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• Vertrekpunt = klacht van de patiënt of van de familieleden

1. Detectie door de huisarts



• Anamnese!

• Cut-off scores van klinische cognitieve testen hebben beperkte 
sensitiviteit

• Brodaty et al: http://gpcog.com.au/

2. Evaluatie door de huisarts

http://gpcog.com.au/




PROGRESSIEF AMNESTISCH DEFICIT HET FRONTAALNETWERKSYNDROOM

(a.k.a. dysexecutief syndroom)
PROGRESSIEVE AFASIE

De drie meest frequente cognitieve beelden



“ik rijd elke week naar de kapper en op een bepaald 
moment wist ik op de rotonde niet meer welke weg ik 

moest inslaan”

“hij legt haar sleutels weg en weet dan niet meer 
waar die liggen, waarna we moeten zoeken. Enkele 
dagen later vinden we de sleutelbos dan in een kast, 

waar die helemaal niet horen te liggen”

“ik vind dat zo raar: iets van enkele minuten geleden 
kan hij zich niet meer herinneren, maar iets dat 

twintig-dertig jaar geleden gebeurde, kan hij nog in 
geuren en kleuren vertellen, met nog meer detail 

dan hij vroeger kon”

“we vierden onze huwelijksverjaardag op twee 
verschillende dagen. Op de ene dag ontvingen we 

een eerste deel van onze (grote) familie- en 
kennissenkring, op een andere dag het tweede deel. 

Hij kan zich echter niet meer herinneren wie op 
welke dag aanwezig was”
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“Ik wil iets halen in de kelder, ik kom er aan en ik weet niet 
meer wat ik er kwam doen”

“Vroeger was hij heel handig, nu weet hij niet goed hoe er aan 
te beginnen en eens hij ermee bezig is, maakt hij het ook niet 

af”

“Ik kan moeilijk op eigennamen komen”

“Ik ben iets aan het vertellen en kan dan ineens op een 
woord niet komen, daarom probeer ik sociale contacten te 

vermijden want ik vind
dat erg gênant”

Executieve dysfunctie
Frontaal netwerksyndroom

Progressieve afasie



Vierde niet te missen presenterend syndroom

• Nieuw ontstane
• Apathie

• Obsessief-repetitief gedrag

• Veranderingen in eetgedrag

• Disinhibitie

• Moeite met herkenning van personen

• Bij gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen boven de leeftijd van 
45 jaar: overweeg ook een neurologische/neurodegeneratieve 
oorzaak!





Gestructureerde anamnese

• Concrete voorbeelden
• Impact op activiteiten van dagelijks leven
• Persoonlijkheids- en karakterveranderingen
• Veranderingen op motorisch vlak

• Familie-anamnese
• Medicatie
• Slaap
• Levensstijl
• Relevante medische antecedenten



3. Indicaties voor verwijzing voor verdere diagnostiek



Vroegtijdige stadia van de ziekte

Prodromale fazePre-klinische faze



• Neuropsychologisch onderzoek
• Voornaamste doel: te onderscheiden tussen wat past bij de normale 

veroudering en wat pathologisch is

• MRI
• Voornaamste doel: inschatten van de vasculaire belasting

• Perifeer bloedonderzoek
• Meest voorkomende, relevante afwijking op de geheugenkliniek bij baseline 

onderzoek:
• Vit B12 en foliumzuur

4. Diagnostische investigaties



Klinisch vermoedelijke alzheimer versus neuropathologie
gebaseerd op NIA Alzheimer Disease Centers 2005-2010

• N = 919

• In vivo diagnose van klinisch vermoedelijke alzheimer (NINDS-ADRDA)
• Positieve predictieve waarde = 83%
• Sensitiviteit = 75%
• Specificiteit = 60%

• Indien klinische diagnose niet bevestigd werd, waren meest frequente neuropathologische 
hoofddiagnoses: argyrophilic grain disease, Lewy body ziekte, frontotemporale degeneratie, 
cerebrovasculaire aantasting, hippocampale sclerose

• In vivo diagnose van non-AD dementie
• 1/3 voldoet ook aan de minimum criteria voor alzheimer-histopathologie 

Beach et al., J Neuropathol Exp Neurol, 71:266–273, 2012



Klinisch vermoedelijke 
ziekte van Alzheimer

Biomerker bewezen ziekte 
van Alzheimer

AFHANKELIJK VAN KLINISCH OORDEEL

VATBAAR VOOR FOUTEN
KWANTITATIEVE CRITERIA

GEVALIDEERD T.O.V. GOUDSTANDAARD

Shared 
Decision
making

1996-2003
Succesvolle studies met 

cholinesterase-inhibitoren en 
memantine in dementie-

stadium van Alzheimer, maar 
niet bij amnestisch MCI

2008-ongoing
“Disease-modifying therapy” in 

stadia 1-4 van de ziekte van 
Alzheimer

1984-2011 2011-…



Shared decision making

1. Is er een cognitief 
deficit?

NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

2. Wat is de etiologie?
AD of geen AD

ja

2. Alternatieven voor 
biomerkerdiagnose

of



Validering van CSF biomerkers

• Er zijn geen industry-sponsored end-of-life validatiestudies voor CSF 
biomerkers

• Om die reden is er ook geen approval van EMA of FDA voor gebruik 
als diagnostische test

• Omwille van gebrek aan trial-gebaseerde evidentie voor ‘clinical
utility’ is er ook geen RIZIV terugbetaling

• Validatie indirect via in vivo PET, wat op zijn beurt gevalideerd is t.o.v. 
neuropathologie in end-of-life studies



Lumbaalvochtbiomerkers

• Aβ42

• Total Tau

• 181phospho-tau

• Ratio Aβ42/Aβ40

• Ratio Aβ42/total tau



Algoritme voor interpretatie van AD 
biomerkers

Aβ42/Aβ40 < 0.096 Aβ42/τ < 1.97 &&

Biomerkerbewezen
alzheimer

Aβ42/τ > 1.97 Aβ42/Aβ40 > 0.096 && Alzheimer is 
uitgesloten

Aβ42/τ en Aβ42/Aβ40 incongruent Mogelijks alzheimer

181phosphotau > 72 pg/ml 

Biomerkerbewezen
alzheimer



Patiënt met OBJECTIEF COGNITIEF DEFICIT waarbij alzheimer als diagnose overwogen wordt

AMNESTISCH DEFICIT, +/- aantasting van ander 
cognitief domein

Leeftijd < 65 jaar Leeftijd > 65 jaar

Significante comorbiditeit
- cerebrovasculaire aantasting
- Psychiatrische comorbiditeit
- Cardiaal/metabool
- Psychotrope medicatie

FOCAAL NON-AMNESTISCH DEFICIT

▪ Primair progressieve 
afasie

▪ Posterieur corticale 
atrofie

▪ Progressief 
gedragssyndroom

▪ Corticobasale
degeneratie

Vandenberghe et al. Current Opinion in  Neurology, 2013; 
Vandenberghe et al., Neuroimage Clinical 2013

Indicaties voor AD biomerkeronderzoek op de geheugenkliniek



67 jaar oude man met typisch AD phenotype

Amnestisch deficit

Andere aangetaste domeinen

Executieve functies

Woordvinding

Geen opvallende gedrags- of persoonlijkheidsveranderingen

Klinisch vermoedelijke alzheimer

Amyloid PET negatief alsook CSF AD biomerkers

2006, 2013



Non-AD amnestisch MCI

Bij 50% van amnestisch MCI patiënten is de onderliggende oorzaak niet 
de ziekte van Alzheimer, ook al vertonen ze een karakteristiek 
neuropsychologisch profiel

Differentieel diagnose

Lewy Body Ziekte

Frontotemporale degeneratie, incl autosomaal dominante 
vormen (c9orf72 expansie, MAPT mutatie)

Vasculaire cognitieve schade, oa hartfalen



Bloedbiomerkers



Detection of clinical Alzheimer’s Disease

4.6X                         1.9X

Spouse controls vs clinical AD Diagnostic performance for clinical AD

**** ***
***

***

***p<0.001, ****p<0.0001In samenwerking met ADx Neurosciences, Zwijnaarde
De Meyer et al, Annals of Clinical and Translational Neurology,
2022 (in press)



• Patiënt mentaal voorbereid dankzij shared decision making

• De term ‘Alzheimer’ wordt vernoemd

• Nadruk op licht stadium en op mogelijkheden

• Behandelingsmogelijkheden

• ‘Empowerment’ door wat de patiënten zelf kunnen doen

• Start van een gezamenlijk traject met o.a. post-diagnose gesprek met 
psycholoog

5. Diagnosemededeling



Waarom amnestisch MCI patiënten een 
biomerkerdiagnose willen

• Vanderschaeghe

Vanderschaeghe, Schaeverbeke, Vandenberghe, Dierickx, Amnestic MCI patients’ perspective towards disclosure of amyloid
PET results in a research context, Neuroethics 2017



Prognostische waarde van AD biomerkers

A-/T-/N- A+/T-/N- A+/T-/N+ A+/T+/N+

Delmotte, Schaeverbeke et al, Prognostic value of amyloid/tau/neurodegeneration classification based on diagnostic cerebrospinal
fluid samples for Alzheimer disease, Alzh Res Ther, 2021



PREDICTIEF MODEL VOOR

ONTWIKKELING VAN

ALZHEIMER DEMENTIE NA 4 
JAAR

Palmqvist et al. Prediction of future Alzheimer’s disease
dementia using plasma phospho-tau combined with other
accessible measures. Nature Medicine, 2021, 27, 1034-1042. 

340 cases with cognitive complaints part of the Swedish
Biofinder cohort, confirmed by the ADNI cohort

• 146 subjective cognitive decline
• 176 MCI
• 91 progressed to Alzheimer dementia over 4 years
• 48 progressed to other dementias

http://predictAD.app

http://predictad.app/


6. Acties gekoppeld aan de diagnose

Medicamenteus Niet-medicamenteus

▪ Enhancers
▪ Amyloid lowering drugs
▪ Against phosphorylated tau
▪ Passive immunisation
▪ Antisense oligonucleotides

▪ Re-purposing

▪ Psycho-educatie
▪ Counseling van patiënt en partner
▪ Systeembegeleiding
▪ Tegemoetkomingen
▪ Vroegtijdige zorgplanning
▪ Lotgenotencontact



• Post-diagnose gesprek door psychologe

• Geschreven informatie

• Begeleiding door huisarts

• Mogelijkheid om deel te nemen aan de conventie van de 
geheugenkliniek

• Op indicatie verwijzing naar psychiater van de geheugenkliniek

• Overheidsgefinancierde of grassroot initiatieven gericht op personen 
met de ziekte 

7. Post-diagnose begeleiding
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Clinical core
1. Laboratory for Cognitive Neurology (PI Rik Vandenberghe)

2. Neuropsychiatry Research Unit (PI Mathieu Vandenbulcke)

3. Gerontology and Geriatrics (PI Jos Tournoy)

4. Nuclear Medicine and Molecular Imaging (PI Koen Van Laere)

5. Radiopharmaceutical Research (PI Guy Bormans)

6. Neuropsychology Laboratory (PI Céline Gillebert)

7. Research Group Ophthalmology (PI Ingeborg Stalmans)

8. Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (PI Birgitte Schoenmakers)

Basic science core
1. Laboratory for Research of Neurodegenerative Diseases (PI Bart De 

Strooper)

2. Laboratory for Neuronal Communication (PI Patrik Verstreken) 

3. Laboratory for Membrane Trafficking (PI Wim Annaert) 

4. Laboratory for Biological Psychology (PI Rudi D’hooge)

5. Laboratory for Proteolytic Mechanisms in Neurodegeneration (PI Lucia 
Chavez-Gutierrez)

6. Switch laboratorium (PI Frederic Rousseau, Joost Schymkowitz)

Biobank Core
1. Laboratory for Neuropathology (PI Dietmar Thal)

2. Laboratory for Molecular Neurobiomarker Research (PI Koen Poesen)

3. Laboratory for Complex Genetics (PI Isabelle Cleynen)

4. Laboratory for Adaptive Immunology (PI Stephanie Humblet Baron)

Ethics and societal core
1. LUCAS – Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy (PI Chantal Van 

Audenhove, Anja Declercq)

2. Interfaculty Centre for Biomedical Ethics and Law (PI Chris Gastmans and 
Kris Dierickx)

3. Leuvens Interdisciplinair Centrum voor Zinsbeleving en Geleefde Religie: 
Mens en Maatschappij (PI Jessie Dezutter)

Applied Technology core
1. Electronical Circuits and Systems (Chris Van Hoof)



Aanpak van ischemisch CVA
Jelle Demeestere

17 nov 2022



● 81 jarige man
● Risicofactoren: Hypertensie, diabetes, 

dyslipidemie
● Thuismedicatie: 

○ Asaflow 80mg
○ Olmesartan 20mg
○ Metformine 3x850mg/d 

● Plotse hemiplegie rechts en 
spraakstoornis 15 min voorafgaand 
aan telefonisch contact met zoon

● Volgende stap?

Inleiding - casus.





Harraf, BMJ 2002; Kwan, Age and Ageing 2004

Actie ondernomen door patiënt & familie



● 81 jarige man
● Op spoedgevallen 1u  na ontstaan van 

de symptomen

● Klinisch: 
○ Rechter hemiplegie
○ Globale afasie
○ Blikdwang naar links

● CT schedel toont geen herseninfarct

Inleiding - casus.





Acute behandeling van ischemisch 
CVA

Trombolyse

Actilyse ® 

(alteplase)

Dosis: 

0.9mg/kg, max 90mg

-10% IV bolus

- 90% 1u infusie



Acute behandeling van ischemisch 
CVA

Trombolyse: time is brain

Emberson Lancet Neurol 2014; Lees  Lancet 2010; Donnan G, Nat Rev Neurol 2011



Acute behandeling van ischemisch 
CVA

Trombolyse: geen effect van leeftijd of ziekte-ernst

Emberson, ISC 2014



Acute behandeling van ischemisch 
CVA

Terug naar onze patiënt…



Acute behandeling van ischemisch 
CVA

Endovasculaire behandeling: “trombectomie”



Acute behandeling van ischemisch 
CVA

Endovasculaire behandeling: “trombectomie”

Saver JAMA 2016





Acute behandeling van ischemisch 
CVA

“Wake-up stroke”

14-
27%

DIFFUSION + FLAIR +



Acute behandeling van ischemisch 
CVA

DWI-FLAIR mismatch

FLAIR DWI

Thomalla Lancet Neurol 2011



Acute behandeling van ischemisch 
CVA

Trombolyse voor “wake-up” patiënten

Eindpunt Alteplase
(n=254)

Placebo
(n=249)

Adjusted
Value

(95% CI) *

P-Value

Excellente uitkomst (mRS 0-
1) op 90 dagen

131/246 
(53.3%)

102/244
(41.8%)

1.61 
(1.09-2.36)

0.02

N = 503
90% ontstaan tijdens nachtslaap
milde ernst (mediane NIHSS 6)
Mediane tijd tussen laatst goed gezien & 
behandeling: ± 10u

+11.5%

Thomalla et al, N Engl J Med 2018



Acute behandeling van ischemisch 
CVA

Variabiliteit in ziekteprogressie acuut ischemisch CVA

“time = brain”



Acute behandeling van ischemisch 
CVA

Variabiliteit in ziekteprogressie acuut ischemisch CVA

Wheeler Int J Stroke 2015



Acute behandeling van ischemisch 
CVA

Variabiliteit in ziekteprogressie acuut ischemisch CVA

Mismatch profiel

Non-mismatch profiel

19%
32%



Etiologische investigaties

Stroke etiologie

Hart Lancet Neurol 2014



Etiologische investigaties

Resultaten bij onze patiënt

=> VKF voldoende uitgesloten?

Labo: 
LDL 105 mg/dl
HbA1C 5,8%, Nuchtere glycemie 95 mg/dl
Geen andere bijzonderheden

BD 150/90 mmHg

CT angio halsvaten: laaggradige stenose carotis interna links
VKF werd niet ontdekt op monitor tijdens opname; ECG en 24u Holter eveneens negatief





Etiologische investigaties

CRYSTAL-AF studie



Etiologische investigaties

STROKE-AF

Bernstein Jama 2021



Secundaire preventie

Zeer effectief



Secundaire preventie

Antitrombotica

In functie van etiologie

- Anticoagulatie bij VKF, antifosfolipidensyndroom, kunstklep
Optimale timing van starten anticoagulatie wordt momenteel onderzocht

- Andere/cryptogene etiologie: antiplaatjestherapie

Beperkt ischemisch CVA / hoog-risico TIA: dubbele antiplaatjestherapie met aspirine + clopidogrel gedurende 21 

dagen

Niet-lacunair ischemisch CVA > 1 maand + ernstig coronair lijden: rivaroxaban 2x2,5mg + aspirine



Secundaire preventie

Antitrombotica – duale antiplaatjestherapie

Pooled analyse CHANCE + POINT RCT

Pan et al, JAMA 2019

NNT 39,5
NNH 556



Secundaire preventie

Antitrombotica

In functie van etiologie

- Anticoagulatie bij VKF, antifosfolipidensyndroom, kunstklep
Optimale timing van starten anticoagulatie wordt momenteel onderzocht

- Andere/cryptogene etiologie: antiplaatjestherapie

Beperkt ischemisch CVA / hoog-risico TIA: dubbele antiplaatjestherapie met aspirine + clopidogrel gedurende 21 

dagen

Niet-lacunair ischemisch CVA > 1 maand + ernstig coronair lijden: rivaroxaban 2x2,5mg + aspirine



Secundaire preventie

Antitrombotica – COMPASS medicatieschema 

Sharma et al, Circulation 2019



Secundaire preventie

Bloeddrukreductie

- Primaire preventie: sterk verband tussen BD en stroke risico
- Secundaire preventie: BD voorspelt hervalrisico

Risk of any stroke – BD reductie vs placebo

-20%

Intensiteit van BD reductie – <130/80 vs < 140/90

A
ll

st
ro

ke
IC

B

NNT 59

Dawson et al 2022



Secundaire preventie

Lipidenverlagende therapie

- Dieet: 
- arm aan verzadigde vetzuren ([rood] vlees, zuivel)
- arm aan transvetten (dierlijke producten, gebak, …)
- rijk aan omega-3, omega-6 en omega-9 vetzuren (algen, vette vis, soja, noten/zaden, plantaardige olieën)
- rijk aan vezels

- LDL reductie met statine

NNT 77*

Risk of any stroke – statine vs geen statine

Dawson et al 2022 Amarenco et al, NEJM 2022

LDL target - <70mg/dL vs 90-120mg/dL

-13/1000
-22%

* MACE: NNT 20 



Secundaire preventie

Myalgie onder statines?

