Subarachnoïdale
bloeding
Hersenbloeding

U bent bij ons met spoed opgenomen vanwege een
hersenbloeding, ofwel een subarachnoïdale bloeding. Misschien
bent u overgeplaatst vanuit een ander ziekenhuis. Dat is omdat
de behandeling van een subarachnoïdale bloeding alleen in
bepaalde ziekenhuizen kan plaatsvinden.
Deze voorlichtingsfolder is bestemd voor u en uw naasten. Uw behandelend
arts heeft u wellicht al voorgelicht over uw aandoening, de behandeling
en het natraject. In deze folder kunt u alles nog eens rustig nalezen. Als u
vragen heeft, stel ze gerust.

Wat is een subarachnoïdale bloeding?
Een subarachnoïdale bloeding (vaak afgekort als SAB) ontstaat meestal
door een bloeding uit een aneurysma. Een aneurysma is een uitstulping
van de wand van een slagader in de hersenen. U kunt dit vergelijken met
een fietsband, waarbij er een gat in de buitenband zit en op die plaats de
binnenband naar buiten puilt (zie onderstaande afbeelding).

Wat zijn de verschijnselen van een subarachnoïdale
bloeding?
Op het moment van de bloeding ervaren patiënten plotseling hevige
hoofd- en nekpijn. Vaak geven zij aan dat zij het hebben ervaren als ‘de
ergste hoofdpijn ooit’. Soms horen zij een knapje. Er kan ook sprake zijn van
misselijkheid en braken. Daarnaast kan bewustzijnsverlies, een epileptische
aanval, een taalstoornis of acute vermindering van kracht optreden.
Ongeveer één op de drie patiënten overlijdt voordat ze het ziekenhuis
bereiken.

Hoe stellen we een subarachnoïdale bloeding vast?
Er zijn verschillende manieren om een subarachnoïdale bloeding vast te
stellen.
CT-scan van het hoofd
We kunnen de bloeding vaststellen met een CT-scan van het hoofd. Als u
eerder in een ander ziekenhuis verbleef, heeft u daar al een CT-scan gehad.
Ruggenprik
Soms toont de CT-scan geen bijzonderheden, maar hebben we
wel een sterk vermoeden dat een subarachnoïdale bloeding heeft
plaatsgevonden. Dan verrichten we de volgende dag een ruggenprik,
ofwel een lumbaalpunctie, waarmee we de samenstelling van het
hersenvocht kunnen beoordelen. Bij een subarachnoïdale bloeding is
het hersenvocht helderrood in plaats van doorzichtig en/of bevat het
bloedafbraakproducten.
CT-angiografie
Nadat we hebben vastgesteld dat er sprake is van een subarachnoïdale
bloeding, gaan we het aneurysma zoeken dat verantwoordelijk is voor de
bloeding. Dat doen we door een CT-angiografie (CTA) van de hersenen
te maken. Via een ader dienen we contrastvloeistof toe, waarmee we de
bloedvaten in de hersenen in beeld brengen en zo het aneurysma kunnen
opsporen. Meestal maken we de CTA op hetzelfde moment als de CT-scan
van de hersenen. Als we het aneurysma hebben aangetoond, maken we een
behandelplan.
Angiografie
Als de CTA geen aneurysma aantoont, verrichten we een angiografie. Dat is
een bloedvatonderzoek van de slagaderlijke vaten in het hoofd, die we
bereiken via de lies. Vinden we ook dan geen afwijkingen, dan herhalen we de
angiografie ongeveer twee weken na de bloeding.
Als we ook bij de tweede angiografie geen aneurysma vinden, vindt geen
verder onderzoek plaats. We noemen dit een angionegatieve subarachnoïdale
bloeding. Uw arts legt dan uit wat dit voor uw specifieke situatie betekent.

