Hersenbloeding vanuit
aneurysma

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Neurochirurgie om u af
te melden. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen
9.00-17.00 uur op de telefoonnummers achterin de folder. In uw plaats
kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde
afspraken worden in rekening gebracht.

U heeft een hersenbloeding gehad. Dit wordt ook wel een
subarachnoïdale bloeding genoemd. U bent hiervoor opgenomen
op de Intensive Care. Een hersenbloeding kan meerdere
oorzaken hebben. In deze folder krijgt u informatie over de
behandeling van een hersenbloeding door een vaatafwijking
(aneurysma). U vindt informatie over welke onderzoeken er
zullen plaatsvinden en of er mogelijkheden tot opereren zijn.
U wordt voor deze behandeling ongeveer 14 dagen opgenomen
in het ziekenhuis.

Een aneurysma in de hersenen
Een aneurysma in de hersenen is een uitstulping van de wand van een
hersenslagader. Het aneurysma bevindt zich vrijwel altijd op de splitsing
van twee slagaders. U kunt dit vergelijken met een fietsband waarbij er een
gat in de buitenband zit en op die plaats de binnenband naar buiten puilt.
Deze uitstulping noemt men een aneurysma.
Doordat er een dunne plek in de wand van een hersenslagader is, ontstaat
er onder invloed van de bloeddruk een uitstulping, een aneurysma. Met de
jaren kan dit aneurysma steeds groter worden. Op den duur kan het
aneurysma barsten met als gevolg een hersenbloeding.

Klachten / Symptomen
Een hersenbloeding kan verschillende klachten veroorzaken. Deze klachten
ontstaan door prikkeling van het bloed op het hersenvlies. Dit veroorzaakt
vaak acute hevige hoofdpijn en nekpijn, waarbij bewusteloosheid kan
ontstaan. Er kunnen ook klachten zijn van misselijkheid, braken, epilepsie,
spraakstoornissen of uitvalsverschijnselen aan een arm en/of been.

Onderzoeken
Om te kunnen vaststellen of het om een hersenbloeding gaat en of
deze wordt veroorzaakt door een aneurysma zullen er verschillende
onderzoeken plaatsvinden.
CT-scan van het hoofd
CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een
onderzoeksmethode die met röntgenstralen en computerberekeningen
doorsnedenopnamen van het hoofd maakt.
Een speciale CT-scan om de bloedvaten in zicht te brengen
Hiervoor krijgt u een infuus waardoor een contrastmiddel wordt gegeven.
Dit middel maakt afwijkingen in uw bloedvaten zichtbaar.
Een angiografie
Soms is een angiografie nodig om te kunnen zien om wat voor aneurysma
het gaat en voor welke behandeling deze in aanmerking komt. Angiografie
is een röntgenonderzoek van de bloedvaten. Via een prik in de lies wordt
contrastvloeistof ingespoten. Hierdoor worden de bloedvaten zichtbaar.
Tegelijkertijd wordt er een röntgenfilm gemaakt van de bloedvaten.
Het onderzoek wordt gedaan om een vernauwing in de bloedvaten aan te
kunnen tonen of uit te sluiten. Voor meer informatie over deze onderzoeken
verwijzen wij u naar de volgende folders: CT, CT angiografie en
Angiografie van het hoofd. Deze folders zijn ook te vinden op onze website:
www.haaglandenmc.nl

Behandelmogelijkheden
Welke behandeling kan worden toegepast ligt aan het aneurysma en
de plek waar deze zich bevindt. Het doel van de behandeling is om het
aneurysma te verwijderen, zodat er geen bloed meer naar het aneurysma
gaat en de kans op een bloeding wordt verlaagd.
Er zijn twee behandelmogelijkheden voor het afsluiten van het aneurysma:
coiling en clipping. Voor beide behandelingen moet u onder narcose.
Het kan zijn dat de coiling niet lukt dan is het soms mogelijk om alsnog te
clippen, soms direct aansluitend.
Informatie over de voorbereiding op de operatie vindt u in de folder:
Voorbereiding op de operatie en anesthesie.