- > 90% nocebo
- Gedurende 1e jaar: ongeveer 7% meer myalgie en spierzwakte

- N.B. Statine myopathie (obv anti-HMG-CoA-reductase antistoffen) met rhabdomyolyse: 
2-3 gevallen/100,000 personenjaren

Cholesterol treatment trialists’ collaboration, 
Lancet 2022



Secundaire preventie

Overige maatregelen

- Rookstop

- Screening naar/behandelen van diabetes mellitus

- Beweging
- Dagelijks minimaal 30min matige intensiteit 
- Of 2x/week min 45 min hoge intensiteit

- Behandelen van OSAS

- Behandelen van chronisch inflammatoire aandoeningen (?)



Secundaire preventie

● DAPT na beperkt ischemisch 
CVA/hoog risico TIA

● Bloeddrukreductie met intensief 
doel < 130/80mmHg

● Strenge lipidencontrole dmv
statine - LDL doel < 70mg/dL (< 
55mg/dL)

● Aanpassen levensstijl

Take home messages.

Acute aanpak

● Time is brain => bij vermoeden 
CVA asap naar ziekenhuis

● Wake-up stroke/laattijdige 
presentatie komt mogelijks ook in 
aanmerking voor 
reperfusiebehandeling

● Langdurige cardiale monitoring 
heeft een grotere yield mbt VKF 
detectie



Dr. H. Beyens

Revalidatiearts

UZLeuven

Neurologische revalidatie 

21/11/2022
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Traditionele model van de geneeskunde

ETIOLOGIE ZIEKTE HERSTEL

AANDOENING

PREVENTIEVE CURATIEVE

GENEESKUNDE GENEESKUNDE

“voorkomen” “herstellen”



Traditionele model van de geneeskunde : CVA

Risicofactoren:    =>     ischemie : CVA     =>      herstel BV

AHT, DM, chol..           met hersenbeschadiging

VKF

Medicatie:                    trombolyse

@-hypertensiva,          endarterectomie

Insuline…                    trombectomie

21/11/2022



Gevolgen 

21/11/2022
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Health Condition 
(disorder/disease)

Body 
function&structure

(Impairment)

Activities
(Limitation)

Participation
(Restriction)

Environmental 
Factors

Personal 
Factors

International Classification of Functioning, 

Disability and Health



21/11/2022

CVA

Parese, afasie, 
depressieve stemming

Kan niet lopen, onhandig
rechts,  communiceert
moeilijk,
Onderneemt weinig

Kan niet werken in bakkerij, geen
deelname sociale activiteiten

Betrokken familie

Aanpasbare woning

“glas is halfleeg”

International Classification of Functioning, 

Disability and Health



Neurologisch Neuropsychologisch Psychologisch

Functie Parese Afasie Depressieve stemming 

Activiteit Lopen Communicatie Onderneemt niets

Participatie Laden en lossen 
Bakken 

Praten met klanten, verkopen 
Deelname 
verenigingen/muziek 

Verliest interesse in de 
bakkerij en nevenactiviteiten

Sociaal systeem Echtgenote is overbelast Omgeving / echtgenote 
weinig inzicht in de afasie 

Bakkerij draait niet goed
Geen zinvolle daginvulling

21/11/2022



Figuur uit White book PRM 2018
21/11/2022
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0-24 u dagen weken 3-6 mnd jaren
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Compensatie waardoor verbetering in functioneren

Leren omgaan met veranderingen

Aanpassen aan veranderingen 

Accepteren veranderingen 

Begeleid herstel van functies

Begeleid herstel van activiteiten 

21/11/2022

Met toestemming van Anne Visser-Meilij
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Predictoren?

• Loopvaardigheid na 6 maanden

– Dag 2

– Zitbalans : TCT (Trunc control test) – item zitbalans 25 punten

– Motorische functie van het been :MI (Motricity Index) –
onderste lidmaat > of = 25 punten

21/11/2022



Predictoren? 

• Armhandvaardigheid na 6 maanden

• SAFE score 

– 72 h na aanvang symptomen

– schouder abductie en vinger extensie

– Medical Research Council : som

• > or = 8: compleet herstel

• 5, 6, 7: matig recovery

• < 5: beperkt

21/11/2022



Predictoren? 

• Basale ADL activiteiten na 6 maanden 

– Dag 5

– Barthel Index: meting van wat pt op dat moment doet

– Vuistregel: goede schatting van herstel na 6 maanden door 8 
punten op te tellen bij de gemeten score

21/11/2022



Predictoren? 

• Cave!

• Dit geldt bij ACM infarct

21/11/2022



0-24 u dagen weken 3-6 mnd jaren
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Compensatie waardoor verbetering in functioneren

Leren omgaan met veranderingen

Aanpassen aan veranderingen 

Accepteren veranderingen 

Begeleid herstel van functies

Begeleid herstel van activiteiten 

21/11/2022
Met toestemming van Anne Visser-Meilij



Tijd sinds letsel

Acuut Subacuut chronisch

Orgaan/structuur

Persoonlijke
factoren

Omgevings factoren

Met toestemming van C van Heugten, Helmholtz lecture 2022, Anne Visser-Meilij
21/11/2022



Invloed van persoonlijke factoren op 
depressieve symptomen na CVA (Van Mierlo et 
al, 2015) 

Meer passieve coping

Meer hulpeloosheid 
Minder acceptatie

Meer depressieve symptomen

Leeftijd, opleiding en geslacht

Ernst CVA, ADL, cognitie

Proactieve coping

Neuroticisme
Minder optimisme

21/11/2022 Met toestemming van Anne Visser-Meilij



• Participatieproblemen blijven in 
belangrijke mate aanwezig tot 4 
jaar poststroke

21/11/2022



• Participatie verbetert tot 1 jaar na stroke

• Minder goede participatie tot 4 jaar na stroke correleert met 

– Stemmingsproblemen 
• Angst en depressie

– Maladaptieve psychologische factoren 
• Pessimisme

• Neuroticism

• Passieve copingsstijl

• => @ voor stemming/psychologische factoren naast motorische 
en cognitieve stoornissen

21/11/2022



Casuïstiek

Casus A
Vrouw,  50 jaar

Diagnose: cerebellair infarct 
rechts
Blanco voorgeschiedenis

2 maanden na CVA, ontslag naar 
huis zonder neurologische uitval

Premorbide: geen beperkingen

Casus B

Man, 70 jaar

Diagnose: corticaal infarct in de 
rechter hemisfeer

VG: cardiaal lijden en reumatoïde 
artritis 

3 maanden na CVA, ontslag naar huis 
nog sprake van cognitieve 
problemen en hemiparese links.

Premorbide: liep met rollator, ADL 
zelfstandig, belastbare partner

21/11/2022



Klinimetrie

KvL –PROMIS-10:

Emotionele problemen:
HADS (depressie subschaal):

Vermoeidheid:

Tijdens consult…

Casus B

goed

nooit

6 punten 

hevig

Casus A

slecht

vaak

11 punten

matig

21/11/2022



hersenletsel

ActiviteitenStructuur 
en functie Participatie

Omgevings 

factoren
Draagkracht partner, 

beschikbaarheid partner, sociale 

netwerk, woning

Persoonlijke

factoren
Leeftijd, copingstijl, opleiding 

21/11/2022



21/11/2022

Cerebellair CVA 

Vergeetachtig, moe
en struikelt

Werk gaat minder goed
Relatie met partner / gezin

wisselend
Sport minder 

Partner heeft corona 
doorgemaakt

Werkgever weinig begrip

Familie begrijpt het niet
goed

Vrouw, 50 jaar

“Legt de lat
hoog” 

“glas halfleeg” 



21/11/2022

CVA

Parese, afasie, 
depressieve stemming

Kan niet lopen, onhandig
rechts,  communiceert
moeilijk,
Onderneemt weinig

Kan niet werken in bakkerij, geen
deelname sociale activiteiten

Betrokken familie, sociaal network 

Draagkracht van partner 

Aanpasbare woning

“glas is halfleeg”, 
leeftijd, 
opleiding

Met toestemming van Anne Visser-Meilij



Neurologisch Neuropsychologisch Psychologisch

Functie Parese 
=> Kinesitherapie

Afasie 
=> Logopedie

Depressieve stemming 
=> Ondersteuning

Activiteit Lopen Communicatie Onderneemt niets

Participatie Laden en lossen 
Bakken 

Praten met klanten, verkopen 
Deelname 
verenigingen/muziek

Verliest interesse in de 
bakkerij en nevenactiviteiten

Sociaal systeem Echtgenote is overbelast
 Hulp inschakelen in 

bakkerij/thuis

Omgeving/ echtgenote 
weinig inzicht in de afasie 
=> Educatie/ begeleiding van 
echtgenote/ omgeving

Bakkerij draait niet goed
Geen zinvolle dagindeling 
=> Inschakelen sociaal 
netwerk 

21/11/2022



Slaap en slaap-waakstoornissen
Prof. dr. Maarten Van Den Bossche

Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven

Leuvens Universitair Centrum voor Slaap-Waakstoornissen, UZ Leuven





Wat is slaap?

Onderscheid verschillende 
stadia van de slaap

• Fase 1 en 2

• Diepe slaap/ slow wave sleep

• REM slaap

Non-
REM 
sleep



Hoe wordt slaap geregeld?

slaapregulatie

S-proces
Homeostatisch proces
“slaapdruk”

Stapeling van o.a. 
adenosine (cfr. Effect 
cafeïne)

C proces

Circadiaans 
ritme
“dag-nacht 
ritme”

“2-proces model”

Borbély et al. 1982



Hoe wordt slaap geregeld?

Howsleepworks.com



Nucleus suprachiasmaticus

‘master clock’

centrale

klokken

cortexZeitgeber = cue over tijd van de dag

Cognitieve functies

Temperatuur

Slaap/waken

Glucocorticoïden

Melatonine

Metabolisme

Immuniteit

Naar Hood 2018 (Lowrey & Takahashi, 2004; Yoo et al., 2004; Welsh et al., 2010; Dibner & 

Schibler, 2015; Buhr et al., 2010; Stephan, 2002; Amir & Stewart, 2009) 

Circadiaans systeem

hypofyse



Circadiaans systeem

10% vroege vogel 20% nachtuil 70% tussen beide



Howsleepworks.com

Evolutie van slaap doorheen het leven



Neubauer 1999



Veranderingen slaap bij pubers/adolescenten

• Piek melatonine komt later

• Pas later moe

• Dikwijls nog niet voldoende slaap gehad bij vroeg opstaan

• => Reden voor aanpassing naar latere schooltijden (VS, Ndl, …)



Veranderingen in slaap bij ouder worden

• Vroeger slapengaan en opstaan

• Tijd in bed vermindert

• Minder tijd slapen

• Meer ontwakingen tijdens de nacht, lagere slaapefficiëntie

• Minder diepe slaap

• Meer stadium 1 en 2 slaap

• Sneller in REM (kortere latentietijd), verminderde hoeveelheid REM



Slaap kwetsbaarder bij ouder worden

• Na slaapdeprivatie normaal versterkte diepe slaap (slow wave sleep), 
bij ouderen is dit minder het geval

• Minder gemakkelijk slaap kunnen aanpassen aan veranderd 
circadiaans ritme (jet lag, shift werk)

• Grotere gevoeligheid voor cafeïne



Gevolgen van te weinig slaap - Acuut



Gevolgen slaaptekort

Veiligverkeer.be



Gevolgen van te weinig slaap - Chronisch 

Geheugen 
Concentratie
Stemming
(verhoogd risico op dementie?)

Obesitas
Diabetes type 2

Cardiale problemen
Hypertensie

Immuunsysteem 
(verhoogd risico op kanker?)



Hoe brengen we slaap(problemen) in kaart?

• Anamnese + vragenlijsten

• Slaap-waakdagboek

• Actigrafie

• Polysomnografie



Anamnese slaapproblemen

• Aandacht voor slaaphygiëne: o.a.:
Wanneer slapen?
Hoe lang in bed?
Omstandigheden waarin geslapen wordt?
Dutjes?
Cafeïne? Alcohol? Roken? Drugs?

• Specifieke symptomen bevragen: snurken, apneus, parasomnie, …

• Symptomen overdag: vermoeidheid ≠ slaperigheid !

• Vragenlijsten (o.a. Epworth Sleepiness Scale (ESS) voor slaperigheid overdag, 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Insomnia Severity Index (ISI))





Slaap-waakdagboek

• Subjectief

• Geeft inzicht klachten en slaaphygiëne over langere periodes



Actigrafie

• Meten van activiteit/rust 
(kan gecombineerd met 
meten licht-blootstelling)

• Over langere periode
• Relatief weinig intrusief



Polysomnografie

• EEG

• EOG: oogbewegingen

• EMG (m. Submentalis en m. Tibialis anterior)

• ECG

• Ademhalingsbewegingen

• Zuurstofsaturatie

• Oronasale luchtstroom (druksensor)

• Fonometrie (snurken)

• Video

• Lichaamshouding



Polysomnografie

• Meestal maar 1 of 2 nachten
• Kan gecombineerd met Multiple Sleep Latency Test (MSLT) overdag

• Indicaties:
Slaapgebonden ademhalingsstoornissen (D/ en instellen R/)
Hypersomnolentie (narcolepsie)
Soms insomnie (indien gecompliceerd/therapie-resistent)
Soms parasomnie
Epilepsie indien ook tijdens de slaap
Soms RLS (om na te gaan of er PLMs zijn)



Slaapstoornissen - Overzicht

• Insomnie

• Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

• Hypersomnie van centrale aard

• Circadiaanse ritmeslaapstoornissen

• Parasomnieën

• Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen

• Geïsoleerde symptomen, normale varianten en onopgeloste kwesties

• Andere slaapstoornissen



Insomnie

(Subjectieve) klacht van in- of doorslaapmoeilijkheden of niet-
herstellende slaap gedurende minimum een maand

• Minstens 3 nachten per week

• Inslaapproblemen: Slaaplatentie >30min

• Doorslaapproblemen: >30min per nacht wakker in totaal of te vroeg wakker

• Niet-herstellende slaap: Niet uitgerust voelen ondanks min. 7u slaap

+ klinisch significante problemen overdag
• Stemmingsstoornissen

• Vermoeidheid

• Aandacht- en concentratieproblemen

• Slaperigheid overdag



Insomnia – link met hyperarousal



Insomnie - behandeling

• Nagaan uitlokkende factoren: middelen, medicatie, pijn, chronische 
aandoeningen, …

• Slaaphygiëne optimaliseren

• Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I)

• Soms (tijdelijk!) medicamenteuze ondersteuning



Slaaphygiëne

• Vast uur van slapen van naar bed gaan en (vooral) van opstaan

• Slaapkamer verduisterd, stil en goede temperatuur (18-22° C)

• Geen cafeïne 4-5 uur voor bedtijd

• Alcohol en nicotine vermijden

• Vermijden van blauw licht ‘s avonds (tablet, smartphone, TV, …)

• Geen dutjes overdag of indien toch: kort (30min)

• Geen zware inspanningen kort voor slapen

• Vermijden hongergevoel maar ook zware maaltijd



Cafeïne



Cognitieve gedragstherapie voor insomnie
(CGT-I) - Stimuluscontrole
• Bed enkel voor slapen en seks

• Pas gaan slapen als slaperig

• Als na 20min niet in slaap, opstaan en ontspannende 
activiteit tot terug slaperig

• Idem bij ontwaken gedurende de nacht

• Opstaan op vast uur ongeacht aantal geslapen uren



Cognitieve gedragstherapie voor insomnie
(CGT-I) - Slaaprestrictie
• Slaapdagboek bijhouden

• Bepaal gemiddelde totale slaaptijd

• Beperk tijd in bed tot die slaaptijd met vaste uren van opstaan en 
slapengaan (min. 5-6u)

• Bij >90% slaapefficiëntie in voorbije week: + 15min

• Bij <80% slaapefficiëntie in voorbije week: -15min

• Bij 80-90% slaapefficiëntie in voorbije week: =

• Cave: bipolaire stoornis, parasomnie: kan erger worden

• Best onder begeleiding



Medicatie: zo kort mogelijk, lage dosis

• Benzodiazepines: 
• naast risico op afhankelijkheid, 
• bij ouderen verlengde sedatie 
• en toegenomen risico op vallen en fracturen
• => geeft geen kwalitatief goede slaap (”verdovende” ipv “slaap”middelen)

• Zolpidem:
• Idem als benzodiazepines
• Ook risico op afhankelijkheid
• Tevens risico op hallucinaties en kan delier in de hand werken

• Melatonine:
• Soms effect
• Minder nevenwerkingen bekend

• Trazodone/mirtazapine:
• Vooral voor doorslapen
• Minder afhankelijkheid
• Maar Bronskill et al. 2018: risico op vallen idem met trazodone vergeleken met BDZ

• Quetiapine: 
• Nauwelijks evidentie



De Crescenzo et al. Lancet 2022



Obstructief slaapapneu



Obstructief slaapapneu

• Zeer frequent: 
• Apnoea index van >5/u: 15-30% mannen, 10-15% vrouwen
• Maar: AI >5 + symptomen overdag OF AI>15: 15/5%
• O.a. Leeftijd speelt ook grote rol

• Duidelijke link met obesitas: 70% van OSA patiënten 
overgewicht

Mone et al. J Clin Hypertens 2022 and Wolk et al. Hypertension 2003



Behandeling slaapapneu

• Gewichtsverlies
• Bij overgewicht steeds zinvol
• Soms voldoende

• CPAP
• Meestal eerste keuze
• Onafhankelijk van ernst

• MRA
• Vooral mild-matig

• Chirurgie
• Bij sommige patiënten

• Nervus hypoglossusstimulatie
• In ontwikkeling



Centraal slaapapneu

• Geen ademhalingsinspanning bij optreden apneu

• Hartfalen

• Na CVA

• Parkinson

• Opioïden



Hypersomnie van centrale aard

• Narcolepsie
• 1/2000
• Typisch op jongere leeftijd vastgesteld
• Overdreven slaperigheid overdag, slaapaanvallen
• Met of zonder kataplexie
• Hallucinaties, slaapverlamming, gefragmenteerde slaap

• Ideopatische hypersomnie
• Zeldzaam

• Behandeling: stimulantia (modafinil, methylfenidaat), natriumoxybaat
pitolisant, antidepressiva voor kataplexie



Stoornissen in circadiaans ritme

• Jet-lag

• www.jetlagrooster.com

• NB: zomer-uur/winter-uur

http://www.jetlagrooster.com/


Stoornissen in circadiaans ritme

• Versnelde slaapfase syndroom

• Vertraagde slaapfase syndroom

• Onregelmatig

• “free-running”

• Shift-werk

Howsleepworks.com



Parasomnieën

• In principe zijn de drie “bewustzijnstoestanden”-waken, non-REM slaap of 
REM slaap- strikt gescheiden

• Bij een parasomnie komen kenmerken uit 2 of meer van die “states” samen

• Onderscheid non-REM parasomnie (slaapwandelen, sleep terror, 
confusional arousal) en REM parasomnie (slaapverlamming, nachtmerries, 
RBD)

• Andere (bedplassen, exploding head syndrome, sleep related eating
disorders, …)

• Cave: epilepsie tijdens de nacht niet altijd makkelijk te onderscheiden van 
parasomnie

• Behandeling: slaaphygiëne optimaliseren, omgeving aanpassen, zeer 
zelden medicatie



REM sleep behavior disorder

• Bij gekende 
neurologische 
aandoeningen 
(Parkinson, LBD, 
narcolepsie, …)

• Ideopatische RBD => > 
80% (100%?) 
ontwikkelt 
neurodegeneratieve 
synucleinopathie
(Parkinson, LBD, MSA



Nachtmerries

• Link met suïcidaliteit 

• Image Rehearsal Therapy



Parasomnie: behandeling

• Non-REM parasomnie: meestal geruststelling, slaaphygiëne 
optimaliseren, omgeving aanpassen, zelden medicatie, bij 
nachtmerries eventueel psychotherapeutische interventies (Minipress
bij PTSD)

• RBD (REM sleep behavior disorder): melatonine, clonazepam (en 
mogelijk uitlokkende medicatie proberen afbouwen), opvolging!



Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen-
Restless legs
• “Vervelend gevoel” in de benen (soms ook armen)

• Bewegen verbetert de klachten (tijdelijk)

• Erger in rust

• Erger laat op de dag of ‘s nachts

• RLS: klacht in waak!  Associatie met PLMs maar niet per se



Restless legs syndroom - behandeling

• Vaak secundair (ferritine bepaling!)

• Slaaphygiëne

• Cafeïne, alcohol en nicotine stoppen

• Soms medicatie nodig (clonazepam, pramipexole, …) (cave
augmentatie)



Vragen?



Polyneuropathie en symptomatische 
behandeling van neuropathische pijn

Prof. Dr. Philip Van Damme

Dienst Neurologie, UZ Leuven

17 november 2022



Inleiding



• Zenuw
• Mononeuropathie

• Polyneuropathie

• Plexus
• Plexopathie

• Wortel
• Radiculopathie

Classificatie van perifere neuropathieën



• Polyneuropathie

= aandoening met aantasting perifere zenuwen

↔ mononeuropathie

• Langste zenuwvezels zijn het kwetsbaarst

• Heel frequent
• 2.5% populatie

• 8% >55 jaar

• Veel verschillende vormen en oorzaken

Polyneuropathie



• Motorisch
- Parese-spieratrofie distaal-(hypo/a)reflexie

+ Krampen, fasciculaties

• Sensibel
- Gevoelsverlies distaal (voosheid, verminderde temperatuurzin)

+ Paresthesieën, pijn

• Autonoom
- Orthostatisme, dysurie, verlies zweten, erectiestoornissen,…

+ Overvloedig zweten

• Twee meest frequente presentaties
• Klassieke lengte-afhankelijke sensorimotorische polyneuropathie

• Small fiber neuropathie

Kliniek



Inventariseren helpt de DD te verkleinen
• Klinisch (Welke klachten? Lengteafhankelijk?)

• Motorisch: proximaal  distaal, areflexie, atrofie

• Sensibel: positief  negatief

• Autonoom: zweet-, blaas-, darm-, bloeddruk-, hartritme-, potentiestoornissen

• Verloop: acuut/subacuut/chronisch

• Setting: familiaal, diabetes, chemotherapie, paraproteinemie,….

• Ernst

Evalutatie bij vermoeden neuropathie-klinisch



• Elektrofysiologisch: axonaal  demyeliniserend
• Geleidingsonderzoek

• Naald-EMG

Evaluatie bij vermoeden neuropathie-NCS/EMG 

Sensibel: SNAP (~10 µV)

Motorisch: CMAP (~5-10 mV)



Huidbiopsie bij small fiber neuropathy

Kleuring met PGP 9.5 antistoffen

Sohn, Annals of clinical neurophysiology 2018



Oorzaken neuropathie

Burns & Mauermann, Neurology 2011



• Bloedname
• Nuchtere glycemie, HbA1C (ook associatie met prediabetes)

• Nierfunctie

• Leverfunctie, cofo

• Vitaminestatus: vit B12 (en methylmalonaat), B1, E

• Infectieus: borrelia, syphilis, HIV,…

• Immuun-gemedieerd: ANA, ANCA, paraproteine screening, ACE

• Gangliosiden anstistoffen, MAG antistoffen, antineuronale antistoffen

• Genetica
• TTR

• PMP-22 (CMT1A duplicatie, HNPP deletie)

• CMT panel (139 genen)

Oorzaken neuropathie opsporen



• Causaal
• Behandeling onderliggende oorzaak

• Behandeling infectie

• Regeling glycemie, nierfunctie,…

• Substitutie vitamines bij deficiëntie

• Stop blootstelling bij toxische neuropathie (cordarone, bortezomib, disulfiram, lachgas (N2O), 
chemotherapie, immuun checkpoint inhibitoren,… )

• Immunotherapie
• Steroïden, azathioprine,…

• IVIG

• Plasmaferese

• Rituximab

• Supportief
• Pijn

• Multidisciplinaire zorg

Behandeling neuropathieën



Algemene principes

• ‘Trial and error’
• Traag opbouwen tot redelijke dosis

• Evaluatie effect en nevenwerkingen

• Afbouwen en stoppen bij ongunstige verhouding

• Eerst monotherapie proberen van eerstelijnsbehandelingen

• Dan pas combinaties

• Proberen opioïden te vermijden

• Verwijzing naar pijnkliniek bij falen eerste- en tweedelijnsbehandelingen

• Fysieke activiteit stimuleren

Behandeling neuropathische pijn

Bates et al., Pain Medicine, 2019



Eerstelijnsbehandeling

• Antiepileptica Eerste richtdosis

• Gabapentine (Neurontin) 3 x 400 mg

• Pregabaline (Lyrica) 2 x 150 mg

• Carbamazepine (Tegretol) 2 x 300 mg

• Lacosamide (Vimpat) 2 x 100 mg

• Antidepressiva
• Amitriptyline (Redomex) 25 mg 22 u

• Duloxetine (Cymbalta) 60 mg 8 u

• Nortriptyline (Nortrilen) 2 x 50 mg

Behandeling neuropathische pijn

Bates et al., Pain Medicine, 2019



Tweedelijnsbehandeling = combinatietherapie

• Antiepileptica Eerste richtdosis

• Gabapentine (Neurontin) 3 x 400 mg

• Pregabaline (Lyrica) 2 x 150 mg

• Carbamazepine (Tegretol) 2 x 300 mg

• Lacosamide (Vimpat) 2 x 100 mg

• Antidepressiva
• Amitriptyline (Redomex) 10-25 mg

• Duloxetine (Cymbalta) 60 mg

• Nortriptyline (Nortrilen) 2 x 50 mg

Behandeling neuropathische pijn

Bates et al., Pain Medicine, 2019



Derdelijnsbehandeling = opioïden

• Contramal

• Tramadol

• Transtec

• …

Werkt vaak goed op korte termijn, maar er treedt gewenning en 
afhankelijkheid op!

Behandeling neuropathische pijn



Wat met?

• Alfaliponzuur 600 mg

• PEA (Palmitoylethanolamide) 600 mg

• Medicinale cannabis: delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en Cannabidiol (CBD) 
(Sativex)

Behandeling neuropathische pijn

Bates et al., Pain Medicine, 2019



• Polyneuropathie is frequent

• Diabetes/prediabetes is de meest frequente oorzaak van klassieke 
polyneuropathie en van small fiber neuropathie

• Patiënt met vermoeden van subacute neuropathie kan best 
onmiddellijk naar spoedgevallen verwezen worden

• De eerstelijnszorg kan een actievere rol spelen in de aanpak van 
neuropathische pijn

Besluit



Workshop geheugen- en cognitieve klachten

Rik Vandenberghe

Geheugenkliniek UZ Leuven

Laboratorium voor Cognitieve Neurologie 
K.U.Leuven

Leuvense dagen 17-18 november 2022



1. Wat beschouwt u als een “tijdige” diagnose bij de ziekte van Alzheimer?

2. Gebruikt u in uw praktijk standaardvragen/testen om cognitieve klachten te evalueren? 
Waarom (niet)?

3. Welke patiënten verwijst u naar een geheugenkliniek?

4. Welk impact zou een klinisch gevalideerde bloedbiomerker voor de ziekte van Alzheimer 
hebben op uw diagnostische aanpak?

5. Hoe zou u een bloedbiomerker, indien beschikbaar voor de eerste lijn, implementeren in uw 
praktijk? Hoe beïnvloedt een correcte oorzakelijke diagnose bij cognitieve klachten de 
levenskwaliteit van een patiënt en zijn familie?

6. Hoe beïnvloedt een correcte oorzakelijke diagnose bij cognitieve klachten de levenskwaliteit 
van een patiënt en zijn familie?

7. Welke concrete maatregelen kunnen helpen bij de diagnoseverwerking in de maanden volgend 
op een diagnosemededeling?



Leuvense Dagen voor 
Huisartsen
De patiënt met een 
neurologisch ziektebeeld
18/11/2022



Update over ziekte van Parkinson

Prof. Wim Vandenberghe

18 november 2022



Ziekte van Parkinson: voorkomen

• Lifetime risk: 1.5%

• Belangrijkste risicofactor: veroudering

• Mediane beginleeftijd: 55-60 jaar

• Prevalentie ~2% in bevolking >65 jaar

MAAR: ziektebegin <45 jaar bij ~15% van de patiënten!

Juveniele PD = ziektebegin < 20 jaar.

• Sporadisch (90-95%) of familiaal



Ziekte van Parkinson: voorkomen

Dorsey ER et al. JAMA Neurol 75:9-10 (2018)



Ziekte van Parkinson: pathologische criteria

(1) Afsterven van dopaminerge neuronen van de substantia   

nigra (pars compacta)

Normaal                                 Parkinson



Ziekte van Parkinson: pathologische criteria

(2) Lewy bodies in de resterende dopaminerge neuronen

Lewy-lichaampjes: a-synucleïne

neuromelanine



Nigrostriatale degeneratie 

→ striataal dopaminetekort 

→ motorische symptomen



Parkinson: etiologie

• Monogenische oorzaken van PD

o Autosomaal dominant

▪ SNCA: gen voor a-synucleïne

▪ LRRK2:

- G2019S mutatie: bij 30-40% van de Noord-Afrikaanse 

PD patiënten!

…

o Autosomaal recessief

…



Parkinson: etiologie

• Sporadische PD

o Genetische factoren (complexe genetica)

o.a. heterozygote mutaties in GBA (in ~10%!)

o Omgevingsfactoren: pesticiden?



Parkinson: klinisch beeld

• Motorische én niet-motorische symptomen

• Motorische tekenen beginnen meestal asymmetrisch



Parkinson: motorische tekenen

• Hypokinesie / bradykinesie

• Rusttremor (4-7 Hz) (MAAR: ~15% nooit tremor!)

• Rigiditeit

• Verlies van posturale reflexen

• Voorovergebogen houding

• Freezing

= parkinsonisme



Parkinson: niet-motorische symptomen

• Cognitieve veranderingen; dementie

• Angst, depressie

• Psychose 

• Reukverlies

• Autonome symptomen:

seborree, constipatie, urinaire urgency, orthostatische 

hypotensie, impotentie

• Slaapstoornissen:

gefragmenteerde slaap, REM sleep behavior disorder…



Diagnose: technische onderzoeken

• MRI: exclusie andere oorzaken

Ischemische letsels Normale druk hydrocefalie Glioblastoom



Diagnose: technische onderzoeken

• CIT-SPECT of PE2I-PET (= DAT-scan)

Gestoord in alle ziekten met nigrostriatale degeneratie

Dopamine
transporter

Dopamine
receptor

Dopamine



Diagnose: technische onderzoeken

• CIT-SPECT of PE2I-PET (= DAT-scan)

Gestoord in alle ziekten met nigrostriatale degeneratie

Delva A et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2020)

Delva A et al. Mov Disord (2020)



Ziekte van Parkinson: 

behandeling

• Paramedisch

• Medicatie

• Invasieve therapie



Parkinson: medicatie voor motorische problemen

• Zodra er functionele of sociale hinder is



Parkinson: medicatie voor motorische problemen

• Dopaminetekort compenseren

• Opties:

- L-dopa

- Dopaminereceptoragonisten (dopamine-agonisten)

- MAO-B inhibitoren

- COMT-inhibitoren

- Amantadine

- Anticholinergica



L-dopa

Dopa

decarboxylase



L-dopa

• Steeds samen met een dopa-decarboxylaseremmer die 

niet door de bloedhersenbarrière gaat (carbidopa of 

benserazide).  

• Sterkste middel, gouden standaard.

• Sterk effect op hypo/bradykinesie, rigiditeit, soms tremor.



Niet alle motorische symptomen 

reageren even goed op L-dopa

• Rustremor: soms resistent.

• Posturale instabiliteit: meestal slecht partieel responsief

• Freezing: - meestal (partieel) responsief

- soms volledig resistent



Niet-motorische symptomen verbeteren niet 

door dopaminerge behandeling



L-dopa: neveneffecten

• Perifere neveneffecten:

- nausea, braken

- orthostatische hypotensie

• Centrale neveneffecten:

- somnolentie

- psychose



L-dopa: motorische complicaties 

op lange termijn

• Bij ~50 % van de PD patiënten na 5 jaar behandeling 
met levodopa. 

• Patiënten met jong ziektebegin zijn hier intrinsiek meer 
vatbaar voor.



L-dopa: motorische complicaties 

op lange termijn

• Bij ~50 % van de PD patiënten na 5 jaar behandeling 
met levodopa. 

• Patiënten met jong ziektebegin zijn hier intrinsiek meer 
vatbaar voor.

➢Motorische (on/off) fluctuaties:

- wearing-off effect (= einde-dosis effect)

- onvoorspelbare offs

➢Dyskinesieën:

- piekdosis-dyskinesieën

- off-dystonie



Verandering in klinisch effect van L-dopa

tijdens het ziekteverloop

Adapted with permission from Obeso JA et al. In: Olanow CW, Obeso JA, eds. Beyond the Decade of the Brain. Vol 2. 

Dopamine agonists in early Parkinson’s disease. Tunbridge Wells, UK: Wells Medical Ltd; 1997: 11-35.
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Verandering in klinisch effect van L-dopa

tijdens het ziekteverloop

Adapted with permission from Obeso JA et al. In: Olanow CW, Obeso JA, eds. Beyond the Decade of the Brain. Vol 2. 

Dopamine agonists in early Parkinson’s disease. Tunbridge Wells, UK: Wells Medical Ltd; 1997: 11-35.
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Dopamine-agonisten

• Pramipexole (Mirapexin®), ropinirole (Requip®)

• Minder sterk effect op motorische symptomen.

• Meer kans op:

- nausea

- orthostatische hypotensie

- somnolentie

- psychose

- impulscontrolestoornissen

- malleolaire oedemen

• Minder risico op motorische complicaties

• Vooral gebruikt bij jonge PD-patiënten 



Dopamine-agonisten

• Apomorfine (APO-GO®): agonist voor intermittente

subcutane toediening d.m.v. injectiepen

• Even sterk effect op motorische symptomen als L-dopa!

• Zeer snel effect na injectie (gem. na 5-10 minuten)

• Duur effect: 45-60 minuten

• Indicatie: snel couperen van invaliderende off-episodes



COMT-inhibitoren

• Entacapon (Comtan®; in combinatie met L-dopa en 

carbidopa: Stalevo®): 

inhibeert perifere afbraak van L-dopa door COMT.

• Verlengt de halfwaardetijd van L-dopa.

• Behandeling van wearing off.

• Neveneffecten:

- diarree in 5%

- (donkere verkleuring van de urine)



MAO-B inhibitoren

• Rasagiline (Azilect®): remt centrale afbraak van 

dopamine door MAO-B.

• (1) Behandeling van wearing off.

(2) Monotherapie bij lichte vorm van PD

• Mogelijk ook licht ziektevertragend effect.



Amantadine

• NMDA receptor antagonist.

• (1) licht effect op hypo/bradykinesie, rigiditeit, (tremor).

(2) onderdrukkend effect op L-dopa-geïnduceerde    

dyskinesieën.

• Neveneffecten: vooral hallucinaties.



Anticholinergica

• Trihexyfenidyl (Artane®)

• Soms gunstig effect op rusttremor.

• Neveneffecten: verwardheid, hallucinaties → niet boven 

~60 jaar.



Chronologie van farmacotherapie

• Jonge patiënt (<70 jaar):

o Start met dopamine-agonist of levodopa of (als weinig 

motorische hinder) rasagiline

o Uiteindelijk vaak combinatietherapie 

• Oudere patiënt (>70 jaar):

o Start met L-dopa; vaak verder monotherapie met L-dopa.



Invasieve behandeling voor motorische problemen bij ziekte 

van Parkinson

• Indicatie: combinatie van invaliderende motorische 

fluctuaties én dyskinesieën.

• Opties:

- Diepe hersenstimulatie (DBS)

- Jejunale levodopa-infusie via PEG-sonde (Duodopa®) 



Ziekte van Parkinson: DBS

Ncl. subthalamicus

of GPI



Ziekte van Parkinson: DBS

• Effecten:

- Sterke toename ‘on’-tijd

- Nadien veel minder dopaminerge medicatie

- Minder dyskinesieën

• Selectiecriteria: o.a.:

- Jonge leeftijd (<70 jaar)

- Zo weinig mogelijk cognitieve of psychiatrische problemen

- Sterke levodopa-respons



Ziekte van Parkinson: DBS

• Effecten:

- Sterke toename ‘on’-tijd

- Nadien veel minder dopaminerge medicatie

- Minder dyskinesieën

• Selectiecriteria: o.a.:

- Jonge leeftijd (<70 jaar)

- Zo weinig mogelijk cognitieve of psychiatrische problemen

- Sterke levodopa-respons

• Mogelijke neveneffecten:

- Bloeding

- Infectie

- Psychiatrische neveneffecten



Duodopa®

• Goed alternatief bij vooral oudere patiënt



Medicatie voor niet-motorische problemen (1)

• Depressie

• Dementie: cholinesteraseremmers (rivastigmine, Exelon®) 

• Orthostatische hypotensie: meer drinken, meer zout…

• Insomnia: evtl. hypnotica

• Rem sleep behavior disorder: clonazepam (Rivotril®) zo 

nodig



Medicatie voor niet-motorische problemen (2)

• Psychose:

- Uitsluiten infectie, metabole stoornis

- Evtl. uitsluiten subduraal hematoom (CT schedel)

- Parkinsonmedicatie verminderen:

1. anticholinergica

2. amantadine

3. dopamine-agonisten

4. COMT inhibitoren/ MAO-B inhibitoren

5. L-dopa

- Lage dosis atypische neuroleptica: 

- quetiapine (Seroquel®)

- clozapine (Leponex®)



Andere oorzaken van parkinsonisme

• Vasculair parkinsonisme

• Neuroleptisch parkinsonisme

• Dementie met Lewy bodies

• Multisysteematrofie (MSA)

• Progressieve supranucleaire parese (PSP)

• …



Essentiële tremor

• De meest frequente oorzaak van tremor!

