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Inleiding 

Beroertes of CerebroVasculaire Accidenten (CVA) zijn plotse verstoringen van de hersenfuncties als 
gevolg van een stoornis in de cerebrale bloedcirculatie. Wanneer het doorbloedingsprobleem wordt 
veroorzaakt door een trombus die een bloedvat afsluit, spreekt men van een herseninfarct of 
ischemische beroerte. Deze trombus kan in de intracraniële of extracraniële bloedvaten ontstaan die 
het bloed naar de hersenen brengen, of ter hoogte van het hart en zich verplaatsen naar de hersenen. 
Wanneer een scheur ontstaat in de wand van een bloedvat met lekkage van bloed in of rond het 
hersenweefsel, spreekt men van een hersenbloeding of hemorragische beroerte. De term beroerte 
omvat dus zowel ischemische CVA’s, intraparenchymateuze cerebrale bloedingen en niet-
traumatische subarachnoïdale bloedingen (1). 
 
Beroertes vormen een belangrijk gezondheidsprobleem en hebben een grote impact op de 
samenleving, zowel op persoonlijk, medisch als economisch vlak (2). Patiënten die een beroerte 
doormaken overlijden in één op drie gevallen binnen het eerste jaar. Wanneer ze overleven hebben 
ze 50% kans om blijvend afhankelijk te zijn van anderen voor hun dagelijkse activiteiten (3). De kost 
van deze aandoening voor de maatschappij is dan ook heel groot. Bovendien verwacht met een 
toename van het aantal beroertepatiënten als gevolg van de veroudering van de bevolking en de 
industrialisering (4).  
 
Behandeling acuut ischemisch CVA 

Time is brain 

Hoe vroeger acute beroertebehandeling wordt toegepast, hoe groter de kans op een goede uitkomst. 
Wanneer een klonter een bloedvat afsluit, ontstaat immers al snel een zone van hersenweefsel dat 
onherroepelijk beschadigd is, met name de infarctkern. Daarrond ligt hersenweefsel dat nog wel gered 
kan worden, op voorwaarde dat het bloedvat tijdig gerekanaliseerd kan worden. Naarmate de tijd 
vordert neemt de grootte van de infarctkern toe en neemt de hoeveelheid potentieel te redden 
hersenweefsel af. Het tijdsvenster waarbinnen een acute ischemische beroerte behandeld kan worden 
is dus beperkt en het effect van behandelingsmogelijkheden neemt snel af naarmate de tijd vordert (5, 
6). Daarnaast spelen ook andere factoren mee zoals de aanwezigheid van een goede collaterale 
circulatie, de grootte, locatie en samenstelling van de klonter, etc. (7).  
 

Intraveneuze trombolyse 

Sinds 1996 is intraveneuze trombolyse (IV r-tPA, alteplase, Actilyse®) de enige erkende 
medicamenteuze revascularisatiebehandeling, die kan toegepast worden in een duidelijk afgelijnde 
populatie ischemische beroertepatiënten. Door toediening van intraveneuze trombolyse  streeft men 
ernaar bij een herseninfarct het afgesloten bloedvat te rekanaliseren door de klonter op te lossen. Het 
tijdsvenster waarbinnen deze behandeling kan worden toegepast is echter beperkt tot 4.5 uur na het 
ontstaan van de symptomen (8, 9). Daarna wegen de voordelen van de behandeling niet meer op 
tegen de mogelijke risico’s, omdat er al te veel hersenweefsel beschadigd is. Internationale richtlijnen 
stellen als doel dat trombolysebehandeling binnen de 45 minuten na aankomst van de patiënt in het 
ziekenhuis (‘door-to-needle’ tijd, DNT) zou moeten gestart worden.  
Ondanks de brede beschikbaarheid van deze behandeling, blijft het aantal patiënten dat met IV 
trombolyse behandeld wordt laag. Globaal genomen wordt slechts 1-8% van de beroertepatiënten 
behandeld met IV r-tPA, in gespecialiseerde centra kan dit oplopen tot 20-30%. De meeste patiënten 
bereiken het ziekenhuis buiten dit therapeutisch venster (10-12) en wanneer deze behandeling wel 
wordt toegepast gebeurt dit vaak laat in het therapeutisch venster (13). Onnodig tijdsverlies en gebrek 
aan de juiste kennis, ervaring en gestandaardiseerde protocollen zijn hierbij de belangrijkste factoren.  
 



