkelende foetussen kunnen ook ernstige ontwikkelingsproblemen ontwikkelen ten gevolge van blootstelling 
aan allerlei toxische stoffen. Foetale drugs syndromen zijn zeer gevarieerd en kunnen zich voordoen als problemen 
rond de geboorte. Meestal komen deze voor in de vorm van prematuriteit en groeiachterstand. Ook ontwennings-
verschijnselen bij de neonatus komen vaak voor, ondanks dit vaak vergeten wordt. Moeders die verslaafd zijn en 
veelvuldig producten gebruiken, kunnen aanleiding geven tot gewenning bij de vrucht. Dit kan leiden tot een 
ontwenning wanneer de vrucht ter wereld komt. Door deze aanleiding kunnen er ook afwijkingen ontstaan met 
een grote variëteit aan symptomen.  

RISICOFACTOREN BIJ DE ZWANGERE DIE KUNNEN BIJDRAGEN AAN RISICO VOOR DE VRUCHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen de vrucht kan in gevaar worden gebracht, maar ook de zwangere vrouw zelf kan een aantal 
orgaanafwijkingen ontwikkelen waardoor de foetus in de problemen komt, bv. long- of hartproblemen die 
doorbloedingsproblemen van de placenta kunnen geven.  

Een aantal van de toxines (bv. cocaïne) kunnen aanleiding geven tot een vasoconstrictie. Dit is een vernauwing van 
de bloedvaten, waardoor er minder bloed in de placenta stroomt en de vrucht in gevaar komt. Dit kan zelfs 
aanleiding geven tot een abortus. Ook andere situaties kunnen leiden tot verschillende vormen van risicogedrag, 
zoals soa’s of trauma’s die een gevaar kunnen geven voor de ontwikkeling van de foetus.  
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IMPACT OP DE VRUCHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is bijna onmogelijk om alle symptomen, die zich kunnen voordoen door blootstelling aan toxische stoffen 
tijdens de zwangerschap, op te sommen. Het zijn de klassiekers die onthouden moeten worden, zoals 
ontwikkelingsproblemen onder de vorm van mentale retardatie of leerstoornissen, groeiachterstand, …  

FOETAAL ALCOHOL SYNDROOM: UITERLIJK 

Het foetaal alcohol syndroom doet zich typisch voor bij kinderen die geboren worden van moeders die tijdens de 
zwangerschap veel alcohol hebben gebruikt. Dit is meestal het geval. Het is niet enkel het continue gebruik van 
alcohol dat een risico vormt, maar ook het intermittent gebruik van piekhoeveelheden alcohol.  

 

  

 

 

 

 

Het foetaal alcoholsyndroom kan aanleiding geven tot een aantal 
kenmerkende uiterlijke kenmerken die voornamelijk in het gezicht 
voorkomen. De meest typische kenmerken zijn de afwijkingen die zich 
voordoen in de omgeving van de mond. Zo hebben ze vaak een dunne 
bovenlip en geen filtrum. Vaak hebben ze ook een kleinere kin en typische 
afwijkingen aan de ogen met een epicantus plooi.  
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CEREBRAL PALSY – HERSENVERLAMMING 

 Permanente, niet-progressieve stoornis in de bewegingen leidend tot fysieke beperking 
 Zeer variabel in symptomatologie en ernst 
 Vaak berustend op letsels in de witte stof (verbindingen in CZS)  
 Vaak geassocieerd met mentale stoornissen, leerstoornissen, gedragsproblemen, epilepsie, visuele 

problemen, communicatieproblemen 

Dit is de laatste stoornis die we zullen zien die verband houdt met de structurele ontwikkeling van de hersenen. 
Meestal, maar niet altijd, wordt deze stoornis in verband gebracht met het oplopen van een zuurstoftekort tijdens 
of kort na de geboorte. Maar er zijn meerdere oorzaken waardoor deze stoornis kan ontstaan. De 
hersenverlamming is een zeer gevarieerde aandoening, wat wil zeggen dat er veel verschillende graden van ernst 
en symptomen zijn. De belangrijkste symptomen zijn motorische stoornissen.  

OORZAKEN EN FACTOREN 

 Prematuriteit, laag geboortegewicht, meerlingenzwangerschap 
 Zuurstoftekort: placentaire problemen, moeilijke bevalling, meconiumaspiratie, longproblemen 
 Prenatale/perinatale infectie of intoxicatie 
 Postnatale problemen: geelzucht, infecties, traumata, zuurstoftekort, …  

GEVOLGEN 

 Motorisch  
o Spasticiteit: tonusverhoging 
o Verlammingen 
o Abnormale bewegingen: dystonie, chorea, … 
o Gangproblemen: schaargang (gevolg van spasticiteit)  
o Houdingsveranderingen: dystonie, scoliose, … 
o Spraak-en voedingsstoornissen 

 Skeletveranderingen en contracturen 
o Aangezien deze motorische stoornissen zo vroegtijdig optreden, kunnen ze ook aanleiding geven 

tot skeletafwijkingen. Dit zijn orthopedische wijzigingen zoals scoliose of het vergroeien van 
structuren in abnormale standen. Een conractuur is een soort vergroeiing waarbij je een 
ligamentverkorting krijgt waardoor een deel van het lichaam vastgroeit in een afwijkende stand.  

 Pijn en slaapproblemen 

De bewegingsproblemen als gevolg van cerebral palsy zijn zeer variabel. Meestal doen ze zich voor in de onderste 
ledenmaten, maar het kan ook gaan over afwijkingen in de bovenste ledenmaten en het gezicht. Deze gevolgen 
kunnen sterk verschillen tussen de verschillende gevallen.  
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Hier staat afgebeeld hoe iemand met cerebral palsy er kan uitzien. Het is een stoornis die vaak op volwassen 
leeftijd nog last blijft geven. Het is een niet-progressieve, maar vaak permanente stoornis. Kinderen en 
volwassenen met cerebrale parese hebben vaak nood aan revalidatie en medische behandeling. Soms kan het ook 
noodzakelijk zijn om orthopedisch of chirurgisch in te grijpen. 

DE GROEI EN ONTWIKKELING VAN HERSENEN NA DE GEBOORTE 

Wanneer een kind ter wereld komt met normaal ontwikkelde hersenen, dat niet is aangetast door enige 
uitwendige schade, is het proces nog niet af. Hersenen moeten zich net zoals de rest van het lichaam nog verder 
ontwikkelen. De hersenen blijven veranderen. Alles wat we leren tijdens het leven betekent een wijziging in een 
aantal structurele elementen van onze hersenen.  

 Stamcellen blijven bestaan, dus nieuwe neuronen kunnen gevormd worden 
o Na de geboorte bestaan er nog steeds stamcellen, waardoor er in principe nieuwe neuronen 

kunnen gevormd worden. Maar dit potentieel is relatief beperkt.  
 Myelinisatie van de hersenen loopt door tot in de (jong)volwassen leeftijd 

o In de loop van de ontwikkeling is er een toenemende myelinisatie van de hersenen. De hersen 
krijgen continu myeline bij, waardoor de verbindingen tussen verschillende delen in het centraal 
zenuwstelsel beter en efficiënter zullen worden. 

o Alles wat we doen en leren berust in feite op contacten tussen zenuwcellen. Alle kennis en 
vaardigheden die we hebben is een gevolg van synapsen tussen zenuwcellen.  

 Vorming van synaptische contacten en “wegsnoeien” van ongebruikte of niet gestimuleerde contacten 
o Deze synapsen vormen zich het hele leven lang en dit gebeurt via een bepaalde dynamiek. We 

worden geboren met een aantal aangelegd verbindingen, maar we gaan deze niet allemaal 
gebruiken. Sommigen zullen we sterk ontwikkelen, maar anderen zullen we niet gebruiken en dus 
wegsnoeien. Dit fenomeen noemen we de plasticiteit. Dit is het belangrijkste element in de 
verdere ontwikkelingen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.  
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HERSENMATURATIE 

 

 

 

 

 

 

 

Hier staat schematisch weergegeven hoe de verschillende processen verlopen in de ontwikkeling. Als we kijken 
naar de blauwe curve, zien we dat de myelinisatie toeneemt tot in de jong volwassenheid waar ze volmaakt is. 
Maar ter hoogte van de synaptische contacten (rode curve) zien we dat er een maximum is in de vroege kindertijd. 
Het aantal synaptische contacten neemt af tijdens de vroege kindertijd. Dit heeft te maken met het feit dat we 
enkel de synaptische contacten zullen houden die nuttig zijn. De anderen worden weggesnoeid.  

VERANDERINGEN IN HOEVEELHEID SYNAPSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De evolutie van het aantal synaptische contacten loopt niet in alle gebieden van de hersenen op dezelfde manier of 
op hetzelfde tijdstip. In de visuele cortex bijvoorbeeld zijn we vrij snel in het meer efficiënt maken van het aantal 
synaptische contacten. In de auditieve cortex gebeurt dit veel later. Voor de prefrontale cortex hebben we heel wat 
input nodig, waardoor ook hier de synaptische contacten later zullen afnemen.  

Het afnemen gebeurt tot er een bepaald plateau bereikt wordt op een bepaald punt in onze ontwikkeling.  
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 “SPROUTING” EN “PRUNING” 

 

 

De essentie wordt hier deels samengevat. 
Het betekent het vormen van nieuwe 
synaptische contacten en het wegsnoeien 
van ongebruikte van synaptische contacten 
tijdens de ontwikkeling. 

 

 

 

“LEREN” DOOR SYNAPTISCHE PLASTICITEIT 

 Het vermogen van synapsen om te versterken of verzwakken in de tijd als gevolg van ervaring 
o Hoe we leren en hoe we onthouden is een functie van synaptische plasticiteit. Dit gebeurt deels 

door het vormen van nieuwe synaptische contacten en door niet gebruikte synapsen weg te 
snoeien. Maar er zijn een aantal andere mechanismen die zullen tussenkomen om de synaptische 
werking te verbeteren of te verzwakken in functie van de tijd.  

 De hersenen veranderen dus bij het leren 
 Deze veranderingen doen zich voor op het niveau van synaptische contacten: 

o Veranderingen in de hoeveelheid neurotransmitter voor overdracht 
o Veranderingen in de hoeveelheid synaptische contacten 

 Het bijmaken van synaptische contacten is een fenomeen dat heel veel energie vraagt 
van de cel. De hersenen gebruiken heel wat energie en dit is voor een deel in functie van 
de synaptische plasticiteit  

o Veranderingen in de hoeveelheid en gevoeligheid van de receptoren 

 

MECHANISMEN VAN PLASTICITEIT 

 Long-term potentiation en depression 
 Verhogen van het aantal synaptische contacten 
 Associatief leren 
 Instrumenteel leren 

De mechanismen waarmee synapsen kunnen versterken of verzwakken worden in dit deeltje geïllustreerd aan de 
hand van een aantal plasticiteitsmechanismen. We zien deze mechanismen ook in de praktijk en in het dagelijks 
leven zien we hier een aantal correlaten. We leggen zo vaak mogelijk het verband met dagdagelijkse leersituaties. 
Het zijn dus mechanismen die constant gebeuren. We zijn constant bezig met het veranderen van de hersenen. Het 
opdoen van dagelijkse ervaringen onthouden we en slaan we op door de plastische activiteit.  
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LONG-TERM POTENTIATION  

Eén van de klassieke mechanismen waarop de 
synaptische plasticiteit kan gebaseerd zijn is de lange 
termijn potentiëring. Dit betekent dat wanneer een 
synaps gestimuleerd wordt, die zichzelf sterker zal 
maken. Op de linker afbeelding zien we een normale 
synaptische overdracht. Wanneer we deze herhaald 
zouden stimuleren, krijgen we een gepotentieerde 
synaps, die sneller en efficiënter wordt. De hoeveelheid 
neurotransmitters en receptoren zal toenemen. Ook het 
omgekeerde kan gebeuren. In sommige gevallen zal het 
herhaald stimuleren van de synaps leiden tot een 
vermindering van de synaptische efficiëntie.  

Wanneer je aan het studeren bent en je herhaalt zaken keer op keer, zullen steedse dezelfde circuits in de 
hersenen aangesproken worden. Dit is het mechanisme van lange termijn potentiëring in een geheugensysteem. 
Door steeds dezelfde synapsen aan te spreken, waardoor bepaalde synaptische contacten sterker zullen worden en 
het geheugenspoor sterker wordt.  

VERANDERINGEN IN DE SYNAPTISCHE OPPERVLAKTE 

Wanneer een synaps herhaald wordt gestimuleerd, dan zal niet enkel de synaptische efficiëntie verhogen door de 
toename van neurotransmitters en receptoren, maar dan kan het oog gebeuren dat het aantal contacten tussen de 
zenuwcellen gewoon zal toenemen. Er worden dus nieuwe contacten gevormd. Dit gebeurt door de tussenkomst 
van het mechanisme dat in de cel geprogrammeerd is. De genetische verwerking gebeurt onderaan door een aantal 
stoffen en substraten. De cel spreekt dus zijn genetisch materiaal aan om nieuwe stoffen aan te maken, voor de 
uitbouw van een synaptisch contact, door de stimulatie. Dit maakt duidelijk dat het veel energie vraagt om een 
nieuw synaptisch contact te vormen. De synaptische oppervlakte neemt toe waardoor het contact tussen 
zenuwcellen gemakkelijker en sneller zal verlopen.  
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VOORBEELD: VORMING VAN EPISODISCH GEHEUGEN DOOR LTP IN DE HIPPOCAMPUS 

De hippocampus is een structuur die gelegen is in de mediale delen van de temporale kwab en is bijzonder 
belangrijk voor ons episodisch of autobiografisch geheugen. Het is een heel belangrijke structuur voor wat we 
instuderen en wat we dagelijks meemaken en onthouden. Wanneer onze hippocampus faalt, bv. bij de ziekte van 
Alzheimer, wordt het steeds moeilijker om nieuwe geheugeninhouden op te slaan. 

De hippocampus krijgt informatie vanuit heel wat verschillende structuren in onze hersenen en gaat die informatie 
verzamelen en deze verbinden in een keten van synapsen. Deze keten wordt gevormd door lange termijn 
potentiëring en de toename van synaptische contacten. Hierdoor kan het synaptisch circuit gemakkelijker en 
efficiënter doorlopen worden. Wanneer we ons bepaalde geheugeninhouden herinneren, zullen we dit circuit 
opnieuw doorlopen, waardoor we opnieuw dezelfde kwaliteiten zullen hebben in onze herinneringen dan op het 
moment dat we de situatie zelf meemaakten. De sensatie van op het moment hebben we opgeslagen en kunnen 
we opnieuw oproepen door de hippocampus.  

ASSOCIATIEF LEREN: CELLS THAT FIRE TOGETHER, WIRE TOGETHER 

 

 

 

 

 

 

  
 

Een klassiek voorbeeld hiervan is het conditioneren, wat we kennen a.d.h.v. de hond van Pavlov. Wanneer de hond 
een bepaalde voeding ziet, begint hij te kwijlen en wanneer hij een fluitje hoort gebeurt er niets. Wanneer hij de 
voeding en het fluitje echter tegelijkertijd aangeboden krijgt, zal hij ook kwijlen. Na een tijd zal hij bij het horen van 
het fluitje verwachten dat de voeding komt, waardoor een geconditioneerde respons ontstaat. Dit is een associatie. 
Wanneer twee systemen tegelijkertijd worden geprikkeld, dan worden ze met elkaar geassocieerd of verbonden.  
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Op deze afbeelding staat een zeer klassieke conditioneringsrespons afgebeeld. Wanneer je iemand vaak een 
bepaalde toon laat horen, gebeurt er ter hoogte van de ogen niet noodzakelijk veel. Wanneer je een luchtstroom 
ter hoogte van het oog blaast, zullen de ogen knipperen. Wanneer je deze twee stimuli samen toedient, zullen de 
ogen ook knipperen, maar na een tijd zal het ertoe leiden dat de auditieve respons van de toon die je laat horen, 
ook een knipper reflex zal veroorzaken. Dit komt omdat er een soort associatie is tussen de twee prikkels die zich 
vertaald heeft in andere respons ter hoogte van de synaptische verbinding. Dit zie je aan de hand van het neurale 
schema.   

LEARNING WORDS BY ASSOCIATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet enkel op vlak van het puur conditioneren, maar ook op vlak van het associëren van bepaalde woorden met 
specifieke visuele voorstellingen kan dit aanleiding geven tot leerprocessen. Wanneer we een bepaalde vorm zien 
en we daarbij het woord “kat” horen, zullen we deze twee stimuli met elkaar associëren. We zullen deze visuele 
voorstelling niet associëren met andere woorden. Bij de associatieve leerprocessen gaat het er dus over dat 
wanneer systemen tegelijkertijd worden geprikkeld, ze de neiging hebben om met elkaar geassocieerd te worden. 
Dit is dus de associatieve leerplasticiteit.  
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INSTRUMENTEEL (OPERANT) LEREN 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is nog een voorbeeld van leerprocessen waarbij synaptische plasticiteit een rol kan spelen. Dit is het operante of 
het instrumentele leren. Dit zijn vormen van leerprocessen waarbij beloning of motivatie een rol speelt.  

Voorbeeld: een proefdier wordt in een bepaalde proefomgeving geplaatst waar een hendel in staat. Het proefdier 
weet in eerste instantie niet wat de bedoeling is van de hendel. De hendel geeft echter aanleiding tot het loslaten 
van voedsel (bv. zoete drank) dat het proefdier kan nuttigen. Wanneer het proefdier deze hendel indrukt, zal het 
voedsel losgelaten worden. Dit wordt dan een versterkte stimulus. Het proefdier weet dat wanneer het de hendel 
indrukt, dat er dan iets gebeurt. Hierdoor zal het gedrag versterkt worden. Beloning staat dus centraal.  

DOPAMINERGE BANEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we spreken over beloning in neurale termen, speelt er één bepaald neurotransmittersysteem een heel 
belangrijke rol, nl. het dopaminerge systeem. Dopamine is een neurotransmitter die gemaakt wordt ter hoogte van 
een aantal mesocefale kernen, die dopamine zullen uitsturen naar andere gebieden van de hersenen. Dopamine zal 
dus effect hebben ter hoogte van verschillende structuren. Het zijn voornamelijk de diepe kernen die een rol zullen 
spelen bij het aanleren van automatische gedragingen en motorische vaardigheden. Doordat we in bepaalde 
vaardigheden slaagden, kregen we hiervoor een reward of beloning, waardoor we een bepaald neuraal patroon 
vastleggen. Dopamine helpt dus om patronen vast te leggen omdat ze goed zijn en we er beloning voor krijgen. Dit 
worden automatische processen waar we uiteindelijk niet meer over hoeven na te denken. Het helpt dus om 
bepaalde gedragingen vast te leggen en te automatiseren op een operante manier.  
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DOPAMINE EN MOTORISCH/GEDRAGSMATIG LEREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de rechterafbeelding zijn een aantal neurale patronen te zien die in het begin zeer chaotisch verlopen. Door het 
feit dat dopamine aangeeft welke patronen goed zijn, zullen we deze patronen steeds duidelijker vastleggen, 
waardoor we op een bepaalde manier neurale circuits zullen gebruiken wanneer we een bepaald gedrag stellen. 
Hetzelfde zal zich voordoen wanneer we, niet enkel motorische vaardigheden maar ook gedragingen, ervaren waar 
we voor beloond worden. Op die manier ontwikkelen we gedrag door de tussenkomst van operante leerprocessen.  

VERSCHILLENDE VORMEN VAN LEREN EN GEHEUGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben dus verschillende manieren van leren en dit komt ook te pas in de verschillende vormen van geheugen 
die we kennen uit de neuropsychologie. Elk van deze verschillende vormen van geheugen berust tijdens de 
ontwikkeling op methodes die terugvallen op plastische fenomenen die levenslang blijven doorgaan. We zijn ons 
hele leven in staat om te leren, maar het is ook noodzakelijk om deze plasticiteit te blijven gebruiken. Doen we dit 
niet, zal deze plasticiteit zwakker en minder efficiënt worden. Dit zorgt ervoor dat we een snellere 
hersenveroudering zullen hebben. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat mensen die lang mentaal actief blijven doen, 
minder snel dementeringsverschijnselen zullen vertonen. Mentaal gezond blijven is dus een uitstekende preventie.  
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BESLUITEN 

 Leren gebeurt in veel verschillende situaties 
o Dagdagelijkse ervaringen 
o Studeren 
o Vaardigheden leren 
o Conditionering 
o Revalidatie 
o … 

 Leren heeft een biologische basis 
 Leren berust op dynamische veranderingen in de structuur en functie van de hersenen 
 Leren wordt beïnvloed door context, door stimulatie-intensiteit, door feedback en reward/punishment 
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HOOFDSTUK 3: NEUROLOGISCHE 
SYNDROMEN EN ZIEKTEBEELDEN 

DEEL 1 

SYNDROMEN  

HEMISFERISCHE SYNDROMEN  

 Linker vs. rechter hemisfeer en het begrip “hemisferische dominantie” 
Wanneer we spreken over hemisferische dominantie, geeft dit aan dat hemisferen een zekere vorm van 
organisatie hebben waarbij bepaalde functies meer zouden vertegenwoordigd zijn in de ene hersenhelft 
dan in de andere. We hebben het dan vooral over de hemisferische dominantie voor taal. We weten als 
sinds de 19de eeuw dat letsels in de linker hemisfeer kunnen resulteren in taalstoornissen bij de meeste 
mensen. Hierdoor is het idee gegroeid dat de linker hemisfeer de talige hemisfeer is.  

o Handvoorkeur 
 De dominantie van de linker hemisfeer is gegroeid uit het feit dat de meeste mensen een 

rechterhandvoorkeur hebben. We weten dat de motoriek in de hersenen gekruist is, 
waardoor de motoriek van onze rechterhand zich lokaliseert in de linker hemisfeer. Maar 
dit komt niet helemaal overeen. Wanneer we kijken naar de handigheid en de 
taaldominante hersenhelft, zien we bij rechtshandigen dat de talige structuren het 
meest, maar niet uitsluitend, in de linkerhersenhelft zitten. Er is een bepaald percentage 
dat ook een rechter dominantie voor taal lijkt te hebben. Het is dus niet zo dat 
linkshandigen een dominante rechter talige hemisfeer hebben. Ook zij hebben een 
dominante linker hersenhelft. Bij tweehandigen spreken we over verspreide dominantie.  

o Lateralisatie van de organisatie van taalnetwerken 
o Talige hemisfeer vs. visueel-ruimtelijke hemisfeer? 
o Analytische vs. holistische hemisfeer? 

