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MEDISCH EN PARAMEDISCH MANAGEMENT BIJ INTRACRANICLE HYPERTENSIE EN 
DECOMPRESSIEVE CRANIËCTOMIE  

David Van der Planken, neurochirurg AZ Nikolaas 

 

Onder intracraniële hypertensie verstaan we de toestand van acute of langer bestaande overdruk in 
de hersenen.  Deze toestand is op korte, middellange termijn onhoudbaar en gaat vaak gepaard met 
symptomen.  Deze kunnen mild en vaak aspecifiek zijn, zoals lichte hoofdpijn, misselijkheid of 
visusstoornissen.  Maar ook leiden tot sufheid, bewustzijnsdaling, epilepsie of comateuse toestand.  

Als de druk in de hersenen toeneemt is dit uiteindelijk niet compatibel met het leven en dringt 
behandeling zich op. De normale intracraniële druk is de druk in de schedelholte die wordt 
opgebouwd, door de combinatie van hersenweefsel (neuronen, steunweefsel/ gliacellen). bloed en 
liquor of cerebrospinaal vocht compartiment.  De druk wordt geregeld door het Monroe-Kellie principe 
dwz dat wanneer de hoeveelheid van één van de componenten toeneemt , de andere componenten 
moeten verminderen om zo een steady state toestand te bereiken waarbij de druk ongeveer constant 
blijft d.w.z. tussen de 0 en 15mmHg. 

De hersenen zijn sterk sterk gevasculariseerd en het lichaam zal er alles aan doen om de cerebrale 
bloedvoorziening (CPP) in stand te houden.  De CPP is rechtsstreeks gelieerd aan de gemiddelde 
arteriële bloeddruk(MAP) en de intracraniële druk.  (CPP = MAP – ICP)  Wanneer de ICP stijgt door 
een event of trauma zal in eerste instantie de bloeddruk stijgen om de CPP in stand te houden. 

De oorzaken van de intracraniële hypertensie zijn divers. 

Er zijn plotse events, zoals traumatisch hersenletsel (TBI – traumatic brain injury) waarbij door hoog-
energetisch trauma (verkeersongeluk, ontploffing) de hersenen gekneusd worden met letsels, zwelling 
(oedeem), kleine petechiale of grotere bloedingen tot gevolg.  Deze micro-of macrobloedingen kunnen 
meer zwelling geven in de hersenen waardoor ook secundaire schade kan optreden.  Dus de 
behandeling van TBI moet er op gericht zijn om zowel de primaire als de secundaire schade onder 
controle te houden. 

Verschillende vormen van intracraniële bloedingen met toename van het massa-effect komen voor 
met een risico op drukverhoging.  We vermelden : 

• Epiduraal hematoom : is een bloeding tussen de schedel en de dura. Meestal traumatisch 
arterieel of veneus (laceratie art.meninga media of onder een schedelfractuur). Deze bloeding 
heeft vaak een lucied interval waarbij de patient bewust blijft maar na enkele uren plots snel 
kan deterioren op de Glasgow Coma Scale. Indien snel onderkend en na evacuatie van deze 
bloeding is de prognose vaak gunstig. 

• Chronisch subduraal hematoom : bloeding onder de dura mater , vaak licht trauma, soms 
weken geleden bij oudere patienten, vaak onder anticoagulatie.  Kan uiteindelijk belangrijk 
massa-effect genereren en ook nieuwe bloedingen creëren in een bestaand hematoom door 
microbloedingen op de hersencortex of afscheuren van brugvenen in de schedel.  Dit toont 
een hypodense schil op de CT scan. 

• Acuut subduraal hematoom : meestal traumatisch van oorsprong, soms ook door 
anticoagulatie.  Duidelijk iso- of hyderdense zone op CT met massa-effect. Bij massa-effect of 
shift van hersenweefsel indicatie tot neurochirurgische drainage. 