Endovasculaire behandeling 

Een tweede behandelingsmogelijkheid, waarvan het effect sinds eind 2014 werd aangetoond door 
talrijke gerandomiseerde klinische studies, bestaat erin om de klonter rechtstreeks in het bloedvat te 
verwijderen (6, 14-19). Deze techniek noemt men een mechanische trombectomie. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een katheter die ter hoogte van de occlusieplaats wordt gebracht. Met behulp 
van een stent-retriever of tromboaspiratie katheter wordt de trombus vervolgens verwijderd. Omdat de 
katheter ter plaatste moet kunnen geraken, kan deze behandeling enkel worden toegepast bij 
afsluitingen van de proximale hersenbloedvaten (‘large artery occlusions’ of LAO). Deze techniek heeft 
als voordeel dat er veel sneller en succesvoller (tot 85% succes rate) rekanalisatie bekomen kan 
worden dan bij behandeling met trombolyse. Daarom kan deze behandeling nog worden toegepast tot 
6 uur (of langer in geselecteerde gevallen) na het ontstaan van de beroertesymptomen. Ook hier geldt 
dat het succes van de behandeling groter is als deze sneller wordt toegepast. Echter de grootste 
belemmerende factor voor de procedure is het beperkt aantal mensen die in aanmerking komt voor de 
procedure (3-5% alle beroertepatiënten) (20).  
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Omdat deze techniek enkel in gespecialiseerde beroertecentra kan worden aangeboden (oa. omwille 
van de complexiteit van de procedure, de vereiste expertise en investeringen in materiaal en 
omkadering), is vroegtijdige identificatie van beroertepatiënten die in aanmerking komen voor deze 
behandeling belangrijk. Op deze manier kan tijdig transport van deze geselecteerde 
patiëntenpopulatie naar het meest geschikte behandelingscentrum worden voorzien. Methodes om 
patiënten met een LAO in een vroegtijdig stadium te identificeren, bij voorkeur reeds prehospitaal, zijn 
dus noodzakelijk om de tijd tot het opstarten van deze behandeling te verkorten. 
 

Competence is brain 

Door de verder uitbreidende therapeutische mogelijkheden, wordt de nood steeds groter om te komen 
tot een therapeutisch beleid op maat van de specifieke patiënt. Naast vroegtijdige behandeling bepaalt 
namelijk ook de aanwezigheid van de juiste kennis en ervaring het succes van de 
beroertebehandeling. Zo hebben beroertepatiënten die behandeld worden in gespecialiseerde stroke 
units meer kans op een goede uitkomst, dan patiënten bij wie dit niet het geval is (21, 22). Dit geldt 
ook voor beroertepatiënten die niet in aanmerking kwamen voor acute behandelingsstrategieën.  
 
Vroegtijdige identificatie  

Acute beroertezorg is een continuüm van zorg dat reeds begint voor aankomst in het ziekenhuis. 
Vroegtijdige diagnostiek, evaluatie van de ernst en selectie van patiënten die nood hebben aan 
gespecialiseerde beroertebehandelingen zoals mechanische trombectomie of neurochirurgie zijn 
factoren die bijdragen tot tijdige opstart van behandeling.  
 



Prehospitaal identificatie: beroerteschalen 

Snelle identificatie van beroertepatiënten door de 112 alarmcentrale en de paramedici van de 
hulpdiensten is noodzakelijk om een urgent transport naar een geschikt beroertecentrum te 
garanderen. Hiervoor gebruikt met onder andere de Face-Arm-Speech test. Echter, de sensitiviteit en 
specificiteit van dergelijke schalen is beperkt (23).  
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Prioritair transport en prenotificatie 

Ook prioritair transport van beroertepatiënten is noodzakelijk om de tijd tot het opstarten van 
behandeling te reduceren. Transport naar het ziekenhuis door naasten leidt immers vaak tot 
belangrijke vertraging. Patiënten per ambulance vervoerd worden hebben meer kans om binnen de 2 
uur na het ontstaan van de symptomen het ziekenhuis te bereiken (24), worden vaker behandeld met 
IV r-tPA en hebben een betere uitkomst (25).  

Transport door de hulpdiensten laat bovendien toe om het in-hospitaal team vooraf te verwittigen van 
de nakende komst van een beroertepatiënt. Dit systeem noemt men prehospitaal notificatie. 
Prehospitaal activatie van het beroerteprotocol en mobilisatie van het in-hospitaal beroerte team 
vermindert het tijdsinterval tot het verrichten van acute beeldvorming (26) en verhoogt het de 
trombolysepercentages (27). Er is ook een effect op trombolysetijden, maar dit varieert sterk tussen 
verschillende studies (28). Ook de invoering van beroerteprotocollen heeft een belangrijk effect.  