Geen enkele functie is exclusief aan één lokalisatie gewijd en dit 
geldt ook op hemisferisch niveau. Het is niet omdat we spreken 
over een taal dominante hemisfeer dat al deze functies enkel links 
zouden zitten en de rechter hemisfeer hier helemaal geen rol in 
zou spelen. Wanneer we bepaalde functies appelleren gebruiken 
we daarvoor steeds het grootste deel van onze hersenen. Maar 
het is wel zo dat de linkerhersenhelft bij de meeste mensen meer 
geschikt lijkt en meer gebruikt wordt dan de rechterhersenhelft 
voor talige informatieverwerking. Er is niets dat slechts in één 
hersenhelft gelokaliseerd is!  
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NEURO-ANATOMISCHE VERSCHILLEN  

 

 

 

 

 

 

 

De linker en rechter hersenhelft zijn anatomisch niet helemaal gelijk. Taal is bijvoorbeeld heel belangrijk en zullen 
we heel vaak gebruiken, waardoor het dus niet verwonderlijk is dat we deze correlatie zien in de linker hersenhelft. 
Er is een deel van de linker hersenhelft, nl. het planum temporale (bovenkant temporale kwab), dat iets dikker is 
dan dezelfde regio aan de rechterzijde. Dit wil zeggen dat de hoeveelheid verbindingen die daar aanwezig is groter 
is dan aan de rechterzijde en dit komt overeen dat een belangrijk deel van de netwerken zich links bevindt.  

SYNDROMEN VAN DE LINKER HEMISFEER  

 Stoornissen van de motoriek in de rechter lichaamshelft 
 Stoornissen van de gevoeligheid in de rechter lichaamshelft 
 Stoornissen van het rechter gezichtsveld 

o Wanneer we een letsels hebben in de linker hersenhelft, kunnen we problemen ontwikkelen met 
de visuele informatie in het rechter gezichtsveld. Het rechter gezichtsveld is niet het rechteroog, 
maar het is de helft van wat je ziet met elk oog. Dus als je met je linker oog kijkt, heb je een 
bepaald gezichtsveld waarvan een deel links en een deel rechts van jou ligt. Hersenen redeneren 
dus niet in functie van de ogen, maar in functie van gezichtsvelden.  

 Stoornissen van de taal: afasie 
o De meeste talige netwerken bevinden zich dominant in de linker hersenhelft, waardoor er bij 

stoornissen van de linker hemisfeer frequenter taalstoornissen zullen voorkomen. Bij kinderen 
noemen we dit een dysfasie en bij volwassenen een afasie.  

 Stoornissen van de praxis (complexe handelingen): apraxie 
o Apraxie is het onvermogen om samengestelde handelingen uit te voeren zonder verlamming. In 

sommige gevallen kan het zijn dat mensen ‘vergeten’ hoe ze een handeling moeten uitvoeren. 
Het zijn dus geen verlammingen.  
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SYNDROMEN VAN DE RECHTER HEMISFEER 

 Stoornissen van de motoriek in de linker lichaamshelft 
 Stoornissen van de gevoeligheid in de linker lichaamshelft 
 Stoornissen van het linker gezichtsveld 
 Stoornissen van de aandacht: neglect 

o Er is een frequenter voorkomen van aandachtsproblemen bij stoornissen van de rechter 
hersenhelft. Het neglect betekent dat er geen aandacht meer is voor een deel van de ruimte. 
Mensen met een neglect vergeten eigenlijk dat er aan de linkerkant ook iets gebeurt.  

 Rechts hemisferische taalproblemen: pragmatische en prosodische stoornissen 
o Taalstoornissen kunnen voorkomen bij stoornissen aan de rechter hemisfeer, maar dit zullen 

eerder pragmatische stoornissen zijn. Dit gaat over het weten wat iemand bedoelt wanneer er 
gecommuniceerd wordt. Het kan ook te maken hebben met prosodie, nl. de snelheid van 
spreken, de intonatie, … Het zijn de veranderingen in het spreken die te maken hebben met een 
meer emotionele inhoud.  

HEMISFERISCHE MOTORISCHE STOORNISSEN  

 

 

 

 

Een stoornis van de motoriek bij een hemisferisch letsel kan twee vormen aannemen.  

Piramidale stoornissen: De meest bekende vormen zijn de stoornissen van het piramidale zenuwstelsel. Daarin heb 
je ten eerste verlamming, waarbij een persoon meestal een halfzijdige verlamming (hemiplegie) heeft. Dit betekent 
dus wanneer iemand een letsel heeft aan de linker kant, dat de verlamming zich rechts zal situeren en omgekeerd. 
Soms gaat deze verlamming gepaard met de ontwikkeling van spasticiteit. Dit is een verhoging van de 
spierspanning waardoor de arm en het been in een bepaalde houding blijven staan. Bij de arm is dit normaal een 
buiging (flexi) en voor het been is dit normaal een strekking. Mensen met een hemiplegie kunnen verlamd zijn, 
waardoor ze die kant niet meer kunnen bewegen, maar toch een spierspanning hebben waardoor ze op een 
bepaalde manier moeten stappen omdat hun been gespannen staat. Ze kunnen hier dus wel op steunen, aangezien 
er voldoende spanning op zit.  

Extrapiramidale stoornissen: Motorische stoornissen kunnen zich ook anders manifesteren door bijvoorbeeld 
abnormale bewegingen. Dit gebeurt iets minder frequent, maar het kan dus wel dat mensen in plaats van een 
verlamming, zeer abnormale bewegingen ontwikkelen in een bepaalde lichaamshelft (zie volgende pagina).  

 

Piramidale stoornissen

• Verlammingen: hemiplegie 
• Spasticiteit

Extrapiramidale stoornissen

• Bewegingsstoornissen, 
abnormale bewegingen 
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Op deze afbeelding is een hersenletsel te zien (bv. trauma), 
waarbij de motorische hersenen aangetast zijn. Er vindt een 
kruising plaats, waardoor een letsel in de linkerhelft ervoor 
zal zorgen dat de rechterhelft van het lichaam verlamd 
geraakt. Er is dan sprake van een hemiparalyse of 
hemiplegie aan de rechterkant.  

 

 

 

 

Op deze afbeelding staat een typische houding van een spastische 
hemiplegie. De arm wordt geplooid en bij het stappen valt het op dat de 
voet gestrekt is en het been deels gestrekt is, waardoor ze niet mee 
zullen buigen tijdens het stappen.  

 
Een beroerte in een hersenhelft is één van de meest frequente 
oorzaken van een hemiplegie.  
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VISUELE STOORNISSEN  

 

 

De visuele stoornissen kunnen we het best begrijpen 
wanneer we dit schema voor ogen houden. Hier staat 
schematisch voorgesteld hoe informatie vanuit onze ogen 
wordt verdeeld over onze hersenen. De linker 
gezichtsvelden van de beide ogen staat aangeduid in het 
blauw en de rechter gezichtsvelden staan aangeduid in het 
groen. Wanneer je met je linker oog kijkt, zal het linker 
gezichtsveld iets groter zijn. Maar je hebt dus wel in beide 
ogen een linker en een rechter gezichtsveld.  

 

 

 

Onze ogen zijn een orgaan waarbij het licht dat bijvoorbeeld van de linkerkant komt opgevangen wordt door de 
nauwe pupil en meteen op de rechterhelft van het netvlies valt. Het blauwe deel komt dus op het rechter deel van 
de retina terecht. Nadien wordt een belangrijke weg gevolgd, waarbij de vezels naar achter lopen doorheen de 
oogzenuwen. Deze oogzenuwen komen elkaar op een bepaald moment tegen. De vezels die in het midden liggen 
gaan hierdoor kruisen. Alles wat te maken heeft met het rechtergezichtsveld komt terecht aan de linkerkant en 
omgekeerd. Dit zijn de tussenstappen van deze kruising.  

Wanneer een letsel ontstaat in de rechter hersenhelft ter hoogte van een bepaalde bundel, krijg je een verlies van 
zicht van het linker gezichtsveld (zie zwart gekleurd deel). Er kunnen ook partiële letsels ontstaan waardoor je enkel 
het bovenste of onderste deel verliest. We moeten ervanuit gaan dat er bij een letsel aan één hersenhelft een 
verlies ontstaat in beide ogen. Een halfzijdige uitval van het gezichtsveld noemt men een hemianopsie. Wanneer je 
een grote prent voor iemand met een linker hemianopsie legt, zal het linker gezichtsveld verloren gaan. De persoon 
in kwestie zal vooral de rechterkant zien, maar zal opschuiven naar links zodanig dat hij/zij de linkerkant van de 
prent te zien krijgt. De persoon zal dus de ogen of het hoofd draaien, waardoor de informatie van de linkerkant 
toch verzameld kan worden. Personen met een hemianopsie zijn zich dus heel bewust van het feit dat er zich nog 
informatie bevindt aan de linker kant. Dit is ook de reden waarom deze mensen goed aangepast zijn en soms zelfs 
met de auto mogen rijden na een specifieke keuren. Ze moeten correct hun zicht kunnen richten, zodat ze 
voldoende informatie kunnen verzamelen van de omgeving.  

De visuele informatie komt achteraan in de hersenen toe (occipitale kwab), waar de eerste verwerking van deze 
informatie plaatsvindt. De occiptale kwab is een gebied dat enkel kan doorsturen. De prikkels komen hier aan, maar 
we kunnen nog geen onderscheiden maken tussen bv. kleuren of vormen. Hiervoor hebben we andere delen van 
onze hersenen nodig.  
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VISUELE VERWERKING  

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we kijken naar de occipitale kwab zien we dat de bundels vanuit onze ogen toekomen in de primaire 
motorische cortex (V1). Als we daar een letsel hebben krijgen we een hemianopsie. De bundels die toekomen 
maken instant contact met nieuwe zenuwcellen. De informatie wordt verdeeld over naastliggende structuren. De 
andere delen van de hersenschors in de occipitale kwab helpen om de visuele kenmerken verder te ontcijferen. Er 
zijn bijvoorbeeld gebieden die te maken hebben met vorm (V3), met kleur (V4) of met het detecteren van 
beweging (V3a). Het is dus duidelijk dat de primaire visuele verwerking verder geholpen moet worden om te 
komen tot het visuele wat we kennen in ons dagdagelijks leven. We hebben dus bijkomende cortexvelden nodig. 
Op die manier kan je tot bepaalde stoornissen komen waarbij mensen niet in staat zijn om bewegingen te 
herkennen. Dit komt omdat ze een selectief letsel hebben in de zone die te maken heeft met de verwerking van 
beweging. Deze mensen zien perfect, maar kunnen geen beweging waarnemen. De wereld is dus voor hen een 
aaneenschakeling van stilstaande beelden. Deze stoornissen zijn echter zeldzaam.   

 

 

  

 

 

 

De visuele informatie wordt verdeeld over de hersenen vanuit de achterste delen van de hersenen. Hier zijn twee 
stromen belangrijk. De onderste stroom is de ventrale stroom die in de richting van de temporale kwab loopt. Deze 
stroom zal belangrijk zijn voor het herkennen. In de temporale kwab wordt dit verder verwerkt, waardoor woorden 
gekoppeld worden aan de visuele informatie. Dit is de ‘wat’ weg. De bovenste stroom is de dorsale stroom die naar 
de pariëtale kwab loopt. Deze is bezig met waar voorwerpen zich situeren. Deze stroom wordt gekoppeld met de 
bewegingen. 

De visuele verwerking stopt dus niet wanneer informatie toekomt in de occipitale kwab. Het is dus niet voldoende 
te zeggen dat de informatie toe komt, want er moet nog een hele verdere bewerking gebeuren. Dit wilt ook zeggen 
dat er stoornissen kunnen ontstaan in de stappen onderweg.  
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ANATOMIE VAN DE TAAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste talige structuren liggen bij de meeste mensen in de linker hersenhelft. Onze kennis van de taal 
begint in de 19de eeuw met bekende figuren die vaststelden dat mensen met een letsel aan de linker hersenhelft 
taalstoornissen konden ontwikkelen. Zij hadden een eenvoudig idee over de taal: er bestaan twee zones. De eerste 
zone is de voorste zone in de frontale kwab die de zone van Broca genoemd wordt. Deze is verantwoordelijk voor 
het spreken en dus de motorische aspecten van de taal. Dit werd ook wel de expressieve zone genoemd. De 
tweede zone ligt in de bovenste delen van de temporale kwab die de zone van Wernicke genoemd werd. Deze zone 
is verantwoordelijk voor het begrijpen. Dit zijn de receptieve delen van de taal. Deze twee zones zijn met elkaar 
verbonden door een bundel (witte stof).  Dit model heeft heel lang stand gehouden en er zijn nog steeds heel veel 
mensen die dit model nog steeds gebruiken. Dit model is echter veel te simplistisch.  

Het model dat we vandaag de dag gebruiken is veel ingewikkelder dan dit. In de linker hersenhelft zijn er heel wat 
zones die een rol spelen in de ontwikkeling of in de representatie van de taal. Bijvoorbeeld: vanuit de occipitale 
kwab vertrekt een ventrale bundel die naar de temporale kwab loopt. Deze bundel zal zich bezig houden met het 
koppelen van woorden aan bepaalde informatie. Via enkele tussenstappen komen we uiteindelijk terecht in de 
frontale kwab waar informatie een naam krijgt. Het is dus een heel netwerk van onderling verbonden structuren 
die allerlei aspecten van taal met zich mee dragen.  

STOORNISSEN VAN DE TAAL  

 Links hemisferisch: desintegratie van taalmodaliteiten: fonologie, grammatica, semantiek 
o Afasie: verworven taalstoornis (volwassenen) 
o Dysfasie: taalstoornis bij kinderen 

Fonologie is het niet meer kunnen onderscheiden of herkennen van klanken. Hierdoor is het voor deze 
mensen moeilijk om dingen te begrijpen. Soms hebben ze het ook moeilijk met het kiezen van de juiste 
klanken bij het spreken, waardoor ze verkeerde woorden zullen zeggen.  
De grammatica heeft te maken met de structuur van zinnen. Het heeft een belangrijke rol in de betekenis 
van gehelen: woordvormen, zinsstructuren, …  
Semantiek gaat over de kennis en begrippen. Wanneer we een woord horen (bv. olifant) kunnen we hier 
meteen een aantal zaken aan koppelen (bv. slurf, dierentuin, Afrika). Het is dus een netwerk van kennis.  

 Rechts hemisferisch: stoornis van de pragmatische vaardigheden en prosodische stoornissen, 
stoornissen in herkennen van gelaatsuitdrukkingen (communicatie) 
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INDELING VAN DE AFASIEËN 

Er bestaan drie stappen bij het analyseren van een taalstoornis. Deze drie stappen volgen logisch op elkaar.  

Stap 1: De eerste stap is kijken of de persoon fluent of niet fluent is. Fluente afasie is een taalstoornissen waarbij er 
toch de neiging is om eenheden achter elkaar te zetten. Het maak niet uit of deze aaneenschakeling zinvol is of 
niet, maar er komen allerlei taaleenheden achter elkaar. Non-fluente afasie betekent dat de taal zeer beperkt is in 
de opeenvolgende uitingen. In extreme gevallen kan het zijn dat de persoon slechts één woord kan uitbrengen. De 
eerste patiënt met non-fluente afasie die beschreven werd was monsieur Ton Ton. Hij had maar één uiting, nl. “ton 
ton”. Er is dus een reductie in het aantal eenheden.  

Stap 2: In stap twee kijken we of de persoon in kwestie taal begrijpt. Het kan ook complexer zijn dan dat. Wanneer 
je merkt dat het begrip in eenvoudige opdrachten in orde is, kan je moeilijkere opdrachten geven. Op die manier 
kan je checken of een persoon voldoende begrip heeft of niet.  

Stap 3: Bij de derde stap kijken we of de persoon in staat is om te herhalen. Dit gaat niet over enkele woorden, 
maar over standaard zinnen die we gebruiken in deze testen (bv. “De hond blaft”, “Zij leent hem geen geld meer”, 
“De man die je zonet gezien hebt is gisteren getrouwd”, …). Wanneer de persoon al deze standaardzinnen kan 
herhalen, is de herhaling normaal of toch niet gestoord.  

Op deze manier kom je tot verschillende soorten afasie (zie onderste lijn).  

 

 

 

 

Afasie

Fluente afasie

Intact begrip

Herhaling 
normaal

Anomische 
afasie

Herhaling 
verstoord

Conductie 
afasie

Gestoord 
begrip

Herhaling 
normaal

Transcorticaal 
sensorische 

afasie

Herhaling 
gestoord

Wernicke 
afasie

Non-fluente 
afasie

Intact begrip

Herhaling 
normaal

Transcorticaal 
motorische 

afasie

Herhaling 
gestoord

Broca afasie

Gestoord 
begrip

Herhaling 
normaal

Gemengd 
transcorticale 

afasie

Herhaling 
gestoord

Globale afasie
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INTERMEZZO: LEZEN EN LEERSTOORNISSEN  

 Schrift is 5000 à 6000 jaar oud 
 Te recent voor invloed op menselijk genoom 
 Hypothese: ‘neuronale recyclage’  

o Hergebruiken van bestaande circuits: visuele circuits en verwerking in twee richtingen  

Lezen en schrijven zijn vormen van orthografische taal. Lezen is een nieuw ontwikkelde functie die mensen een 
paar duizend jaren geleden geleerd hebben en die dus niet genetisch in ons menszijn zit.  

LEZEN EN HET BREIN: TWEE ROUTES  

 Lezen: herkenning van de visuele woordvorm 
o In eerste instantie gebruiken we de visuele informatie. Je hebt bijvoorbeeld een blad waar tekens 

op staan met een bepaalde vorm en bepaalde karakteristieken. Het eerste wat de hersenen 
zullen proberen doen wanneer ze willen lezen, is kijken of de tekens herkend kunnen worden als 
geschreven taal. Kunnen we structuren herkennen die ons helpen te concluderen dat het om 
geschreven taal gaat? De zone die zeer belangrijk is bij het lezen zit onderaan in de temporale 
kwab, nl. de visuele woordvormzone. Deze zone herkent een vorm als een kenmerk van een te 
lezen teken. Wanneer deze aangetast is kan de geschreven taal niet meer herkend worden.  

 Twee-stromen hypothese visuele verwerking 
 Neuro-anatomie van het lezen: koppeling visuele (orthografische) informatie met fonologische en 

semantische representatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar? 

Wat? 
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Temporo-pariëtaal: Dit is de stroom die naar boven gaat en is belangrijk voor grafeem-foneem koppeling. Dit wil 
zeggen dat we weten dat het een geschreven eenheid is en dat we deze analyseren op basis van de visuele 
karakteristieken. Op die manier kunnen we aanduiden welke letter er geschreven staat. Visueel noemen we deze 
visuele eenheid een grafeem. Een foneem is de klank die we aan deze visuele eenheid geven. De bovenste zone of 
dorsale weg is dus verantwoordelijk voor het spellend lezen. We bekijken elk grafeem individueel en zullen hier een 
foneem aan koppelen. Dit is de route die wordt gebruikt bij beginnende lezers.  

Occipito-temporaal: Deze route is zeer belangrijk voor het herkennen van grotere eenheden. Wanneer we leren 
lezen hebben, hoeven we niet meer spellend te lezen, maar kunnen we veel sneller lezen omdat we woorden 
zullen herkennen. Op dat moment doet het er niet meer toe dat alle letters in het woord staan, aangezien we 
eenheden herkennen waar we iets aan kunnen koppelen. Deze route gebruiken we dus wanneer we geoefend zijn.  

 

 

Beide routes blijven heel belangrijk. Het is niet omdat we geoefende lezers zijn, dat we de temporo-pariëtale route 
niet meer nodig hebben. We gebruiken deze route wanneer we woorden tegen komen die we niet kennen. 
Wanneer we woorden niet herkennen via de ventrale route, moeten we overschakelen op het grafeem-foneem 
systeem. Dit doen we bijvoorbeeld bij non-woorden (bv. “kwol”) of woorden die we niet kennen. We moeten deze 
analytisch lezen. 

Inferieur frontaal 

 Articulatie 
 Verbaal coderen 
 Werkgeheugen Temporo-pariëtaal  

 Grafeem-foneem koppeling  
 Jongere lezers 

Occipito-temporaal   

 Herkenning woordvorm  
 Oudere lezers  

“Wolk” 

 Lezen als een geheel 
 Herkennen van gehelen  
 Geoefend lezen  
 Ventrale route  

“Kwol” 

 Onbestaand woord  
 Niet herkend als geheel 
 Letter voor letter  
 Beginnend-spellend lezen  
 Dorsale route   
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LEESSTOORNISSEN EN DYSLEXIE  

 

Oppervlakte dyslexie: Wanneer de ventrale route verstoord is, krijgen we een probleem waarbij lezen van gehelen 
niet meer lukt. De gehelen worden niet meer herkent. Dit is een stoornis van het automatisch lezen, waardoor ze 
alles spellend of analytisch moeten lezen. Zij zullen moeite hebben met woorden die uitzonderingen zijn. Dit zijn 
woorden die anders uitgesproken worden dan dat ze geschreven worden. Hierdoor zal de grafeem-foneem route 
een fout resultaat opleveren.  