• Intraparenchymateus hematoom  :  is een spontane intracraniële bloeding vaak door 
hypertensie, amyloïed angiopathie of op onderliggend CVA. Drainage kan noodzakelijk zijn in 
functie van het volume en de ligging 

• Subarachnoïdale en/of intraventriculaire bloeding : kunnen wijzen op een onderliggende 
vaatafwijking binnen de schedel zoals AV –malformaties of aneurysmata.  Aanvullend 
angiografisch onderzoek vaak vereist om deze pathologie op te sporen.  Risico op 
hydrocephalus bestaat en noodzaak tot ventrikeldrainage zeker in acht te houden. 
Ook secundaire vasospasmen kunnen hierbij voorkomen met verdere cerebrale infarcering en 
toename oedeem door dit laatste eveneens. 
 

Ook andere etiologiën kunnen drukverhoging in de schedel geven. 
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• Maligne CVA  (media-infarct) kan door ischemie van hersenweefsel meer zwelling geven met 
secundair inklemming tot gevolg 

• Tumorale pathologie kan chronisch overdruk genereren door groei. meningeomen (WHO gr 
I) kunnen zeer langzaam en gestaag groeien om uiteindelijk een enorm ruimte-innemend 
volume te genereren.  
Glioblastoma (WHO gr IV) kan door snelle groei hoofdpijn, somnolentie en neurologisch 
deficit creëren. Soms met epileptische insulten. Neurochirurgische resectie op korte termijn is 
hierbij de evidente behandeling om de druk te normaliseren. 
Tot slot is er de benigne of idiopathische intracraniële hypertensie (BIH of IIH). Ook 
pseudotumor cerebri genoemd, alhoewel er zeker geen tumor aanwezig is.  Dit ziektebeeld is 
etiologisch nog steeds niet helemaal onderkend.    Het komt vaker voor bij jonge vrouwen en 
er zou een verband bestaan met sinusthrombose of medicatiegebruik.  De klachten zijn 
hoofdpijn, zichtstoornissen, nausea en tinnitus.  
De diagnose wordt gesteld op lumbaal punctie, door verhoogde openingsdruk.De behandeling 
bestaat uit vochtafdrijvende medicatie of shunt procedures (lumbo-peritoneal, 
ventriculoperitoneaal). Vroeger ook wel nervus opticus fenestraties om ruimte te creëren 
rondom de oogzenuw. 
 
Hydrocephalus zowel obstructief als niet-obstructief/communicerend kan overdruk in de 
hersenen en meer bepaald in het CSF – compartiment veroorzaken. 
 
De behandeling bestaat uit externe ventrikeldrainage (EVD) , shunting procedures of 
endoscopische derde ventriculostomie.  Bij deze laatste procedure wordt een opening 
gemaakt met een opblaasbare ballon in de bodem van de 3de ventrikel om zo een inwendige 
bypass te maken langs dewelke de CSF kan ontsnappen. 
 

Het management van intracraniële hypertensie zal zich richten op : 

*wegnemen van de oorzaak, zo mogelijk (neurochirurgische evacuatie van massa-effect, bloeding, 
tumor) 

*monitoring van de ICP  (externe ventrikelcatheterisatie, maar ook parenchymmeting door een sensor 
of subdurale drukmeting) 

*stabiliseren van de ICP en vermijden van oplopende drukken 

*vermijden van secundaire weefselschade (door zwelling, hypoxie, ischemie) 

We beogen hiervoor: 

*een ICP lager dan 20 mmHg 

*een CPP tussen 50 en 70 mmHG 

*een systolische BD hoger dan 90mmHg 

*een O2 saturatie > 90% 

Eens op intensieve zorgen zal men eerst pogen met adequaat medicamenteus beleid de hersendruk 
te stabiliseren. 

Hiervoor wordt de patient gesedeerd met de bedoeling het hersenmetabolisme te onderdrukken. 
Bovendien zal sedatie de pijn en onrust, die de intracraniële nog eens doen stijgen, verminderen.  

Propofol / barbituraten onderdrukken cerebraal metabolisme en hebben neuroprotectieve 
eigenschappen.  In sommige gevallen wordt hiermee een kunstmatig coma geïnduceerd. 