 
Prehospitaal identificatie en patiëntenselectie: toekomstmogelijkheden  
 

Predictiemodellen 

Naast het tijdsvenster spelen een aantal karakteristieken met betrekking tot de arteriële occlusie 
(locatie trombus, grootte trombus, collaterale circulatie) en de reeds instellende infarcering een 
belangrijke rol in het selecteren van de beste behandelingsstrategie voor de patiënt. Hiervoor wordt 
standaard gebruik gemaakt van CT/MRI hersenen met angiografische evaluatie. Diverse 
onderzoeksgroepen ontwikkelden statistische modellen ter predictie van de afsluitingen van de 
proximale hersenbloedvaten zonder gebruik te maken van beeldvorming (29, 30). Voordelen van een 
vroegtijdige, bij voorkeur pre-hospitaal, detectie van deze potentiële kandidaten voor een 
endovasculaire behandeling zijn legio (oa. triage naar het dichtstbijzijnde stroke unit met 
interventionele radiologie). Echter tot op heden hebben al deze predictiemodellen een reëel risico op 
over- of onderdiagnosticeren van deze proximale occlusies, hetgeen patiënten teveel of te weinig 
zouden doorverwijzen naar een endovasculair centrum (29). 

 

Prehospitaal telegeneeskunde 

Prehospitaal telegeneeskunde maakt bidirectioneel audiovisueel contact mogelijk tussen een patiënt 
in een rijdende ambulance en een arts op afstand door gebruik te maken van een mobiele 



internetconnectie (3G of 4G). Dit systeem laat toe dat een patiënt al klinisch geëvalueerd wordt voor 
zijn aankomst in het ziekenhuis. Bovendien kan de arts vanop afstand ook de paramedici ter plaatste 
ondersteunen bij het corrigeren van de vitale parameters (31). Onderzoek naar het gebruik van deze 
technologie wordt aangemoedigd door professionele organisaties ter verbetering van de diagnostiek 
en patiëntenselectie in de prehospitaalfase (32).  

Deze technologie werd de afgelopen jaren onderzocht in de Prehospital Stroke Study in het 
Universitair ziekenhuis Brussel (PreSSUB). Onderzoek in gezonde vrijwilligers (33), patiënten met 
medische urgenties (34) en patiënten met vermoeden van een acute beroerte (35), werd reeds 
verricht. De veiligheid en haalbaarheid van deze technologie werd reeds aangetoond en de eerste 
resultaten mbt. efficaciteit suggereren ook een reductie van de tijd tot uitvoering van diagnostiek en 
behandeling (34-37).  

Bron: Zebra Academy  

 
Mobiele stroke units 

Een andere strategie wordt gehanteerd door Amerikaanse en Duitse onderzoeksgroepen (38-40). Zij 
ontwikkelden mobiele stroke units, uitgerust met een geïntegreerd point-of-care labo, een CT scanner 
en een getrainde (para)medische equipe. Deze strategie laat toe de diagnostiek bij acute 
beroertepatiënten te verrichten en eventueel intraveneuze trombolysebehandeling te starten voor 
aankomst in het ziekenhuis. Er werd aangetoond dat deze aanpak de tijd tussen het alarmeren van de 
hulpdiensten en het opstarten van de behandeling kan verkorten (41), en dat het aantal 
getrombolyseerde patiënten binnen het eerste uur na aanvang van de symptomen significant kan 
doen toenemen (42). Dergelijke systemen hebben echter een erg hoge kostprijs, zowel naar logistiek 
als naar personeelskost, wat de brede implementatie hiervan in belangrijke mate beperkt.  

 
Zorgprotocollen 

Beroerteprotocollen dienen het volledige zorgtraject van de beroertepatiënt te beschrijven en 
beginnen daarom reeds opname (prehospitaal fase). Een focus op vroegtijdige diagnose, evaluatie 
van de ernst en selectie van patiënten voor specifieke beroertebehandelingen als trombectomie of 
neurochirurgische behandeling is in deze fase noodzakelijk. De eerder beschreven nieuwe 
ontwikkelingen kunnen op dit vlak in de toekomst zeker een bijdrage leveren.  

 

 



Besluit 

Vroegtijdige identificatie, bij voorkeur reeds in de prehospitaal fase, en behandeling middels 
gestandaardiseerde zorgprotocollen zijn onontbeerlijk om beroertepatiënten de meest geschikte 
behandeling te bieden binnen het kortst mogelijke tijdsvenster. Nieuwe ontwikkelingen zoals het 
gebruik van prehospitaal telegeneeskunde en predictiemodellen kunnen hier in de toekomst toe 
bijdragen.  
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