• Niet-degeneratief

• Geïsoleerde bilaterale actietremor van de armen, 

eventueel ook van hoofd, stem, benen.

• Gunstig effect van alcohol

• Begin meestal >50 jaar, soms op kinderleeftijd

• Meestal erfelijk



Video’s



Essentiële tremor

• DD: - Parkinson

- Hyperthyroïdie uitsluiten

- Medicamenteuze tremor (bv. b2-agonisten)

• NMR, DAT-scan…: normaal.

• Behandeling: 

o Medicatie: - 1ste lijn: propranolol (Inderal®)

primidon (Mysoline®)

- 2de lijn:  gabapentine (Neurontin®)

topiramaat (Topamax®)

o Slechts ~50 % van de ET patiënten is goed geholpen met 

medicatie.

o DBS van de thalamische VIM-kern





Neuropsychiatrische problematieken
Leuvense dagen 18/11/2022

dr. Elizabet Boon, neurologie,
UPC Z.ORG Kortenberg



Overzicht

• Historisch kader

• Definitie en indeling

• Casus



Corpus Hippocraticum 450-350 BC

“Mensen moeten weten dat uit niets anders dan de 
hersenen vreugde, plezier, wanhoop en klaagzangen 
voortkomen. Door de hersenen verwerven wij op een 
bijzondere manier wijsheid en kennis, zien en horen we 
en weten wat vals en wat eerlijk is, wat slecht en wat 
goed is, wat zoet en wat onsmakelijk is… En door 
hetzelfde orgaan worden we gek en delirant en worden 
we overvallen door angsten… Al deze dingen ondergaan 
we door de hersenen… Hierdoor ben ik van mening dat 
de hersenen de grootste kracht in de mens uitoefenen”



Historische schets ontstaan neurologie-psychiatrie

• Term “neurologie”, Thomas Willis , Cerebri Anatome, 1681; in De 
Anime Brutorum, beschrijving van verband tussen manie en 
melancholie, impact van alcohol op intellect 

• 19 de, begin 20 st eeuw:
1817 James Parkinson, F.J. Gall (frenologie: corticale localisatie), 

neuropathologie (Ramon Y Cajal, Golgi, Nissl), Paul Broca, Carl Wernicke 

• La Salpêtrière: Charcot, Gilles de la Tourette, Freud

• Tweede helft 19 de eeuw tot WO II: “neuropsychiatrie”
Kraepelin, Bleuler, Alzheimer…

• Na 1930: betere diagnose van “neurologische ziektebeelden” 
dankzij grondige klinisch neurologisch onderzoek, analyse van CSV, 
EEG (Berger, 1924)



Dichotomie: Mind-Brain

Mind

Functioneel

Psychiatrie: op basis 
van symptomen, 
psychoanalyse, 
psychotherapie

Brain

structureel

Neurologie: op basis 
van klinische tekenen, 
duidelijk aantoonbare 

pathofysiologie



Vanaf 1950 en later: het Brein era..

• Ontstaan van biologische psychiatrie: 

– ontwikkeling van therapeutische arsenaal voor psychose, angst, affectieve stoornissen

– Ontdekking van overervingspatronen bij vb schizofrenie

• Laatste decaden: revolutionaire ontwikkelingen in beeldvorming (CT, MRI, fMRI, 
SPECT,PET, …)

• Meer kennis van moleculaire biologie: gendefecten en impact op werking brein (AD: 
PS1, PS2, APP…)

• Belang van epigenetica (genexpressie ifv omgevingsfactoren: rol van emotionele, 
sociale, nutritionele factoren), neuroplasticiteit



Toekomst van breinziekten 

• Afstappen van dichotomie (functioneel-organisch; brain-mind; 
nurture-nature..)

• Nood aan multidisciplinaire samenwerking: 
psychiatrie,neurologie,neurochirurgie,neuropsychologen, 
neurowetenschappers 



Definitie “neuropsychiatrische aandoeningen “

• Neurologische aandoeningen met psychiatrische symptomen 
of vice versa

• Focus op biologische en/of neurologische oorzaken van 
psychische stoornissen



Indeling op basis van symptomen

• Depressie

• Angst

• Apathie

• Ontremd gedrag

• Hallucinaties

• Wanen

• Delier



Indeling op basis van ziektebeelden

• Neurodegeneratief: Ziekte van Parkinson en varianten 
(DLB,..)Alzheimerdementie, Frontotemporale dementie

• Epilepsie: temporaalkwab epilepsie

• Infectieus: Encefalitis (CJD)

• Structureel: RIP frontaal, posttraumatische letsels

• Ischemisch, vasculair

• Auto-immuun, paraneoplastisch: MS, Syfilis, limbische encefalitis

• Toxisch, metabool: alcohol, drugs, medicatie 

• Erfelijke aandoeningen

– Ziekte van Huntington, Wilson

• Functioneel neurologische stoornis



Casus: Katatonie bij gescheiden vrouw 



Casus: 37 jarige vrouw, opname 20/03/2019

• Zware depressie, katatonie, vanuit Paaz Dendermonde, vraag voor ECT behandeling

• Opname open afdeling maar owv uitgesproken “katatonie” snel doorverwijzing naar 
gesloten afdeling

• voorgeschiedenis: Cocaïne- en cannabisgebruik maar al lang “clean”; op 15/03/19 
éénmalig epileptisch insult toegeschreven aan combinatie slaapdeprivatie, Etumine
en Haldol

• Al enkele jaren veel piekeren, slaapproblemen, “zorgen..”

• In echtscheiding met 2 jonge kinderen (3 en 7 jaar)



Opname onderzoek, op afdeling, uit dossier gehaald..

• Geen anamnese mogelijk

• Zeer wisselend bewustzijn, soms “stuporeus”

• Eet amper, sterk vermagerd en tijdens de opname verdere vermagering tot 44 kg(!)

• Kan geen ADL-taken uitvoeren zoals aankleden, wassen…

• MMSE voor zover beoordeelbaar 22/30



Technische onderzoeken

• Bloedname: geen bijzonderheden, wel hyponatremie (dehydratatie)

• CT schedel ( al gebeurd in Dendermonde): geen bijzonderheden

• Eerste EEG hier ( 10/04/2019): trage activiteiten maar geen epileptische activiteit

• MRI hersenen zonder contrast (18/04/2019): geen bijzonderheden



Eerste neurologisch consult 3/5/2019

• Aanvraag omdat de dame op de kamer bij rechtkomen zeer bleek werd en 
wegdraaide…: syncope maar klinisch neurologisch onderzoek toont een verwarde 
dame met desoriëntatie in tijd en ruimte, geen lateralisaties of uitval

• Geen duidelijk effect van ECT behandeling

• Omwille van combinatie met vermagering wordt door ons dan al aanvullend 
onderzoek aangeraden met LP, FDG pet, RX thorax, abdominaal en gynaecologisch 
onderzoek 

• DD:

– Creutzfeldt-Jacob

– Paraneoplastische problematiek: limbische encefalitis 

– Juveniele dementie



Katatonie

• Psychomotor syndroom

• “psychomotorisch”: vrijwillige aspecten en de affectieve modulatie van spontane of 
gestuurde motorische handelingen

• Drie varianten: 

-toegenomen motorische activiteit

-abnormale activiteit

-Gedaalde activiteit

• Vaak combinatie met autonome stoornissen (tachycardie, hypertensie, koorts)



Katatonie dsm 5

Catatonia aanwezigheid van 3 of meer van volgende kenmerken:

1. Katalepsy (i.e., passieve inductie van een houding tegen zwaartekracht)

2. “Waxy flexibility “: cerea flexibilitas (i.e., lichte maar gelijke weerstand tegen plaatsing in bepaalde
houding door

onderzoeker)

3. Stupor (geen psychomotore activiteit; geen reactie op omgeving)

4. Agitatie, (niet beïnvloed door externe factoren)

5. Mutisme (i.e., geen of heel beperkte verbale respons, indien fatische stoornis uitgesloten is)

6. Negativisme (i.e., weerstand tegen opdrachten of opdracht verkeerd uitvoeren)

7. Posturing (i.e., spontaan en actief behouden van bepaalde houding tegen zwaartekracht)

8. Maniërisme (i.e.,normale bewegingen karikaturaal uitvoeren)

9. Stereotypies (i.e., repetitieve, abnormaal frequente, niet-doelgerichte bewegingen)

10. Grimassen

11. Echolalia (i.e., nazeggen, herhalen van andermans woorden)

12. Echopraxia (i.e., andermans bewegingen nabootsen)



Mogelijke onderliggende aandoeningen

• Psychiatrische aandoeningen

– Stemmingsstoornissen

– Schizofrenie-spectrumstoornissen

– delirium: stoornissen in aandacht, bewustzijn, cognitie vaak met 
perceptuele stoornissen (hallucinaties) en vaak fluctuerend

– autismespectrumstoornissen

• Medische aandoeningen

– infectieus: encefalitis 

– Vasculaire of structurele letsels cerebraal

– Endocrien, metabool

– Intoxicaties (CO)

– Iatrogeen (maligne neuroleptisch syndroom)

– Partiële epilepsie, niet-convulsieve status epilepticus



Behandeling Katatonie

• Juiste diagnose stellen en onderliggende oorzaak 
zoeken/behandelen (Bush-Francis-catatonia rating scale)

• Complicaties vermijden
– DVT, longembool, decubitus, contracturen, rhabdomyolyse, renaal 

falen

• Benzodiazepines: SL, IM, IV: lorazepam

• ECT behandeling (eerstelijn indien bedreigende toestand vb
belangrijke autonome stoornissen)

• Cave: antipsychotica (soms bij delier) zullen beeld verergeren



Casus: verdere evolutie…

• 20/05/2019: EEG omwille van verdere achteruitgang: nu wel scherpe activiteit, 
mogelijk epileptische, aangedrongen op verder onderzoek

• Juni 2019: Petscan: onduidelijke afwijkingen, mogelijk midfrontaal links gedaalde 
perfusie

• 26/7/2019: LP met bepaling van 14.3.3 eiwit: negatief MAAR 

Paraneoplastische antistoffen Positief: anti NMDA-R As



• MRI klein bekken: Ovarieel teratoom, cystisch 12 mm

– Ovariectomie

– Plasmaferese 5 sessies

– Solumedrol IV 5 dagen

– Rituximab IV 500 mg gedurende 4 weken, monoclonale antistof 

Cognitieve revalidatie in Duffel: MMSE 29/30



• 8/2020: opnieuw lichte stijging van titer NMDA-R As, MRI klein bekken: opnieuw 
klein teratoom linker ovarium

• 01/2022: opnieuw behandeling met Rituximab nodig, tijdelijk vestibulaire klachten 
gehad , 24 u eeg nog steeds interictale epileptische activiteit waarvoor Keppra
2x500 mg daags, klinisch geen aanvallen meer gehad. 



Neuropsychiatrische problematieken… 

• Belang van blijvende samenwerking tussen disciplines met ook in opleiding 
aandacht voor brein als substraat voor neurologische en psychiatrische 
ziektebeelden die vaak overlappen en met belangrijke rol voor klinisch onderzoek.

• Nut van verdere wetenschappelijke ontwikkelingen door neurowetenschappers voor 
beter begrip en behandeling.

• Blijvende aandacht voor impact van omgeving en psychosociale factoren op brein.



Dank u!



Leuvense Dagen 

Hersentumoren: epidemiologie en symptomatologie
Steven De Vleeschouwer

Neurochirurgie UZL



Cranial Oncology

-primary malignant and non-malignant intracranial tumors (brain and CNS) : +/- 24,7 cases /100.000 population

(CBTRUS 2015-2019) (‘intrinsic intra-axial brain tumors and extra-axial cranial tumors’)

-average annual incidence of all non-malignant and malignant CNS tumors: 6,2 cases / 100.000 population (0-

19 yrs) children

-average annual mortality rate by all CNS tumors: 4,4 / 100.000 population

-intracranial metastasis from systemic tumors : 3-10 x more frequent than primary malignant brain tumors and 

are increasingly being diagnosed !! (‘extrinsic brain tumors’)



ONCO
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WHO 

Classification of 

CNS Tumors

Revised/updated 4th edition!

D.N. Louis, H. Ohgaki, O.D. Wiestler, W.K. 

Cavenee, D.W. Ellison, D. Figarella-Branger, A. 

Perry,

G. Reifenberger, A. von Deimling

Courtesy of P. Wesseling 2021
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“Fading away”

Andreas Streun

-op gezondheid en welzijn

-op socio-familiaal en economisch functioneren

(a)YLL = average “years of life lost”

cumulatief aantal jaren in een 

samenleving die een groep met

bepaalde aandoening verliest van zijn 

“verwachte levensexpectantie”

Hersentumoren hebben het hoogste

populatiegemiddelde YLL van alle 

kankers

IMPACT



4.Ingroei in witte stof banen
1. Effecten van toegenome druk

2. Vasculaire effecten

3. Invasieve aard van gliomas in hersenschors

HOE KOMEN SYMPTOMEN TOT STAND ?

KLINISCHE PRESENTATIES - SYMPTOMEN



SYMPTOMEN VAN TOEGENOMEN DRUK IN DE SCHEDEL

Hoofdpijn

Misselijkheid en (ochtend-)braken

Slecht zicht

Dubbel zicht

Bewustzijnsvermindering

Bij fundoscopie (oftalmologisch nazicht)

PAPILOEDEEM



Franz Joseph Gall, 

phrenologie +/- 1800

SYMPTOMEN DOOR DE SPECIFIEKE LIGGING

IN HET HERSENWEEFSEL 



Voorbeelden:

-gedragsstoornissen (eerder frontaal)

-taalstoornissen (in de taalnetwerken van de dominante hersenhelft)

-krachtsvermindering (in de centrale regio)

-gevoelsstoornissen (net achter de centrale regio)

-coördinatie problemen (bv in de kleine hersenen)

-geheugenklachten (bv in de dominante  temporale kwab)

-gestoord redeneervermogen, problemen met rekenen, gestoorde inschatting

(bv in de dominante parietale kwab)

-EPILEPSIE



Courtesy of Wim Van Hecke

Subcorticaal



Gray 

Matter

White 

Matter

Diffusion Tensor Imaging (DTI)



Diffusion Tensor Imaging (DTI) – SUBCORTICAL eloquence



Figure 8.19

8. Het zenuwstelsel



Figure 8.20

8. Het zenuwstelsel



Figure 8.17a

8. Het zenuwstelsel

De ventrikels



Meningiomas



F:M ratio = 1,5 (cranial)  /  F:M ratio = 5 (spinal)

4th-6th decade  / 90% intracranial /  10% intraspinal

In arachnoid villi
dural sinuses
and tributaries (veins)

Around (cranial) nerve foramina

Arachnoid cap cells have similar electron
microscopy ultrastructural characteristics and 
form “whorls” (cfr pathology)

PS: meningothelial cells in plexus choroideus
Or tela choroidea

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Foperativeneurosurgery.com%2Fdoku.php%3Fid%3Darachnoid_cap_cell&psig=AOvVaw1XivU7tHDYG1W_yWH8SzWJ&ust=1612279299918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOirt5n_yO4CFQAAAAAdAAAAABAK


• Sporadic vs Syndromes: NF2 ( loss of chromosome 22): meningiomas in 50%

• Gorlin ( naevoid basal cell carcinoma syndrome)

• Cowden syndrome, MEN1, Werner syndrome, Rubinstein-

Taybe, BAP1 tumor predisposition, familial meningiomatosis ( 

germline mutations SMARCB1 and E1 genes)

•

• Hormones: P > E (LUTENYL)

CYPROTERONE-ACETAAT (ANDROCUR)

• Radiation therapy

SYMPTOMS ?

❑Symptoms by compression and 

location

❑Epilepsy

❑Incidental (30%)



➢ N=956 patients with a 
meningioma
undergoing surgery

➢ 1:5 matched controls
(background 
population w/o 
meningioma), n=4765

➢ FU: 1yr preop until 2 
yrs postop



T1w-MRI +Gd-DTPA

Necrosis solid Tumor infiltrating Tumor

Contrast-enhancing

Tumor

„radical“ Resection

„Gross-total“ Resection

CRET (complete

resection of enhancing

tumor)

INVASION vs EXPANSION

?

GLIOBLASTOMAS



60 jarige patient, hoofdpijn, 

braken en spraakstoornissen

58 jarige patient met 

hoofdpijn, braken en apathie

50 jarige patient met 

hoofdpijn en linkszijdige 

gezichtsvelduitval

66 jarige patient met snel 

ontstane spraakstoornissen



In al deze gevallen:

-grillig vochthoudende tumoren, heterogeen

-grillige opvallende opname van contrast

-veel zwelling rondom (oedeem)

-veel druk op de omgeving

-(vooral 5e en 6e decade)

-operaties: Glioblastoma, WHO graad IV



2-jarig kindje, sinds een 

maand stapproblemen, 

makkelijker vallen, en 

sinds een week

hoofdpijn, braken en meer 

slapen

-grote tumor in de kleine hersenen, achterste schedelgroeve

-opname van contrast

-deels cystisch

-veel druk

-operatie: PILOCYTAIR ASTROCYTOMA, WHO graad I



47 jarige patient, epilepsie en spraakstoornissen na de E-aanval

-vochthoudende tumor, geen cyste

-diep in de linker hersenkwab gelegen (insula)

-geen opname van contrast, wel bloedvaten van de ACM in de wand

-beginnende druk op omgeving, geen oedeem

-operatie: laaggradig glioma (diffuus astrocytoma), WHO graad II



25 jarige patient, met voorgeschiedenis van migraine en epilepsie ( 10 

jaar voordien MRI scan normaal). Nu opnieuw na 10 jaar opstoot 

migraine accompagnée

-vochthoudende tumor

-in gyrus cinguli (gedrag en geheugen)

-geen opname contrast

-beperkte druk, geen oedeem

-operatie: laaggradig glioma, oligo-astrocytoma WHO graad II



80 jarige patient met forse gangstoornissen

-vochthouden tumor, geen cyste

-oedeem rondom

-matige druk op de omgeving

-sterke opname contrast 

-operatie en biopsie: CZS lymfoma (Non-Hodgkin lymfoma van de B-cellen)



48 jarige patient met verwardheid en spraakstoornissen

-vocht en bloedhoudende tumor

-met oedeem

-grillige opname van contrast

-matige druk op omgeving

-operatie: hersenabces



61 jarige patient met traag progressieve evenwichtsproblemen, heesheid 

en sliklast

-vochthoudende tumor met meerdere kleine cystjes

-sterk ingegroeid in normale structuren, hier de hersenstam

-sterke heterogene opname van contrast

-matige druk op de omgeving

-operatie ter gedeeltelijke verwijdering: Ependymoma, WHO graad II



SYMPTOMEN DOOR SPECIFIEKE LIGGING TUMOR 
BUITEN DE HERSENEN MAAR IN DE SCHEDEL

1. IN EN ROND DE SELLA TURCICA
-Hypothalamus-hypofyse
-Optische banen
-vasculaire structuren 
-craniale zenuwen (n.III, IV, V, VI)



KLINISCH NAZICHT

-GEZICHTSSCHERPTE
-papiloedema / papilatrofie
-oogbewegingsstoornissen(n.III,IV,VI)
-gezichtsvelduitval



ENDOCRINOLOGISCH NAZICHT



CASUS 1

Male, 64 year

Medical history:

arterial hypertension, DM type II

A/ Sudden Headache (5 days) and progressive diplopia (2 

weeks), Fatigue, Depressed Mood

Clinical

Oculomotor palsy right eye

Blurred color vision, normal visual eye fields

Hypesthesia V2 right

Endocrinological

-central hypothyroism

-hypogonadotroph hypogonadism

-low IGF-1 and GH



APOPLEXIE IN 

HYPOFYSE 

ADENOMA



CASUS 2

meisje, 7 jaar, met apathie en anorexie.