Hyperosmolaire therapie  : toediening van Mannitol of hypertoon zout met de bedoeling vocht vanuit 
de intracellulaire ruimte te onttrekken naar het vasculaire compartiment. Beiden hebben een diuretisch 
effect. Cave wel rebound effect van mannitol. 
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Hypothermie  : met de bedoeling de cerebrale behoefte aan glucose en zuurstof te verminderen 

Milde Hyperventilatie  : vermindert de ICP door cerebrale vasoconstrictie  

Als ondanks deze maatregelen, de hersendrukken blijven oplopen dreigt een toestand van 
‘inklemming’.  Dwz dat de liquor niet meer passeert doorheen het ventrikelsysteem en de basale 
cisternen. 

We onderscheiden  :  

• Subfalciene inklemming (of herniatie)  : waarbij hersenweefsel shift naar contralateraal 
onder de falx 
 

• Transtentoriële herniatie : waarbij het supratentoriële gedeelte in die mate zwelt dat er 
herniatie optreedt van de temporale kwab onder het tentorium 
 

• Tonsillaire herniatie :  herniatie van de cerebellaire tonsillen doorheen het foramen magnum 
met aldus druk op de medulla oblongata. 
Dit geeft ademhalingsstoornissen, Cheynes Stokes, apnoe en brady-aritmiën  
Mogelijk stopbeeld en snel overlijden tot gevolg. 
 
 

In een ultieme poging deze infauste cascade te doorbreken werden in vele neurochirurgische units 
jarenlang decompressieve schedelingrepen verricht.  Dit met de bedoeling de ruimte voor de hersenen 
te vergroten waardoor tijdelijk meer zwelling kon worden geaccepteerd. 
Decompressieve craniëctomiën kunnen uni-of bilateraal worden verricht, best in combinatie met 
contusionectomie (wegnemen van ernstige gecontusioneerd en dus afunctioneel geworden 
hersenweefsel).  
Contusionectomie wordt dan vooral laagtemporaal en frontaal verricht om zo de kans op subfalciene- 
en transtentoriële inklemming te verminderen. 
Gedurende vele jaren bleef er echter weinig evidence in de literatuur over de effectiviteit van deze wijd 
en zijd toegepaste procedure. 
 
Na ontgoochelende resultaten van de DECRA trial (Decompressive Craniectomy) waarbij de indruk 
ontstond dat de resultaten bij de operatieve groep slechter waren dan bij de medicamenteus 
behandelde groep, bracht uiteindelijk de lang lopende Rescue ICP trial (New Engl J of Medecine 
9/2016) de uiteindelijke doorbraak. 
De resultaten toonden aan dat decompressieve craniëctomie als end-stage therapie bij TBI en 
oncontrolleerbare intracraniële hypertensie na  6 maanden follow-up 22% minder mortaliteit geeft dan 
de medische behandelde groep. 
Wel te vermelden dat de chirurgische groep ook geassocieerd is met een hoger percentage van 
vegetatieve status , lagere en ernstige disability. 
 
Na ontzwelling van de hersenen en neurochirurgische decompressie van een schedelluik zien we 
vaak in de weken en maanden nadien een omgekeerd fenomeen ontstaan. Hierbij ontstaat een diepe 
inzinking van het brein door inwerking van luchtdruk en zwaartekracht op het geopende brein. Hierbij 
kan een deels gerecupereerde patient , in 2de tijd terug achteruitgaan door retractie van het brein.  Dit 
fenomeen is geassocieerd met achteruitgang, soms progressieve hemiparese, epileptische aanvallen, 
fatische problemen. Men noemt dit het syndrome of the trephined of sinking skin flap syndrome.  
De enige oplossing die soelaas kan brengen in deze context is het schedelluik terug te plaatsen. 
 
Dit kan met het autoloog botluik (bewaard in botbank of subcutaan vet van het abdomen van de 
patient).  Cave echter infecties of osteolyse na afzienbare tijd. 
Daardoor bij jonge mensen best kiezen voor custom made schedelluik. 
Deze bestaan uit hydroxy-apathiet, titanium, PEEK… 
Zij worden met 3D technologie custom made vervaardigd.  Op basis van een post-operatieve CT scan 
en 3D technologie of –printing wordt een perfect passend luik voor een individuele patient 
vervaardigd.  
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