Diepe (fonologische) dyslexie: Bij deze vorm van dyslexie is de grafeem-foneem route verstoord (dorsaal). Hierdoor 
ontstaan stoornissen in het spellend lezen. Dit is een groot probleem voor beginnende lezers. Bij deze stoornis 
moeten kinderen zeer sterk beroepen en geoefend worden op het lezen en herkennen van grote eenheden, 
aangezien de dorsale route defect is. Woorden die ze niet herkennen (nieuwe of onbestaande woorden) kunnen ze 
niet goed lezen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phonological 
dyslexia

Impaired 
non-lexical 

route

Cannot 
produce 

Nonwords

Surface 
dyslexia

Impaired 
lexical route

Cannot 
produce 

exception 
words

Oppervlakte dyslexie 

 Stoornis ventrale 
route 

 Stoornis automatisch 
lezen 

 Meer beroep op 
dorsale route 

 Spellend lezen 
 Problemen met 

uitzonderingen 

Bv. container, garage, … 

Diepe (fonologische) dyslexie 

 Stoornis dorsale 
route  

 Stoornis in spellend 
lezen  

 Meer gebruik 
ventrale route  

 Gehelen lezen  
 Problemen met non-

woorden of nieuwe 
woorden  

Bv. kwol, kraluif, …  
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HEMISPATIEEL NEGLECT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het neglect is een stoornis van aandacht, meestal voor een deel van de ruimte. Typisch spreken we van een visueel 
neglect en een halfzijdig visueel neglect is een een hemispatieel neglect. Dit doet zich typisch voor bij mensen met 
een rechter hemisferisch letsel, waardoor de stoornis zich op de linker ruimte (links van het subject) zal betrekken. 
Dit betekent dat er geen aandacht of attentie is voor de linker zijde. In extreme gevallen is het alsof de linkerzijde 
voor de patiënt niet bestaat. Ze kijken en zoeken niet naar de linker zijde. Als je bij iemand met een neglect in de 
kamer komt langs de linker kant en je roept hun naam, dan zullen ze naar rechts kijken. Het is soms ook moeilijk om 
deze mensen te revalideren. Stel dat je iemand hebt met een hemispatieel neglect in combinatie met een linker 
verlamming. Deze mensen zijn niet meer bewust dat er zich aan de linkerzijde een arm bevindt.  

 

Dit is een typische test voor mensen met een hemispatieel neglect. Ze 
krijgen een blad met strepen op en de opdracht is dat ze een streepje 
moeten trekken door alle lijnen die ze zien. Het is opvallend dat alle 
lijnen aan de rechterkant doorstreept zijn en aan de linker kant geen 
enkel streepje. Bij iemand met een klassieke hemianopsie zou dit 
daarentegen zonder problemen bij moeten lukken.  

 

 

 
Op de bovenste afbeelding staan twee mannen afgebeeld die elkaar een hand geven. 
Op de onderste afbeelding is een grafiek te zien van de oogbewegingen. De vraag bij 
deze test is naar waar ze kijken wanneer deze afbeelding voor hen gelegd wordt. Naar 
welk deel van het plaatje kijken ze? Het is opvallend dat alle oogbewegingen zich aan 
de rechterkant situeren. Ze kijken dus niet naar de linkerkant van de afbeelding.  
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APRAXIE  

 Onvermogen om complexe handelingen uit te voeren of na te bootsen, zonder stoornissen van motoriek 
of sensibiliteit die dit onvermogen kan verklaren  

 Onvermogen om correct gebruik te maken van voorwerpen 
o Bv. iemand die zijn haar wil kammen: de persoon weet dat hij/zij een kam nodig heeft en 

waarvoor deze kam dient, maar de kam wordt verkeerd vastgenomen. Dit is een voorbeeld van 
een verkeerd gebruik van een voorwerp bij apraxie.  

VORMEN VAN APRAXIE  

Wanneer we een bepaalde handeling willen doen, hebben we een soort motorisch programma in onze hersenen 
dat automatisch aangesproken kan worden. Dit komt omdat we deze handelingen aangeleerd hebben. Maar in 
bepaalde omstandigheden kan het zijn dat dit motorisch programma volledig uitgewist is. Personen met deze 
stoornis hebben geen idee meer hoe bepaalde handelingen uitgevoerd moeten worden. Het idee is weg.  

 Ideatorische apraxie: stoornis in de volgorde van de deelhandelingen. Het motorisch plan is weg. Kan 
wel nabootsen 

o Wanneer het idee van de opeenvolging van handelen gestoord is, noemen we dit een 
ideatorische apraxie. Het idee is weg, maar wanneer de handeling getoond wordt, kunnen deze 
mensen dit wel nadoen. In de revalidatie kan dit idee wel terugkomen, maar het is niet zo dat 
wanneer een handeling één keer wordt voorgedaan, dat ze het idee meteen terug hebben.  

 Ideomotorische apraxie: het motorisch plan bestaat en de patiënt kan de handeling beschrijven, maar ze 
niet uitvoeren. Nabootsen is niet mogelijk 

o Deze mensen kunnen de opeenvolgende stappen wel uitspreken, maar ze kunnen de koppeling 
met de motoriek, het omzetten in bewegingen, niet maken. Ze kunnen vertellen wat er nodig is 
om een bepaalde handeling uit te voeren, maar ze kunnen het zelf niet uitvoeren. De koppeling 
tussen het idee en de motoriek is weg. Dit wil ook zeggen dat deze mensen de handeling niet 
kunnen nabootsen.  

 Kinetische apraxie: onhandige uitvoering, alsof ze voor het eerst wordt uitgevoerd. Kan voorkomen 
unilateraal, contralateraal aan de zijde van de lesie 

o Dit is een vorm van apraxie waar discussie over bestaat of het wel een echte vorm van apraxie is. 
We zien deze vorm vaak terugkeren wanneer mensen recupereren van een verlamming. Deze 
mensen zijn vooral zeer onhandig. Het idee bestaat nog, maar hun motoriek is zeer onhandig. 
Deze stoornis kan ook lateraal voorkomen.  

AGNOSIE  

 Onvermogen tot herkennen van  
o Objecten: object agnosie 
o Gezichten: prosopagnosie 
o Ruimtes: spatiële of topografische agnosie 
o Geluiden: auditieve agnosie 
o Kleuren: kleuragnosie 
o Situaties met meerdere elementen tegelijk: simultaanagnosie 
o … 
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VERANDERINGEN IN HET AFFECT (STEMMING) 

 Linker hemisfeer aantasting:  
o Frequenter voorkomen van depressiviteit 

 Rechter hemisfeer aantasting:  
o Frequenter voorkomen van anosognosie en verhoogd affect 

HET (PRE)FRONTAAL SYNDROOM  

Eén van de best bekende syndromen in de neurologie en de neuropsychologie en gedragswetenschappen is het 
frontaal syndroom. Een frontaal syndroom is een aantasting van de frontale kwab die vooraan in het hoofd ligt. 
Deze syndromen hebben enkele zeer karakteristieke kenmerken. Het is een combinatie van stoornissen in de 
persoonlijkheid en stoornissen in de cognitie. De frontale kwab is enorm belangrijk in het inpassen van onze 
gedragingen in de context. We bevinden ons in een bepaalde context waarin we bepaalde gedragingen moeten 
stellen. Je moet initiatief of motivatie hebben om iets te doen. Dit is waar het frontaal syndroom zich situeert.  

 Stoornissen in de persoonlijkheid 
De persoonlijkheidsstoornissen van een frontaal syndroom kunnen bijzonder lastig zijn voor andere 
mensen om hier mee om te gaan. Ze zijn contextueel en relationeel bijzonder zeer lastig en kunnen in 
bepaalde omstandigheden zo verwoestend zijn dat ze aanleiding geven tot permanente institutionalisatie 
of chronische psychiatrie. Het is dus belangrijk om dit onder controle te krijgen of te bewaken.  

o Apathie 
 Deze mensen hebben geen aandrift meer en niets kan hen iets schelen. Ze zijn niet 

geïnteresseerd in wat er rond hen gebeurt. Dit gebeurt echter niet bewust.  
o Impulscontroleproblemen 

 Dit is het omgekeerde van apathie. Deze mensen kunnen de impulsen van de kleinste 
prikkels om te reageren niet onderdrukken.  

o Dwangmatig gedrag en stereotypieën 
 Dit zijn herhaalde gedragingen. Deze mensen doen en zeggen altijd hetzelfde. Deze 

stoornissen zien we vaak bij mensen met een trauma.  
o Onaangepast gedrag 

 Bv. in extreme gevallen zijn er mensen die zich zullen ontlasten in het publiek. Ze voelen 
dit opkomen en denken hier niet over na. Dit is een onaangepaste impuls waardoor het 
gewoon gebeurt.  

o Prikkelbaarheid 
o Hyperoraal en hypersexueel gedrag 

 Hyperorale mensen hebben een constante nood aan eten. Dit zijn onaangepaste 
gedragingen. Er is een zekere aandrift, waardoor het bijna onmiddellijk in de praktijk 
wordt gebracht.  

 Cognitieve stoornissen 
o Executieve stoornissen 

 De frontale kwab is de kwab waarmee we problemen oplossen en executief plannen. We 
plannen verschillende stappen om op die manier tot een oplossing te komen.  

o Geheugenproblemen 
 Deze mensen hebben moeilijkheden met het ophalen van geheugeninhouden.  

o Taalstoornissen, vooral non-fluent 
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HET POSTERIEURE CORTICALE SYNDROOM 

 Visuele stoornissen 
o Corticale blindheid 
o Hemianopsie 
o Neglect 
o Visuele agnosie 
o Balint syndroom: oculaire ataxie, oculaire apraxie en simultaanagnosie 

 Apraxie 
 Alexie (leesproblemen) 
 Agrafie (schrijfstoornissen) 
 Gerstmann syndroom: vingeragnosie, li-re stoornissen, acalculie, agrafie 

o Het Gerstmann syndroom is een heel eigenaardige stoornis waarbij discussie is of deze 
frequenter links of rechts voorkomt. Het is een syndroom waarbij verschillende stoornissen 
samengaan. Er is een stoornis in de herkenning van links en rechts (li-re stoornissen), de vingers 
kunnen moeilijk van elkaar onderscheiden worden (vingeragnosie), rekenstoornissen (acalculie) 
en schrijfstoornissen (agrafie). Dit syndroom komt niet heel vaak voor maar is zeer karakteristiek.  

 Vooral fluente taalstoornissen 

HET CEREBELLAIRE SYNDROOM (KLEINE HERSENEN) 

 Evenwichtsproblemen 
 Stoornissen in de coördinatie van de bewegingen: ataxie 

Dit gaat voornamelijk over de grootte van onze bewegingen en wanneer ze stoppen.  
o Dronkemansgang 

 Wanneer we een beweging maken tijdens het stappen, dan weten we dat onze stappen 
ongeveer even groot moeten zijn. Maar wanneer een persoon een cerebellaire stoornis 
heeft, dan stoppen de bewegingen niet, waardoor de voet bv. te ver schiet. Ataxie 
betekent dus niets anders dan dat er een grote variabiliteit in de grootte en de duur van 
de bewegingen.  

o Atactische dysartrie 
 Deze personen zullen zeer zingend of gescandeerd spreken. Sommige klanken zijn heel 

erg hoog en luid, terwijl andere klanken zeer stil zullen zijn. Er is onvoldoende controle 
over de duur en de sterkte van de contracties.  

o Dysmetrie en intentionele tremor 
 Typisch is ook dat deze mensen naast voorwerpen zullen grijpen, omdat de beweging 

niet op tijd kan stoppen. Er wordt dus een verkeerde inschatting van de afstand gemaakt 
(dysmetrie). Je kan hierbij ook een vorm van beven hebben op weg naar het voorwerp 
(intentionele tremor).  
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HERSENSTAMSYNDROMEN 

 Stoornissen van de craniale zenuwen 
Craniale zenuwen zijn deel van het perifeer zenuwstelsel en staan in voor de connectie met ons hoofd en 
ons gelaat. Wanneer zich hier stoornissen voordoen zullen er zich dus vooral problemen voordoen in de 
regio’s rond het hoofd en de nek. De kernen van deze craniale zenuwen zitten in de hersenstam, dus 
wanneer daar een letsel ontstaan is er een kans dat dit effect zal hebben op deze zenuwen.  

o Dubbelzicht, duizeligheid, slikproblemen, aangezichtsverlamming, gevoelsproblemen in het gelaat 
 Stoornissen van het bewustzijn 

De hersenstam bevat enkele structuren die zeer belangrijk zijn voor ons bewustzijn. Wanneer er zich een 
groot hersenstamletsel voortdoet, kunnen er problemen ontstaan met het bewustzijn.  

o Coma, sufheid, verminderde alertheid 
 Stoornissen van de verbindingen met het ruggenmerg en het cerebellum 

De hersenstam is een doorgaanscentrum. Alle banen die vanuit het ruggenmerg naar de hersenen lopen 
en omgekeerd, moeten door de hersenstam passeren. Wanneer we hier een letsel hebben kunnen er 
allerlei stoornissen ontstaan in de verbinding in het centraal zenuwstelsel.  

o Ataxie, verlammingen, gevoelsstoornissen 

De hersenstam is niet groot en bestaat uit drie delen. Dit wil zeggen dat wanneer we een letsel hebben in de 
hersenstam, dat dit kan leiden tot ernstige en grote problemen. Hersenstamletsels kunnen een combinatie geven 
van al deze verschillende symptomen, waardoor het dramatische gevolgen kan hebben.  

PERIFERE SYNDROMEN  

 Motorische neuropathie: parese en atrofie van de spieren 
o De vezels die vanuit de hersenen en het ruggenmerg naar de spieren lopen zijn aangetast. 

Hierdoor ontstaat een verlamming, aangezien de spieren niet meer bereikt worden door de 
vezels. De kracht neemt hierdoor af (parese). Dit kan in extreme gevallen zelfs leiden tot een 
volledige verlamming (paralyse). Typisch is ook dat de spieren afnemen in volume (atrofie).  

o Bv. ALS: het is een ziekte waarbij een deel van het motorisch zenuwstelsel, dus de vezels die naar 
de spieren lopen, aangetast is. Typisch ontstaat hier een atrofie van de spieren.  

 Sensiebele neuropathie: verminderde gevoeligheid, pijn 
o Dit betekent dat de vezels die de gevoeligheid van de ledenmaten en de romp naar het centraal 

zenuwstelsel moeten brengen, zijn aangetast. Dan krijg je een stoornis waarbij je minder zal 
voelen. Maar het kan ook omgekeerd zijn, nl. dat er pijn ontstaat. In het zenuwstelsel liggen pijn 
en ongevoeligheid namelijk relatief dicht bij elkaar. Aangetaste vezels kunnen dus aanleiding 
geven tot een verminderde gevoeligheid, maar ook tot abnormale gevoeligheid en pijn.  

o Bv. Bij een chronisch gebruik van alcohol geven mensen aan dat er precies kussentjes onder hun 
voeten zitten, waardoor ze de grond minder goed voelen en niet meer stabiel staan. Soms zal dit 
gepaard gaan met tintelingen en zelfs pijn.  

 Autonome neuropathie: stoornissen van de huiddoorbloeding, van de interne organen, de bloeddruk 
o Dit is een neuropathie waarbij zenuwvezels van het autonoom zenuwstelsel zijn aangetast. Deze 

hebben bv. te maken met de regeling van de bloedvaten. Door de verandering in de zenuwen, 
zullen de bloedvaten samentrekken, waardoor er stoornissen in de huiddoorbloeding ontstaan. Er 
kunnen zich ook problemen met de bloeddrukregeling of de blaascontrole voordoen.  

o Bv. Het plots zakken van de bloeddruk wanneer iemand recht staat.  
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DEEL 2 

OORZAKEN EN ZIEKTEN  

1. Het cerebrovasculair accident 
2. Traumata van het zenuwstelsel 
3. Ontstekingsziekten 
4. Infecties van het zenuwstelsel 
5. Tumoren van het zenuwstelsel 
6. Neurodegeneratieve ziekten 
7. Aanvallen van bewustzijnsverlies 

1. HET CEREBROVASCULAIR ACCIDENT  

In de omgangstaal zijn er verschillende andere namen waaronder CVA bekend staat, bv. een beroerte of een 
trombose. Een trombose is geen volledig correcte benaming, aangezien dit slechts een deel is van de beroertes. Het 
heeft te maken met de indeling van de beroertes. Een trombose betekent letterlijk een verstopping van een 
bloedvat, wat overeenkomt met een specifiek type van beroerte, nl. de ischemische beroerte.  

 Ischemisch CVA: stoornis van de doorbloeding door een onderbreking van de bloedtoevoer (80%) 
o Ischemisch betekent een zuurstoftekort. Je kan dus een beroerte doen door een zuurstoftekort in 

een bepaald deel van de hersenen. Dit komt door een verstopping van een bloedvat. Wanneer we 
kijken naar eender welk orgaan, bestaan er verschillende soorten bloedvaten. In eerste instantie 
zijn er de aanvoerende bloedvaten of slagaders. Deze brengen het bloed naar de organen 
(arteriële bloedvoorziening). Wanneer een klonter in een slagader zit, wordt deze verstopt en zal 
een deel van de hersenen zonder zuurstof komen te zitten. We hebben het hier in de eerste 
plaats over problemen met de doorbloeding door een verstopping van de bloedtoevoer.  

o Er zijn ook andere soorten beroertes, waarbij een bloedvat verstopt geraakt dat instaat voor de 
bloedafvoer (ader). Aders voeren bloed af uit het orgaan, de hersenen. Wanneer deze bloedvaten 
verstopt geraken, kan het bloed niet meer wegstromen en ontstaat een stuwing van bloed. Dit 
kan aanleiding geven tot een beroerte, maar komt veel minder frequent voor.  

 Hemorrhagisch (bloederig) CVA: bloeding in de hersenen waardoor massatoename en onderbreking van 
vezels (mechanisch en functioneel) (20%)  

o Dit is een hersenbloeding. Het is een bloeding in de hersenen, wat een dramatisch gebeuren is. In 
de hersenen zal een bloedvat barsten, waardoor een massa bloed in de hersenen stroomt. De 
hersenen worden uit elkaar geduwd door deze massa, waardoor je uitval en symptomen krijgt.  

 Transient ischaemic attack (TIA): voorbijgaande neurologische uitval door een doorbloedingsprobleem, 
symptomen verdwijnen < 24 uur 

o Het is zeer belangrijk om hier op te letten. We spreken opnieuw van een zuurstoftekort, maar 
deze keer heel transient. Een transient doorbloedingsprobleem zorgt voor uitval en symptomen 
gedurende een korte tijd (< 24 uur). Dit gaat meestal over minuten tot een uur. In deze periode 
vertoont de persoon symptomen die heel sterk lijken op die van een beroerte, maar deze 
symptomen gaan voorbij. Deze TIA wijst steeds op een zeer groot risico op een beroerte. Het zijn 
dan ook mensen die grondig onderzocht moeten worden om te achterhalen vanwaar de 
symptomen komen. Zij riskeren om naar een definitieve uitval te evolueren (CVA).  
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Beroertes zijn heel frequent en doen zich voor op alle 
leeftijden. Het is natuurlijk logisch dat deze frequenter 
worden naarmate we ouder worden, aangezien we dan 
meer slijtage op en vernauwingen in de bloedvaten 
hebben. We kunnen dus besluiten dat CVA een heel 
belangrijke bron is van overlijdens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ischemisch CVA: In deze vorm van CVA bestaan er twee soorten mechanismen. Op de linker afbeelding zien we een 
slagader die zich zal vertakken. Op de wand van de slagader ontwikkelt zich een aangroei van een cholesterol-
plakke. Dit is een aanwas waardoor het bloedvat nauwer en nauwer wordt. Op een bepaald moment kan het bloed 
nog onvoldoende doorstromen, waardoor en zuurstoftekort ontstaat in het weefsel dat bloed moet krijgen. Dit is 
atherosclerose of aderverkalking. Een plakke of bloedprop zal vaak ontstaan op een plaats waar splitsingen zijn, 
omdat het bloed op die plaats vaker zal wervelen. Het geeft druk en schade op de wand van het bloedvat en op die 
plaats zal een plak optreden. Deze schade zal veel groter zijn wanneer de druk hoger is. Van daar dat een hoge 
bloeddruk de kans verhoogt op aderverkalking. Een tweede mechanisme zien we op de rechter afbeelding en dit 
noemen we een embool. Dit is een prop die meegevoerd wordt met het bloed. Het is een prop die elders ontstaat 
en mee gaat met de bloedstroom. Wanneer de bloedvaten kleiner worden door de vertakkingen, zal het embool 
vast komen te zitten, waardoor er geen bloed meer door kan. Het embool kan van verschillende plaatsen komen, 
bv. van de cholesterolplakke die een deeltje loslaat. Dit deeltje stroomt mee en komt ergens vast te zitten. Een 
embool kan in het hart ontstaan wanneer het hart abnormaal klopt. Bij bepaalde types ritmestoornissen kunnen 
klonters gevormd worden in het hart zelf. We spreken dan van een cardiaal of hartembool.  

Hemorhagisch CVA: Bij een bloeding gaat het meestal over een gescheurde slagader. In een slagader zit bloed dat 
onder hoge druk zit aangezien het rechtstreeks van het hart komt. Het hart pompt het bloed in de aorta en van 
daar loopt het via de slagaders in de richting van o.a. de hersenen. Wanneer er een scheur ontstaat in de slagader 
ontsnapt er bloed en treedt het in de weefsels. De bloeding kan ontstaan in de hersenen of in de hersenvliezen. Dit 
zijn twee verschillende lokalisaties.  

Lokale thrombose - atherosclerose Embool 

 Uit het bloedvat 
 Uit het hart 

Bloeding 

 In de hersenen 
 In de hersenvliezen 
  

Ischemisch  

 

Hemorhagisch 
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A. ISCHEMISCHE CVA  

OORZAKEN 

 Lokale thrombose van een arterie 
 Artery to artery embolie (bloedvaten) 
 Cardiaal embool (hart) 

RISICOFACTOREN 

 Hypertensie 
o Een hoge bloeddruk is een risicofactor. Wanneer iemand met een hoge bloeddruk zit, moeten we 

dus proberen deze bloeddruk naar beneden te halen, aangezien het schade geeft aan de wand 
van de bloedvaten en het verhoogt de kans op een trombose.  

 Hypercholesterolemie 
o Wanneer er te veel cholesterol in het lichaam is, zal dit gemakkelijk aanslaan op de bloedvaat-

wanden, waardoor er plakkes ontstaan. We proberen dus ook de concentratie van cholesterol 
naar beneden te krijgen. Daarom is het ook belangrijk dat oudere mensen hierop letten.  

 Roken 
o Roken geeft een veralgemeend vaatrisico. Mensen die roken hebben een significant verhoogde 

kans op hartinfarcten, maar ook op CVA of beroertes.  
 Diabetes (suikerziekte) 

o Vooral slecht geregelde suikerziekte geeft een vergrote kans op het ontwikkelen van bloedvat-
afwijkingen. Ook deze mensen moeten goed opletten en gemonitord worden op het optreden 
van schade aan bloedvaten.  