-prolactine 84 ùg/L (<20)

-HCG 76534 IU/L (<2)

-aFP 89.4 ùg/L (<13.6)



-progressieve bewustzijnsdaling 

(stupor), plotse visusproblemen,

papiloedeem en hypernatremie (DI)

R/ biventriculoperitoneale drainage

-bewustzijn veel beter

-visusstoornissen persisteren

Non-germinoma Kiem Cell Tumor =

chemosensitieve tumor: 

Regime met cisplatinum is volgende 

stap.



2. LETSELS DIE VOORKOMEN IN DE ACHTERSTE SCHEDELGROEVE 

EN IN DE BRUGHOEK

-obstructie van de normale liquor (hersenvocht-)afloop: hydrocefalie

-gang-en evenwichtsstoornissen

-articulatieproblemen

-dubbelzicht

-coördinatiestoornissen

-uitval van craniale zenuwen: n.V, VI, VII, VIII, IX, X, XI en zeldzaam XII



Voorbeelden

-(vestibulaire) schwannoma / (acusticus) neurinoma

-meningioma

-dermoied en epidermoied cysten

-arachnoidale cysten

-bottumoren ( chordoma, chondrosarcoma,…)

-metastasen



Schedelbasisletsels :

Monitoring van:

-n.facialis

-n.vestibulocochlearis

-n.IX, X, XI en XII

-n.trigeminus

-MEP en SSEP



Epidemiologie Vestibularis Schwannoma

• Prevalentie post mortem 0,5 - 2,4 % (Lin et al, 2005)

• Central Brain Tumor Registry USA (Goldbrunner et al, 

2019)

– Incidentie 1,09 per 100.000/jaar

– Op 65-74 jaar 2,93 per 100.000/jaar



Symptomen

• Asymmetrisch gehoorverlies 95 %

• Plots perceptief gehoorverlies 

• Tinnitus 75 %

• Vertigo

• Instabiliteit

• Symptomen n. facialis 

• Symptomen n. trigeminus



Meningeoom

DIFFERENTIEEL DIAGNOSE



Metastasen



Epidermoid cyste



Frank Gaillard, and Jeremy Jones Postgrad Med J 

2010;86:597-607

Copyright © The Fellowship of Postgraduate Medicine. All rights reserved.

3. PINEAALKLIER-REGIO TUMOREN



Symptoms ?

▪ Hydrocephalus and headache

▪ Parinaud syndrome = dorsal midbrain syndrome upgaze palsy (+/- eyelid retraction )
light-near dissociation
convergence-retraction nystagmus

▪ Endocrine (posterior hypothalamic) disturbances ( failure to thrive / pubertas praecox / DI )



62 jarige patient met hoofdpijn en problemen om opwaarts te 

kijken 

(syndroom van Parinaud)

-geen duidelijk vochthoudende tumor, wel solied

-in de pineaalklierregio gelegen

-heterogene opname van contrast

-beginnende hydrocefalie

-endoscopische biopsie en daarna verwijdering van tumor

Pineocytoma, WHO graad I



Hersenmeta’s



▪ Brain metastasis complicates systemic

malignancies in 30% of cancer patients.

▪ (max) 30% of the brain metastases are 

‘single’ metastases.

▪ Brain metastases are 3-10x more 

frequent than all primary ‘intracranial

malignancies’ together

General Epidemiology





-resection to resolve (or prevent imminent) obstructive

hydrocephalus or brainstem compression ( immediate vital

threat

R\resection of metastasis, pancranial RT, followed by 

gemcitabine systemic monotherapy

55 year old male, KPS = 90, NSCLC 

cT2N3M1, synchronous solitary cerebellar

metastasis



Resections to relieve neurological symptoms

-75 year old man, LungAdCa

pT2N1M0, 

11 months ago, KPS=60 due to 

severe left hemiparesis; 

solitary, median large, right rolandic

brain meta.

R\resection of meta and 

pancranial RT; postoperative full 

recuperation of hemiparesis



-60 year old male, synchronous meta of RectumAdCa pT3N1M1, KPS = 70 because of 

hemiplegia of right arm due to small left rolandic brain meta, with much oedema .

-60 year old male, critically located (< > radiosurgery ? ) meta of mucinous

(pancreatic ?) AdCa, KPS = 80 because of severely impaired vision right eye due to 

optic nerve compression. Primary site unknown at time of surgery. 

R\ resection and pancranial

radiotherapy. 

Postoperative, full 

recuperation of right arm.

R\ resection and 

pancranial radiotherapy. 

Postoperative full 

recovery of vision.



Karen Van Beek, MD

Radiotherapeut-oncoloog / Palliatieve Zorg UZ Leuven

Leuvense dagen 18-11-2022

Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg bij neurologische 
aandoeningen



Hannon et al. Practical neurology 2022



Neurodegeneratieve aandoeningen

• Vaak onduidelijke prognose

• Hoge symptoomlast

• Complexe zorgbehoeften (fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel)

• Functioneel neurologische achteruitgang, soms ook cognitief

• Veel zelfmoordgedachten bij patiënten

• Maken van complexe beslissingen in ziektetraject

• Angst bij patiënt en naasten over levenseinde

• Fysische en emotionele stress bij naasten

• Emotionele fatigue bij bij prof. zorgverleners



WHO definitie Palliatieve zorg

PZ is een benadering die 

– Streeft naar een verbetering van de kwaliteit van leven 

– van de patiënt en hun naasten die te maken hebben met een 
levensbedreigende aandoening 

– door het voorkomen en verlichten van het lijden, 

– D.m.v. vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en 
behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, 
psychosociale en spirituele aard 



Doelstellingen PZ

• Pijn- en symptoomcontrole

• Juiste informatie over ziekte en te verwachten behandelingsopties

• Coördinatie van zorg tussen de verschillende behandelingssettings

• Interprofessioneel

• Familie en patiënt zo goed als mogelijk voorbereiden op 
achteruitgang en ultiem op het overlijden

Doen we dit dan niet best vanaf het moment van de diagnose van een 
neurodegeneratieve aandoening? 



www.zonmw.nl



De multidisciplinaire benadering in vier dimensies is een voorwaarde voor goede ondersteuning van mensen in de 
palliatieve fase – gebaseerd op de definitie palliatieve zorg WHO 2002.



• De dood accepteren

• Angst om te sterven• Cognitieve veranderingen

• gedrags- en emotionele 
veranderingen

• Spraakstoornissen

• Depressie, angst

• Zorgzwaarte 
mantelzorger

• Bezorgdheid over 
partner en kinderen

• Financiële problemen

• Hoofdpijn

• Focale neurologische 
symptomen

• Braken

• Epilepsie

• Delirium

• Dysfagie

• Sufheid
Fysisch Sociaal 

Spiri-
tueel

Psycho-
logisch

38-jarige man met GBM op palliatieve eenheid



Palliatieve zorg in neurologie: evidence?

• Studies tonen voordelen van vroegtijdige integratie palliatieve zorg in de 
neurologische populatie

• Studie bij MS patiënten: ambulante PZ vermindert de last voor de mantelzorger, 
vermindert de zorgkost, met inbegrip van minder hospitalisaties 

• Zorgverleners van neurologische patiënten hebben een vergelijkbare of mogelijks 
hogere distress rate en burnout dan van kankerpatiënten

• Symptoomlast bij gevorderde Parkinson is vergelijkbaar met gemetastaseerd 
carcinoom 

• Vroegtijdige Palliatieve zorg kan zowel de QOL als de overleving positief beïnvloeden

• Palliatieve Zorg kan samengaan met curatieve behandelingen en levensverlengende 
behandelingen 



PZ bij hersentumoren

• Blijven liever thuis 

• Zijn ontevreden over korte en oppervlakkige interacties met zorgverleners.

• Geloven dat PZ kan bijdragen aan hun emotionele welzijn

• Staan open voor PZ als ze geloven dat het hun optimisme niet zal 
verminderen

• Taboe heerst dat PZ direct gekoppeld is aan actief sterven, en dat wekt bij 
sommige patiënten angst op

• Geven de voorkeur aan info over PZ als een optie vroeg in hun ziekte, zelfs als 
ze er bang voor zijn.

Curr Oncol. 2017. The views of patients with brain cancer about palliative care: a qualitative study. M. Vierhout et al.



Vroegtijdige Zorgplanning

(a) Een continuerend communicatie proces

(b) dat start wanneer een patiënt een levensbedreigende aandoening heeft  

(c) in partnerschap met familie en hulpverleners

(d) met als doel om de patiënt te helpen om zijn

( e) waarden, overtuigingen en  prioriteiten over 

(d) zorg en behandeling te identificeren en hierover te reflecteren.



Wat bespreken in een VZP?

• Hoe is de gezondheidstoestand en waarom is het belangrijk dit gesprek 
nu te voeren

• Wat staat patiënt te wachten (ziekteverloop)

• Welke klachten/complicaties kunnen optreden

• Valt er iets te zeggen over levensduur

• Schep duidelijkheid bij behandeldoelen

• Is er behoefte aan psychische-spirituele ondersteuning



Wat bespreken in een VZP?

• Keuzes in verband met levensverlengende 
behandelingen

• Keuzes in verband met palliatieve behandelingen 
en comfortzorg

• Keuzes in verband met levensbeëindiging

• Aanduiden van een vertegenwoordiger

Communicatie met patiënt én familie
Patiënt moet wilsbekwaam bij de bespreking
Zolang de patiënt zijn wil kan uiten, kan alles overruled worden
Dynamisch: wordt aangepast aan de situatie van de patiënt (disability paradox)



Wanneer spreken over zorgnoden, behandelwensen?

• Inbouwen in het zorgtraject

• Op verschillende scharniermomenten in het 
ziekteproces

• Op initiatief van de hulpverleners (= verwachting van 
de pat/naaste)

• Vanaf 1-11-2022 nomenclatuur voor VZP-gesprek bij 
huisarts (na bepalen PICT)



Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de 

komende 6 tot 12 maanden overlijden?
 Ja

Beantwoordt uw patiënt aan 

≥  2  “frailty” indicatoren?

Vertoont uw patiënt   

≥ 1 criterium van ongeneeslijkheid 

bij een potentieel lethale 

aandoening?

☐ Neen

☐ Neen

Uw patiënt komt niet 

in aanmerking voor 

palliatieve zorg.

☐ Neen

☐ Ja 

☐ Ja 

Uw patiënt komt in 

aanmerking voor 

palliatieve zorg

 Zwakke of verslechterde functionele toestand, waarschijnlijk onomkeerbaar (hulp bij persoonlijke hygiëne, >  ½ van de dag in bed of in een zetel)  (a) 

 Gewichtsverlies van 5 à 10% gedurende de laatste 3 à 6 maanden, of BMI < 20  (b)

 Symptoomlast blijvend en hinderlijk, ondanks optimale behandeling van de onderliggende aandoening  (c)

 Ten minste 2 onvoorziene ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen 6 maanden (d)

 RVT- verblijf (rust- en verzorgingstehuis), of meer thuiszorg noodzakelijk  (e)

 Vraag naar palliatieve zorg of therapieweigering vanwege patiënt of familie (bij wilsonbekwaamheid patiënt) (f)

Identificatieschaal van een palliatieve patiënt

• Definieer, samen met uw patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning 

• Bepaal het palliatief statuut aan de hand van de schaal van de ernst van de zorgnoden

 1. Kanker

 Functionele achteruitgang door evolutie van de tumor  (1.1)

 Verderzetting oncologische  behandeling gecontra-indiceerd of enkel zinvol voor symptoomcontrole.     (1.2) 

 2. Hartaandoeningen of perifere arteriële aandoeningen

 Hartfalen NYHA III of IV of vergevorderde en onbehandelbare aandoening van de kransslagaders, met dyspnoe of  angor bij rust of bij 

minimale inspanning  (2.1)

 Ernstige en niet-operabele perifere arteriële aandoeningen  (2.2)

 3. Respiratoire aandoeningen

 Luchtwegobstructie (FEV1 < 30%) of restrictief deficit (vitale capaciteit  < 60% en een diffusiecapaciteit < 40%) gepaard gaand met dyspnoe in 

rust of bij minimale inspanning tussen twee exacerbaties  (3.1)

 Indicatie voor lange termijn zuurstoftherapie (PaO2 < 55 mm Hg of PaO2 < 60 mm Hg  + pulmonaire hypertensie)  (3.2)

 Respiratoire insufficiëntie die beademing noodzakelijk maakt, of contra-indicatie voor ventilatie (3.3)

 4. Nieraandoeningen 

 Chronische nierfalen in stadium 4 of 5 (of eGFR < 30 ml/min) met achteruitgang van de gezondheidstoestand (4.1)

 Stopzetting of weigering van dialyse (4.2)

 Nierinsufficiëntie bijkomend bij een aandoening of bij een behandeling van een patiënt met een beperkte levensverwachting  (4.3)

 5. Leveraandoeningen

 Gevorderde cirrose met complicaties gedurende  de afgelopen twaalf maanden door ascites die niet reageert op diuretica of hepatitische

encefalopathie, hepatorenaal syndroom, bacteriële peritonitis of recidiverende bloedingen uit slokdarmvarices  (5.1)

 Contra-indicatie voor levertransplantatie  (5.2)

 6. Neurologische aandoeningen

 Verslechtering van functionele en/of cognitieve toestand ondanks optimale behandeling (6.1)

 Spraak- en/of slikproblemen (6.2)

 Recidiverende pneumonie en/of dyspnoe of respiratoire insufficiëntie (6.3)

 7. Dementie of frailty syndroom

 Stappen of zich aankleden of eten niet mogelijk zonder hulp  (7.1)

 Incontinentie voor urine of stoelgang (7.2)

 Vrijwillig verminderde voedsel- of vochtinname en/of ondervoeding  (7.3)

 Onvermogen om zich mondeling verstaanbaar te maken en/of beperkte sociale interactie  (7.4)

 Femurfractuur  en/of  recent herhaald vallen  (7.5)

 Recidiverende koortsaanvallen of  infecties en/of aspiratiepneumonie (7.6)

 8. Andere ongeneeslijke en evolutieve aandoening  zonder kans op herstel of stabilisering  : 

Preciseer ____________________________________

Id
e
n

ti
fi

ca
ti

e
sc

h
a
a
l,

 a
p

ri
l 

2
0
1

4



Zou u verrast zijn mocht uw patiënt in de 

komende 6 tot 12 maanden overlijden?
 Ja

Beantwoordt uw patiënt aan 

≥  2  “frailty” indicatoren?

Vertoont uw patiënt   

≥ 1 criterium van ongeneeslijkheid 

bij een potentieel lethale 

aandoening?

☐ Neen

☐ Neen

Uw patiënt komt niet 

in aanmerking voor 

palliatieve zorg.

☐ Neen

☐ Ja 

☐ Ja 

Uw patiënt komt in 

aanmerking voor 

palliatieve zorg

 Zwakke of verslechterde functionele toestand, waarschijnlijk onomkeerbaar (hulp bij persoonlijke hygiëne, >  ½ van de dag in bed of in een zetel)  (a) 

 Gewichtsverlies van 5 à 10% gedurende de laatste 3 à 6 maanden, of BMI < 20  (b)

 Symptoomlast blijvend en hinderlijk, ondanks optimale behandeling van de onderliggende aandoening  (c)

 Ten minste 2 onvoorziene ziekenhuisopnames tijdens de afgelopen 6 maanden (d)

 RVT- verblijf (rust- en verzorgingstehuis), of meer thuiszorg noodzakelijk  (e)

 Vraag naar palliatieve zorg of therapieweigering vanwege patiënt of familie (bij wilsonbekwaamheid patiënt) (f)

Identificatieschaal van een palliatieve patiënt

• Definieer, samen met uw patiënt en in interdisciplinair overleg, een zorgplan en een vroegtijdige zorgplanning 

• Bepaal het palliatief statuut aan de hand van de schaal van de ernst van de zorgnoden

 1. Kanker

 Functionele achteruitgang door evolutie van de tumor  (1.1)

 Verderzetting oncologische  behandeling gecontra-indiceerd of enkel zinvol voor symptoomcontrole.     (1.2) 

 2. Hartaandoeningen of perifere arteriële aandoeningen

 Hartfalen NYHA III of IV of vergevorderde en onbehandelbare aandoening van de kransslagaders, met dyspnoe of  angor bij rust of bij 

minimale inspanning  (2.1)

 Ernstige en niet-operabele perifere arteriële aandoeningen  (2.2)

 3. Respiratoire aandoeningen

 Luchtwegobstructie (FEV1 < 30%) of restrictief deficit (vitale capaciteit  < 60% en een diffusiecapaciteit < 40%) gepaard gaand met dyspnoe in 

rust of bij minimale inspanning tussen twee exacerbaties  (3.1)

 Indicatie voor lange termijn zuurstoftherapie (PaO2 < 55 mm Hg of PaO2 < 60 mm Hg  + pulmonaire hypertensie)  (3.2)

 Respiratoire insufficiëntie die beademing noodzakelijk maakt, of contra-indicatie voor ventilatie (3.3)

 4. Nieraandoeningen 

 Chronische nierfalen in stadium 4 of 5 (of eGFR < 30 ml/min) met achteruitgang van de gezondheidstoestand (4.1)

 Stopzetting of weigering van dialyse (4.2)

 Nierinsufficiëntie bijkomend bij een aandoening of bij een behandeling van een patiënt met een beperkte levensverwachting  (4.3)

 5. Leveraandoeningen

 Gevorderde cirrose met complicaties gedurende  de afgelopen twaalf maanden door ascites die niet reageert op diuretica of hepatitische

encefalopathie, hepatorenaal syndroom, bacteriële peritonitis of recidiverende bloedingen uit slokdarmvarices  (5.1)

 Contra-indicatie voor levertransplantatie  (5.2)

 6. Neurologische aandoeningen

 Verslechtering van functionele en/of cognitieve toestand ondanks optimale behandeling (6.1)

 Spraak- en/of slikproblemen (6.2)

 Recidiverende pneumonie en/of dyspnoe of respiratoire insufficiëntie (6.3)

 7. Dementie of frailty syndroom

 Stappen of zich aankleden of eten niet mogelijk zonder hulp  (7.1)

 Incontinentie voor urine of stoelgang (7.2)

 Vrijwillig verminderde voedsel- of vochtinname en/of ondervoeding  (7.3)

 Onvermogen om zich mondeling verstaanbaar te maken en/of beperkte sociale interactie  (7.4)

 Femurfractuur  en/of  recent herhaald vallen  (7.5)

 Recidiverende koortsaanvallen of  infecties en/of aspiratiepneumonie (7.6)

 8. Andere ongeneeslijke en evolutieve aandoening  zonder kans op herstel of stabilisering  : 

Preciseer ____________________________________
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Zou ik verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar 

overlijdt?