Voorbereiding op de behandeling
Voordat het aneurysma behandeld kan worden krijgt u eerst een afspraak
met de anesthesioloog. Deze zal controleren of u veilig onder narcose kan
worden gebracht.
Endovasculaire behandeling: coiling van het aneurysma
Zodra u onder narcose bent wordt er via de liesslagader een slangetje
(geleidekatheter) ingebracht. Via het slangetje wordt het aneurysma van
binnenuit opgevuld met kleine spiraaltjes van platina. Hierdoor wordt de
bloedaanvoer naar het aneurysma afgesloten. Tijdens de behandeling
worden röntgenopnamen gemaakt, zodat de bloedvaten en het aneurysma
goed zichtbaar zijn op een scherm.
Voor verdere informatie over de coiling verwijzen wij u naar de folder:
Coiling van een aneurysma in het hoofd.

Operatieve behandeling: clipping van het aneurysma
Zodra u onder narcose bent wordt uw hoofd in een speciaal frame gezet,
zodat uw hoofd goed vast ligt. Daarna wordt alleen dat gedeelte van uw
haar geschoren waar de neurochirurg gaat opereren. De neurochirurg
maakt een snee in de huid waardoor de schedel zichtbaar wordt.
Vervolgens wordt er een botluikje uit de schedel gezaagd en tijdelijk
uitgenomen. Hierdoor worden de hersenen zichtbaar en wordt het
aneurysma in zicht gebracht. Op de “hals” van het aneurysma wordt
een clip geplaatst, waardoor de bloedtoevoer naar het aneurysma wordt
afgesloten. Het uitgenomen botluikje wordt weer teruggeplaatst en
vastgezet met kleine plaatjes en schroefjes. In de meeste gevallen wordt er
onder de huid een kleine wonddrain achtergelaten om vocht en bloed af te
voeren, vervolgens wordt de huid gesloten.

Na de behandeling en het herstel
Na de behandeling blijft u ongeveer 10 dagen op de Intensive Care
voor extra bewaking. Als alles goed verloopt, kunt u daarna naar de
verpleegafdeling voor verder herstel. Als u een wonddrain hebt wordt
deze na 1 dag verwijderd. U kunt nog enkele weken last houden van hevige
hoofdpijn waarvoor u pijnmedicatie krijgt. Dagelijks komt de zaalarts bij u
langs om te vragen hoe het met u gaat en wordt er naar de wond gekeken.
Het verloop van het herstel hangt sterk af van welke klachten er waren
voor de behandeling.

Veel patiënten hebben na een bloeding uit een aneurysma last
van prikkelbaarheid, verminderde concentratie, vermoeidheid,
vergeetachtigheid en hoofdpijn. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om
in de vroegere werkkring terug te keren. Soms zijn er veranderingen
in de persoonlijkheid/het karakter. Ook neurologische klachten zoals
verlammingen of afasie (problemen met het spraakvermogen door
beschadiging van het spraakcentrum in de hersenen) kunnen ontstaan.
Bij veel klachten kan opname in een revalidatiecentrum noodzakelijk
zijn. Hier is intensieve begeleiding door fysiotherapeuten, logopedisten,
ergotherapeuten, psychologen en een revalidatiearts.
Gelukkig zijn er ook patiënten die nauwelijks restverschijnselen hebben en
na verloop van tijd weer als tevoren functioneren.

Risico’s
Elke behandeling heeft risico’s. De neurochirurg heeft deze met u
besproken.
Na een bloeding kan er vaatspasme optreden. Dit betekent dat de
bloedvaten gaan samenknijpen en dit kan uitvalsverschijnselen
veroorzaken. Ook kan er als gevolg van de bloeding teveel aan hersenvocht
ontstaan waardoor zich een waterhoofd (hydrocephalus) ontwikkelt. Soms
is dit tijdelijk, soms blijvend en is hiervoor een behandeling nodig.

Clipping
De belangrijkste risico’s van clipping zijn beschadiging van hersenweefsel
waardoor er uitvalsverschijnselen, zoals een verlamming (vaak tijdelijke en
soms permanent) kunnen ontstaan. Andere risico’s zijn het ontstaan van
een bloeding, hersenoedeem, epilepsie of een infectie. Als een bloeding of
hersenoedeem ontstaat, kunnen de volgende verschijnselen zich voordoen:
hoofdpijn, misselijkheid, braken, verwardheid, insulten en toenemende
sufheid. Ook bestaat het risico op overlijden als gevolg van de bloeding en
deze ingreep. De neurochirurg zal alle risico’s voor de operatie met u en uw
familie bespreken.