 Migraine, pilgebruik 
o Vooral bij jonge vrouwen is dit een oorzaak of een geassocieerde risicofactor. Mensen met 

migraine hebben een verhoogde kans op CVA en vooral wanneer zij dit combineren met het 
gebruik van een hoog gedoseerde anticonceptiepil. Wanneer deze vrouwen dan ook nog eens 
roken, ontstaat er een majeur risicopatroon.  

 Hartritmestoornissen (voorkamerfibrillatie) 
o De voorkamerfibrillatie is een zeer specifieke vorm van hartritmestoornissen. Het is een typische 

oorzaak van klontervorming in het hart. De voorkamer is een deel van het hart en moet normaal 
in één keer samen trekken zodat al het bloed in één keer uit het hart gepompt wordt. Bij een 
voorkamerfibrillatie gebeurt dit niet en krijg je een wormvormige samentrekking over het 
oppervlak. Het zijn geen gecoördineerde contracties van de gehele voorkamer. De voorkamer 
loopt passief leeg en pompt niet echt meer, waardoor het bloed zal blijven staan. Bloed dat blijft 
staan vormt klonters. Dit is de reden waarom een voorkamerfibrillatie een belangrijke oorzaak 
kan zijn van klontervorming die dan mee kan stromen naar de hersenen of het ruggenmerg. 
Uiteindelijk is dit een inefficiënte contractie van de aparte spiervezels.  

 

 

 



66 
 

GEVOLGEN  

Door zo’n doorbloedingsprobleem of lokale verstopping, zal de bloedvoorziening onderbroken worden. Er is een 
deel van de hersenen dat geen bloed meer krijgt, maar dit is niet voor alle weefsels even erg. Er is altijd één deel 
dat bloed te kort heeft, waardoor dit deel het meest afziet. Dat deel zijn het meest kwetsbaar.  

ACUUT 

 Afsterven van neuronen in de kern (core) van het infarct 
o Neuronen zullen zeer snel afsterven wanneer ze zuurstoftekort hebben en voor een deel van de 

niet-doorbloede gebieden is dit zeer snel het geval. Dat deel wordt de kern van het infarct 
genoemd. Het deel zal afsterven omdat het te weinig bloed krijgt, waardoor de neuronen 
onherroepelijk verloren zijn.  

 Zone rond de kern die zuurstoftekort heeft, maar compenseert door verhoogde extractie van zuurstof 
en door aantrekken van bloed uit de omgevende zones en bloedvaten (collateralen) 

o Deze zone (penumbra) is nog te redden als de circulatie wordt hersteld 
o Rond het gebied dat verloren is zit een zone waar de cellen niet dood zijn, maar waar even buiten 

spel staan. Ze zetten hun activiteit stop, waardoor ze niet meer werken, maar ze doen er alles aan 
om te overleven. Ze proberen te compenseren door meer zuurstof te halen uit het beetje bloed 
dat overblijft. Daarnaast zullen ze ook bloed proberen aantrekken door andere bloedvaten in 
omliggende gebieden. Dit zijn collateralen. Deze twee compensaties samen zorgt ervoor dat de 
cellen proberen overleven. De cellen zijn dus niet onherroepelijk verloren, dus als we er in slagen 
om de circulatie te herstellen, valt het gebied nog te redden. Dit is de reden waarom mensen die 
een beroerte doen, bijzonder snel in het ziekenhuis moeten geraken. Enkel zo kan een deel van 
de hersenen gered worden. Deze zone noemen we de penumbra. Het is de zone naast de zone 
die meestal onherroepelijk verloren is. De inspanningen zijn vooral gericht op het herstellen van 
de circulatie en de bloedtoevoer. Op een bepaald moment hebben de cellen geen energie meer, 
waardoor ze toch zullen afsterven. In de acute fase is er een massaal deel van de hersenen dat 
niet meer werkt, maar dat wil daarom niet per se zeggen dat deze cellen allemaal dood zijn. Het 
kan zijn dat er nog een deel weefsel te redden valt, ondanks het even niet meer werkt. 

o Als het te lang duurt, is de zone toch verloren en blijven we achter met een groot letsel. Het is 
een gebied in de hersenen waar we een groot deel van de cellen verloren zijn, waardoor het 
gebied niet meer werkt. Dit is niet meer te herstellen.  

SUBACUUT  

 Hersenoedeem: zwelling met verhogen van de intracraniële druk 
o Het gebied waar het zuurstoftekort zich heeft voorgedaan en dat aan het afsterven is zal 

opzwellen. Als het een groot letsel is, kan de zwelling dramatisch zijn. Een zwelling van de 
hersenen betekent dat er massa bijkomt in ons hoofd, maar ons hoofd in een gesloten doos 
waardoor er niets uit kan. De zwelling zorgt er dus voor dat de druk in de schedel en in onze 
hersenen zal toenemen. Dit kan dramatische gevolgen hebben. We moeten er dus soms alles aan 
doen om de intracraniële druk naar beneden te halen. Voor sommige mensen betekent dit dat 
een deel van de schedel weg genomen wordt om op die manier de druk te verminderen. Zolang 
de schedel dicht is, zal de druk stijgen, waardoor de persoon in kwestie kan overlijden.  

 De subacute fase is de fase binnen de eerste 48 uur 
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CHRONISCH  

 Blijvende letsels met infarct  
 Plastische veranderingen met al dan niet herstel (partieel/volledig) 

o Wanneer mensen revalideren kunnen ze proberen nieuwe verbindingen te maken om opnieuw te 
leren bepaalde functies te hernemen. Dit kan leiden tot (partieel) herstel.  

 

Acute ischemie Hersenoedeem met verhoogde druk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een schematische weergave van waar de 
infarctkern zich bevindt. Rond deze kern zit de 
penumbra waarin het bloed verminderd is, maar waar 
de cellen niet dood zijn. De kern die in het rood is 
aangegeven heeft te weinig bloed (< 10%). De 
penumbra (de zone er rond) heeft een hogere 
doorbloeding, waardoor de weefsels een grotere kans 
hebben om te overleven.  

 

 
 
Op deze afbeelding zijn de hersenen te zien van een 
persoon die de tweede dag na een CVA een enorme 
zwelling doet (zie zwarte vlek). Deze zwelling zorgt 
ervoor dat de hersenen opschuiven en de druk 
toeneemt. De middenlijn zou normaal recht moeten 
zijn, maar deze is volledig verschoven. Het toenemen 
van de druk is zeer gevaarlijk.  
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SYMPTOMEN  

 

De symptomen van een CVA herkennen is heel belangrijk. De 
campagne die hiervoor gebruikt wordt is de FAST-protocol. Dit zijn de 
belangrijkste symptomen en alles wat we moeten onthouden over 
een ischemisch CVA.  

 

ACUUT 

 Meestal acute neurologische uitval 
o Het zijn mensen die meestal van het ene moment op het andere de symptomen vertonen. Soms 

worden mensen er bijvoorbeeld mee wakker. Dit is een probleem omdat het dan niet duidelijk is 
wanneer de symptomen opgetreden zijn.  

 Lokalisatorische letsels (zie Hst 3 deel 1) 
 Kan in begin op-en afgaan (cf. TIA) 

o Een TIA is bijvoorbeeld iets dat ongeveer een half uur duurt waarna er ongeveer een pauze van 
een uur tussen zit vooraleer een tweede TIA optreedt. Dit is een groot gevaar, aangezien het om 
een persoon gaat met een kritische vernauwing waar af en toe bloed passeert.  

 Soms hoofdpijn in acute stadia 
o Ischemische CVA gaat niet altijd gepaard met hoofdpijn. Het is dus niet omdat mensen geen 

hoofdpijn hebben, dat ze geen CVA kunnen hebben. Het is geen noodzakelijk symptoom.  
 Bewustzijnsstoornissen bij grote letsels of hersenstamletsels 

o Bewustzijnsverlies komt enkel voor bij zeer grote letsels waarbij een groot deel van de hersenen 
niet meer doorbloedt wordt of wanneer het letsel zich lokaliseert in de hersenstam. In 
hersenstam liggen primaire bewustzijnscentra dus als deze uitvallen, kan een persoon 
bewusteloos vallen.  

SUBACUUT 

 Bewustzijnsstoornissen door verhoogde druk (suf worden) 
 Slik-en voedingsproblemen 

o Door het feit dat ze minder goed bewust zijn, verslikken mensen zich vaker. Dit is een heel groot 
risico want verslikken betekent dat er voedsel in de luchtwegen en eventueel in de longen terecht 
komt. Op die manier kunnen we longontstekingen ontwikkelen. Deze longontstekingen zijn een 
grote oorzaak van overlijden bij mensen met een CVA. Bij de behandeling of revalidatie van deze 
mensen is slikken één van de prioriteiten.  

 Infecties (blaas- en longinfecties) 

CHRONISCH  

 In chronische stadia: afhankelijk van ernst en lokalisatie 
 Herstel afhankelijk van individuele variabelen, herstelmechanismen en revalidatie 

o Het blijft sowieso van enorm groot belang om zo veel mogelijk hersenweefsel te sparen of te 
redden. Als het dan toch verloren is, is het belangrijk om beroep te doen op de plastische 
mechanismen van de hersenen tijdens de revalidatie.  
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BEHANDELING 

 Onmiddellijke hospitalisatie 
 Zelfs indien voorbij (TIA!) noodzaak tot snel onderzoek van risicofactoren 

o De kans op het doen van een beroerte is het grootst in de dagen na het doormaken van een 
voorbijgaande uitval (TIA). Het is dus heel belangrijk om deze symptomen serieus te nemen en 
deze te onderzoeken.  

 Zo mogelijk herstel van de circulatie door verwijderen van de vernauwing – moet zeer snel gebeuren 
o Thrombolyse: oplossen van de klonter (medicatie) 
o Thrombectomie: mechanisch verwijderen van de klonter (katheterisatie) 

 Wanneer thrombolyse niet volstaat, zal de klonter verwijderd worden. Vroeger deed 
men dit aan de hand van een operatie waarbij het bloedvat opengemaakt werd om de 
klonter eruit te halen. Nu kan dat op een gemakkelijkere manier, nl. met een 
katheterisatie. Dit is een techniek waarbij een buisje in het bloedvat wordt aangebracht.  

 Secundaire preventie van nieuwe beroertes: afhankelijk van de oorzaak – middelen die bloedstolling 
remmen 

o Wanneer de acute fase voorbij is, gaan we op zoek naar de oorzaak van het zuurstoftekort. We 
gaan op zoek naar manieren om te voorkomen dat het nog eens zou gebeuren. Het is dus de 
preventie van een tweede event. We doen dit aan de hand van medicatie die de bloedstolling zal 
afremmen. Aspirine is het meest bekende medicijn. 

 Revalidatie 
o Kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, … kunnen een heel belangrijke rol spelen bij de 

revalidatie in de chronische fase van een CVA.  

THROMBOLYSE  

 

Er wordt een baxter of infuus ingebracht in een ader. De medicatie 
komt toe via de bloedsstroom en de klonter wordt opgelost 
zodanig dat het bloedvat opnieuw open komt.  

Dit is het eerste wat normaal gezien gebeurt wanneer iemand een 
ischemisch CVA doet. Normaal gezien gebeurt dit binnen de 4 uur. 

 

THROMBECTOMIE  

Dit is een techniek waarbij een katheter in het 
bloedvat gebracht wordt door een radioloog. Meestal 
gebeurt dit in de lies. Deze katheter wordt 
opgeschoven doorheen de bloedvaten naar boven. 
Deze gaat mee naar de bloedvaten in de hersenen 
waar het ingemanipuleerd wordt. Op het einde zit 
een netje dat gebruikt wordt om de klonter te vangen 
en er uit te trekken. Een thrombectomie zou binnen 
de 6 uur moeten gebeuren.  
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B. HEMORRHAGISCH CVA (HERSENBLOEDING) 

20% van alle beroertes is een hemorragisch CVA. Er ontstaat een opening in de wand van het bloedvat, waardoor 
er bloed zal uitstromen door de hoge druk. Dit bloed zal in of rond de hersen(vliezen) stromen.  

OORZAKEN  

 Hypertensie (hoge bloeddruk) 
o Wanneer iemand een hoge bloeddruk heeft, is er meer bloeddruk op de wand. Als hier een 

zwakke plaats aanwezig is, bestaat het risico dat het bloedvat springt. Een hoge bloeddruk hoeft 
niet noodzakelijk permanent te zijn, maar kunnen ook ontstaan op bepaalde momenten. Mensen 
krijgen bijvoorbeeld vaak een hersenbloeding wanneer ze op het toilet zitten. Door het persen 
gaat de bloeddruk naar omhoog, waardoor de wand van een bloedvat kapot kan springen. 
Bloedingen kunnen op die manier ook optreden tijdens seksuele activiteiten.  

 Trauma  
o Wanneer iemand een klop op het hoofd krijgt, waardoor een bloedvat beschadigd wordt, kan dit 

aanleiding geven tot een bloeding.  
 Aneurysma  

o Dit is een aangeboren zwakke plek in de wand van een bloedvat, waardoor een uitstulping 
ontstaat. Deze uitstulping heeft meestal een heel dunne wand, waardoor het (in combinatie met 
een hoge bloeddruk) gemakkelijk kan springen. Sommige mensen hebben meerdere aangeboren 
aneurysmas, wat een risico kan zijn voor hersenbloedingen.  

SYMPTOMEN  

 Neurologische uitvalsverschijnsel (acuut) 
 Bewustzijnsstoornissen door gestegen druk 
 Hoofdpijn 

LOKALISATIE VAN DE BLOEDING  

 Binnen in de hersenen (intraparenchymateus) 
 Tussen de hersenvliezen en de schedel: epidurale bloeding (trauma) 
 Tussen het harde hersenvlies en het spinnewebvlies: subdurale bloeding (trauma) 
 In het spinnewebvlies: subarachnoidale bloeding (hypertensie of aneurysma) 
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INTRAPERENCHYMATEUZE BLOEDING MET STIJGING VAN DE DRUK  

 

Dit is een voorbeeld van een hersenbloeding binnen in de hersenen. Je ziet een 
grote massa bloed en de noodzaak voor de hersenen om op te schuiven, aangezien 
er niet genoeg plaats is door het bloed dat niet weg kan omdat de schedel gesloten 
is. Er ontstaat dus een massale druk binnenin de schedel en daardoor ook een 
bewustzijnsindaling.  

 

SUPDURALE BLOEDING 

 

 

 

 

 

 

Deze bloedingen zijn minder gevaarlijk, maar komen wel frequenter voor. Het zijn traag groeiende bloedingen die 
vaak pas na een trauma en vaak per toeval worden ontdekt. De bloeding bevindt zich onder het harde hersenvlies, 
waardoor er veel meer plaats is aangezien deze niet aan elkaar vasthangen. De bloeding heeft een convexe vorm. 
Dit is, in tegenstelling tot een epidurale bloeding, een veneuze bloeding (aders). De druk is een stuk lager.  

EPIDURALE BLOEDING  

 

 

 

 

 

 

Epi betekent buiten of naast het harde hersenvlies. Dit harde hersenvlies is verkleefd met de schedel, waardoor het 
er erg stevig aan vasthangt. Maar als een barst ontstaat in het schedelbot, krijg je het risico dat een bloedvat of 
slagader zal barsten. Op dat moment ontstaat een bloeding tussen het harde hersenvlies en de schedel. Omdat het 
zo verkleefd is zal dit niet gemakkelijk gaan. Het wordt een uitstulping naar binnen in de hersenen, omdat het 
hersenvlies sterk vasthangt aan de schedel. Het is een hele gevaarlijke bloeding, omdat het maar langzaam groter 
wordt. Na een trauma, met een interval van een paar uur, kan zo’n bloeding dramatische gevolgen hebben.  

Subdurale  
bloeding 

Epidurale  
bloeding 
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SUBARACHNOÏDALE BLOEDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een bloeding in de slagaders in het spinnenwebvlies. Op deze afbeelding is duidelijk een aneurysma te zien. 
Het is een uitstulping bovenop het bloedvat met een hele dunne wand. Hierdoor kan deze gemakkelijk barsten. 
Wanneer dit gebeurt, stroomt het bloed rond de hersenen, in de hersengroeven. Het is een zeer gevaarlijke 
bloeding aangezien de bloeding zich zal aankondigen via een harde hoofdpijn of knap in het hoofd. De minuten 
erna zal de persoon in kwestie zich slechter beginnen voelen en uiteindelijk zijn/haar bewustzijn verliezen.  

BEHANDELING  

 Aanpak van verhoogde druk: soms neurochirurgisch ingrijpen 
o Evacuatie van de bloeding: aflaten van bloed 
o Ventrikeldrainage/drukmeting (zie verder) 

 De vochtholten in onze schedel zijn gemakkelijker ruimtes. Deze zijn gevuld met vocht en 
wanneer we een deel van dit vocht aflaten, zal de druk in de hersenen verminderen. 
Alles is gericht op het afnemen van de druk.  

 Aanpak van de bloeddruk 
o Wanneer iemand een hoge bloeddruk heeft zullen we deze moeten verlagen omdat ze anders het 

risico lopen om te blijven bloeden. We moeten hier echter wel mee oppassen, want we mogen de 
bloeddruk ook niet te laag laten komen, omdat er dan geen bloed meer in de schedel kan.  

 Zoeken en behandelen van eventuele aneurysmata 
o Het is belangrijk om aneurysma’s te sluiten, al dan niet chirurgisch.  

 Prognose eveneens individueel variabel 
o Meestal is het zo dat mensen die een bloeding doormaken acuut heel slecht kunnen zijn, maar 

hier toch merkwaardig goed uit kunnen komen na verloop van lange tijd. Wanneer de acute fases 
overwonnen worden, kunnen de bloedingen tegen alle verwachtingen in een redelijk goede 
uitkomst hebben. Dit verschilt van geval tot geval.  
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2. TRAUMATA VAN HET ZENUWSTELSEL  

 Schedeltrauma 
I. Schedelfracturen 

II. Traumatische bloedingen 
III. Contusie (”kneuzing”) 
IV. Commotio (“hersenschudding”) 

 Whiplash letsel 
 Ruggenmergtraumata 

I. Wervelfracturen 
II. Ruggenmergsyndromen 

 Perifere zenuwletsels 

A. SCHEDELTRAUMA: “TRAUMATIC BRAIN INJURY” (TBI)  

De term “traumatic brain injury” (TBI) is wijd verspreid is en die in alle literatuur terug te vinden is. Het is een 
verzamelnaam voor schedeltrauma’s die erg kunnen verschillen in gradatie (licht, matig, ernstig). Soms wordt er 
ook gesproken over “traumatisch hersenletsel”.  

 Externe fysische kracht 
 Open of gesloten hersenletsel 

o Een open hersenletsel betekent dat de schedel geopend is. Dit is een schedelbreuk.  
 Verlies van functionaliteit psychosociaal en/of socioprofessioneel 

o Dit kan tijdelijk zijn, zoals bv. bij een hersenschudding waarbij je een paar dagen uit circulatie 
bent. Maar het kan ook permanent zijn.  

 Aantasting kan zich voordoen in verschillende hersenfuncties: geheugen, concentratie, redeneren, 
probleemoplossing, taal, oriëntatie, motoriek, spraak, … 

OORZAKEN  

 

 

De oorzaken van traumatische hersenletsels zijn vrij logisch. De belangrijkste 
oorzaken zijn valpartijen. Daarnaast zijn er de verkeersongevallen en de 
mensen die door iets getroffen worden of ergens tegen lopen. Dan hebben we 
de hersenletsels die veroorzaakt worden door slagen en verwondingen.  
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ALGEMENE PRINCIPES  

 TBI is zelden het enige letsel (let op wervelzuil-ruggenmerg)  
o Wanneer een persoon een ernstig schedeltrauma heeft, moet er altijd gecheckt worden of er 

geen andere letsels aanwezig zijn, bv. wervelzuil letsels. Wanneer iemand een zware klap op het 
hoofd krijgt, kan dit ook gevolgen hebben voor de nek. Ons hoofd is een zwaar iets en staat op 
een kleine stam van de wervelzuil. Als ons hoofd een slag krijgt, zal dit vaak een invloed hebben 
op onze wervelzuil.  

 Schedel is een gesloten doos – gevaar bij stijging van de druk  
Wanneer iets van plaats verandert of iets begint te zwellen, dan zal er een gevaar ontstaan van een stijging 
van de druk. De druk kan er niet uit, omdat de schedel gesloten is.  

o Eén opening: foramen magnum  
 Er is één opening in de schedel die onderaan zit, nl. foramen magnum. Via deze opening 

loopt het ruggenmerg naar beneden. Dit wil zeggen dat wanneer de druk verhoogt, alles 
naar deze opening zal verschuiven. Dit is ook niet best.  

o Tussenschoten door harde hersenvlies: falx cerebri – tentorium cerebelli  
 Dit zijn indelingen binnenin de schedel waardoor het hersenweefsel hiertegen geduwd 

kan worden. Dit kan zorgen voor bijkomende proberen zorgen bij een stijging van druk.  
 Traumata kunnen lineair inwerken of rotatoir of combinatie  

Trauma’s zijn ook verschillend afhankelijk van de richting van het trauma.  
o Lineaire traumata: cortex meer aangetast dan subcortex  

 Dit is een rechtlijnig trauma, bv. wanneer je aan het lopen bent en je loopt met je hoofd 
tegen een laaghangende tak. De hersenen zullen vooruit ‘kwakken’, tegen de binnenkant 
van de schedel, waardoor de buitenkant van de hersenen of de schors aangetast zal 
worden.  

o Rotatoire traumata: vaker centrale of diepe letsels  
 Wanneer iemand bv. met de brommer tegen een obstakel botst, waardoor hij/zij over 

het stuur vliegt. Het is een zeer snelle rotatoire versnelling. Dit zal binnenin de hersenen 
aanleiding geven tot een rotatie. De hersenen zijn geen vaste materie, waardoor deze 
rotatie kan plaatsvinden, maar deze trauma’s zorgen voor letsels (scheuren/bloedingen) 
diep in de hersenen. De hersenen zullen roteren ten opzichte van de stam.  