Wat houdt de behandeling in?
De behandeling is erop gericht om te zorgen dat het aneurysma niet
opnieuw kan bloeden. De behandeling heeft geen effect op hoe u zich voelt.
De hoofdpijn die u voelt, is een direct gevolg van de bloeding zelf.
Wij streven ernaar om patiënten binnen 24 uur te behandelen, maar soms
gebeurt dit in een later stadium, bijvoorbeeld omdat op dat moment de
neurologische gezondheid van de patiënt te slecht is om een behandeling
te ondergaan. Als de situatie van de patiënt verbetert, vindt de behandeling
alsnog plaats. Soms zijn er logistieke redenen waardoor we de behandeling
op een later tijdstip plannen.
Er zijn twee behandelmethoden: clippen of coilen. Soms zijn beide
methodes mogelijk, soms maar één. De behandelaar bespreekt met u welke
behandeling het meest geschikt voor u is en wat de voor- en nadelen ervan
zijn.
Coiling
De interventieradioloog verricht de procedure, die plaatsvindt onder
algehele narcose. Via de liesslagader voert hij een katheter op, waarmee
hij het aneurysma van binnenuit opvult met metalen draadjes. Deze krullen
op, waardoor een bol in het aneurysma ontstaat, zodat bloed niet meer de
zwakke wand van het aneurysma kan bereiken en er geen nieuwe bloeding
kan optreden (zie onderstaande afbeelding). De interventieradioloog
verwijdert de katheter en sluit de punctieplaats af met een exoseal of
angioseal – een plugje dat het vat afsluit. Het plugje is na 90 dagen
opgelost. U krijgt een kaartje mee, dat u bij zich moet dragen. Dit geeft
aan dat het plugje in uw lies zit en voorkomt dat de arts niet dezelfde lies
aanprikt. Soms plaatst hij geen exoseal of angioseal, maar krijgt u een
drukverband voor vier uur.
De procedure neemt ongeveer twee uur in beslag. Na de ingreep gaat
u terug naar de afdeling Intensive Care (IC), waar we u zo snel mogelijk
wakker maken. Of u gaat u naar de Neuro Care Unit, nadat u op de
uitslaapkamer (verkoever) wakker bent geworden.

Clipping
Ook de clipping vindt plaats onder algehele narcose. Omdat het aneurysma
zich binnen in de schedel bevindt, moet de neurochirurg een luikje in
de schedel maken om het aneurysma te bereiken. Hij plaatst uw hoofd
eerst in een speciaal frame, zodat dit goed stil ligt. Vervolgens maakt hij
een boogvormige snee in de huid, die binnen de haargrens valt. Wanneer
de arts het luikje heeft gemaakt, maakt hij het hersenvlies rondom de
hersenen los, zodat hij het aneurysma kan bereiken. Hij legt het aneurysma
vervolgens vrij van de omgeving, zodat hij er een knijpertje (clip) op kan
plaatsen (zie onderstaande afbeelding). De clip sluit het aneurysma af,
zodat er geen bloed meer in kan. De omliggende bloedvaten zijn gewoon
doorgankelijk. De arts sluit het hersenvlies, zodat er geen lekkage van
hersenvocht kan optreden en plaatst het luikje terug. Hij sluit de huid met
hechtingen. De procedure duurt drie à vier uur.
Na de operatie ligt u minimaal één nacht ter observatie op de IC, waar we
u zo snel mogelijk wakker maken. Tijdens de opname verrichten we een
CT-scan om de positie van de clip te bepalen. Soms is dit logistiek niet
meteen mogelijk en plannen we hiervoor een poliklinische afspraak in.

Wat kunt u verwachten tijdens de opname?
U heeft bedrust tot de arts het aneurysma behandelt. Om trombose
te voorkomen, draagt u elastische kousen. Zodra bekend is dat we het
aneurysma gaan behandelen, moet u nuchter blijven. Na de behandeling
mag u gewoon weer eten en drinken en heffen we de bedrust op.
Ter voorkoming van trombose krijgt u een spuitje Fraxiparine. De kousen
kunnen dan uit.
Als er geen noodzaak meer is voor een verblijf op de IC, plaatsen we u
over naar de Neuro Care Unit. U verblijft minimaal zeven dagen op de IC
of de Neuro Care Unit, voordat u naar de verpleegafdeling gaat. Houd
rekening met een opnameduur van veertien dagen. Of u hierna naar huis
gaat, hangt af van uw gezondheidstoestand op dat moment (zie hieronder
bij ‘ontslagbestemming’). U verblijft relatief lang in het ziekenhuis, omdat
er complicaties kunnen optreden als gevolg van de bloeding, waardoor de
neurologische toestand kan verslechteren:
Hydrocephalus
Doordat er bloed in het hersenvocht kwam door de bloeding, kan het
voorkomen dat de afbraak van hersenvocht verminderd is. Hersenvocht
bevindt zich in de hersenkamers (ventrikels), rondom de hersenen en
rondom het ruggenmerg. Het totale volume is ongeveer 150 milliliter.
Het lichaam maakt continu hersenvocht aan en voert het ook weer af
(resorptie). Als de resorptie vermindert, gaat de aanmaak van hersenvocht
gewoon door. Hierdoor worden de hersenkamers groter en komt er druk te
staan op het hersenweefsel. Dit gaat gepaard met hoofdpijn, misselijkheid
en soms met verminderd bewustzijn. We kunnen de hoeveelheid
hersenvocht in dat geval omlaag brengen met een tijdelijke of blijvende
drainage via het hoofd of de rug. Ook kunnen we het hersenvocht eenmalig
afnemen met een ruggenprik.
Vaatspasmen
Vaatspasmen of vaatkrampen treden meestal op vier tot veertien dagen
na de bloeding. Ze ontstaan doordat de bloedafbraakproducten een
verkramping van de bloedvaten in het hoofd kunnen geven.