Nee

Twee of meer frailty-indicatoren?

Ja

Eén of meer criteria van potentieel lethale aandoening

Ja

VZP-gesprek en inschakelen 

palliatieve zorg



Criteria PICT neurologische aandoening

• Onomkeerbare en ernstige achteruitgang van de 
functionele en/of cognitieve toestand en/of 
bewustzijnstoestand, ondanks optimale behandeling

• Progressieve spraakproblemen of onomkeerbare 
slikstoornissen, verantwoordelijk voor recidiverende 
pneumonieën

304



VZP gesprekken voeren: hoe begin ik eraan?

REMAP: acroniem

• Reframe – herkader de ziekte – toon het groter geheel- waar staan we?

• Expect emotions – anticipeer op emoties en bied verbale ondersteuning 

• Map – breng belangrijke levenswaarden van patiënt in kaart

• Align – breng waarden samen met jouw medische kennis

• Propose a Plan – stel een zorg- en behandelplan voor

Een kader om zorgdoelen te bespreken:



Voordelen van VZP

• Kan tevredenheid van geleverde zorg verbeteren

• Heeft zelden negatieve invloed op stress, angst en depressie bij 
patiënt/familie → geeft gevoel van controle

• Helpt vertegenwoordiger wensen van patiënt in te schatten

• Kan het aantal levensverlengende behandelingen aan het levenseinde 
verminderen zonder toename in mortaliteit

• Kan het aantal levensverlengende behandelingen aan het levenseinde 
verminderen zonder toename in mortaliteit

• Vermindert aantal overlijdens in het acute ziekenhuis en op IZ

Vroegtijdige Zorgplanning. Pallialine.be



Therapiebeperking bespreken

• NIET de beslissing bij patiënt/familie leggen

• WEL als behandelend team beslissing nemen gebaseerd 

– op medisch verantwoorde zorg

– beleving patiënt en familie

• Geen akkoord vragen op einde van het gesprek

• Voeding en vocht is geen therapie

‘Voor ons is goeie zorg nu vooral comfortzorg aan te bieden en niet verder te gaan met … 
AB, voeding, vocht. 

Hoe voelt dit voor jullie?’



Symptoomcontrole

- Depressie: SSRI/SNRI indien prognose > 3-6 maanden, methylfenidaat indien < 3-6 m

- Dysfagie: sliktechnieken, indikken van voedsel, vereenvoudig medicatie

- Angst: communicatie, SSRI/SNRI of benzodiazepine (alprazolam, clonazepam)

- Slapeloosheid: Trazolan, Remergon, benzo’s

- Misselijkheid: domperidone, ondansetron (geen metoclopramide in PD)

- Focale neurologische symptomen: gedrag, spraak, verlamming, cognitieve 
psychotherapie, logopedie, fysiotherapie,...

- Spierspasmen: Baclofen, cannabinoïden

- Epilepsie: anti-epileptica

- Pijn/ hoofdpijn: paracetamol, opioïden

- Delirium, agitatie, slaperigheid: Seroquel, Zyprexa, Haldol (indien geen PD)

- …



Psychologische ondersteuning

• Zorgen van zorgverleners: omgaan met het verlies van iemand die ze ooit 
kenden = ambigu verlies met een aanzienlijk risico op verdriet, depressie, 
vermoeidheid, ....

• Betrek de kinderen: zij voelen zich verward, in verlegenheid gebracht, 
eenzaam, verdrietig, voelen zich verantwoordelijk

• Laat hen hun normale activiteiten voortzetten (school, vrienden, hobby's, ...).

• Informeer de familie hoe ze kunnen zorgen voor de patiënt. 



Terminale fase neurodegeneratieve aandoeningen

✓Frequente opnames

✓Gewichtsverlies

✓Slikproblemen

✓Slikpneumonie

✓Recidiverende infecties

✓Somnolentie 

✓Cognitieve problemen

✓Snelle deterioratie



Terminale zorg
• Geef informatie aan familie (ze moeten weten dat de patiënt zich 

goed voelt)

• Afscheidsritueel gewenst?

• Medicatie vereenvoudigen, anticiperen

• Medicatie subcutaan i.p.v PO:
❖ Morfine voor pijn

❖ Midazolam voor angst, agitatie, aanvallen...

❖ Alizapride voor misselijkheid

❖ Haloperidol of olanzapine voor misselijkheid of delirium

❖ Hyoscine hydro- of butylbromide voor doodsreutel

❖ Valproaat, levetiracetam, fenobarbital voor e-aanvallen



Consensus Neuropalliatieve zorg

• Vroegtijdige integratie palliatieve zorg

• Multidisciplinair team

• Communicatie

• Symptoomcontrole

• Zorg rond het levenseinde

• Opleiding en onderwijs van hulpverleners

Oliver D.J. et al. European Journal of Neurology 2016



Take home messages

• Kwaliteitsvolle palliatieve zorg is een taak van elke arts die 
geconfronteerd wordt met een levensbedreigende aandoening

• Communicatie is zeer belangrijk (tijd geïnvesteerd in 
communicatie in een vroeg stadium, is tijd gewonnen later)

• VZP vroeg in het ziektetraject en op regelmatige tijdstippen

• Palliatieve zorg = interprofessionele en holistische zorg

• Terminale fase: anticipeer, vereenvoudig medicatie 



Referenties

• European Association for Neuro-Oncology (EANO) guidelines for palliative care in adults with glioma. Pace A. et al. Lancet Oncol 2017

• Determining medical decision-making capacity in brain tumor patients: why and how? Pace A. et al. Neuro-oncology practice 2020

• Advance care planning in glioblastoma patients: development of a disease-specific ACP program. Fritz L. et al. Support Care Cancer 
2020

• End-of-Life Care for Brain Tumor Patients. Manual for Health Care Providers. UCSF. PDF. Accessed on 28-11-2021

• The views of patients with brain cancer about palliative care: a qualitative study. Vierhout et al. Curr Oncol. 2017

• A consensus review on the development of palliative care for patients with chronic and progressive neurological disease. Oliver D.J. 
et al. European Journal of Neurology 2016

• Clinical guidance in Neuropalliative care. An AAN position statement. Taylor L. et al. American Academy of Neurology 2022

• EAN guideline on palliative care of people with severe, progressive multiple sclerosis. Solari A. et al. European Journal of Neurology
2020

• REMAP: A Framework for Goals of Care Conversations. Childers J.W. et al. End-of-Life Ethics in Oncology, 2017.

• www.Vitaltalks.org (communicatie tips voor artsen e.a. hulpverleners die werken met ernstig zieke patiënten)

http://www.vitaltalks.org/




Migraine en hoofdpijn

Dr. Anneke Govaerts, rz Heilig Hart Tienen



Take home messages

Als mensen terugkomen om te zagen over hoofdpijn is het waarschijnlijk  Migraine

Pas op voor chronificatie en (aanvals)medicatie-overgebruik

Laat ze een dagboek bijhouden, probeer al eens iets preventiefs



Wat is migraine?

Dit is migraine

Migraine is meer dan hoofdpijn alleen : fases

Wat zegt de wetenschap?

Triggers : komt migraine vanzelf?

Misvattingen en mythes



Dit kun je eraan doen

Van kennis tot zelfzorg : triggers leren herkennen

Een behandeling op maat

Leven en werken met migraine

Waar medicijnen kunnen helpen

Aanvullende niet-medicamenteuse behandelingen



Dit is migraine    

Primaire hoofdpijn

Episodisch of chronisch

Begint tijdens puberteit, kan op kinderleeftijd

3 : 1 = V : M.



>10% van de bevolking lijdt aan migraine 

North 

America 

9.7%

Central / South 

America 

16.4%

Africa

10.4% Asia and 

Australia* 

10.1%

Europe

11.4%

Global prevalence of migraine: 11.6%1

*Australia was grouped with Asia within this study.

1. Woldeamanuel YW, Cowan RP. J Neurol Sci 2017;372:307–15;

2. Stovner LJ et al. Cephalalgia 2007;27:193–210.
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Migraine  piek tussen 25-55 j 

Prevalentie



Diagnose

Anamnese !

Beschrijving van hoofdpijn

Familiale geschiedenis

Klinisch onderzoek

MRI hersenen

.



▪ EM may transform to CM* at the rate of 2.5% per year2,3

▪ CM often remits to EM (2-year transition rate of 26%)2,3

BE1908717566 - 12/08/2019

Chronische migraine
(8% migraine patienten)

▪ Hoofdpijn (tension-type en/of 
migraine)  ≥15 dagen/maand
≥3 maanden

▪ Hoofdpijn heeft kenmerken van 
migraine ≥8 dagen/maand

Episodische migraine
(92% migraine patienten)

▪ Hoofdpijn (onbehandeld) 
<15 dagen/maand

chronische migraine → impact op patiënt en maatschappij

▪ Frekwentie van <15 of ≥15 dagen/maand onderscheidt EM en CM

Episodisch of chronisch



Migraine zonder aura

A. Hoofdpijn duurt 4 tot 72 uur

B. Minstens 2 van de volgende : 
eenzijdige locatie
Kloppende kwaliteit
matige of ernstige intensiteit
toename door routine fysieke activiteit

C. Minstens 1 van de volgende :
Nausea en/of braken
Fotofobie en fonofobie

D. Minstens 5 dergelijke aanvallen

E. Geen onderliggend organisch lijden

Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The 
International Classification of Headache Disorders. 3nd edition. 2019



Migraine met aura

A. Minstens 1 aura symptoom

visueel, sensiebel, fatisch, motorisch, hersenstam, retinaal

B. Minstens 2 van de volgende

*minstens 1 aura symptoom spreidt over 5 minuten of

minstens 2 aurasymptomen na elkaar 

* elk aura symptoom duurt 5-60 min

* minstens 1 aurasymptoom is unilateraal

* hoofdpijn volgt binnen 60 min

C. Minstens 2 dergelijke aanvallen 



Autonome fenomenen

- conj.injectie e/o lacrimatie : rood tranend oog

- nasale congestie e/o rhinorroe : neusloop of verstopping

- Ooglidoedeem : zwelling ooglid

- voorhoofd / faciaal zweten

- miose e/o ptose : kleine pupil, neerhangend ooglid



Verschil met andere primaire hoofdpijnen

Milde / matige intensiteit / 
drukkend-spannend

Bilateraal

30 min tot 1 week

Variable frekwentie

Pericraniale gevoeligheid, 
phonophobia of photophobia, 
niet toenemend door activiteit

Vaker bij vrouwen dan mannen6

Matige-tot-ernstige intensiteit / 
kloppend

Unilateraal

4-72 uur

Variable frekwentie

Nausea, braken, phonophobia, 
photophobia, pijn toenemend bij

bewegen

2-3 x vaker bij vrouwen dan
mannen

Ernstige intensiteit

Unilateraal, rond / achter
oog / slaap

15–180 min

1–8/dag tijdens clusters

Rusteloosheid, ptose, conjunctival 
roodheid / tranen, neusloop, faciaal

zweten en neusverstopping

3 x vaker bij mannen

TENSION-TYPE HEADACHE (TTH)1 MIGRAINE1 CLUSTER HEADACHE1,3

1. Headache 11Classification Committee of the International Headache Society (IHS). Cephalalgia 2018;38:1–211; 

2. Ahmed F. Br J Pain 2012;6:124–32; 3. Bahra A et al. Acta Neurol Scand 2004:109:175–9;

4. Russell MB et al. Int J Epidemiol 1995;24:612–8; 5. Diamond S et al. Headache 2007;47:355–63; 6. Russell MB. J Headache Pain 2007;8:71–6.



Dilemma’s bij Diagnose van Migraine

Visueel aura
→ 20-30 % van migraineurs

Hoofdpijn niet kloppend
→ ~40% van patienten

Hoofdpijn kan bilateraal voorkomen
→ ~ 43% van patienten

Aangezichtspijn en druk, verstopping, neusloop
→ in 45% van migraine-aanvallen

Nekpijn
→ In 75% van migraine-aanvallen



“A headache history is taken, and not given.”

Vraag: kunt U licht en lawaai verdragen?

Antwoord: ja.

Vraag: kunt U tv kijken, mag de radio opstaan?

Antwoord: neen



Vraag: bent U misselijk?

Antwoord: neen.

Vraag: hebt U minder eetlust?

Antwoord: ja.

Niet alle migrainepatiënten voldoen aan de 

IHS criteria.



Impact

Zesde oorzaak van arbeidsongeschiktheid wereldwijd

In België 1,15 miljoen ziektedagen per jaar in 
Vlaanderen en Brussel



Impact van Migraine op productiviteit

Landy SH, et al. Poster presented at: 50th Annual American Headache Society Meeting, June 26-29, 2008; Boston, MA. 

P
ro

d
u

c
ti

v
it

y
 L

e
v
e

ls

74% van patienten met migraine heeft
productiviteitsniveau onder 80%
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Ondergediagnostiseerd

Diagnose Migraine

46%

Geen diagnose Migraine

54%

Diamond S et al. (2007).



Red flags

Hoofdpijn na 50 j

Plots begin van nieuwe ernstige hoofdpijn

Verandering in hoofdpijnpatroon/kenmerken

Progressief toenemende hoofdpijn

https://www.google.ie/url?url=https://disqus.com/home/channel/lovestinks/discussion/channel-lovestinks/single_life_filling_the_criteria/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZndipk5TPAhUVM8AKHXpzCjkQwW4IGzAD&usg=AFQjCNFZhkfumtIxamgq9w_HK89DDgMAvA
https://www.google.ie/url?url=https://disqus.com/home/channel/lovestinks/discussion/channel-lovestinks/single_life_filling_the_criteria/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZndipk5TPAhUVM8AKHXpzCjkQwW4IGzAD&usg=AFQjCNFZhkfumtIxamgq9w_HK89DDgMAvA


Red flags 

Gedaald bewustzijn

Nieuwe hoofdpijn bij patienten met kanker, HIV

Hoofdpijn met koorts, nekstijfheid,  huiduitslag

Focale neurologische symptomen

https://www.google.ie/url?url=https://disqus.com/home/channel/lovestinks/discussion/channel-lovestinks/single_life_filling_the_criteria/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZndipk5TPAhUVM8AKHXpzCjkQwW4IGzAD&usg=AFQjCNFZhkfumtIxamgq9w_HK89DDgMAvA
https://www.google.ie/url?url=https://disqus.com/home/channel/lovestinks/discussion/channel-lovestinks/single_life_filling_the_criteria/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZndipk5TPAhUVM8AKHXpzCjkQwW4IGzAD&usg=AFQjCNFZhkfumtIxamgq9w_HK89DDgMAvA


Migraine is meer dan hoofdpijn alleen
IN

T
E

N
S

IT
Y

 O
F

 S
Y

M
P

T
O

M
S

 O
R

 P
H

R
A

S
E

S
†

TIME ‡

• Changes in vision

• Skin sensations / tingling

• Language problems

• Food cravings

• Neck stiffness / 

pain

• Fatigue

• Yawning

• Mood change

• Hoofdpijn

• vaak unilateraal

• meestal pulserend

• Kan toenemen door fysieke activiteit

• Kan gepaard gaan met cutane allodynie

• Fatigue

• Loss of concentration

• Neck stiffness / pain

• Irritability

• Food cravings

• Andere tekens

– Overgevoeligheid voor licht, geluid en geuren

– Nausea en braken

PRODROMEN AURA
(20% -30%)

HOOFDPIJN POSTDROME

2 - 48 uur
5–60 

minuten 4–72 uur Enkele uren tot dagen

Figure adapted from Blau JN. Lancet 1992;339:1202–7.

*Patients with migraine may not experience all phases and symptoms shown, 

and not all possible symptoms are listed. † Illustrative only. ‡ Duration per symptom.

Een migraine aanval kan meerdere dagen duren ➔ migraine aanval ≠ migraine dag



Fases

I

Normaal

klachtenvrij

I II

Prodromen

stemmingsveranderingen, drang tot eten,

geeuwen, vermoeidheid,

toegenomen gevoeligheid voor licht,geluid & geuren,

diurese

II III

Aura

visueel

unilaterale paresthesien

spraakstoornissen

III

2-48u 60 min

60% 25%



Symptomen van aura

1. Steiner TJ et al. J Headache Pain 2019; 20:57

Symptomen ontstaan over ≥ 5 min en verdwijnen meestal binnen 60 min)

Typisch ▪ Visuele symptomen (in >90% of auras):
traag groter wordend flikkerend scotoom en/of

▪ Unilaterale prikkelingen en/of voosheid van hand, arm en/of gelaat

Minder vaak ▪ Hersenstam symptomen (vertigo, tinnitus, diplopie, ataxia)
▪ Spraakstoornissen

Zelden ▪ Spierzwakte



Migraine Aura

Positieve Neurologische Symptomen
Reversiebel

Flitsen, vlekken, of zig-zag lijnen
Migrerende, tintelende gevoelens

Graduele ontwikkeling over >4 minuten
Verdwijnt binnen 1 uur

Negatieve Neurologische Symptomen
Reversiebel

Blinde vlek
Voosheid
Spraak- of woordvindingsproblemen
Moeilijkheden met denken

Verdwijnt binnen 1 uur



Visueel Aura



Visueel aura



Visueel aura



Visueel aura



Fases

I II III IV VII

Normaal

klachtenvrij

VIIVI

Herstel

braken

diepe slaap

stemmingsveranderingen

anorexie

diurese

VI

2-48u 60 min 4-72u 1-48u

60% 20%

Hoofdpijn

unilateraal

kloppend (85%)

toename bij fysieke activiteit

nausea & braken (90/30%)

anorexie

foto-, fono- & osmofobie

vermoeidheid, geeuwen

IV



Wat zegt de wetenschap?