BERSCHERMING VAN DE HERSENEN  

Functionele bescherming: De hersenen zijn in staat om deels voor hun eigen bloedtoevoer te zorgen. Dit is het 
zelfreguleren van de bloedtoevoer. Als de druk binnenin de schedel stijgt, moet de bloeddruk nog voldoende hoog 
zijn om het bloed naar binnen te krijgen. De hersenen kunnen dit zelf regelen: ze kunnen bloedvaten meer of 
minder open zetten, waardoor er toch nog bloed zal binnenstromen. Maar als deze druk te hoog wordt, valt dit 
systeem uit. Dus binnen bepaalde grenzen lukt dit, maar we moeten ervoor zorgen dat als de druk stijgt door een 
letsel, we voldoende bloeddrukregeling voorzien.  

Mechanische beschermingen

•Schedel (zeer sterk)
•Hersenvliezen 
•Cerebrospinaal vocht als buffer: bewegingen van 

de hersenen in de schedel worden opgevangen

Functionele beschermingen

•Autoregulatie van de bloedtoevoer: binnen 
bepaalde grenzen van de aanvoerdruk (bloeddruk 
- intracraniële druk) kunnen de hersenen 
autonoom bloedtoevoer regelen
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ERNST VAN TRAUMA CAPITIS  

 Glasgow coma scale 
Dit is een internationaal gebruikte schaal die de ernst van een trauma inschat aan de hand van paramaters 
van het bewustzijn. De allerbelangrijkste parameter bij het inschatten van de ernst van een trauma is het 
bewustzijn. Dit is een schaal op 15.  

o > 12: mild 
o < 8: ernstig 

 Antero- en retrograde amnesie 
Dit is een inschatting na het bewustzijnsverlies van de persoon, waardoor vaak een deel geheugenverlies 
optreedt. De tijd dat hij/zij bewusteloos was bestaat natuurlijk niet in het geheugen, maar er bestaat ook 
het fenomeen van de amnesie en dit kan anterograad en retrograad zijn.  

o Anterograad: na het trauma 
 Er wordt aan de persoon gevraagd welk moment de eerste herinnering is na het trauma. 

Vaak hebben deze personen pas herinneringen van in het ziekenhuis, wat betekent dat 
er een anterograde amnesie opgetreden is vanaf het ongeval tot op het moment van 
spoedopname. De herinneringen van het transport zijn weg.  

o Retrograad: voorafgaand aan trauma 
 Er wordt aan de persoon gevraagd wat het laatste moment is dat ze zich herinneren van 

voor het trauma. Dit kan variabel zijn van lengte. Er zijn bijvoorbeeld verhalen van 
mensen die een ernstig trauma hebben en die zich niet meer herinneren dat ze bv. 
kinderen hebben of getrouwd zijn. Hoe langer de periodes, hoe ernstiger het trauma. Dit 
is dus ook een goede maat om de ernst van een trauma te meten. Als het geheugen 
terugkomt, zijn het altijd eerst de oudste herinneringen die terug komen.  

 Aanwezigheid van schedelfracturen/bloedingen/secundaire letsels 

GLASGOW COMA SCALE (GCS)  

E van eyes: Wat doet iemand met zijn ogen? Doet 
hij/zij ze spontaan open? Doet hij/zij ze open wanneer 
er tegen hem/haar gesproken wordt? Doet hij/zij ze 
ogen wanneer een pijnprikkel toegevoegd wordt? Of 
blijft hij/zij gewoon met de ogen dicht liggen?  

M van motoriek: Bewogen de armen spontaan of lagen 
ze stil? Stonden ze in een abnormale stand? Wat deden 
de armen? Plooien? Strekken? Word ik weggeduwd 
wanneer een pijnprikkel wordt toegevoegd?  

V van verbaal: Spreekt de persoon? Maakt hij/zij 
geluiden? Wordt er geantwoord op vragen? Is hij/zij 
verward? Maakt hij/zij enkelvoudige woorden?  
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I.  SCHEDELFRACTUREN  

 Lineaire schedelfracturen (lijnbreuken)  
 Indeukingsfracturen of open fracturen  

o Schade aan cortex of bloedvaten (hematoom) 
o Infectierisico 

 Schedelbasisfracturen (onder aan de hersenen) 
o Schade aan craniale zenuwen/bloedvaten 
o Bloed in sinussen/middenoor/uitwendig oor 
o Lek in dura met liquorlek in neus of oor en risico op meningitis 

LINEAIRE SCHEDELFRACTUREN 

 

Als een lineaire breuk vergezeld wordt door 
een gescheurd bloedvat, kan een bloeding 
ontstaan. Voor de rest kan je hier weinig 
aan doen, aangezien we het hoofd niet in 
een gips kunnen steken.  

 

INDEUKINGSFRACTUREN OF OPEN FRACTUREN  

 

 

Dit is heel gevaarlijk aangezien een bloedvat beschadigd kan 
geraken waardoor een bloeding of kneuzing kan ontstaan. Er 
is een opening die aanleiding kan geven tot een infectie. De 
kiemen kunnen van buiten naar binnen door de opening. De 
opening moet zo snel mogelijk gereconstrueerd worden.  
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SCHEDELBASISFRACTUREN  

 
Dit is een schedelbasisfractuur waarbij een fractuur ontstaat doorheen het rotsbeen. Dit is waar de gehoorgang zich 
bevindt. Op dat moment kan er bloed door de barst in het uitwendige oor lopen. Wanneer bloed uit het oor loopt, is 
het vaak het tegen van een schedelbasisfractuur. Dit is een ernstig letsel. De openingen die in de schedel liggen zijn 
de plaatsen waar bloedvaten en zenuwen doorlopen, waardoor deze dus ook geraakt kunnen worden bij dit fractuur.  

II . TRAUMATISCHE BLOEDINGEN  

 

 

 Epiduraal hematoom (arterieel-hoge druk) 
 Subduraal hematoom (veneus-lage druk) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Intracerebraal (intraparenchymateus) hematoom 
 Subarachnoidaal hematoom 
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I I I. CONTUSIE (“KNEUZING”) – CONTUSIO CEREBRI  

Een kneuzing is heel anders dan een bloeding. Hier komen veel frequenter lineaire of rotatoire trauma’s voor die 
aanleiding zullen geven tot een letsel in de hersenen. Dit letsel zal een kneuzing zijn, wat betekent dat er een soort 
lokale zwelling zal optreden. Er kan ook een beetje bloed bij zijn.  

 Lineaire traumata en coup-contrecoup letsels 
Bij een slag op het hoofd zullen de hersenen, die in de schedel liggen, door hun traagheid tegen de 
binnenkant van de schedel worden geduwd met een grote kracht. Dit kan dus aanleiding geven tot een 
kneuzing vooraan in de hersenen. Door het terugslaan kan er een letsel ontstaan achteraan in de 
hersenen. Dit noemen we een coup-contrecoup letsel.  

o Anterieur frontaal 
o Anterieur temporaal 
o Posterieur 

 Rotatoire traumata en diepe letsels 
Dit zijn scheuren en bloedingen diep in de hersenen.  

 

IV. COMMOTIO CEREBRI (“HERSENSCHUDDING”)  

 Tractie op axonen met tijdelijke verstoring in de functie 
o Er is een lichte versnelling in de hersenen, waardoor er tractie op vezels ontstaat. De vezels of 

axonen worden gerekt door de verschuiving van het hersenweefsel, waardoor ze even uitvallen. 
Ze hebben tijd nodig om terug in positie te komen en in werking te treden.  

 Kan soms gepaard gaan met micro-bloedingen 
o Dit wil zeggen dat er kleine bloedvaten toch net te veel uitgerekt zijn en daardoor wat bloed 

hebben verloren. Deze zijn een klein beetje gescheurd.  
 Acute symptomen: bewustzijnsverlies, geheugenstoornis, misselijkheid en braken, overgevoeligheid 

voor licht en geluid 
 Meestal voorbijgaand 
 Soms chronische (langdurige) symptomen: geheugen-en concentratiestoornissen, duizeligheid, 

vermoeidheid, prikkelbaarheid en overgevoeligheid, oorsuizen, … 
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Er zijn bijzonder veel traumatische hersenletsels per jaar, waarvan de 
grote meerderheid in het ziekenhuis terecht komt. Er zijn helaas ook 
mensen die te maken krijgen met langdurige of chronische symptomen.  
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PROGNOSE VAN TBI  

1. Ernstig  
 Overlijden (meestal gevolg van intracraniële drukveranderingen) 
 Persisterende vegetatieve status (PVS)  
 Minimally Responsive state (MRS) 
 Motorische/neuropsychologische/linguistische schade (lokalisatorische letsels) 
 Herstel 

2. Mild: normaal gezien goed, maar vaak moeilijk definieerbare/ chronische/ langdurige hinder 

COMA  

Wanneer iemand een ernstig hersenletsel heeft en het bewustzijn heeft verloren, kan het zijn dat deze persoon een 
tijd lang verkeerd in een toestand die wij coma noemen. Coma betekent een toestand van afwezig bewustzijn. Er is 
geen enkele gerichte of spontane activiteit te herkennen. Er is geen interactie met de omgeving.  

 Geen openen van ogen noch spontaan noch op stimulatie  
 Geen opdrachten uitvoeren  
 Geen herkenbare taal- of spraakuitingen;  
 Geen intentionele bewegingen (enkel reflexmatige, zoals terugtrekken op pijn, onwillekeurig lachen)  
 Geen volgbewegingen van de ogen  
 Niet geïnduceerd door medicatie 

(PERSISTERENDE) VEGATIEVE STATUS (PVS)  

Dit is een toestand die dikwijls tussenin wordt gezien, maar die soms ook permanent kan zijn (persistent). Dit is wat 
sommigen het ‘plantaardige’ bestaan noemen: ze leven als een plant.  

 Geen bewustzijn van zichzelf of van omgeving en geen mogelijkheid tot interactie met anderen  
 Geen volgehouden, reproduceerbare, doelgerichte of voluntaire gedragsmatige respons op visuele, 

auditieve, tactiele of pijnlijke stimuli  
o Ze zullen geen gedragsmatige responsen geven, maar ze zullen wel kleine bewegingen maken, 

waardoor we de indruk kunnen krijgen dat ze ons wel volgen. Ze kunnen bijvoorbeeld met de 
ogen bewegen, maar er is geen enkele vorm van gericht contact.  

 Geen taalbegrip of taalexpressie  
 Intermittent waken door aanwezigheid van slaap-waakritme  
 Voldoende bewaard zijn van hypothalamische en hersenstam autonome functies om te overleven met 

medische en verpleegkundige zorg  
 Urinaire en fecale incontinentie  
 Variabele aanwezigheid van craniale zenuwreflexen (oculocephaal-, cornea-, vestibulo-oculair-, 

braakreflex) en spinale reflexen  
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MINIMAAL RESPONSIEVE STATUS (MRS)  

Minstens 1 van volgende  

 Eenvoudige opdrachten uitvoeren  
 Ja/nee respons (via gebaren of verbaal), zonder rekening te houden met accuraatheid van de respons  
 Verstaanbare verbalisaties  
 Doelgericht gedrag: gedrag dat voorkomt in betekenisvol verband met de uitlokkende 

omgevingsstimulus en niet toeschrijfbaar is aan reflexmatige reacties, bijvoorbeeld:  
o Adequaat lachen of huilen  
o Vocalisaties of gebaren als onmiddellijke reactie op de inhoud van vragen  
o Gericht reiken naar voorwerpen (duidelijk verband tussen plaats van het voorwerp en de richting 

waarin gereikt wordt)  
o Aanraken of vasthouden van voorwerpen waaruit blijkt dat er een aanpassing is aan de grootte 

en vorm van dit voorwerp  
o Oogvolgbewegingen of langdurige fixatie als directe reactie op (bewegende) visuele stimuli  

Het is belangrijk om de verschillende vormen van status van elkaar te onderscheiden. Mensen met een minimaal 
responsieve status hebben bijvoorbeeld al een bepaalde vorm van bewustzijn die stilaan aan het recupereren is. Dit 
betekent dat deze mensen op weg zijn naar het ontwaken. Wanneer iemand progressief vanuit een coma naar een 
vegatieve status en zo naar een responsieve status komt, is er een winst in bewustzijn.  

BEHANDELING VAN ERNSTIG TBI:  MANAGEMENT VAN VERHOOGDE INTRACRANIËLE DRUK  

Wanneer iemand binnen komt met een ernstig schedeltrauma krijgen we te maken met het probleem van de 
verhoogde intracraniële druk. Het trauma is een stoornis waarbij deze druk acuut centraal staat.  

 Verplaatsing van hersenweefsel en inklemming onder de harde hersenvliezen (herniatie) 
o De verplaatsing is naar beneden gericht (6). Het kan ook zijn dat er een klemming tussen de harde 

tussenschotten van het hersenvlies plaatsvindt. De tussenschotten bevinden zich op de 
middenlijn (3) en zitten lateraal van nummer 5. Dit wil zeggen dat het hersenweefsel daar onder 
kan verschuiven en gekneld kan geraken tussen de harde tussenschotten. Dit is één van de 
gevolgen die je kan hebben ten gevolge van de druk op een bepaalde plaats.  

 Verhoging van de druk kan leiden tot verminderde doorbloeding als de druk hoger wordt dan de 
bloeddruk; dan ontstaat bijkomend zuurstoftekort (ischemie) 

o Als de druk in de schedel groter wordt dan de bloeddruk, stroom er geen 
bloed meer in de schedel. Hierdoor krijg je een bijkomend zuurstoftekort.  

 Ventrikels verkleinen als buffer voor de druk 
o De vochtholtes of ventrikels zullen verkleinen om de drukstijging op te 

vangen. Ze helpen ons, maar dit kan natuurlijk niet eindeloos blijven 
duren. Het is eindig.  
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GEVOLGEN VAN ERNSTIGE TBI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen met ernstige hersenletsels komen in een vicieuze cirkel terecht. De terugkomende intracraniële druk zorgt 
steeds voor meer schade. Het is dus belangrijk dat de drukstijging onderbroken en opgevangen wordt. Dit betekent 
dat deze mensen voldoende gemonitord moeten worden. Een acute monitoring van een traumatisch hersenletsel 
gebeurt op intensieve zorgen. Het is een bijzondere specialiteit waar mensen met een verhoogde druk en complexe 
hersen- en schedelletsels worden opgevolgd.  

ACUTE MONITORING VAN TBI 

 Klinisch: GCS 
 Radiologisch 
 Monitoring van bloeddruk en ademhaling 

o De bloeddruk moet hoog genoeg zijn, maar mag ook niet te hoog zijn. De hersenen regelen dit 
voor een deel, maar op een bepaald moment zal dit niet meer volstaan om voldoende bloed in de 
hersenen te krijgen. De druk in de schedel moet dus naar omlaag. Deze druk wordt gemeten en 
wordt opgevolgd door een externe ventrikeldrainage.  

o De ademhaling is ook belangrijk, want als iemand slecht ademt, zal hij/zij niet enkel een slechte 
zuurstofvoorziening zijn, maar kan hij/zij ook de druk doen stijgen. De ademhaling moet dus net 
en vrij zijn. Er zijn ook nog andere redenen zoals gasuitwisseling.  

 Monitoring intracraniële druk door externe ventrikeldrainage om eventueel vocht af te laten vloeien 
o Er wordt een buisje in een vochtholte geplaatst. Dit buisje is verbonden met 

een drukmeter, waardoor we een idee krijgen van hoe hoog de druk is 
binnen de schedel. Als deze te hoog wordt, kunnen we vocht aflaten 
waardoor de druk zal dalen. We doen er dus alles aan om de druk naar 
beneden te krijgen, om ervoor te zorgen dat er voldoende bloed in de 
hersenen kan stromen zodat de rest van het hersenweefsel voorzien wordt.  

Verschuiving van hersenweefsel 
Herniatie 

Contusio cerebri  
Hematoomvorming 

Inflammatoire reactie 
Oedeemvorming 

Ischemie  

Stijging van de intracraniële druk 

Verminderde doorbloeding 
Lokaal/veralgemeend 
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B. WIPLASH LETSELS  

 

 

 

 

 

 

Wiplash is het Engelse woord voor zweepslag. Het typische letsel staat hier boven afgebeeld. Wanneer een wagen 
achteraan aangereden wordt door een andere weg, zal het hoofd door de traagheid in hyperextensie gaan. Het 
hoofd wordt in eerste reactie achteruit en dan in een tweede reactie vooruit geslagen. Dit is pure fysica.  

Een wiplash is dus eigenlijk een overrekking van ligamenten, pezen en spieren in de nek. Onze nek is een heel 
belangrijk deel van ons lichaam omdat hij moet dienen om ons hoofd rechtop te houden. Wanneer we een letsel 
hebben aan de nek zal dit dus verschillende problemen geven, bv. hoofdpijn. De vezels in onze nek zijn namelijk 
verbonden met pijnvezels in ons hoofd. Maar de nek moet ook informatie geven over de rechtheid van het hoofd. 
Maar als de vezels in de nek uitgerekt zijn, geeft dit een verstoring van de sensoren, waardoor je het gevoel kan 
hebben duizelig te zijn.  

SYMPTOMEN  

 Nekpijn, stijfheid, hoofdpijn 
 Stoornissen in de concentratie en het geheugen 
 Vermoeidheid 
 Kan langdurig chronisch zijn en zelfs permanente klachten geven (cf. Commotio cerebri) 

o Sommige mensen met een wiplash herstellen snel na het dragen van een kraag voor de 
ondersteuning van hun nek. Andere mensen houden hier chronische letsels aan over. Het 
typische is ook dat de nek er anatomisch goed uitziet, aangezien je de overrekking van de 
ligamenten niet ziet. Het zijn vage klachten, waardoor het ook heel moeilijk is om te behandelen. 
Er zijn geen duidelijke richtlijnen voor de behandeling van deze letsels.  

 Geen radiologische letsels 
 Vaak discussies in verzekeringsgeneeskunde 
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C. RUGGENMERGTRAUMATA  

 

 

Wervelbreuken zijn op zich heel vervelend en kunnen heel 
pijnlijk zijn, maar het grote probleem is dat het ruggenmerg 
dat doorheen de wervels loopt in gevaar komt. Het 
ruggenmerg is een deel van het zenuwstelsel en als dit 
geraakt wordt, zullen we neurologische problemen krijgen.  

 

Er zijn verschillende types van wervels. Links staat bv. de compressie fractuur. Dit is een indeukingsfractuur en is 
een breuk die we heel vaak zien bij oudere mensen. Oudere mensen hebben vaak ontkalking (osteoporose), 
waardoor de wervels kunnen inzakken. Dit heeft weinig neurologische gevolgen, ondanks de hevige pijn. Het 
wervellichaam wordt dus platgedrukt. Wanneer jonge mensen te maken krijgen met dit fractuur is het een heel 
ander verhaal. Meestal krijgen deze mensen zo’n fractuur door bv. van een hoogte te vallen op hun voeten, 
waardoor de wervels op elkaar gedrukt worden en de middelste wervel uit elkaar spat. Dit kan het ruggenmerg 
beschadigen.  

I.  WERVELFRACTUREN  

Het ruggenmerg kan geraakt worden op verschillende hoogtes. Een typisch 
voorbeeld is wanneer iemand een duikongeval heeft. Dit wil zeggen dat deze 
mensen in ondiep water gedoken hebben, waardoor ze op een obstakel 
botsen. Hierdoor kunnen wervels breken. Door de compressie of door de 
verschuiving breekt een wervel, meestal in de nek. Dit zijn hoge breuken. Het 
ruggenmerg wordt geraakt in de cervicale zone, waardoor alles eronder geen 
signalen meer krijgt vanuit de hersenen en er verlamming optreedt. Wanneer 
de vier ledenmaten verlamd zijn spreken we over tetraplegie.  

Paraplegie zal optreden bij lagere ruggenmergletsels waarbij een letsel 
ontstaat waarbij de beide benen verlamd zijn, al dan niet in combinatie met de 
blaas en de abdominale organen. Dit komt voor bij bijvoorbeeld schotwonden 
of ongevallen in de auto.  

II . RUGGENMERGSYNDROMEN 

 Verlammingen en autonome problemen:  
o Paraplegie en tetraplegie 
o Blaasproblemen 
o Seksuele stoornissen 
o Ademhalingsproblemen (bij zeer ernstige letsels) 

 Spasticiteit en verhoogde reflexen 
 Gevoelsstoornissen en pijn 
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D. PERIFERE ZENUWLETSELS 

Perifere zenuwletsels zijn letsels van de zenuwen die in onze armen en onze benen lopen. Dit kan ontstaan door 
trauma’s (bv. snijwonde, breuk). Perifere zenuwen zijn vaak gemengde zenuwen. Ze hebben niet enkel vezels die 
naar de spieren lopen (motorisch), maar hebben ook gevoelsvezels (sensibiliteit).  

 Motorische stoornissen: 
o Spierzwakte in de spieren die door de zenuw worden bezenuwd 

 Spieren vallen uit en nemen af in volume. Ze worden kleiner omdat ze geen bezenuwing 
meer krijgen. Wanneer een zenuw naar de hand doorgesneden is, zien we dat het hand 
smaller wordt, doordat er atrofie optreedt.  

o Atrofie van de spier 
 Sensiebele stoornissen 

o Gevoelsuitval in het gebied van de zenuw 
o Pijn en overgevoeligheid: dysesthesie en allodynie 

 Dysesthesie: steeds een zeer vervelend en onaangenaam gevoel (warm, branderig). 
 Allodynie: dit is een term die aangeeft dat een normale, neutrale prikkel pijn zal doen. 

Een wrijving kan bijvoorbeeld als pijnlijk ervaren worden.  
o Vorming van neuromen 

 Wanneer een zenuwvezel wordt doorgesneden, kunnen er knobbeltjes ontstaan op het 
einde van de zenuw. Deze neuromen kunnen zeer gevoelig zijn.  