Coiling
Het belangrijkste risico’s van coiling is dat het aneurysma kan gaan
bloeden. Ook kan er een stolsel in een van de bloedvaten ontstaan
waardoor schade aan de hersenen kan optreden. De coiling lukt niet altijd,
waarna er soms alsnog een clip kan worden geplaatst

Ontslag
Sommige patiënten kunnen na een hersenbloeding naar huis, soms met
hulp van thuiszorg of hulp uit de omgeving. Dan krijgt u krijgt bij uw ontslag
adviezen mee voor thuis. Houd u er rekening mee dat u de eerste weken nog
niet volledig inzetbaar bent en dan is enige zorg (eten koken, verzorging, zorg
voor huisdieren etc.) in de directe omgeving erg prettig.
Als u thuis klachten krijgen van toenemende hoofdpijn, duizeligheid, koorts,
of wanneer er vocht of pus uit de wond komt, neem dan contact op met de
polikliniek Neurochirurgie/ neurologie telefoonnummer 088 979 43 65 /
088 979 23 40. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de
Spoedeisende hulp van HMC.
Het kan echter ook zo zijn dat het niet mogelijk is dat u meteen naar
huis kunt en dat u moet revalideren in een revalidatiecentrum of in een
verpleeghuis. Als u onvoldoende herstelt is permanent verblijf in een
verpleeghuis noodzakelijk.

Controle
Als er clipping heeft plaatsgevonden kunnen na 10 tot 14 dagen de
hechtingen worden verwijderd bij de huisarts. Uw arts bespreekt met u
wanneer dit gebeurt. Na de behandeling, coiling en/of clipping, komt u na
twee maanden voor controle op de polikliniek bij de neurochirurg. Dan zal ook
worden besproken wanneer er weer een scan of vaatonderzoek nodig is.

De verpleegkundig consulent CVA
Een hersenbloeding vanuit een aneurysma is een aandoening met
ingrijpende gevolgen. Veel patiënten en de mensen in hun omgeving
krijgen te maken met angst, onzekerheid, zorgen en verdriet. Ook kunnen
er vragen ontstaan over het omgaan met hun veranderde leven. In het
HMC zijn gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam die begeleiding

en informatie kunnen geven, de verpleegkundig consulent CVA (Cerebraal
Vasculair Accident, een hersenbloeding of beroerte).
Als u naar huis gaat krijgt u een afspraak mee voor een bezoek aan de
verpleegkundig consulent CVA. Tijdens dit bezoek wordt gesproken over
de problemen die u tegenkomt in uw dagelijks leven, werkhervatting en
wat de aandoening betekent voor u en de mensen in uw omgeving. De
verpleegkundigen kunnen, als het nodig is, u ook doorverwijzen naar
andere hulpverleners. Als u eerder vragen heeft kunt u contact opnemen.
De verpleegkundig consulent CVA is bereikbaar op het algemene
telefoonnummer 088 97 97 900. U moet dan vragen naar sein 81716.

Vaatafwijking en erfelijkheid
Vaak wordt gevraagd of onderzoek van familieleden (d.w.z. kinderen,
broers of zussen) wenselijk of noodzakelijk is. Dit is bijna nooit nodig, want
aneurysma’s in de hersenen zijn niet erfelijk. Alleen als er binnen één familie
meerdere familieleden een hersenbloeding uit een vaatafwijking hebben
gehad, kan dat een reden zijn om familieonderzoek te doen. Dan kan, als er
één of meerdere aneurysma’s worden gevonden, bekeken worden of er een
behandeling mogelijk is. De afweging moet gemaakt worden of vroegtijdige
behandeling beter is en een lager risico heeft dan niet behandelen. De
wetenschap dat er een zwakke plek in één van de hersenvaten zit, waar
niets aan kan worden gedaan kan grote onzekerheid geven. Dit kan veel
stress geven. Achteraf kan je dan constateren dat het beter was geweest
om niet alles te weten.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact
opnemen op onderstaande telefoonnummers:
Polikliniek Neurochirurgie
HMC Antoniushove: 088 979 43 65
HMC Westeinde:
088 979 23 40
Voor deze folder is gebruik gemaakt van informatie en illustraties van de
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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