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Nogal wat artsen beschouwen neurologie als een moeilijk vak. Toegegeven, 
de anatomie van het centrale en perifere zenuwstelsel is complex. Daardoor 
is het soms ingewikkeld om diverse neurologische uitvalsverschijnselen 
tot een lokalisatie in het zenuwstelsel en etiologische diagnose te herlei-
den. Sinds het verschijnen van de eerste druk van dit boek in 2009 zijn er 
veel diagnostische mogelijkheden bij gekomen die hierbij behulpzaam zijn. 
Daarnaast zijn de behandelmogelijkheden van verschillende neurologische 
aandoeningen in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het onderzoek van de 
neurologische patiënt begint echter nog steeds met een zorgvuldige anam-
nese en klinisch neurologisch onderzoek. Het neurologisch onderzoek is een 
kunst die door oefening moet worden verkregen en in stand gehouden. 
Een belangrijk deel bestaat uit het herkennen van verhalen van patiënten 
over hun lichamelijke klachten, door aandoeningen van het zenuwstelsel. 
Deze verhalen zijn steeds verschillend, maar regelmatig komen zij toch op 
kernpunten met elkaar overeen. Anders gezegd, in de klachten zijn verschil-
lende patronen te herkennen.
Dit boek is een verzameling van zulke min of meer karakteristieke verha-
len, behorend bij veel voorkomende neurologische aandoeningen. Het begint 
steeds met een elementair probleem: moeite met praten, lopen, onthouden, 
overeind blijven, wakker blijven, enzovoort. Aan de hand van vragen wordt 
de lezer meegenomen naar een steeds vollediger beeld van de klachten, tot-
dat het patroon zich heeft afgetekend. Soms zijn dan nog wat meer gegevens 
nodig, uit het neurologisch onderzoek, maar het antwoord ligt vaak al be-
sloten in de anamnese. Technisch hulponderzoek, zoals in de recente jaren 
sterk verbeterde beeldvormende technieken, is lang niet altijd nodig, maar 
is in andere gevallen noodzakelijk bij het stellen van de juiste diagnose en 
behandeling.
De 38 hoofdstukken, elk met een eigen verhaal, zijn tot stand gekomen in 
samenspraak tussen de auteurs en de beide redacteuren. Door de nieuwe 
behandelmogelijkheden van auto-immuunziekten van het centrale zenuw-
stelsel zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd die betrekking hebben op 
deze aandoeningen. 

 Voorwoord



VI Voorwoord

De doelgroep, huisartsen en studenten, is daarbij steeds nauwlettend in het 
oog gehouden, ofschoon iedere arts die met neurologische problematiek te 
maken krijgt dit boek ook kan gebruiken om zich het denken van de neuro-
loog eigen te maken. Wie van hen dit boek heeft uitgelezen, zal moeten toe-
geven dat neurologie eigenlijk toch niet zo heel moeilijk is.

G.W. van Dijk
E.A.C. Beenakker
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Bewusteloos gevonden

G.W. van Dijk

Casus

U heeft zondagdienst op de huisartsenpost en rijdt met de chauffeur een 
tweetal visites. De doktersassistente op de post belt u dat u met spoed naar 
het bungalowpark moet omdat daar in het restaurant een man onwel is ge-
worden; hij reageert nergens meer op. Volgens een fysiotherapeut ter plaat-
se, die de melding heeft gedaan, heeft de patiënt een goede pols maar zou hij 
comateus zijn. Tijdens de spoedrit bedenkt u wat hier aan de hand kan zijn 
en hoe u bij aankomst te werk zult gaan.

Vraag 1
Welke oorzaken van bewustzijnsverlies overweegt u?

Antwoord 1

Het bewustzijnsverlies kan een primair neurologische oorzaak hebben, zoals 

traumatisch hoofd/hersenletsel (maar daarover is in de melding niet gerept), 

epilepsie, intracerebrale bloeding, subarachnoïdale bloeding of meningitis/

encefalitis. Bewustzijnsverlies kan ook worden veroorzaakt door een stoornis 

buiten de hersenen, zoals bloedcirculatieproblemen (hartritmestoornis, sep-

sis, shock door bloedverlies), verlaagde zuurstofspanning in het bloed (long-

embolie, aspiratie, koolmonoxidevergiftiging), een metabole stoornis (hypo-

glykemie) of intoxicatie. En tot slot kan er ook sprake zijn van een psychogene 

bewustzijnsstoornis (conversie). Overzichtelijk onder elkaar:

 Ω cerebraal:

 – trauma;

 – epilepsie;

 – cerebrovasculair accident (CVA);

 – subarachnoïdale bloeding (SAB);

 – meningitis;

 Ω cardiaal:

 – ritmestoornis;



1 Bewusteloos gevonden 3

Vervolg casus

Het blijkt om een 58-jarige man te gaan die bekend is met hoge bloeddruk en 
recent door de cardioloog is onderzocht in verband met een drukkend gevoel 
op de borst terwijl hij van een voetbalwedstrijd naar huis fietste. Hij rookt 
niet, maar gebruikt wel overmatig alcohol (vier biertjes per dag). Er was niets 
aan de hand, de familie ging juist aan tafel, tot het moment dat hij niet goed 
werd. Er zijn geen trekkingen gezien.
De bloeddruk is hoog, 190/115 mmHg, de pols is 126/min en regelmatig. De 
armen en benen zijn warm en goed doorbloed. Over de longen hoort u beider-
zijds normale ademgeruisen en in de buik is geen zwelling of andere afwij-
king palpabel.