ATROFIE 

 

 

 

 

 

  
 

Er is een zenuw in de pols linker pols die gestoord is of gekneld zit. Op de rechter afbeelding is duidelijk dat de 
duimspier kleiner geworden is tegenover dezelfde spier in de andere hand. Dit is een typisch gevolg van een 
knelling van een zenuw in de pols. Deze stoornis treedt bijvoorbeeld regelmatig op bij zwangere vrouwen. Er is een 
vochtopstapeling waardoor de zenuw gekneld geraakt en er tintelingen in de vingers ontstaan. Als dit heel ernstig 
en langdurig is, kan dit leiden tot een vermindering van kracht en volume van de spieren.  
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SENSIBELE UITVAL  

 

Een sensibele stoornis kan heel vervelend zijn bij een perifeer 
zenuwletsel. De herpes zoster is bijvoorbeeld een letsel van 
een perifere zenuw door een ontsteking met een virus. Dit is 
hetzelfde virus als dat van de windpokken. Zona kan heel erg 
pijnlijk zijn. Het virus tast één perifere zenuw aan en het is 
steeds een helft van het lichaam dat wordt aangetast.  

 

NEUROMEN EN FANTOOMPIJNEN 

 

 

 

 

 

 

 

Neuromen komen voor bij mensen die slechte schoenen dragen, zoals hakken. Bij het dragen van schoenen met 
hakken ontstaat er een enorme druk op de botjes in de voet. Daaronder liggen zenuwvezels en als deze beschadigd 
geraken, kunnen deze onderbroken worden, waardoor je tintelingen en knobbeltjes in je tenen krijgt. Het gevolg is 
dat wanneer je hierop stapt je een scheut tussen je tenen krijgt. Een neuroom is een knobbeltje op een zenuw dat 
ontstaat door een letsel aan de zenuw. Die zenuw geeft elke keer een pijnscheut.  

We kunnen de vorming van neuromen ook zien bij mensen die een geamputeerd lichaamsdeel hebben. Er kan een 
fantoompijn ontstaan. Dit is pijn in het deel van het lichaam dat geamputeerd is. Normaal gezien lopen er zenuwen 
door die naar bijvoorbeeld het hand gaan. Maar die worden op een bepaald moment afgesneden door de 
amputatie. Op die plaatst ontstaan knobbeltjes op het einde van de zenuwen. Deze knobbeltjes kunnen lokaal pijn 
geven, maar ook de vezels die naar het geamputeerde deel liepen, lopen daar nog in. De hersenen weten echter 
niet van waar de vezels komen en dat het lidmaat weg is.  
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3. ONTSTEKINGSZIEKTEN (INFLAMATOIRE ZIEKTEN) 

 Ontsteking is niet hetzelfde als infectie 
o Een infectie is een aandoening die veroorzaakt wordt door een micro-organisme (bacterie of 

virus) dat aanleiding kan geven tot ontsteking. Maar een ontsteking moeten we eerder zien als 
een reactie die zich uit wanneer enige vorm van schade ons lichaam zou bedreigen. Een 
ontsteking is in eerste instantie een mechanisme om ons lichaam te beschermen.  

 Respons van een weefsel op een schadelijke stimulus 
o Deze schadelijke stimuli kunnen heel variant zijn: trauma, verbranding, …  

 Complexe reacties, waarbij bloedvaten, cellen en allerlei mediatoren een rol spelen 
o Ontstekingsreacties zijn gemakkelijk te herkennen wanneer dit zich voordoet in een perifeer 

weefsels (bv. pols, been). Een ontsteking gaat meestal gepaard met zwelling, warmte en 
roodheid. Er spelen heel wat zaken een rol bij deze complexe reactie. De bloedvaten zullen 
bijvoorbeeld open staan, waardoor vocht in de weefsels stroomt. Vocht bevat cellen en deze 
cellen zullen helpen om de schade lokaal te beperken en zullen bijdragen aan het herstel van het 
weefsel. Een ontstekingsreactie is dus eigenlijk een reactie van het die ervoor zorgt dat de schade 
beperkt wordt en dat het wordt bestreden.  

 Het belang is het bestrijden van het schadelijk agens, het opruimen van de schade en het beginnen van 
het weefselherstel 

o De bloedvaten en de witte bloedcellen spelen een belangrijke rol. Er worden veel stoffen vrij 
gegeven die de ontstekingsreactie zullen ondersteunen. Deze stoffen zijn antilichamen die een rol 
spelen in het herkennen en het bestrijden van de schade.  

 Acute ontsteking vs. chronische ontsteking 
o Ontstekingsreacties bestaan in allerlei vormen en maten. Acute ontstekingen zijn ontstekingen bij 

een acuut letsel, bv. trauma of letsel. Het overvalt ons en het lichaam zal hierop reageren. 
Wanneer je bijvoorbeeld een verkoudheid hebt, zullen er virussen binnen dringen in onze neus, 
waardoor het neusweefsel zal reageren door bv. op te zwellen. Het gevolg hiervan is dat er geen 
lucht meer door kan, waardoor de neus verstopt geraakt. Daarnaast zal de neus ook beginnen 
lopen. Dit is een soort spoeling zodat het virus mee naar buiten stroomt. Deze ontsteking duurt 
maar tot wanneer het letsel voorbij is. Een chronische ontsteking is een heel ander proces waarbij 
een chronische reactie plaatsvindt die nefast is en zal blijven duren. Dit zorgt heel vaak voor 
secundaire problemen. Een goed voorbeeld hiervan is reuma. Dit is een ontsteking in de 
gewrichten. Als gevolg van de chronische ontsteking zal het gewricht schade oplopen, waardoor 
het weefsel zal verharden en het gewricht stijver zal worden.  

 Auto-immune ziekten: gericht tegen de eigen weefsels bv reumatologische ziekten 
o Dit is een belangrijke term. Auto-immune ziekten zijn heel bijzondere aandoeningen waarbij het 

ontstekingsproces gericht is op de eigen weefsels en dus niet op schade van buitenaf. Dit is zeer 
merkwaardig. In bepaalde omstandigheden kan het ontstekingssysteem of het immunologisch 
systeem verkeerd geprogrammeerd zijn, waardoor we reageren tegen de eigen weefsels. 
Hierdoor ontstaat dus ook schade tegenover onze eigen weefsels. Reuma is ook hier een goed 
voorbeeld. Er ontstaan ontstekingsprocessen tegen stoffen die in onze eigen gewrichten zitten, 
waardoor we chronische, aanhoudende gewrichtsontstekingen ontwikkeld worden. 
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A. ONTSTEKINGSZIEKTEN VAN HET CENTRALE ZENUWSTELSEL 

 Auto-immune aandoeningen: reactie tegen componenten van het eigen hersenweefsel bv. tegen 
receptoren, tegen bepaalde celtypes 

o Er bestaan een heleboel aandoeningen waarbij het ontstekingsproces zich richt tegen de eigen 
receptoren, bv. ontstekingsfenomenen die gericht zijn tegen de receptoren van glutamaat. 
Wanneer dit zich voordoet kan je te maken krijgen met geheugenproblemen enzoverder. 

 Auto-immune ontstekingen van de bloedvaten: vasculitis, kan leiden tot beroertes 
 Para-infectieuze aandoeningen: als gevolg van een doorgemaakte infectie ontstaat een reactie tegen de 

eigen weefsels 
o Er bestaan infecties met een virus of een bacterie, waartegen het immuunsysteem zal reageren. 

Als gevolg daarvan zal het eigen weefsels aantasten. Dus naast de infectie zal er dus ook een 
reactie ontstaan tegen de eigen weefsels. 

 Paraneoplastische aandoeningen: als gevolg van een tumor elders in het lichaam ontstaat een reactie 
tegen de eigen weefsels 

o Het immuunsysteem valt te tumor aan, maar per vergissing maakt het systeem ook een afweer 
tegen eigen weefsels. Dit zijn auto-immune aandoeningen die ontstaan door een vergissing van 
ons immuunsysteem.  

 Demyeliniserende inflammatoire aandoeningen: multiple sclerose en verwanten 
o Dit is één van de meest tot de verbeelding sprekende auto-immuunziektes. MS is een aandoening 

waarbij een heel specifiek probleem ontstaat., nl. dat er myeline verloren gaat. Het auto-immune 
proces is dus gericht tegen de myeline, maar we weten dat myeline heel belangrijk is voor de 
functie van het zenuwstelsel.  

We zien deze aandoeningen steeds vaker. Het is een nieuwe groep van ziekten waar we vroeger veel minder of 
zelfs niet mee te maken kregen. Dit komt omdat er steeds meer onbekende elementen vorkomen in onze 
omgeving. Het ontstekingssysteem reageert op deze vreemde partikels die ons lichaam binnen komen. Door een 
kleine fout kan dit systeem zich uiteindelijk richten tegen de eigen weefsels.  

PARA-INFECTEUZE SYNDROMEN  

 Bv. Cerebellair syndroom na het optreden van een virale infectie bv. mononucleose 
o Mononucleose is de kusjesziekte. Het is de ziekte die veroorzaakt wordt door een bepaald virus 

dat overgedragen wordt door speeksel. Deze ziekte gaat gepaard met een keelontsteking en een 
ontsteking van klieren. Een typisch probleem hierbij is dat er een aantasting van de kleine 
hersenen kan optreden in de nasleep van het virus. Kinderen met mononucleose zullen weinig 
evenwicht hebben, moeilijk stappen, … Dit kan zeer verrassend en bedreigend zijn. Gelukkig gaan 
deze symptomen na een tijd weg.  

 Bv. Acute bewegingsstoornissen na een doorgemaakte keelontsteking met Streptococcen 
o Gaat soms gepaard met een voorbijgaand tic-syndroom en gedragsproblemen (PANDAS) 

 Dit heeft te maken met infecties die ook keelontstekingen geven die veroorzaakt zijn 
door streptococcen. Dit is een vorm van bacterie die regelmatige aanleiding geven tot 
keelontstekingen. Er zijn kinderen die zeer slechte amandelen hebben, waardoor ze een 
groter risico hebben op het ontwikkelen van een keelontsteking. Sommige kinderen 
kunnen hierna tics en gedragsveranderingen (ADHD) ontwikkelen. Dit is gelukkig 
zeldzaam. Het lijkt op de symptomen van Gilles de la Tourette.  
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DEMYELINISERENDE INFLAMMATOIRE AANDOENINGEN: MULTIPLE SCLEROSE  

 Opstoten van ontsteking in de hersenen, gespreid in de tijd en lokalisatie (auto-immune ontsteking) 
o Dit wil zeggen dat de lokalisatie van de ontsteking variabel is over de tijd. Het ene moment wordt 

dit deel aangetast, het andere moment een ander deel. Het zijn verspreide ontstekingsprocessen.  
 Demyelinisatie (verlies van myeline), waardoor neurologische uitval 

o We hebben myeline nodig om onze communicatie tussen zenuwcellen goed te laten verlopen. Als 
we geen myeline hebben kan de informatieoverdracht tussen zenuwcellen stilvallen. Er ontstaan 
neurologische uitvalsverschijnselen.  

 Verlies van zenuwceluitlopers (axonaal verlies) en atrofie 
o De myeline zit rond de axonen gewikkeld en als deze demyelinisatie blijft bestaan, zullen de 

axonen kapot gaan. Hierdoor is er dus na verloop van tijd niet enkel verlies van myeline, maar ook 
van cellen. De hersenen verliezen cellen waardoor ze kleiner worden.  

 Zeer variabel van beloopsvormen 
o In de loop van de tijd kan MS zeer variabel zijn. Mensen hebben vaak het idee dat het bij MS over 

jonge personen in een rolstoel gaat. Dit is het traditionele beeld, maar dit is niet altijd zo. We 
hebben nieuwe behandelingsvormen, waardoor het beeld sterk veranderd is. De behandeling is 
enorm hard verbeterd, waardoor een hele groep mensen geholpen kan worden.  

 

 
 

Er is een aanval op de myeline, waardoor deze 
verloren geraakt. Uiteindelijk zal het axon verloren 
gaan. Dit is een schematische voorstelling van hoe 
multiple sclerose als auto-immuunziekte het centrale 
zenuwstelsel zal aanvallen.  

 

 

 

EPIDEMIOLOGIE  

 Ongeveer 15.000 Belgen (1-2/1000) 
 Vrouwen meer dan mannen 
 Meer in noordelijke regio’s 

o Zuidelijke regio’s hebben een lagere prevalentie van MS. Dit zou kunnen wijzen op het bestaan 
van een ziekteverwekker in het noorden die dit geheel in gang zet. Vermoedelijk is dit een virus.  
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VOORKEURSLOKALISATIES 

 Oogzenuw 
o Een ontsteking van de oogzenuw is zeer frequent. Deze mensen krijgen een pijn in het oog en 

krijgen de indruk dat ze minder scherp zien. Ze hebben dus een verlies van zicht in één oog. Dit 
kan voorbij gaan zonder schade, maar kan ook leiden tot een permanent gezichtsverlies.  

 Hersenstam 
o Bij een ontsteking in de hersenstam kunnen er een heleboel symptomen voorkomen, bv. 

dubbelzien, verlamming, gangstoornissen. 
 Cerebellum 
 Ruggenmerg  

o Dit kan leiden tot bv. verlammingsverschijnselen in benen, plasproblemen, gevoelsstoornissen, …  

KENMERKENDE SYMPTOMEN  

Het feit dat dit de typische lokalisaties zijn, sluit niet uit dat ook andere delen van het zenuwstelsel 
aangetast kunnen worden. Dit zien we op de afbeelding. Er zijn heel wat verschillende symptomen 
van multiple sclerose.  

 Verlies scherpzicht, dubbelzien 
 Gevoelsverlies, tintelingen, … 
 Verlammingen 
 Ataxie en gangstoornissen 
 Blaasproblemen 

 

 

DIAGNOSE 

 Klinische verschijnselen 
o In de hersenen verschijnen witte plekken. Dit zijn de plaatsen waar de myeline is aangetast. Dit 

kunnen we zien met een welbepaald onderzoek, nl. de magneetscanner of MRI.  
 Beeldvorming door middel van MRI 

o Dit is het onderzoek bij uitstek bij het ontdekken van MS.  
 Onderzoek van cerebrospinaal vocht (lumbale punctie): ontstekingsreactie 

o Een lumbale punctie is een ruggenmergprik. Dit is een prik in de rug waarbij vocht afgelaten 
wordt. In dit vocht kunnen we onderzoeken of er een ontstekingsreactie aanwezig is.  

 Elektrofysiologisch onderzoek (EP’s) 
o Dit onderzoek wordt iets minder gedaan dan vroeger. Binnen dit onderzoek kijken we hoe de 

vezels prikkels geleiden. Bij MS is er een verlies van myeline, waardoor we weten dat deze 
geleiding trager of zelfs niet zal gebeuren. EP zoekt naar de snelheid van de prikkelgeleiding. 
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BELOOPSVORMEN EN PROGNOSE  

Benign Multiple Sclerosis: Dit is wat we benoemen als een 
goedaardige multiple sclerose. Er zijn mensen die één of twee 
opstoten meemaken in hun leven en daar voor de rest niets aan 
over houden. Na iedere opstoot keert het lichaam terug naar 
hetzelfde niveau. Deze vorm van MS wordt vaak ontdekt per toeval.  

Relapsing-Remitting MS (RRMS): Dit is één van de meest belangrijke 
beloopsvormen van MS die we het meest frequent tegenkomen. Dit 
betekent dat er zich heropstoten voordoen, waarna we opnieuw 
herstellen. Een persoon heeft een opstoot, maar het lichaam gaat 
niet volledig terug naar de oorspronkelijke staat. Het recupereert 
niet helemaal. Na elke opstoot lijkt er een achteruitgang te zien.  

 
Primary-Progressive MS (PPMS): Dit is de vorm van MS waarbij geen opstoten herkend worden. Deze mensen gaan 
gewoon progressief achteruit. Ze verliezen continu myeline, waardoor ze constant functie verliezen.  

Secondary-Progressive MS (SPMS): Dit is een soort Relapsing-Remitting MS, maar waarbij het opstootsgewijze op 
een bepaald moment verdwijnt. Op dat moment gaat de situatie progressief achteruit, zonder hier opstoten in te 
herkennen. In eerste instantie begint deze vorm dus als een Relapsing-Remitting MS, waarna de persoon 
progressief achteruit zal gaan.  

Progressive-Relapsing MS (PRMS): Ook dit is een soort Relapsing-Remitting MS, maar tussendoor gaat de situatie 
verder achteruit. Er is een continue achteruitgang, maar op bepaalde momenten doet er zich een opstoot voor, 
waardoor de persoon partieel nog deels terugkeert.  

BEHANDELING 

In eerste instantie moeten we een diagnose stellen, maar dit is soms heel moeilijk omdat mensen vaak aankloppen 
met voorbijgaande klachten. In het begin zijn we dus niet helemaal zeker of deze klachten zullen evolueren naar 
multiple sclerose. Wanneer we relatief zeker zijn van de diagnose, trachten we een behandeling op te stellen.  

 Opstoten: corticosteroïden intraveneus 
o In eerste instantie beginnen we met de behandeling van de opstoten door de ontsteking te 

remmen. Dit zal de opstoten verkorten in de tijd, waardoor mensen sneller van de symptomen af 
zullen zijn. We doen dit door middel van cortisone (aan een relatief hoge dosis).  

 Preventie van opstoten: remmers van de immuunrespons (immunomodulatoren) 
o Wanneer mensen toch een zekere activiteit vertonen (opstoten), zullen we de immuunrespons 

meer chronisch proberen te onderdrukken. Dit doen we aan de hand van immunomodulatoren. 
Dit heeft ook bepaalde consequenties. Wanneer we ontstekingen onderdrukken, moeten we 
opletten dat we hier niet te ver in gaan, zodat er geen bijkomende problemen opkomen.  

 Symptomatische behandeling van neurologische restsymptomen 
 Revalidatie en ondersteuning 
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4. INFECTIES VAN HET ZENUWSTELSEL  

 Hersenvliesontsteking – meningitis 
o Bacterieel (zeer ernstig) 
o Viraal 

 Mensen met een virale meningitis hebben veel hoofdpijn, maar deze gaat vanzelf 
voorbij. In de meeste gevallen moeten we hier enkel aan pijnstilling en koortsremming 
doen. We moeten ons hier weinig zorgen over maken. 

o Carcinomateus 
 Dit is een soort hersenvliesontsteking doordat zich kankercellen in de hersenvliezen 

nestelen. Bepaalde tumoren, zoals melanomen (huidtumoren), zullen dit heel snel doen. 
Deze kunnen uitzaaiingen geven in de hersenvliezen.  

 Hersenontsteking – encefalitis 
o Bacteriële meningo-encefalitis 

 Dit is meestal een spreiding van een meningitis. De hersenvliezen zijn ontstoken en dit 
heeft ervoor gezorgd dat de hersenen mee ontstoken zijn.  

o Hersenabces 
 Het is vrij gevaarlijk omdat het ruimte zal innemen in de hersenen.  

o Viraal 

A. HERSENVLIESTONTSEKING – MENINGITIS  

BACTERIEEL  

 Ernstiger dan virale meningitis 
 Kan ontstaan door spreiding via het bloed of vanuit aanpalende structuren bv oorontsteking, sinusitis 

o De bacteriën nestelen zich in de hersenvliezen, waar ze een ontsteking veroorzaken. Deze 
bacteriën kunnen van overal komen, bv. uit onze longen. Deze geraken in de hersenvliezen via het 
bloed. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat de bacteriën komen vanuit een structuur die 
vlakbij de hersenen ligt, bv. de neus. Daar zit een stuk bot die de neus van de hersenvliezen 
scheidt, maar als dit been open is door bv. een breuk, kunnen de bacteriën vrij bewegingen. Het 
kan ook zijn dat het bot aangetast wordt vanuit een infectie, bv. sinusitis.  

 Gevaar: sepsis (bloedvergiftiging-bacteriën in de bloedvaten) met algemene symptomen en afsluiten 
van bloedvaten (necrose) 

o Een hersenvliesontsteking kan uitbreiding in de richting van onze hersenen. De onderliggende 
hersenen worden mee aangetast, wat aanleiding kan geven tot heel wat problemen, zeker bij 
kinderen. Als de hersenen mee worden aangetast, kan mentale retardatie of epilepsie ontwikkeld 
worden. Een ander typisch gevolg van meningitis is doofheid.  

o Een ander gevaar dat optreedt is dat de kiemen massaal in de bloedbaan terecht komen. De 
bloedbaan kan de bacteriën oppikken, waardoor ze overal naartoe kunnen. Deze veroorzaken een 
bloedvergiftiging. Bacteriën komen in de bloedstroom te zitten, wat een massale ontsteking 
veroorzaakt in het gehele bloedsysteem. Het meest gevaarlijke fenomeen is het feit dat de 
bloedvaten hierdoor zullen toesnoeren. Dit gebeurt voornamelijk op de uiteinden (bv. vingers). 
Op dat moment zal je bepaalde lichaamsdelen moeten amputeren, omdat we willen voorkomen 
dat deze lichaamsdelen afsterven (necrose).  
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 Prognose: goed als tijdig behandeld (antibiotica) 
o Wanneer mensen met een bacteriële hersenvliesontsteking tijdig behandeld worden, kunnen ze 

een goede prognose hebben. De bedoeling is vooral om een hersenvliesontsteking zo snel 
mogelijk te herkennen. In sommige gevallen kan het leiden tot overlijden, maar dit is vaak omdat 
deze mensen een ernstige bloedvergiftiging oplopen.  

 Restsymptomen: doofheid, mentale retardatie, ontwikkelingsstoornis, epilepsie, amputatie (vingers, 
tenen, …) 

SYMPTOMEN  

 
Mensen met een bacteriële hersenvliesontsteking 
hebben hevige hoofdpijn en kunnen suf worden. In 
sommige gevallen kan het zelfs leiden tot een soort 
verwardheid. Ze maken hoge koorts en een stijve nek. Dit 
is heel typisch voor een meningitis. Daarnaast worden ze 
ook heel gevoelig voor geluid en licht. Dit noemen we 
fono- en fotofobie. Deze mensen vertonen veel 
braakneigingen en spierpijn. Ze zien er echt heel ziek uit. 
Ze zien er heel bleek uit omdat de bloedvaten sluiten.  