Het te waakzame brein : hypervigilantie

Aura

Activatie van de hersenstam

Prikkeling binnenin de schedel

Overgevoeligheid aan aanrakingen : allodynie



Te waakzame brein

Hersenen verwerken prikkels

Migraine hersenen zijn extra waakzaam, reageren sterker

Prikkels hebben groter effect

Er treedt geen gewenning op 

Migraine hersenen hebben meer energie nodig!



Aura

Plaatselijk verhoogde elektrische 
activiteit die zich als een golf door 
hersenschors beweegt   
Bloedtoevoer neemt toe

Stipjes, kleuren

Gevolgd door golf van onderdrukte 
elektrische activiteit  

Bloedtoevoer neemt af

Donkere vlekken



Activatie van de hersenstam

Specifieke regio’s worden actief bij 
migraine-aanval

Bovenste deel hersenstam

Krijgt info uit delen die emoties 
analyseren

Verbonden met zenuwvezels die 
pijninformatie doorseinen

Ontvangt informatie uit bloedvaten



Activatie van de hersenstam

Bovenste deel hersenstam : 
gangmaker

Nauw verband met hypothalamus

→ regelt ritmes :

Slaap-waak, hormonaal, 
vochthuishouding, eetlustregulatie



Prikkeling binnenin de schedel

Wanneer aanval gestart is, wordt 
trigeminovasculaire systeem actief

Vezels van trigeminus of 
drielingzenuw : gevoel van een kant 
hoofd

Uitlopers verbonden met 
bloedvaten in hersenvliezen



Trigeminovasculaire systeem

Neurovasculaire

model

Migraine is een complexe

aandoening met

activatie en sensitisatie

van zenuwvezels in

trigeminovascular

systeem

Vasculaire model Model 

Vasodilatie van meningeale

bloedvaten activeert

trigeminale sensiebele

zenuwvezels rond

bloedvaten, wat leidt tot pijn.

Neuronale model

Veranderingen in prikkelbaarheid

van zenuwvezels activeert het 

trigeminale systeem, wat leidt tot 

pijn

1. Gasparini CF et al. Curr Genomics 2013;14:300–15; 2. Goadsby PJ. Brain 2009;132:6–7; 

3. Reddy DS. Expert Rev Clin Pharmacol 2013;6:271–88; 

4. Bernstein C, Burstein R. J Clin Neurol 2012;8:89–99; 5. Goadsby PJ et al. Physiol Rev 2017;97:553–622.



Trigeminovasculaire systeem

4. Hoofdpijn

1. Meningen : Neuropeptiden vrijgezet

Vasodilatie en neurogene inflammatie

2. TGG: doorgeven pijn signalen

3. TNC: hersenstam neuronen

Image adapted from Bigal ME, et al. Arq Neuropsiquiatr. 2009;67(2-B):559-569.

Trigeminovasculaire activatie

1. Neurogene inflammatie en perifere

vasodilatatie

2. Signalen naar trigeminale ganglion 

3. CNS pijnsignalen naar hogere structuren

4. Hoofdpijn

CGRP = calcitonin gene-related peptide; CNS = central nervous system; TGG = trigeminal ganglion; 

TNC =.



CGRP belangrijk neuropeptide 

• CGRP neuropeptide CNS en PNS

• CGRP is een neurotransmitter vrijgezet door 
pijnvezels van het trigeminale systeem

• Activatie van de trigeminuszenuw leidt tot vrijzetten
CGRP thv. Zenuwvezels

cerebral blood vessels4

CGRP, calcitonin gene-related peptide; CNS, central nervous system; 

PNS, peripheral nervous system; TGN, trigeminal nerve.

1. Amara SG et al. Nature 1982;298:240–44; 2. Ho TW et al. Nat Rev Neurol 2010;6:573–82;

3. Russell FA et al. Physiol Rev 2014;94:1099–142; 4. Durham PL. Headache 2006;46:S3–S8.

TGN activatie veroorzaakt

vrijzetten van CGRP  

pre-synaptisch,

CGRP bindt aan

post-synaptische receptor en

pijnsignaal wordt doorgeseind



Blokkeren van CGRP kan migraine symptomen
verlichten

1. Goadsby PJ et al. Ann Neurol 1990;28:183–7; 2. Edvinsson L, Goadsby PJ. Eur J Neurol 1998;5:329–41;

3. Cernuda-Morollón E et al. Neurology 2013;81:1191–96; 4. Hansen JM et al. Cephalalgia 2010;30:1179–86; 

5. Durham PL. Headache 2006;46(Suppl. 1):S3–S8; 6. Giamberardino MA, Martelletti P. Expert Opin Emerg Drugs 2015;20:137–47.

CGRP, calcitonin gene-related peptide; CLR, calcitonin-like receptor; 

RAMP, receptor activity-modifying protein.

Tijdens migraine aanvallen, CGRP in bloed verhoogd

CGRP infusie triggert migraine-like hoofdpijn

Triptanen verminderen CGRP, wat pijn vermindert

Selective antagonisten van CGRP en zijn receptor 
effectively treat migraine5,6

Figure adapted from Pellesi L et al. Clin Pharmacol Drug Dev 2017;6:534–47. 

Synapse

CLR

Post-junction cell



Overgevoeligheid aan aanrakingen : allodynie

Gevoeligheid van schedel, andere delen hoofd, soms armen

Start 1 tot 4 uur na aanval

Tegengaan van pijn loopt mank



“Zelfs mijn haar doet pijn”

Cutane allodynie
“Haarpijn”

Pijn bij :

Scheren

Haar kammen

Aanraken schedel

Hoofd laten rusten op kussen

Haar naar achter trekken
(Paardenstaart)

Dragen van bril of contactlenzen

Dragen van hoed of hoofdband

Andere pijnlijke events
Water op hoofd of gelaat in 
douche

Door neus ademen, vooral bij
koude lucht

Koken boven fornuis

Massage, wrijven over nek of 
schouders

Hoofd naar beneden laten
hangen of vooroverbuigen



Triggers : komt migraine vanzelf?

1. Shulman KJ et al. Cephalalgia 2018;38 (Suppl. 1):1–115: Abstract MTIS 2018-012 (and associated poster at MTIS, 2018);

2. Kelman L. Cephalalgia 2007;27:394–402.

Belang van 

trigger 

managment

63%

94%

unieke trigger die kans op aanval vergroot

unieke amplifier : trigger die ernst van pijn

verhoogt

migraine triggers

Maaltijd overslaan

Luide geluiden

Felle lichten

Nekpijn

Vermoeidheid

Stress

Vochtigheid

Irritabiliteit



Triggers

Voeding en voedings- additiva

Felle belichting

(Onaangename) geuren

Dieet/honger

Deshydratatie

Lawaai

Hoogteverschillen/
vliegreizen

Stress

Weersverandering

Caffeine

Alcohol

Verandering in slaappatroon

Verandering in routine

Hormonale fluctuaties/ menstruale
cyclus/OAC

Wober C et al. J Headache Pain. 2006;7(4):188-195.

Friedman DI and De Ver Dye T. Headache. 2009;49(6):941-952. 



Migraine drempel
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1Illustration of Steiner TJ et al. J Headache Pain 2019; 20:57: EHF Aids to Management of Headache Disorders in Primary Care (2nd Edition), additional file 21.
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Predisposing factors
Can lower the threshold, so that 

triggers provoke migraine attacks 

more easily. Tiredness, anxiety and 

general stress have this effect, as 

can menstruation, pregnancy and 

menopause in women.

Migraine as a sensory threshold disease1

Migraine drempel

Migraine drempel

1Illustration of Steiner TJ et al. J Headache Pain 2019; 20:57: EHF Aids to Management of Headache Disorders in Primary Care (2nd Edition), additional file 21.



Triggers



nekbeweging

Geur

honger

Stress, cafeïne, slaap

gebrek aan 

beweging, 

deshydratatie, 

medicatie-

overgebruik

Migraine
Spanningstypehoofdpijn





Voeding en migraine

• Veel patiënten ervaren een connectie

• Weinig studies die verband eenduidig aantonen

• Heel persoonlijk, individueel verschillend

• Tijdens prodromale fase soms erge craving naar bijvoorbeeld 
chocolade

• Pas op voor onterechte associaties

• Vaak som van triggers, daarom geeft bepaalde voedingstrigger niet 
altijd migraine



Voeding die als trigger wordt opgegeven

• Alcohol >50%

• Kaas 25%

• Chocolade 23%

• Salami en bereide charcuterie 15%

• Noten 10-15%

• Tomaten- ketchup 10%

• Aardbeien, citrusvruchten, ananas, kiwi 5-10%

• Spinazie 6%

• Azijn 2%



Misvattingen en mythes

Spanningshoofdpijn

Sinusitis

Nekarthrose

Ziekte van Menière of BPPV



Spanningshoofdpijn of Migraine?
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Migraine  6.3x frekwenter dan SPH

* Patienten die met hun arts over hun hoofdpijn willen praten en

patienten met hoofdpijn die interfereert met dagelijkse activiteiten

Lipton RB et al. Neurology. 2003;61:375-385.
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I-D Migraine Test

Had U in de afgelopen drie maanden een van de volgende 3 
symptomen bij hoofdpijn?

Voelde U zich misselijk?

Stoorde het licht U?

Belette de hoofdpijn U tot werken/studeren/spelen gedurende
minstens één dag?

Lipton et al. (2003).



Spanningshoofdpijn of Migraine 

Spanningshoofdpijn Migraine

Mild

Matig

Ernstig

Unilateraal

Bilateraal

Fotofobie

Nausea

Kloppend

Drukkend

Aura

Braken

Toenemend bij

inspanning

© 2002 Primary Care Network



Spanningshoofdpijn of migraine?

• 98% van de patienten die de diagnose kregen van migraine 
bleken te voldoen aan de criteria

• 94% van de patienten die door hun arts als niet-migraine 
worden gediagnosticeerd blijken toch te voldoen aan de criteria 
van definite of probable migraine

• Al bij al bleken 25% van de patienten niet de juiste diagnose te 
krijgen

Episodische, significante hoofdpijn met normaal klinisch 

onderzoek moet beschouwd worden als migraine (Headache)



Sinusitis of Migraine? 



45% van migrainepatienten meldt ‘sinus symptomen’ zoals

– tranenvloed

– neusverstopping

– neusloop

1. Raskin NH.  Headache. 2nd ed.  New York: Churchill Livingstone; 1998. 

2. Barbanti P et al.  Cephalalgia. 2001;21:295.



N = 2424

“Sinus”  Symptoms

0% 20% 40% 60% 80% 100%

27%Itchy Nose

38%Watery Eyes

40%Runny Nose

63%Nasal Congestion

82%Sinus Pain

84%Sinus Pressure

25%Vomiting

29%Aura

67%Phonophobia

79%Photophobia

85%Worsened by Activity

89%Pulsatile

97%Moderate/Severe Pain

IHS Migraine Symptoms

Schreiber C. Poster presented at: American Headache Society Meeting; June 21-23, 2002;Seattle, WA.

“Sinussymptomen” komen veel voor



Hoofdpijn geen belangrijke factor voor
diagnose sinusitis

Major factoren
Purulente beslag in neusholte
Aangezichts pijn/druk/congestie
Nasale obstructie/blockage/ 
secreten
Koorts (bij acute sinusitis) 
Hyposmie/anosmie

Minor factoren
Koorts (chronische) 
Halitosis 
Hoofdpijn
Vermoeidheid
Tandpijn
Hoest
Oorpijn/druk/’water’

Aangezichtspijn/druk alleen is niet suggestief voor rhinosinusitis in afwezigheid

van andere major nasale symptomen of tekens

* American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Lanza et al.  Otolaryngol Head Neck Surg 1997.117(pt 2): S1-S7.



Nekarthrose of Migraine?

Prevalentie

75%  

Beschrijving

69% - stramheid

17% - stijfheid

5% - kloppend

5% - overig

61%

92%

41%
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Prodrome Postdrome

Migraine

 Phase

Kaniecki R. Neurology. 202;58(Suppl 6):S15-S20. 0

82% diagnose van 
spanningstype hoofdpijn



Activatie van de TNC kan resulteren in gereferreerde pijn
die eender waar langs het Trigeminocervicale Netwerk kan
worden gevoeld





Vestibulaire migraine
Zoals vaak chronische overgevoeligheid aan licht  en geluid ook overgevoeligheid aan 
beweging

Meest frequente oorzaak van episodische vertigo

Kan samengaan met migraine-aanvallen en ook  separaat voorkomen

Heel cafeine-gevoelig



Chronische migraine
>15 dagen per maand hoofdpijn

>3 maanden

Min 8 dagen per maand migraineus

Aanvallen die voldoen aan criteria migraine met of zonder aura

2,5% van de episodische evolueert elk jaar naar chronische migraine

1% van de bevolking lijdt hieraan



Episodisch wordt chronisch
Hoofdpijnkenmerken

Frequentie van aanvallen

Frequente nausea

Allodynie

Comorbiditeiten

Exogene factoren

Behandelingsfactoren



Episodisch wordt chronisch
Hoofdpijnkenmerken

Comorbiditeiten
Depressie
Angst
Andere pijnstoornissen
Obesitas
Astma
snurken

Exogene factoren

Behandelingsfactoren



Episodisch wordt chronisch
Hoofdpijnkenmerken

Comorbiditeiten

Exogene factoren

Stresserende life-events

Hoofd- of nektrauma

Cafeine

Familiale voorgeschiedenis

Lagere sociale klasse

Behandelingsfactoren



Episodisch wordt chronisch
Hoofdpijnkenmerken

Comorbiditeiten

Exogene factoren

Behandelingsfactoren

Aanvalsmedicatie weinig efficiënt

Medicatie overgebruik



Medication Overuse Headache (MOH)

Chronische hoofdpijn (> 15 dagen/maand) tgv abusus van acute hoofdpijnmedicatie (inname 
> 15 dagen/maand) welke verdwijnt na stop abusus

Prevalentie chronische hoofdpijn:  2 à 5%

Prevalentie van MOH: 1 à 2 %

81% vrouw; 71% migraine

Slecht gekend door patienten

Meer bij overgebruik benzo’s

Meer bij lagere klasse
Pijnverlichting

Hoofdpijn

Medicatie



Medicatie overgebruik afhankelijk van aantal dagen per 
maand waarin medicatie wordt genomen

1. Marmura MJ et al. Headache 2015;55:3–20; 2. Diamond S et al. Headache 2007;47:355–63; 3. Kristoffersen ES, 

Lundqvist C. Ther Adv Drug Saf 2014;5:87–99; 4. Negro A et al. Curr Treat Options Neurol 2017;19:32; 5. International 

Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018;38:1–211; 

6. Steiner TJ et al. J Headache Pain 2019; 20:57

Enkelvoudige analgetica

Triptanen en ergotamine 

derivativen

Aspirine, paracetamol, NSAIDs 

( ibuprofen, naproxen)

Combinaties met caffeine, aspirine en/of 

paracetamol, opiaten

Sumatriptan, zolmitriptan, dihydroergotamine

≥15 
dagen per maand

≥10 
dagen per maand

≥10 
dagen per maand

MOU, medication overuse; 

NSAIDs, non steroidal anti-inflammatory drugs.

Gecombineerde analgetica



MOH: behandeling

Diagnose

Uitleg!!!

Beperking acute medicatie : Analgetica maximum 3 dagen per week, 

triptanen maximum 10 dagen per maand, 

ergotamine 2 mg/week of 10 mg/maand

Preventie therapie

Zo nodig hospitalisatie: Depakine iv  schema, preventieve therapie, snelle follow-up gevolgd
door regelmatige follow-up

Toekomst: CGRP antagonist



Een behandeling op maat

Triggers leren herkennen

Zelfzorg   : drink voldoende water

eet gezond, elke 4 tot 6 u

beweeg 5 x 30 min per week

slaap 7 tot 8 u per nacht

gebruik stressreducerende technieken



Leven en werken met migraine

Triggers mijden

Zelfzorg

Omgeving inlichten



Migraine heeft impact op familie en relaties

Steiner TJ, et al. J Headache Pain. 2014;15:31: Eurolight project: personal impact of migraine during preceding 3 months. 



Waar medicijnen kunnen helpen

Aanvalsmedicatie

Verlicht snel hoofdpijn en
andere symptomen

Wordt meestal tijdens aanval
ingenomen

NSAIDs

Triptanen

Anti-emetica

Ergotamine

Corticosteroiden

Preventieve Medicatie

Voorkomt of vermindert het 
aantal migraine-aanvallen

Wordt dagelijks ingenomen

Bloeddrukverlagers

Antiepileptica

Antidepressiva

Nieuw! Anti-CGRP sc 1/maand

Tepper SJ and Spears RC. Neurol Clin. 2009;27(2):417-427.

Silberstein SD. Neurol Clin. 2009;27(2):429-443.



Aanvalstherapie

NSAIDs (Apranax 550-Naproxene, Cataflam 50-Diclofenac, Ibuprofen 600)

Aspirine / Paracetamol

Triptanen (selectieve 5HT1 agonisten)

Ergotalkaloiden (niet-selectieve 5HT1 agonisten)



Aanvalstherapie

Steeds antibraakmiddel (Motilium/Primperan) gebruiken

in de prodromale fase

in de aurafase

in de pijnfase

wegens anti-emetisch effect én

verhoogde opname van pijnstillers



Aanvalstherapie : stap 1

Analgetica Anti-emetica

Non-steroidal anti-inflammatory drugs:
Ibuprofen 400-800 mg of
Diclofenac 50-100 mg of
Naproxène 500-550 mg of

Acetylsalicylzuur 900-1000 mg 

Of (contraindicatie):
Paracetamol 1000 mg

Of (combinatie verschillende werkingsmechanismen ):
Combinaties van paracetamol met acetylsalicylzuur of ibuprofen

▪ Domperidone 10 mg (bewijs voor effect voor 20 mg, maar EMA
beveelt 10 mg aan oraal [tot 3x/dag] of 30 mg via suppo [tot 2x/ 
dag]), of 

▪ Metoclopramide 10 mg  [ tot 3x/dag]

1. Steiner TJ et al. J Headache Pain 2019; 20:57

➔ Ga naar stap twee na drie aanvallen zonder succes



Specifieke anti-migraine geneesmiddelen : stap 2 (alphabetisch)

Almotriptan ▪ Tablet 12.5 mg

Eletriptan ▪ Tablet 20 and 40 mg
▪ Tablet 80 mg 

(soms is 80 mg  effectief en 40 mg niet)

Frovatriptan ▪ Tablet 2.5 mg

Naratriptan ▪ Tablet 2.5 mg

Rizatriptan ▪ Tablet and mondoplosbare wafer 10 mg
▪ Tablet 5 mg (aan bevolen dosis bij gebruik propanolol)

Sumatriptan ▪ Tablet en oplostablet 50 en 100 mg
▪ Neusspray 10 mg (adolescenten) en 20 mg
▪ Subcutane injectie 6 mg

Zolmitriptan ▪ Tablet en oplostablet 2.5 en 5 mg
▪ Neusspray 5 mg

1. Steiner TJ et al. J Headache Pain 2019; 20:57



Triptanen: de luxe van de keuze

Sumatriptan 50-100 mg 

Zolmitriptan 2.5 mg, 5 mg

Naratriptan 2.5 mg

Almotriptan 12.5 mg

Rizatriptan 5-10 mg

Eletriptan 40 mg

Frovatriptan

Sumatriptan en Natrium Naproxène



Preventieve Medicatie
Bloeddrukverlagers

β-blockers
Propranolol
Bisoprolol

Calciumantagonisten

Verapamil, Flunarizine

Andere

Anti-epileptica
valproaat
topiramaat

Antidepressiva
TCA
SNRI’s

Andere
Botulinum toxin A
Coenzyme Q10 
Riboflavine
Magnesium
Melatonine

Monoclonale antilichamen
Aimovig
Ajovy
Emgality



Wie moet wat krijgen ?