Hierdoor stroomt het bloed moeilijker door de vaten en kan er door
zuurstofgebrek een infarct ontstaan. Als zich vaatspasmen voordoen,
merkt de patiënt dit doordat deze een nieuwe neurologische uitval krijgt.
Die kan verschillende vormen aannemen, maar meestal is het krachtsverlies
of een spraakstoornis. We plaatsen de patiënt dan over naar de IC om
de bloeddruk te verhogen met medicijnen, waarmee we een goede
bloedtoevoer waarborgen. Overigens krijgt elke patient gedurende de
opname een middel tegen vaatspasmen (Nimodipine).

Het revalidatieteam
Tijdens de opname maakt u kennis met het revalidatieteam, dat bestaat uit:
• Revalidatiearts
• Fysiotherapeut
• Ergotherapeut
• Logopedist
U maakt al in de eerste dagen kennis met hen. Zij adviseren of u na
de opname naar huis kunt of dat u nog een klinisch of poliklinisch
vervolgtraject nodig heeft.

Ontslagbestemming
De revalidatiearts maakt gedurende de opname een inschatting wat voor u
de beste ontslagbestemming is:
• Naar huis
• Naar huis met poliklinische revalidatie
• Naar een revalidatiecentrum
De keuze voor het centrum maakt de arts in samenspraak met u en uw
familie.
• Naar de revalidatieafdeling van een verpleeghuis
• Mogelijk moet u wel gaan revalideren, maar komt u nog niet in
aanmerking voor een revalidatiecentrum – bijvoorbeeld omdat er nog
sprake is vanlagebelastbaarheidoftrainbaarheid. Dan kiezen we voor
de revalidatieafdeling van een verpleeghuis. Hier komt regelmatig een
revalidatiearts langs, die bij verder neurologisch herstel kan beoordelen of
overplaatsing naar een revalidatiecentrum mogelijk is.

• Naar een verpleeghuis
• Naar het ziekenhuis waar u eerder was opgenomen
Dit gebeurt in afwachting van een van bovenstaande opties.

Nazorg
U blijft een patiënt van ons, ook als u niet meer verblijft op de afdeling
Neurologie of Neurochirurgie. Bij uw ontslag uit het ziekenhuis nemen
we nogmaals de leefregels met u door en de alarmsymptomen waarbij u
contact moet opnemen. U krijgt recepten mee van de medicatie die we
hebben voorgeschreven, met de daarbij horende uitleg.
Mocht u nog vragen hebben of klachten krijgen, dan kunt u contact
met ons opnemen. U hoeft niet eerst uw huisarts te raadplegen.
De telefoonnummers vindt u onder aan deze folder.

Vragen na ontslag
Tijdens kantooruren
Als het gaat om een situatie die onmiddellijke actie vereist, dan verbindt
de poli-assistent u direct door met de dienstdoende assistent Neurologie
of Neurochirurgie. Als het geen acute situatie betreft, verzoeken we u uw
naam, geboortedatum en telefoonnummer achter te laten – dan proberen
wij u dezelfde dag nog terug te bellen.
Buiten kantooruren
Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende
Hulp op HMC Westeinde, telefoonnummer 088 979 23 80.

Policontrole
Wanneer we u ontslaan uit het ziekenhuis, maken we een afspraak voor een
poliklinische controle. Deze controle vindt plaats ongeveer zes weken nadat
u uit het ziekenhuis bent ontslagen. Als we u naar huis hebben ontslagen,
maken we ook een afspraak voor een telefonisch consult, ongeveer één
week na het ontslag.

Bent u verhinderd op het afgesproken tijdstip? Bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Neurologie/Neurochirurgie
om u af te melden. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 17.00 uur op nummer 088 979 43 60. We kunnen dan in uw
plaats een andere patiënt helpen. Afspraken die u niet of te laat afmeldt,
brengen we in rekening.
Tijdens het bezoek aan de polikliniek bespreken we het vervolgbeleid.
U heeft dan ruimte om vragen te stellen en aanverwante zaken te bespreken.
Als we uw aneurysma hebben gecoiled, maken we een afspraak voor de
controle-MRI. Indien we uw aneurysma hebben geclipped, hebben we meestal
al een controle-CTA verricht. Als we de CTA niet gedurende de opname
hebben verricht, dan doen we dat in de aanloop naar het polibezoek. Als de
CTA geen bijzonderheden vertoont, is dit het afsluitende bezoek.
Regel uw medische zaken online
MijnHMC is een beveiligde online omgeving waar u gegevens over uw
behandeling bij HMC kunt inzien en medische zaken kunt regelen. U kunt
er onder meer uw medisch dossier bekijken, uitslagen raadplegen, een
afspraak inplannen of een beveiligde e-mail sturen naar uw zorgverlener.
Meer weten? Kijk op www.haaglandenmc.nl/mijnhmc.
Voor deze folder maakten we gebruik van informatie en illustraties van de
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie.
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