 

 

 

 
Bij baby’s en kinderen is het vaak moeilijker om te herkennen. 
Ze vertonen ook deze symptomen, maar zij kunnen dit 
natuurlijk niet verbaal uitdrukken. Ze zullen ofwel heel suf 
worden en niet meer eten, ofwel heel geagiteerd en onrustig 
zijn. Wanneer een kind hoge koorts maakt en anders reageert, 
moeten we dit in de gaten houden. Ook wanneer baby’s en 
kinderen vlekken beginnen vertonen moeten we alert zijn.  
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MENINGOCOCCENSEPSIS 

 

Wanneer we dit zien bij een ziek kind in combinatie 
met hoge koorts en vervelend gedrag, betekent dit 
een hoogste graad van urgentie. Dit is een teken 
van een septisch of bloedvergiftiging. Het is heel 
waarschijnlijk een septisch met een bepaalde kiem, 
nl. de meningococ, en deze is bijzonder gevaarlijk. 
Dit zijn kinderen die in de loop van uren kunnen 
overlijden. Het is goed te behandelen, maar ze 
moeten zo snel mogelijk een hoge dosis antibiotica 
krijgen en behandeld worden op intensieve zorgen.  

 

 

KLINISCHE VERSCHIJNSELEN: NEKSTIJDHEID  

 

We onderzoeken nekstijfheid aan de hand van 
verschillende onderzoeken. We heffen het hoofd op 
en wanneer we voelen dat dit stijf is en we zien dat 
de knieën naar boven komen, is dit een teken van 
een bacteriële meningitis. De hersenvliezen zijn 
geprikkeld.  

Een ander probleem is minder duidelijk. Wanneer 
iemand op de rug ligt en we het been opheffen is het 
voor de persoon in kwestie onmogelijk om dat been 
te strekken. Het zal constant plooien.  

 

DIAGNOSE: ONDERZOEK CSF 

 

Aan de hand van CSF kunnen we vocht 
aflaten aan de onderkant van de rug. 
Wanneer we dit vocht beter bekijken, 
zien we dat dit vol zit met witte 
bloedcellen en bacteriën.  
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B. ENCEFALITIS 

 Vooral virale encefalitis door “neurotrope” virussen 
Een encefalitis is een ontsteking aan het hersenweefsel zelf. Dus niet aan de hersenvliezen.  

o Herpesvirussen: herpes simplex, herpes zoster 
o HIV 
o Bij patiënten met gedaalde immuniteit: CMV, … (bv. kanker) 

HERPES SIMPLEX ENCEFALITIS 

SYMPTOMEN  

 Koorts en algemeen ziek zijn 
o Er is een rechtstreekse ontsteking van het hersenweefsel door het virus. Wanneer het virus zich in 

de hersenen probeert te vermenigvuldigen ontstaan er algemene symptomen. Dit heeft bv. te 
maken met delen in de hersenen die niet meer goed functioneren.  

 Neurologische uitvalsverschijnselen: geheugenstoornissen, taalstoornissen, … 
o Mensen met herpes simplex encefalitis krijgen voornamelijk problemen met het geheugen. Ze zijn 

bijvoorbeeld verward. Daarnaast kan afasie ook ontwikkeld worden bij taalstoornissen.  
 Verwardheid en psychose (hallucinaties) 
 Epileptische aanvallen 

o Deze aanvallen treden altijd op bij hersenen die beschadigd zijn.  
 Schade door ontsteking en zwelling, virale vernietiging van de neuronen 

o Herpesvirussen hebben de neiging om neuronen te beschadigen, waardoor restletsels ontstaan.  
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VOORKEURSLOKALISATIE 

 Temporale kwab, vooral mediaal  
o De slaapkwab die zich in de temporale kwab bevindt, is de kwab die instaat voor het onthouden. 

Bij een herpes simplex encefalitis zal deze slaapkwab volledig opzwellen waardoor deze (deels) 
wordt vernietigd. Dit kan gepaard gaan met geheugen- en gedragsproblemen en epilepsie.  

 Onderzijde frontale kwab  

 

 

 

 

 

PROGNOSE EN RESTSYMPTOMEN 

Herpes blijft aanwezig in het lichaam en heeft bepaalde momenten waarin het tot uiting komt. Dit gebeurt via de 
zenuw die naar buiten komt, bv. koortsblaas. Waarom het virus de neiging heeft om zich te verspreiden naar de 
hersenen weten we nog steeds niet helemaal. Mogelijks heeft dit te maken met vermoeidheid en een verminderde 
afweer. Het is niet de meest frequent voorkomende ziekt en je kan er niet veel tegen doen.  

 Afhankelijk van ernst en snelheid behandeling (aciclovir) 
 Geheugenstoornissen, afasie, persoonlijkheidsveranderingen, … 
 Epilepsie 
 Bij kinderen: ontwikkelingsstoornissen en mentale retardatie 

INFECTIES VAN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL  

 Neuritis: bv. ziekte van Lyme met aangezichtsverlamming 
 Herpes Zoster neuritis (zona): pijn en blaasjes 

o Dit is het virus dat we beter kennen als de windpokken. Het virus blijft in een zenuwknoop 
hangen. Wanneer we ouder worden en onze immuniteit daalt, kan dit aanleiding geven tot een 
ontsteking in één bepaald zenuwgebied. Deze ontsteking komt voor in één dermatoom en komt 
halfzijdig voor (langs één kant van het lichaam). De symptomen zijn roodheid, blaasjes en pijn. 
Het is een virus dat lokaal behandeld moet worden met antivirale middelen.  
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5. TUMOREN VAN HET ZENUWSTELSEL  

 Goedaardige tumoren: 
o Meningeoom 
o Adenoom van de hypofyse 
o Craniopharyngeoom 

 Kwaadaardige tumoren: 
o Gliomen (verschillende vormen) (glia- of steuncellen) 
o Medulloblastoom (in cerebellum) (vaak bij kinderen) 

SYMPTOMEN VAN HERSENTUMOREN 

 Verhoogde intracraniële druk 
o Hoofdpijn 
o Braakneiging 
o Verminderd alert-bewustzijnsindaling 

 Epileptische aanvallen 
 Neurologische symptomen - lokalisatorisch 

o Hemisferische letsels 
o Fossa posterior symptomen 
o Frontaal syndroom 

DIAGNOSE VAN HERSENTUMOREN  

 Beeldvorming: massa, zwelling, hydrocefalie 
 Biopsie voor typering van de tumor 

o Bij een biopsie nemen we een klein stukje hersenweefsel om dit te onderzoeken.  

 

 

 

  

Meningeoma Hypofysair adenoma 
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Dit is een voorbeeld van een kwaadaardige kindertumor. Er zit een grote massa in de kleine 
schedel en deze drukt naar voren. De massa moet ergens naartoe groeien en in dit geval 
groeit de massa naar de voorkant van de hersenen. Op deze plaats ligt een ventrikel waar 
het vocht naar buiten moet, maar door de druk van de massa, lukt dit niet meer. De 
productie van het vocht valt echter niet stil, waardoor we uiteindelijk een hydrocefalie of 
een waterhoofd krijgen. De druk zal massaal toenemen, waardoor de kinderen bewusteloos 
of zelfs comateus geraken. We behandelen deze kinderen door in eerste instantie een 
draadje te plaatsen om het vocht af te laten. Wanneer het kind stabiel is, kunnen we de 
tumor verwijderen. Deze tumoren hebben een goede prognose.  

 

 

Op deze scan is duidelijk te zien waar de gaten zich bevinden. Daarnaast bevinden zich 
massieve weefselstukken. Door deze twee factoren weten we dat er een grote 
inhomogeniteit is. Dit is een voorbeeld van een zeer kwaadaardige tumor die doorgegroeid 
is vanuit de ene hersenhelft naar de andere. Deze tumoren hebben ene slechte prognose.  

 

 

 

BEHANDELING EN PROGNOSE VAN HERSENTUMOREN  

 Chirurgische behandeling (vaakst gebruikt) 
 Bestraling 

o Bij een bestraling worden bloedvaten dichtgeschroeid. De hersenen zijn hier echter zeer gevoelig 
voor, waardoor we hier dus heel voorzichtig mee moeten zijn.  

 Chemotherapie 
o Deze vorm van behandeling kan soms nuttig zijn, maar vaak maakt men gebruik van orale inname 

zodat de groei beperkt wordt. Het geeft ook een winst in termen van langer overleven. Het blijft 
echter altijd de vraag of er ruimte is voor een chirurgische behandeling.  

 Prognose bepaald door o.a. aard van de tumor, ligging en operabiliteit, grootte en doorbloeding 

 

 

 

 

 

 

 

Medulloblastoma- 
hydrocefalie door 
druk op ventrikel 

Hooggradig glioma 
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6. NEURODEGENERATIEVE ZIEKTEN 

 Ziekten gekenmerkt door een progressief verlies van neuronen zonder vasculaire, traumatische, 
inflammatoire, infectieuze of toxische oorzaak (zenuwstelsel takelt af) 

 Corticale neurodegeneraties: dementies 
 Subcorticale neurodegeneraties: bewegingsstoornissen en ataxieën 
 Perifere neurodegeneraties: degeneratieve neuropathieën 

A. CORTICALE NEURODEGENERATIE: DEMENTIES  

DEMENTIES – EEN KLINISCH SYNDROOM  

Dementie is op zich geen ziekte, maar wordt veroorzaakt door een ziekte. Het is een geheel van symptomen.  

 Geheugenstoornissen 
Dementie is op zich geen ziekte, maar wordt veroorzaakt door een ziekte. Het is een geheel van 
symptomen. Ten eerste moet er sprake zijn van een stoornis in het (korte termijn) geheugen. Daarnaast 
zijn ontwikkelen zich ook taalstoornissen, stoornissen in het plannen, organiseren of het oplossen van 
problemen, aandacht, concentratie, … Er moet minstens één cognitief ander cognitief domein aangetast 
zijn en het moet ernstig genoeg zijn zodat het interfereert met het functioneren.  

o Taal, ruimtelijk inzicht, executieve functies, aandacht, praxie, … 
 Ernstig genoeg om te interfereren met sociale en/of professionele activiteiten 
 Onderscheiden van verwardheid 

o Verwardheid is een episodisch gebeuren dat begint en eindigt. De medische term delirium wordt 
ook vaak gebruikt. Maar verwardheid is geen dementie! Er zijn heel wat verschillende oorzaken 
van verwardheid: koorts, medicatie, constipatie, … Mensen die dement zijn kunnen ook wel te 
maken krijgen met verwarring.  

 Organische oorzaak, dus niet te wijten aan bv. depressiviteit 
o We mogen dementie niet verwarren met depressiviteit door bv. eenzaamheid. Depressie is een 

stemming die behandeld kan worden. De onderstimulatie door eenzaamheid kan ook symptomen 
vertonen die gelijken op de symptomen van dementie.  
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OORZAKEN VAN DEMENTIE  

 

We koppelen dementie snel aan het ouder worden. De grootste groep dementeren bevindt zich in de 65-plussers 
en de belangrijkste oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast zijn er nog andere vormen van 
dementie, zoals de vasculaire en gemengde dementie, die veroorzaakt worden door problemen met de bloedvaten. 
Hierbij zijn de hersenen aangetast door een zuurstoftekort. Bij jongere patiënten is het profiel helemaal anders en 
is het aandeel van de ziekte van Alzheimer een stuk kleiner. Deze ziekte is afhankelijk van erfelijk bepaalde vormen. 
Hoe jonger de persoon is, hoe groter de kans dat er sprake is van erfelijkheid.  

ZIEKTE VAN ALZHEIMER 

PROGRESSIE  

In het begin van de ziekte, lijkt het op 
verstrooidheid. De persoon in kwestie vergeet veel. 
In een volgend stadium ontstaan er meer 
geheugenproblemen: ze vergeten afspraken, 
moeten veel opschrijven, … Er is sprake van een 
functionele uitval, waardoor een aantal zaken fout 
lopen. Hier spreken we van beginnende dementie. 
In het matige stadium verliezen ze ook hun 
interesse en hebben ze geleidelijk aan meer moeite 
met het zorgen voor zichzelf. Soms beginnen ze ook 
abnormaal of verkeert te reageren, waardoor ze 
soms raar uit de hoek kunnen komen.  

In het ernstige stadium nemen deze mensen minder deel aan de communicatie, stappen ze minder, nemen ze 
minder initiatief, tot ze uiteindelijk volledig hulpbehoevend zijn. In deze periode ontstaan heel wat complicaties: 
vermageren, snel ziek worden en eventueel overlijden.  

Vroeger zei men dat er ongeveer 10 jaar zat tussen de diagnose en het overlijden. De dag van vandaag is deze 
periode veel langer, omdat de diagnose vroeger gesteld wordt en er betere zorg verleend kan worden. De 
progressie van de ziekte van Alzheimer is normaal gezien zeer geleidelijk. De meerderheid heeft zo’n verloop.  

< 65 jaar 

> 65 jaar 
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SYMPTOMEN  

 Klassieke variant: progressief toenemende geheugenstoornissen, executieve problemen, 
gedragsveranderingen, … 

 Posterieur corticale variant: progressief toenemende visuele stoornissen 
o Het herkennen en begrijpen van situaties wordt steeds moeilijker.  

 Progressieve afasie  
o Bij deze afasie staan taalstoornissen op de voorgrond. Hier zijn heel wat varianten, maar de 

meeste mensen krijgen te maken met de klassieke vorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze afbeelding zien we dat de hersenen progressief verkleinen. Deze verkleining vindt plaats in de 
hippocampus (temporale kwab) die heel belangrijk is voor onze geheugenvorming. Doordat dit deel als eerste 
wordt aangetast, zullen de geheugenprocessen sterk aangetast worden. Dit verlies aan cellen zal min of meer 
bepalend zijn voor de verkleining van de hersenen.  

Daarnaast doen er zich neerslagen van eiwitten voor in de hersenen. De eiwitten zullen neerslaan in bepaalde 
plaatsen binnen of buiten de cellen. Al de behandelingen die we de dag van vandaag gebruiken zijn voornamelijk 
gericht op het verminderen van deze neerslag. We proberen dit tegen te gaan omdat we denken dat dit de toxische 
elementen zijn die ervoor zorgen dat cellen verloren gaan.  

 

Het neerslaan van de eiwitten is zeer lokaal, nl. in 
een bepaald deel van de hippocampus. Deze wordt 
steeds meer aangetast, waardoor grotere delen 
van de hersenen worden aangetast en waardoor 
we steeds meer symptomen van uitval krijgen.  

We weten dat de ziekte van Alzheimer gepaard 
gaat met een verlies van cellen en het neerslaan 
van eiwitten. Dit gebeurt in een bepaalde volgorde. 
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DIAGNOSE  

 Klinische en neuropsychologische testen 
 Beeldvorming ter exclusie van andere oorzaken 
 Beeldvorming ter demonstratie van atrofie mediaal temporaal 
 PET scan van de hersenen 
 Bepaling van amyloid en tau in cerebrospinaal vocht (punctie) 

Dit is een scan van de hersenen van iemand met de ziekte 
van Alzheimer. In A zien we dat de persoon nog een 
normaal stel hersenen heeft. Maar wanneer we naar de 
andere scans kijken, zien we dat de hippocampus steeds 
kleiner wordt. Na een tijd blijft er zelfs niet meer veel van 
over. We hebben de hippocampus echter nodig om zaken 
op te slaan in het geheugen. Doordat de hippocampus 
afneemt in volume, lukt het deze mensen niet meer op 
geheugeninhouden op te slaan.  

 

 
Op deze afbeelding staat het resultaat van een PET-scna. 

 

 

BEHANDELING  

Op dit moment zijn er nog geen goede, bewezen behandelingen tegen de ziekte van Alzheimer. Alle inspanningen 
ten spijt is er weinig zicht op grote doorbraken in fundamentele behandelingen voor de ziekte.  

 Medicamenteuze behandeling: zeer bescheiden effect op cognitieve en gedragssymptomen 
o Aan de hand van medicatie kunnen we soms een beetje beterschap bieden. Medicatie heeft 

echter een bescheiden effect.  
 Symptomatische behandeling van gedragssymptomen 

o Wanneer er echter gedragsproblemen opdagen, proberen we deze wel te behandelen met 
medicatie (bv. antidepressiva, kalmeringsmiddelen, …). 

 Niet-medicamenteuze behandeling: geheugentraining, structurele aanpak, multidisciplinaire benadering 
o Er zijn bepaalde onderzoeken en experimenten aan de gang waarbij men aan geheugentraining 

doet. Daarnaast zijn er ook ondersteunende maatregelen die mensen helpen gemakkelijker en 
aangepast te leven in hun eigen omgeving. Hierbij is het de bedoeling dat ook het netwerk van de 
persoon ondersteund wordt.  

 Ondersteuning partner en zorgnetwerk 
o De niet-medicamenteuze behandeling blijft een moeilijke aanpak.  
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B. SUBCORTICALE NEURODEGENERATIES: BEWEGINGSTOORNISSEN EN ATAXIEËN  

 Hypokinetische stoornissen: verminderde bewegingen bv. ziekte van Parkinson 
 Hyperkinetische stoornissen: onwillekeurige bewegingen bv. ziekte van Huntington 

HYPOKINESTISCHE STOORNISSEN: DE ZIEKTE VAN PARKINSON 

DEGENERATIE  

 

 

Er treedt een degeneratie op bij de neuronen die in de 
sub cortex van de hersenstam liggen. Dit zijn neuronen 
die dopamine aanmaken. Wanneer deze neuronen 
aangetast zijn, zal er een tekort aan dopamine in de 
hersenen ontstaan.  

 

 

 

DOPAMINE EN DE ZIEKTE VAN PARKINSON  

 

 

 

 

 

 

 

 

De neuronen maken dopamine aan en geven deze neurotransmitter normaal gezien door aan de hersenen. Maar 
bij de ziekte van Parkinson zijn deze neuronen er niet meer, waardoor er een tekort is aan dopamine.  
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SYMPTOMEN  

 

BEHANDELING  

 Geen causale, genezende of remmende behandeling mogelijk 
o De ziekte van Parkinson kan niet genezen worden. We hebben nog geen genezende behandeling 

gevonden, maar de ziekte kan wel vrij goed medicamenteus behandeld worden.  
 Medicamenteuze behandeling: dopaminerge substitutie 

o We behandelen de symptomen van Parkinson a.d.h.v. een dopaminerge substitutie, waarbij we 
dopamine onder één of andere vorm vervangen aan de hand van medicatie. In zware gevallen 
wordt dit echter moeilijker, waardoor de nood aan een chirurgische ingreep toeneemt.  

 Chirurgische behandeling 
o Bij deze vorm van behandeling worden elektronen ingepland.  

 Paramedische behandeling: kine, ergo, logo, psychologie 
o De ziekte wordt multidisciplinair behandeld. Er worden teams samengesteld met als grote doel 

om deze mensen soepel en in beweging te houden.  

HYPERKINETISCHE STOORNISSEN: DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON  

 Erfelijke ziekte 
 Symptomen: 

o Abnormale bewegingen (overbeweging)  
o Psychiatrische problemen: depressie, psychose, impulsiviteit 
o Cognitieve stoornissen: dementie 

 Geen causale behandeling mogelijk 
 Enkel symptomatische medicamenteuze en ondersteunende paramedische behandeling 

 

 

 

 

 

Motorische symptomen

•Vertragen van de bewegingen
•Verminderen van de amplitude van de 

bewegingen
•Verminderen van spontane bewegingen 
•Stijfheid
•Beven
•Veranderingen van de houding
•Vermindering van de houdingsreflexen 

Niet-motorische symptomen

•Depressie
•Slaapstoornissen
•Autonome stoornissen 
•Cognitieve stoornissen 
•Communicatieve stoornissen
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C. PERIFERE NEURODEGENERATIES: DEGENERATIEVE NEUROPATHIËN  

AMYOTROFE LATERALE SCLEROSE (ALS)  

 Vrij snel progressieve motorische aantasting met verzwakking van spieren, atrofie 
o Dit komt doordat de ziekte de motorische neuronen zal treffen, waardoor de zenuwcellen die 

naar de spieren lopen verloren gaan. Deze zenuwcellen liggen in het ruggenmerg of de 
hersenstam. Omdat het een perifere aantasting is, ontstaat atrofie. Dit wil zeggen dat de spieren 
wegkwijnen, verdwijnen en/of kleiner worden in volume.  

 Treft vaak de spraak-, slik-, en ademhalingsspieren 
o De spieren die de ademhaling moeten ondersteunen degenereren, waardoor er moeilijkheden 

kunnen ontstaan bij deze processen.  
 Overlijden meestal binnen de 5 jaar omwille van ademhalingsproblemen 
 Geen behandeling mogelijk 
 Soms familiaal/soms gepaard met dementie 
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7. AANVALLEN VAN BEWUSTZIJNSVERLIES  

A. Epilepsie  
B. Syncope (‘appelflauwte’) 

A. EPILEPSIE  

 Stoornis met meerdere (>1) aanvallen die het gevolg zijn van een verandering in de elektrische activiteit 
van de hersenen (1 keer = insult) 

 Veralgemeende epilepsie: geheel de hersenen zijn betrokken 
o Veralgemeend tonisch-clonische aanvallen 

 De hersenen zullen tegelijkertijd vuren en ontladen. De veralgemeend tonisch-clonische 
aanvallen zijn aanvallen waar iemand rustig neer zit en ineens heel hard begint te 
schreeuwen. Dit komt door de contractie van het diafragma waarbij lucht ontsnapt. Deze 
zal helemaal stijf worden. Dit is een tonische reactie die gevolgd zal worden door 
schokkende bewegingen, de clonische reactie. Op het moment van deze aanval is de 
persoon bewusteloos. Hierbij kunnen ze urine verliezen, op hun tong bijten, …  

o Absence epilepsie 
 Deze vorm van epilepsie komt vaak voor bij kinderen. Typisch voorkomen is dat de 

kinderen bijvoorbeeld in de klas zitten en ineens bewusteloos vallen, waarna ze ineens 
terug bij bewustzijn zijn. Dit gebeurt slechts enkele seconden. Deze kinderen kunnen 
afwijkende bewegingen vertonen, zoals bepaalde oogbewegingen, maar voor de rest valt 
het bewustzijnsverlies niet echt op. Deze aanvallen zijn steeds aanvalsgewijs en kunnen 
meerdere keren per dag of maand voorkomen. Dit is enorm variabel.  