Stress/nervositas: Bèta-blokkers

Slaapstoornissen: Redomex, Depakine

cave Bèta-blokkers

Depressie: idem maar géén Bèta-blokkers noch Flunarizine

Migraine met aura: Isoptine / Lodixal

Obesitas: Bèta-blokkers, Topiramaat

Cardiovasculair belast, Raynaud: géén Bèta-blokkers



Volgens AMPP studie zou 39% van patienten met migraine in aanmerking komen voor (13%) 

of behandeld moeten worden met (26%) preventieve migraine therapie

Only

44%
Nooit diagnose  van 

migraine

18,968 patienten met migraine, 2004,  AMPP studie

49%
Gebruikt alleen OTC

29%
Behandelen aanvallen met 

combinatie van medicatie

op voorschrift en OTC

Ooit preventief behandeld

maar gestopt

Neemt preventieve

medicatie

12%

26%

1. Katsarava Z et al. Curr Pain Headache Rep 2012;16:86–92;

2. Diamond S et al. Headache 2007;47:355–63; 3. Lipton RB et al. Neurology 2007;68:343–9. 
AMPP, American Migraine Prevalence and Prevention; OTC, over the counter.

Wie neemt preventie medicatie?



Voornaamste reden tot stoppen
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The second International Burden of Migraine Study (IBMS-II) assessed prophylactic therapy patterns in 1165 patients with episodic (N=672) or chronic migraine (N=493) from six countries in 2010

Blumenfeld AM et al. Headache. 2013;53:644–55. 

Antidepressiva (N=205)

Anti-epileptica (N=125)

Betablockers (N=130)

Calciumkanaalblockers (N=59)

Patient-gerapporteerde redenen voor medicatiestop



Tekortkomingen in preventieve behandeling

Huidige standaardtherapie : 

Geleend van andere indicaties: werkingsmechanisme niet specifiek voor migraine

Traag effect

Onvoldoende werkzaam

Slecht verdragen

Suboptimale therapietrouw

→ Nood aan nieuwe behandelingen

Paemeleire K and MaassenVanDenBrinck, ACurr Opin Neurol 2018;31(3):274-280

Kowacs PA et al. Headache 2009;49(7):1022-7;3. Ford JH et al. Headache 2017; 57: 1532 - 1544



Nieuwe Behandelingsopties

Botuline toxine type A injectie

155 E op 32 injectieplaatsen, elke 12 weken

CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide)  Antilichamen

Neuromodulatie



Anti-CGRP-antilichamen

*Dependent on molecular mass and the degree of lipid solubility.4

Da, dalton; BBB, blood–brain barrier; IM, intramuscular; 

IV, intravenous; mAb, monoclonal antibody; 

RES, reticuloendothelial system; SC, subcutaneous.

1. Silberstein S et al. Headache 2015;55:1171–82;

2. Zhao L et al. Acta Pharmacologica Sinica 2012;33:1339–47;

3. Kleinberg M et al. Am J Health Syst Pharm 2004;61:695–708;

4. Pardridge WM. NeuroRx 2005;2:3–14.

Eigenschap Klein molecule ( gepants) mAb (  CGRP / CGRP receptor)

Doel1 Intracellular or extracellular Extracellular

Grootte1 ~900 Da ~150,000 Da

Specificiteit1 Laag(er); meer off-target activiteit Hoog; weinig off-target activiteit

Metabolisme1 Hepatisch / renaal RES

Drug–drug Interacties2 Meer kans Minder kans

Passeren van BHB1 Mogelijk* Weinig waarschijnlijk

Toediening1,2 Oraal SC or IV

Half-leven2 Uren Dagen tot weken

Dosering1 Dagelijks Maandelijks

Productie1,3 Chemische synthese; relatief makkelijk te

maken en reproduceren

Aangemaakt in unieke cellijnen van 

gemodifierde levende cellen; moeilijk te

maken

en reproduceren

Klein molecule

Chemische stof

900 Da

mAb

immunoglobuline

150,000 Da



Anti-CGRP-antilichamen

Vier antilichamen voor

preventieve behandeling

Drie blokkeren

CGRP :

Galcanezumab

Eptinezumab

Fremanezumab

Een blokkeert de

CGRP receptor:

Erenumab

1. Tso AR, Goadsby PJ. Curr Treat Options Neurol 2017;19:27; 2. Skljarevski V et al. JAMA Neurol 2018;75:187–93;

3. Dodick DW et al. Lancet Neurol 2014;13:885–92; 4. Dodick DW, et al. Lancet Neurol 2014;13:1100–7;

5. Bigal ME et al. Lancet Neurol 2015;14:1091–100; 6. Sun H et al. Lancet Neurol 2016;15:382–90; 7. Tepper S et al. Lancet Neurol 2017;16:425–34; 8. Goadsby 

PJ et al. N Engl J Med 2017;377:2123–32;9. Dodick DW et al. Cephalalgia 2018;38:1026–37.

CGRP, calcitonin gene-related peptide; CLR, calcitonin receptor-like 

receptor; RAMP1, receptor activity-modifying protein; mAb, monoclonal 

antibody; RCP, receptor component protein.

Figure adapted from Pellesi L et al. Clin Pharmacol Drug Dev 2017;6:534–47. Copyright 

© 2018 Wiley 



Neuromodulatie
Nervus vagusstimulator (Gammacore)

Transcutane trigeminale zenuwstimulatie (Cefaly)

Transcutane perifere zenuwstimulatie (Nerivio Migra)

Transcraniele magnetische stimulatie (rTMS)

Nervus occipitalis infiltratie (GON)



Migrainedagboek

Nut hoofdpijn kalender: 

beschrijving hoofdpijn, andere symptomen 

frequentie, intensiteit

Medicatie gebruik (analgetica, triptanen)

Wijziging karakteristieken hoofdpijn

 Nuttig voor bevestiging diagnose, opvolgen en aanpassen therapie, detecteren van 
misbruik van medicatie



Aanvullende niet-medicamenteuze 
behandelingen
Biofeedback

Relaxatietechnieken

Acupunctuur

Yoga

Meditatie

Massage

Cognitieve 
gedragstherapie

Aerobe training



Besluit

• Migraine wordt ondergediagnosticeerd en 
onderbehandeld

• Het is hersenziekte

• Life-style en zelfzorg zijn belangrijk

• Help in het voorkomen van chronificatie en 
medicatieovergebruik



Nog meer weten?



Hoofdpijn en migraine 
workshop

Dr Adinda De Pauw

Dr Anneke Govaerts



Wat willen we jullie 
meegeven

1    Diagnose van migraine

2    Wat zijn de red flags?

3    Belang van een hoofdpijndagboek

4    Acute en preventieve en nieuwe          
behandelingen



28 jarige boekhoudster klaagt over hoofdpijn. Deze komt op in 
aanvallen. Voordien zijn er lichtflitsen. Ze beschrijft de hoofdpijn 
als kloppend, altijd rechts. Wanneer het erg is, moet ze ermee 
gaan liggen in het donker.  Als ze niets kan nemen, duurt het een 
hele dag. Als ze heeft kunnen overgeven, zakt de hoofdpijn, maar 
dan is ze nog uren heel vermoeid.



53 jarige kinderarts komt op consultatie wegens hoofdpijn. 
Gemakkelijk drie dagen per week. Uitstralend uit de nek, drukkend 
op de slapen, moet er niet mee gaan liggen maar wel hinderlijk. 
Kan dan niet mee naar de dansles, wil dan op tijd naar bed. TV 
kijken stoort. Dafalgan geeft weinig verlichting.



58 jarige leraar. Sinds een paar weken elke dag hoofdpijn. Heel 
hevig,kloppend neemt wel 5 ibuprofen per dag. Bilateraal ter 
hoogte van de slapen. Misselijk ervan. Algemeen ziek gevoel.



63 jarige politicus. Nooit hoofdpijn gehad. Nu elke nacht wakker 
met hoofdpijn achter het rechter oog, moet ermee rondlopen. 
Heeft angst om te gaan slapen. Erger wanneer hij een 
avondvergadering heeft gehad.





Wat zag je?

• Een zeeschildpad?

• Een zeeschildpad in de zee?

• Een reptiel?

• Iets anders?











Migraine zonder aura

A. Hoofdpijn duurt 4 tot 72 uur

B. Minstens 2 van de volgende : 
• eenzijdige locatie
• Kloppende kwaliteit
• matige of ernstige intensiteit
• toename door routine fysieke activiteit

C. Minstens 1 van de volgende :
• Nausea en/of braken
• Fotofobie en fonofobie

D. Minstens 5 dergelijke aanvallen

E. Geen onderliggend organisch lijden

Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The 
International Classification of Headache Disorders. 3nd edition. 2019



Migraine met aura

A. Minstens 1 aura symptoom

visueel, sensiebel, fatisch, motorisch, hersenstam, retinaal

B. Minstens 2 van de volgende

*minstens 1 aura symptoom spreidt over 5 minuten of

minstens 2 aurasymptomen na elkaar 

* elk aura symptoom duurt 5-60 min

* minstens 1 aurasymptoom is unilateraal

* hoofdpijn volgt binnen 60 min

C. Minstens 2 dergelijke aanvallen 



Dilemma’s bij Diagnose van Migraine

Visueel aura
→ 20-30 % van migraineurs

Hoofdpijn niet kloppend
→ ~40% van patienten

Hoofdpijn kan bilateraal voorkomen
→ ~ 43% van patienten

Aangezichtspijn en druk, verstopping, neusloop
→ in 45% van migraine-aanvallen

Nekpijn
→ In 75% van migraine-aanvallen



Onderdiagnose!

Diagnosis Migraine

56%

No diagnosis Migraine

44%

Diamond S et al. (2007).



Spanningstype hoofdpijn of migraine
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Red flags

• Hoofdpijn  na 50 j

• Plots begin van nieuwe ernstige hoofdpijn

• Verandering in 
hoofdpijnpatroon/kenmerken 

• Progressief toenemende hoofdpijn

https://www.google.ie/url?url=https://disqus.com/home/channel/lovestinks/discussion/channel-lovestinks/single_life_filling_the_criteria/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZndipk5TPAhUVM8AKHXpzCjkQwW4IGzAD&usg=AFQjCNFZhkfumtIxamgq9w_HK89DDgMAvA
https://www.google.ie/url?url=https://disqus.com/home/channel/lovestinks/discussion/channel-lovestinks/single_life_filling_the_criteria/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZndipk5TPAhUVM8AKHXpzCjkQwW4IGzAD&usg=AFQjCNFZhkfumtIxamgq9w_HK89DDgMAvA


Red flags 

• Gedaald bewustzijn

• Nieuwe hoofdpijn bij patienten met kanker, HIV

• Hoofdpijn met koorts, nekstijfheid,  huiduitslag

• Focale neurologische symptomen

https://www.google.ie/url?url=https://disqus.com/home/channel/lovestinks/discussion/channel-lovestinks/single_life_filling_the_criteria/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZndipk5TPAhUVM8AKHXpzCjkQwW4IGzAD&usg=AFQjCNFZhkfumtIxamgq9w_HK89DDgMAvA
https://www.google.ie/url?url=https://disqus.com/home/channel/lovestinks/discussion/channel-lovestinks/single_life_filling_the_criteria/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZndipk5TPAhUVM8AKHXpzCjkQwW4IGzAD&usg=AFQjCNFZhkfumtIxamgq9w_HK89DDgMAvA


Wanneer er aan denken?

• Terugkerende hoofdpijn

• (Visueel) aura

• Familiale voorgeschiedenis

• Debuut tijdens puberteit



I-D Migraine Test

Had U in de afgelopen drie maanden een van de volgende 3 
symptomen bij hoofdpijn?

Voelde U zich misselijk?

Stoorde het licht U?

Belette de hoofdpijn U tot werken/studeren/spelen gedurende
minstens één dag?

Lipton et al. (2003).





Onderschatting van 
aanvalsfrequentie 
en impact

Patienten onderschatten de frequentie van hun 
aanvallen

Belang van kalender.

Leg VAS score uit (0-10)

Voordeel papier: nadien aanvullen kan

Nadeel: vergeten thuis

Voordeel digitaal: altijd beschikbaar

Nadeel: opdringerig-moeilijk aanvulbaar



Teaching 
van de 
patient

Het is niet jouw schuld

Ja, het is beter je triggers te
kennen

Zorg voor jezelf

Bespreek realistische objectieven



Triggers



Belang van 
life style

In klinische studies wordt het aandeel van life 
style onderschat

In de dagelijkse praktijk blijkt het erg relevant

• Ken je triggers

• Welke en hoeveel pijnstillers

• Cafeine- Alcohol

• Slaap

• Hormonen

• Hydratatietoestand

• Je bent wat je eet en wanneer je eet

• Bewegen-ontspanning

• Emotionieel- professioneel





Aanvalsbehandeling

Anti-emetica

Tijdstip inname aanvalsbehandeling

Als je weet dat Paracetamol niet werkt, 
neem het dan niet.

2 of 3 maal aanvalsbehandeling proberen 
voor naar de volgende trap te gaan

Bij ernstige misselijkheid: SC-Nasaal-
Rectaal



Aanvalstherapie : stap 1

Analgetica Anti-emetica

Non-steroidal anti-inflammatory drugs:
Ibuprofen 400-800 mg of
Diclofenac 50-100 mg of
Naproxène 500-550 mg of

Acetylsalicylzuur 900-1000 mg 

Of (contraindicatie):
Paracetamol 1000 mg

Of (combinatie verschillende werkingsmechanismen ):
Combinaties van paracetamol met acetylsalicylzuur of ibuprofen

▪ Domperidone 10 mg (bewijs voor effect voor 20 mg, maar EMA
beveelt 10 mg aan oraal [tot 3x/dag] of 30 mg via suppo [tot 2x/ 
dag]), of 

▪ Metoclopramide 10 mg  [ tot 3x/dag]

1. Steiner TJ et al. J Headache Pain 2019; 20:57

➔ Ga naar stap twee na drie aanvallen zonder succes



Triptanen: de luxe van de keuze

Zolmitriptan 2.5 mg, 5 mg

Sumatriptan 50-100 mg 

Naratriptan 2.5 mg

Almotriptan 12.5 mg

Rizatriptan 5-10 mg

Eletriptan 40 mg

Frovatriptan

Sumatriptan en Natrium Naproxène



Ashina M, N Engl J Med, 2020





Clemow et al. The Journal of 
Headache and Pain (2020) 21:71 

Lasmiditan



Preventieve 
behandeling

>= 2 dagen hoofdpijn per maand met belangrijke impact op het 
leven ondanks geoptimaliseerde aanvalsbehandeling

Eerste lijn

• Beta blokkers

• Topiramaat

• Candesartaan

Tweede lijn

• Flunarizine

• Amitryptiline

• Valproaat

Derde lijn

• CGRP MAB (of antagonist)

• Botox



Ashina M, N Engl J Med, 2020



Anti-CGRP-antilichamen

Klein molecule

Chemische stof

900 Da

mAb

immunoglobuline

150,000 Da



Ashina M, N Engl J Med, 2020



Volgens AMPP studie zou 39% van patienten met migraine in aanmerking komen voor (13%) 

of behandeld moeten worden met (26%) preventieve migraine therapie

Only

44%
Nooit diagnose  van 

migraine

18,968 patients with migraine, 2004,  AMPP studie

49%
Gebruikt alleen OTC

29%
Behandelen aanvallen met 

combinatie van medicatie

op voorschrift en OTC

Ooit preventief behandeld

maar gestopt

Neemt preventieve

medicatie

12%

26%

1. Katsarava Z et al. Curr Pain Headache Rep 2012;16:86–92;

2. Diamond S et al. Headache 2007;47:355–63; 3. Lipton RB et al. Neurology 2007;68:343–9. 
AMPP, American Migraine Prevalence and Prevention; OTC, over the counter.

Preventieve medicatie



Medicatiestop
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The second International Burden of Migraine Study (IBMS-II) assessed prophylactic therapy patterns in 1165 patients with episodic (N=672) or chronic migraine (N=493) from six countries in 2010

Blumenfeld AM et al. Headache. 2013;53:644–55. 

Antidepressiva (N=205)

Anti-epileptica (N=125)

Betablockers (N=130)

Calciumkanaalblockers (N=59)

Patient-gerapporteerde redenen voor medicatiestop



1. Marmura MJ et al. Headache 2015;55:3–20; 2. Diamond S et al. Headache 2007;47:355–63; 3. Kristoffersen ES, 

Lundqvist C. Ther Adv Drug Saf 2014;5:87–99; 4. Negro A et al. Curr Treat Options Neurol 2017;19:32; 5. International 

Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018;38:1–211; 

6. Steiner TJ et al. J Headache Pain 2019; 20:57

Enkelvoudige analgetica

Triptanen en ergotamine 

derivativen

Aspirine, paracetamol, NSAIDs 

( ibuprofen, naproxen)

Combinaties met caffeine, aspirine en/of 

paracetamol, opoieden, tradonal etc

Sumatriptan, zolmitriptan, dihydroergotamine

≥15 
dagen per maand

≥10 
dagen per maand

≥10 
dagen per maand

MOU, medication overuse; 

NSAIDs, non steroidal anti-inflammatory drugs.

Gecombineerde analgetica



Conclusies

Diagnose is niet altijd even gemakkelijk. 
Vaak foute diagnose, ook door patient zelf

Teach de patient over de pathofysiologie
en de triggers

Patient staat centraal

Acute behandeling

Preventieve behandeling