Vraag 4
Wat zijn uw differentiaaldiagnostische overwegingen?

Antwoord 4

Een belangrijk gegeven is het feit dat het bewustzijnsverlies plotseling is op-

getreden. Dit kan zich voordoen bij cardiale problemen met als gevolg een 

verminderde output van het hart en een verminderde doorbloeding van de 

hersenen of bij primair neurologische calamiteiten in de hersenen, zoals een 

intracerebrale bloeding. Patiënt heeft in de recente voorgeschiedenis moge-

lijk hartklachten gehad, maar de oorzaak van het coma kan nu waarschijnlijk 

niet aan een stoornis in de functie van het hart worden geweten, omdat hij 

een goede, zij het te hoge bloeddruk heeft. De hoge bloeddruk sluit ook een 

hypovolemische shock uit, door bijvoorbeeld een gebarsten aneurysma van de 

aorta abdominalis. Uit de heteroanamnese blijken geen tekenen van epilepsie, 

zoals trekkingen van armen of benen of verstijving van ledematen. Een hypo-

glykemie is zeer onwaarschijnlijk, omdat de patiënt niet bekend is met diabetes 

en geen insuline gebruikt.

Vervolg casus

U bent nu in afwachting van de ambulance die dichtbij is en binnen enkele 
minuten zal arriveren. Omdat patiënt hemodynamisch en respiratoir stabiel 
is, heeft u de tijd om het lichamelijk onderzoek wat meer uit te breiden met 
het oog op een ernstige neurologische calamiteit. Eerst bepaalt u toch nog de 
bloedsuikerconcentratie, die 6,5 mmol/l bedraagt.
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Tabel 1.2 Hersenstamreflexen die belangrijk zijn bij het onderzoek van een 

comateuze patiënt

Reflex Afferente zenuw Schakelstation in 
de hersenstam

Efferente zenuw

Pupilreflex N. opticus Mesencephalon N. oculomotorius

Corneareflex N. trigeminus Pons N. facialis

Vestibulo-

oculaire reflex

N. vestibularis Pons, 

mesencephalon

N. oculomotorius, 

n. abducens, 

n. trochlearis

Hoestreflex N. vagus Medulla 

oblongata

N. phrenicus

Figuur 1.2 Vormen van inklemming

Bij het lichamelijk onderzoek van een comateuze patiënt in de acute fase zijn 

de belangrijkste elementen van het neurologisch onderzoek:

 Ω het bepalen van de diepte van het gedaalde bewustzijn met behulp van de GCS;

 Ω het onderzoeken van de hersenstamreflexen, in het bijzonder de pupilre-

flexen, om een mogelijke aandoening van de hersenstam op te sporen;
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Figuur 2.2 Het teken van Battle (onderhuidse bloeduitstorting achter het oor) als 

symptoom van een middelste schedelbasisfractuur

Antwoord 6

Soms treedt bij kinderen enkele uren na een traumatisch hoofd/hersenletsel een 

progressieve daling van het bewustzijn op. Het kind kan zelfs comateus worden. 

De plotselinge verslechtering van het klinische beeld (bewustzijn) nadat het kind 

eerder wel goed reageerde, staat bekend onder de term ‘kindercontusie’ en treedt 

vrijwel alleen op bij kinderen jonger dan 6 jaar. Een kindercontuisie kan zich zowel 

voordoen na een licht als na een ernstiger traumatisch hoofd/hersenletsel.

Bij een dalend bewustzijn nadat het kind daarvoor helder was, is het van be-

lang direct een CT-scan van de schedel te maken om een chirurgisch behan-

delbaar hematoom uit te sluiten. Wanneer de CT-scan geen duidelijke afwijkin-

gen toont, is klinische observatie voldoende en herstelt het kind veelal binnen 

een dag. Bij een comateus toestandsbeeld en diffuus hersenoedeem op de 

CT-scan worden kinderen met een kindercontusie beademd en behandeld op 

de intensive care. Soms treedt progressieve zwelling op van de hersenen die 

niet behandelbaar is, met overlijden van het kind als gevolg.

Het klinische beeld van kindercontusie maakt dat men bij kinderen na trauma-

tisch hoofd/hersenletsel zeer laagdrempelig moet overgaan tot een periode 

van klinische observatie en dat het geven van een wekadvies (zie antwoord 

9) van groot belang is indien het kind toch naar huis gaat (ook als de CT-scan 

geen afwijkingen toont).