 Partiële epilepsie: enkel een deel van de hersenen 
o Enkelvoudig partieel: bewustzijn bewaard 

 Deze mensen hebben een normaal bewustzijn, maar motorische insulten. De motorische 
cortex zal voeren, waardoor je een bepaalde contractie krijgt.  

o Complex partieel: bewustzijn gestoord 
 Dit zijn de meest bizarre aanvallen en worden vaak verkeerd geïnterpreteerd. De 

mensen verliezen hun bewustzijn en vertonen bizarre handelingen. De kunnen 
bijvoorbeeld rondlopen of aan bepaalde dingen prutsen, waardoor het niet duidelijk is 
wat ze aan het doen zijn. Het is wel belangrijk dat we onthouden dat dit heel anders is 
dan slaapwandelen. Bij complex partiële epilepsie zijn de hersenen actief.  
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KENMERKEN 

 Aanvallen zeer variabel van presentatie en duur 
o Sommige aanvallen duren slechts een paar seconden, zoals bv. een absence. Andere aanvallen 

duren enkele minuten, uren of zelfs dagen. De presentatie en de duur zijn dus zeer verschillend. 
 Normaal zelflimiterend, behalve bij status epilepticus 

o Normaal gezien duren deze aanvallen slechts een paar minuten, maar wanneer deze langer duren 
dan een half uur, spreken we van een status epilepticus. Mensen geraken hier niet zomaar uit, 
waardoor ze in een gevaarlijke toestand verkeren. Ze dreigen een zuurstoftekort op te lopen. Na 
een aanval herinneren de mensen zich niets meer.  

 Soms prodromi (epileptische aura), soms niet 
o Sommige mensen voelen een aanval aankomen door een druk op hun borstkas en hun buik die 

naar boven stijgt. De tijd tussen het vermoeden en de effectieve aanval kan heel variabel zijn. We 
noemen dit voorspellend gebeuren een aura.  

 Soms (laterale) tongbeet en urineverlies 
o Vooral bij tonisch-clonische aanvallen krijgen we vaak te maken met het bijten op de tong. 

Daarnaast kan een aanval ook gepaard gaan met bloed- of urineverlies.  
 Vaak gevolgd door postkritische fase: vermoeid, eventueel verward 
 Cave status epilepticus: herhaalde aanvallen zonder herwinnen bewustzijn of langdurige aanval 

OORZAKEN 

 Soms geen onderliggende structurele afwijkingen zichtbaar 
 Ontwikkelingsanomalieën: corticale dysplasie, migratiestoornissen, bloedvatafwijkingen 
 Structurele afwijkingen: CVA, trauma, tumoren, encefalitis, … 
 Metabole en andere syndromen 
 Toxische oorzaken: alcohol, drugs en ontwenning 

o Sommige mensen hebben een sterke gevoeligheid voor de lichten in het uitgangsleven. Dit noemt 
men stroboscopen. In discotheken wordt gebruik gemaakt van bepaalde frequenties licht die een 
epileptische aanval kan uitlokken. Ook wanneer men met de auto rijdt, kan er een stroboscopisch 
effect ontstaan door de zon door de bomen.  

DIAGNOSE  

 Klinische beschrijving 
o Het onderscheid maken tussen een elliptische aanval en een appelflauwe is vaak heel moeilijk, 

omdat ze dicht bij elkaar liggen. Daarom maken we gebruik van elektro-encefalografie.  
 Elektro-encefalografie 

o Het afnemen van een EEG op het moment dat er geen aanval is, levert ons niet veel 
informatie op. Wanneer de test bijvoorbeeld afgenomen wordt bij iemand zonder 
epilepsie, zullen de hersenen ook enkele verdachte activiteiten vertonen. Het is niet 
omdat er een golf te zien is, dat iemand epileptisch is. Maar ook omgekeerd kan 
voorkomen. Op het moment dat iemand een aanval krijgt, zal de EEF een afwijking 
vertonen met hoge elektrische golven.   

 Beeldvorming van de hersenen 
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BEHANDELING  

 Aanvalsbehandeling: 
o ABC toepassen 

 ABC is de stabilisatie van de vitale functies van de patiënt. Het belangrijkste is dat ervoor 
gezorgd wordt dat de persoon kan ademen. We doen dit door hem/haar op zijn zij te 
leggen, zodat het bloed of het speeksel in de mond eruit kan lopen. 

o Niets tussen de tanden plaatsen 
 Het grote gevaar hierbij is dat de persoon met de aanval je vinger eraf bijt. Daarnaast zal 

het niet lukken om iets tussen de tanden te steken zonder de tanden te breken en zal 
het risico bestaan dat het voorwerp ingeslikt wordt.  

o Afwachten en vaak zelflimiterend 
 Het is belangrijk dat je rustig blijft en probeert in te schatten of de aanval blijft duren of 

niet. Als de persoon in kwestie bekend is met epilepsie is het niet noodzakelijk om naar 
het ziekenhuis te gaan. Als iemand voor de eerste keer een aanval doet is het belangrijk 
dat er onderzoeken gebeuren.  

 Bij status: onmiddellijk hospitalisatie 
o Als de aanval niet voorbijgaat is het belangrijk dat er zo snel mogelijk naar het ziekenhuis 

gebracht wordt om de aanval onder controle te krijgen. Dit gebeurt a.d.h.v. medicatie.  
 Medicamenteuze behandelingen: cave cognitieve nevenwerkingen 

o Sommige medicatie zal cognitieve nevenwerkingen geven, waarbij het een invloed zal hebben op 
de mentale toestand. Dit is vooral het geval bij kinderen.  

 Chirurgie bij sommige weinig responsieve patiënten 
o Bij sommige mensen die niet responsief reageren op medicatie, zal een chirurgische ingreep 

moeten gebeuren waarbij een deel van de hersenen verwijderd wordt.  
 Regels en afspraken i.v.m. autorijden, sporten, tewerkstelling, … 

o Personen met epilepsie zullen ook voorzichtig moeten zijn met het gebruik van alcohol of andere 
middelen. Daarnaast zijn er bepaalde regels voor het rijden met de auto. Personen die regelmatig 
een aanval doen, mogen niet met de auto rijden. De epilepsie moet ook voldoende lang onder 
controle zijn wanneer medicatie genomen wordt.  

B. SYNCOPE  

 Kortdurend bewustzijnsverlies door een tijdelijke vermindering van de bloedtoevoer naar de hersenen 
o Dit doet zich voornamelijk voor wanneer mensen rechtop staan, waardoor de bloeddruk naar 

beneden gaat en het lichaam ervoor moet zorgen dat het bloed terug naar de hersenen loopt. De 
oorzaken kunnen zeer variabel zijn.  

 Frequenter in rechtopstaande houding (orthostatisme) 
 Oorzaken zeer variabel 

o Hartritmestoornissen of hartaandoeningen 
o Verminderd bloedvolume bv. deshydratatie 
o Stoornissen van het autonome zenuwstelsel 
o Reflexe syncopes bv. bij het zien van bloed, … 

 Door het zien van bloed kan de bloeddruk in elkaar zakken, waardoor je flauw kan vallen. 
Dit is meestal kortdurend aangezien de bloeddruk snel hersteld wordt. Dit flauwvallen 
kan wel gepaard gaan met schokken, urineverlies, …  



109 
 

HOOFDSTUK 4: DIAGNOSTISCHE 
TECHNIEKEN IN DE NEUROPSYCHIATRIE 

Mogelijke vragen voor het examen:  

1. Als je alle diagnostische technieken zie, welke zijn worden gebruikt voor stoornissen in het perifeer 
zenuwstelsel en welke voor stoornissen in het centraal zenuwstelsel?  

a. Perifeer: mimografie en neurografie  
b. Centraal: al de rest 

2. Als je kijkt naar de scanneronderzoeken die in het hoofdstuk beschreven staan, welke maken gebruik van 
röntgenstralen en welke niet?  

DIAGNOSE IN DE NEUROLOGIE  

 

KLINISCH NEUROLOGISCH ONDERZOEK  

 Cognitie 
 Craniale zenuwen 
 Motoriek en reflexen 
 Sensibiliteit 
 Coördinatie 
 Gang, houding en evenwicht 

 

Anamnese (symptomen, beloop, voorgeschiedenis, medicatie, ...)

Klinisch onderzoek (algemeen onderzoek, neurologisch onderzoek) 

Paraklinisch onderzoek (beeldvorming, elektrofysiologie, ...)

Lokalisatie van het probleem (centraal of perifeer, lateralisatie, corticaal, ...) 

Syndromale diagnose (symptomen die een hejeel vormen)

Etiologische diagnose (oorzaak of mechanisme)

Neurologische ziekte (oorzaak of mechanisme)
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TECHNISCHE ONDERZOEKEN: DOEL  

 Bevestigen/uitsluiten van een klinisch vermoeden (bv. lokalisatie/aard van een letsel) 
 Onderzoek naar ernst/uitgebreidheid van een letsel of aandoening 
 Screenen bij afwezigheid van een klinisch vermoeden (bv. bewusteloosheid zonder duidelijke 

aanknopingspunten) 
 DUS: meestal gericht aangevraagd 

BEELDVORMING VAN DE HERSENEN  

 Structurele onderzoeksmethodes: 
o Op basis van Röntgenstralen: radiografie van schedel, ventriculografie, angiografie, CT-scan 
o Op basis van magnetische resonantie: MRI 

 Functionele onderzoeksmethodes: 
o Met gebruik van isotopen: PET- en SPECT scan 
o Op basis van magnetische resonantie: fMRI 

STRUCTURELE ONDERZOEKSMETHODES  

OP BASIS VAN RÖNTGENSTRALEN 

RADIOGRAFIE  

 Vooral beenderige structuren 
 Geen weke delen in beeld (hersenen, bloedvaten, …) 
 Luchtholten en opstapelingen (sinussen)   
 Goedkoop en snel 
 Indicaties: 

o Trauma (schedelfractuur) 
o Sinusitis (luchtholten gevuld)  
o Structurele schedelafwijkingen 

RADIOGRAFIE MET CONTRASTSTOF 

VENTRICULOGRAFIE  

 Verouderde techniek 
 Weinig gevoelig – enkel grote letsels 
 Contraststof of lucht in ventrikels of via lumbale punctie 
 Pijnlijke procedure 
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ANGIOGRAFIE  

 Contraststof via katheterisatie in A.Carotis en A.Vertebralis 
 Aantonen van vernauwingen of vaatafwijkingen 

 

 

 

 

 

 

COMPUTERTOMOGRAFIE (CT-SCAN) 

 

 

 

 

 

 

CT-SCAN VAN DE HERSENEN  

 Beenderen goed zichtbaar 
 Verschil tussen hoge (wit) en lage (zwart) densiteit   
 Verschillende sneden, eerder grof 
 Spatiële resolutie beperkt 
 Blijft op basis van röntgenstralen   
 Indicaties: 

o Screening van bloedingen/massa’s intracranieel 
o Screening bij trauma (fracturen-oedeem, …) 

 

 

 

 

 

  

Bloeding  
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CT MET CONTRASTSTOF (IV)  

 

 

 

 

 

 

 

OP BASIS VAN MAGNETISCHE RESONANTIE (MRI)  

 NMR: Nucleaire magnetische resonantie 
 MRI: Magnetic Resonance Imaging   
 KST: Kernspintomografie 

PRINCIPES 

  

 

Waterstof: random rotatie (spin) 
rond eigen as 

Parallelle oriëntatie in een sterk magnetisch veld B0 

 

 

Excitatie: uit balans door een puls 
radiosignaal 

Relaxatie: terugkeer naar evenwicht met uitstraling van radiogolven 
Deze kunnen gemeten en gereconstrueerd worden tot een MRI beeld 

 

CT angiografie  
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MRI VAN DE HERSENEN  

 

 

 

 

 

 Verschillen in concentratie aan water (belangrijk bij letsels bv. CVA)   
 Verschillende pulsen en relaxatietijden leiden tot verschillende soorten beelden (sequenties waarbij 

water wit i.p.v. zwart) 
 Groter verschil tussen witte en grijze stof   
 Betere (fijnere) resolutie 
 Verschillende oriëntaties: axiaal, sagittaal en coronaal   
 Geen röntgenstralen (veiliger bij bv. zwangerschap) 
 Niet bruikbaar bij aanwezigheid pacemaker, neurostimulator, defibrillator (magneet)   
 Lawaaierig en nauwe ruimte (claustrofobie!) 

MRI – DIFFUSIE  

Principe: water kan vrij bewegen (isotrope diffusie) 

Bij een CVA wordt water opgenomen in cellen (oedeem), het kan dus niet meer vrij bewegen.  Dit verschil kan 
worden gemeten en gebruikt voor een vroege diagnose (diffusie restrictie). Water beweegt ook preferentieel langs 
vezels, waardoor de richting van vezels kan worden aangetoond (Diffusion Tensor Imaging – DTI of tractografie).  
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FUNCTIONELE ONDERZOEKSMETHODES  

MET GEBRUIK VAN ISOTOPEN  

POSITRON EMISSIE TOMOGRAFIE (PET-SCAN)  

In bekende stoffen die zich in de hersenen laten opnemen (bv glucose) worden radio-actieve elementen ingebouwd 
(bv fluor-18). Deze verliezen hun activiteit door het uitstralen van positronen (positieve electronen). Bij contact van 
een positron met een electron komen twee gamma stralen vrij onder een hoek van 180°. 

 

 

Position emissie en annihiliatie na een kort traject 
(max 2 mm) 

De scanner detecteert de gammastralen die gelijktijdig 
invallen op tegenoverstaande detectoren 

 

FLUOR-18 GLUCOSE PET  

 Meting van het glucosemetabolisme in de hersenen – welke delen zijn metabool actief of minder actief? 
 Indicaties:  

o Tumoren (tumorcellen delen sneller – meer activiteit opnemen)   
o Degeneratieve aandoeningen (bv. dementie – geen structurele problemen)   
o Functionele stoornissen (bv depressie – ontwikkelingsproblemen - …) 
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PET-SCAN IN DE PRAKTIJK  

 Nood aan een cyclotron voor aanmaak positronstralers, dus duur en intensief 
 Positronstralers vervallen snel (halfleven F-18 2uur), moeten dus snel na productie worden gebruikt, 

wat inhoudt dat cyclotron ter plaatse moet (of een snelle koerier! – commerciële productie) 
 Resolutie eerder beperkt 
 Stralingsbelasting 

PET EN MOLECULAIRE BEELDVORMING  

 Productie van andere stoffen, waarin een positronstraler wordt verwerkt 
o Deze kunnen binden op bv. receptoren, eiwitten 

 Bv. Tracer die bindt op amyloid eiwit (Alzheimer) 

 

 

 

 

 

 

SINGLE PHOTON EMISSION TOMOGRAPHY (SPECT-SCAN)  

 Isotopen stralen direct fotonen uit (gamma) 
 Detectie van fotonen die loodrecht op plaat vallen (andere door collimator gestopt) 
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SPECT-SCAN IN DE PRAKTIJK  

 Twee-of driekopstoestellen (roterende meetelementen) 
 Isotopen hebben veel langer halfleven (bv. Iood-131 ongeveer 8 dagen) 

o Makkelijkere commerciële productie 
 Geen nood aan cyclotron, goedkoper 
 Resolutie iets minder als PET 
 Stralingsbelasting 
 Indicatie:  

o Cerebrale doorbloeding (gekoppeld met metabolisme) 
o Soms ook moleculaire beeldvorming (bv. dopaminerge terminalen) 

 

Verminderde doorbloeding frontaal 
bij frontotemporale dementie 

 

Verminderde opname van FP-CIT in 
het striatum door een degeneratie 
van nigrale neuronen bij Parkinson 

 

OP BASIS VAN MAGNETISCHE RESONANTIE  

FUNCTIONELE MRI (FMRI)  

 Activatie van zenuwcellen door activiteit (bv. cognitieve of motorische taak) doet meer zuurstof 
opnemen uit bloed: daardoor meer zuurstof weg van hemoglobine (ijzerbevattend) 

 Reactief verhoogde aanvoer van zuurstofrijk bloed, die de nood overstijgt 
 Vandaar gewijzigde verhouding van zuurstofrijk vs. zuurstofarm hemoglobine 
 Beide vormen van hemoglobine hebben een ander magnetisch gedrag, dat kan gemeten worden  

o BOLD of Blood Oxygen Level Dependent-contrast 
 Kleine delay tussen activiteit en BOLD-respons:  

 

 

Normaal Parkinson 
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fMRI tijdens het lezen van woorden 

 

Motorische cortex 
 

FMRI: TOEPASSINGEN  

 Fundamenteel onderzoek: spatiële aspecten 
 Klinische toepassingen: 

o Veranderingen in functie na letsel (bv. CVA) en opvolgen van herstel 
o Bepalen van de functionele zones voor het opereren van een letsel (bv. tumor): welke zones 

worden beter behouden? 
o Lateralisatie van functies bv. taal of geheugen vooraleer ingreep bv. epilepsie chirurgie 

 

 

 

Hersengebied in actie Compensatie 
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ELEKTRODIAGNOSTISCHE TESTEN  

 Elektro-encefalografie (EEG) en geëvokeerde potentialen (EP/ERP) 
 Elektromyografie (EMG) en elektroneurografie (ENG) 
 Transcraniële stimulatie 

ELEKTRO-ENCEFALOGRAFIE (EEG)  

 Elektrische potentiaalverschillen en hun beloop in de tijd in de hersenen worden gemeten aan de 
schedeloppervlakte 

 Deze potentiaalverschillen ontstaan door synchrone activiteit van neuronen in de cortex 
 Voor deze metingen worden elektroden gebruikt 
 Signalen worden versterkt en in grafiek uitgezet door een schrijver (potlood) of tegenwoordig digitaal 

 

 

 

 

 

 

 

Normale EEG: 
 

Vooral in de achterste regio’s, wanneer de ogen 
dicht is er een ritme van 8-12 Hz 

= alfa-activiteit 
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Tumor refrontaal: 
 

Tragere golven rechts 
Meer uitgesproken frontaal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Epileptische aanval: 
 

Correlatie op EEG 

EEG IN DE PRAKTIJK  

 Goedkoop, pijnloos, niet invasief 
 Temporale resolutie goed, spatiële beperkt 
 Indicaties: 

o Onderzoek van bewustzijnsstoornissen – aanvallen van bewustzijnsverlies – coma 
o Onderzoek van slaapstoornissen 
o Screening van traumata vooraleer beeldvorming 
o Onderzoek van veranderingen in de elektrische activiteit bij activatie  

 Temporele informatie over activatie door ERP-onderzoek 
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GEËVOKEERDE POTENTIALEN: EP/ERP 

BASISPRINCIPES 

 Potentiaalveranderingen die uitgelokt worden door activatie van de hersenen zijn klein van amplitude 
o Ze doen zich vooral voor in die zones van de hersenen die betrokken zijn bij de 

verwerking/activatie van de bestudeerde activiteit 
o Ze doen zich voor op een bepaald moment in de tijd, namelijk het moment dat deze zone deze 

activatie daadwerkelijk uitvoert 

PRINCIPES  

 We meten EEG terwijl we een aantal keer een activiteit laten uitvoeren: 
o Visueel: lichtflits – wisselend dambord – woord 
o Auditief: geluiden – tonen – woorden 
o Tactiel: elektrische stimulus 

 Deze stukken EEG rond de aanbieding van de stimulus worden uitgemiddeld 
o Hierdoor krijgt men een beeld van de activatie van de hersenen in de tijd 

 

 

 

 

COMPLEXE ERP  
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EP/ERP IN DE PRAKTIJK  

 Van eenvoudig tot complex 
 Temporele informatie over activiteit van het centrale zenuwstelsel, spatieel veel minder accuraat 
 Indicaties: 

o Geleidingsstoornissen in CZS (bv MS, trauma) 
o Fundamenteel onderzoek over verwerking van stimuli en activatie van de hersenen 

ELECTRO-MYOGRAFIE (EMG)  

 Elektrische activiteit van de spieren in rust of bij contractie. 
 Meting door elektroden: naald of oppervlakte 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRO-NEUROGRAFIE (ENG)  

 Meting van de latentie van een spieractivatie na een stimulatie van een perifere zenuw   
 Meting van de amplitude van een spieractivatie 
 Door op verschillende plaatsen te stimuleren kan men de snelheid van geleiding over de perifere zenuw 

berekenen 

 

 

 

 

 

 

MYOGRAFIE EN NEUROGRAFIE  

 Vooral van belang bij opsporen van letsels of stoornissen van het perifere zenuwstelsel en de spieren 
 Soms pijnlijk 
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TRANSCRANIËLE STIMULATIE (TMS)  

 Prikkeling van de hersenen door stimulatie van buiten de schedel 
 Stimulatie kan 

o Elektrisch: Direct transcranial stimulation 
o Magnetisch: Transcranial magnetic stimulation (TMS) 

 Stroom in een spoel genereert magnetisch veld dat op zijn beurt een elektrisch veld 
genereert dat de cortex kan prikkelen 

 Minder pijnlijk 
 Bij repetitieve stimulatie (rTMS) kan men delen van de cortex activeren of remmen (“reversiebel letsel”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TMS IN DE PRAKTIJK  

 Enkelvoudige stimulatie (MEP-magnetic evoked potential) om de geleiding over het CZS te meten 
 Repetitieve stimulatie voor fundamenteel onderzoek 

o Deel uitschakelen en meten hoe functie verandert 
 Repetitieve stimulatie in de revalidatie 
 Niet of voorzichtig bij mensen met epilepsie! 
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LUMBALE PUNCTIE  

 Holle naald in de subarachnoidale ruimte 
o Ingebracht tussen de wervels onder het niveau van L2 (onder het ruggenmerg) 

 Cerebrospinaal vocht wordt onderzocht op cellen, eiwit, glucose 
 Meer recent ook bepaling van ziektespecifieke stoffen bv. in kader van Dementie 
 Indicaties: 

o Vermoeden van ontsteking (meningitis)  
o Vermoeden van bloeding  
o Drukmetingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODIUM AMYTAL TEST (WADA-TEST)  

 Doelstelling: welke hemisfeer is dominant voor taal of geheugen? 
 In kader van neurochirurgische ingreep waarbij deel moet worden verwijderd bv. voor epilepsie 
 Praktisch: sodium amytal (verdovend) via katheterisatie (angiografie) in A.Carotis Interna gespoten, 

waardoor tijdelijk een uitschakeling van een hemisfeer: intussen worden taal en geheugen getest 
 Men probeert deze test te vervangen door fMRI of neurofysiologisch onderzoek 

 


