
“Een telefonische 
vooraanmelding verbetert 

de behandelsnelheid en de 
prognose na een beroerte.”

Dr. Ludovic Ernon, 
Neurologie



TAKE HOME MESSAGE 

De opvang van een patiënt 
met een acute beroerte kan 
beter voorbereid worden als de 
volgende informatie via voor-
aanmelding op Spoed wordt 
doorgegeven: 

• naam, geboortedatum
• starttijdstip van de beroerte 

of tijdstip waarop de  
patiënt voor de laatste keer 
‘goed’ is gezien

• inname van bloedverdun-
ners en zo ja, welke.

De telefonische vooraanmelding 
is relevant tot 24 uur na de aan-
vang van de beroerte.

Dr. Ludovic Ernon, medische dienst-
hoofd Neurologie: “Eerst even opfris-
sen: een beroerte wordt veroorzaak 
door de verstopping van een bloedvat. 
Het stroomafwaarts gelegen hersen-
weefsel krijgt geen zuurstof en geen 
glucose meer en zal langzaamaan af-
sterven. De behandeling van een acute 
beroerte bestaat er in om het verstopte 
bloedvat zo snel als mogelijk opnieuw 
open te maken.”

“Het bloedvat opnieuw vrij maken kan 
enerzijds met behulp van een bloed-
verdunner, met andere woorden via 
een intraveneuze trombolyse. De ver-
stopping van een groot bloedvat kan 
anderzijds verwijderd worden via een 
trombectomie waarbij de interventio-
neel radioloog het stolsel verwijdert uit 
het bloedvat met een katheter.”

Dr. Ernon: “In de eerste fase van een 
beroerte is een kleine zone van het 
hersenweefsel onherroepelijk bescha-
digd. Er kan dus nog een heel stuk 
van de hersenen ‘gered’ worden (het 
penumbra). Naarmate de tijd vordert, 
breidt de zone van onomkeerbare 
schade uit en wordt de zone van nog 
te redden hersenweefsel geleidelijk 
aan kleiner.”

De tijdslijn van een acute beroerte kan 
ingedeeld worden in een pre-hospi-
taalfase (van het begin van de beroerte 
thuis tot de aankomst op de dienst 
Spoedgevallen) en anderzijds de fase 
op de dienst Spoedgevallen. Dr. Ernon: 
“De tijd tussen het inschrijven van de 

patiënt op Spoed en het opstarten van 
de intraveneuze trombolyse noemen 
we de ‘door to needle time’ (DNT). De 
tijd tussen het inschrijven en het op-
starten van de trombectomie noemen 
we de ‘door to groin time’ (DGT).”

“De mediane DNT-time is de tijd waar-
binnen 50 percent van de intraveneuze 
trombolyses wordt opgestart. In de 
jaren 2017 tot 2019 liepen die tijden 
op tot bijna 50 minuten. Dankzij een 
multidisciplinaire optimalisatie van de 
opvang van de acute beroertepatiënt 
op de dienst Spoedgevallen is die 
mediane DNT-time gereduceerd tot 
minder dan 30 minuten.” 

Dr. Ernon: “Wij willen de mediane DNT-
-tijd verder verbeteren. Daarom vragen 
wij zorgverleners die een patiënt met 
een vermoedelijke beroerte naar 
Spoed verwijzen dit systematisch te 
melden op het moment dat de patiënt 
onderweg is naar het ziekenhuis. Die 
vooraanmelding kan gebeuren op het 
telefoonnummer van de urgentiearts 
op Spoed nl. 089 32 44 44”.

“De opvang van een patiënt met een 
acute beroerte kan beter voorbereid 
worden als de volgende informatie 
wordt doorgegeven: 

• naam, geboortedatum
• starttijdstip van de beroerte of tijdstip 

waarop de patiënt voor de laatste 
keer ‘goed’ is gezien

• inname van bloedverdunners en zo 
ja, welke.” 

De telefonische vooraanmelding is 
relevant tot 24 uur na de aanvang van 
de beroerte. 

Kan een hulpverlener in de eerste lijn 
altijd weten of hij te maken heeft met 
een beroerte? Dr. Ernon: “Neen, maar er 
bestaat een gevalideerde screenings-
test die iedereen kent, nl de FAST-test. 
De F staat voor ‘face’ (asymmetrie van 
de mondhoek); A staat voor ‘arm’ en 
bij uitbreiding ‘been’ (kan de persoon 
beide armen en benen optillen); S staat 
voor ‘speech’ (heeft de persoon moeite 
met spreken) en T staat voor ‘time’ (bel 
onmiddellijk 112 en waarschuw dat de 
patiënt onderweg is).

Dossier beroerte

Verwittig de dienst Spoedgevallen als 
u een patiënt met een vermoedelijke 
beroerte doorstuurt
Vanaf het begin van een acute beroerte gaan er elke 10 minuten zo’n 20 miljoen 

hersencellen verloren. Of per uur dat een beroerte onbehandeld blijft veroudert 

het brein gemiddeld 3,6 jaar. Snel handelen helpt om blijvende hersenschade na 

een beroerte te beperken. “Daarom vragen wij zorgverleners om steeds een tele-

fonische vooraanmelding te doen wanneer zij een patiënt met een vermoedelijke 

beroerte naar de Spoedgevallendienst verwijzen, aldus neuroloog dr. Ludovic Ernon.
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Een vooraanmelding kan 
een belangrijke tijdswinst 
opleveren. Dr. Ernon: “Bij 
een vooraanmelding kan 
de patiënt al ingeschreven 
worden in de prehospitaal-
box zodat er orders kunnen 
uitgeschreven worden en 
het stroke protocol kan 
opgestart worden. Zo wordt 
er al tijd gewonnen vóór de 
patiënt in het ziekenhuis is.” 

Op de dienst Spoedgevallen 
wordt de patiënt opgevan-
gen door de urgentie-arts. 
Dr. Sam Van Boxstael: “Wij 
begeleiden de patiënt 
tijdens de kritieke fase en 
hebben een coördinerende 
rol om de behandeltijden 
(DNT en DGT) zo kort moge-
lijk te houden. Daarenboven 
bewaken wij de vitale func-
ties van de patient doorheen 
het ganse proces. 

“Patiënten die op Spoed 
toekomen, doorlopen na 
hun inschrijving steeds een 
aantal stappen waarbij oa. 

de urgentiegraad van hun 
aandoening wordt bepaald, 
belangrijke medicatie wordt 
nagevraagd en de nodi-
ge onderzoeken worden 
aangevraagd. Het is de 
bedoeling dat bij patiënten 
met een vooraanmelding 
wegens een vermoedelijke 
beroerte, deze stappen zo 
kort mogelijk worden om 
cruciale tijd te kunnen win-
nen. Ideaal is dat de patiënt 
rechtstreeks vanuit de in-
schrijvingen naar de CT-zaal 
wordt gebracht waarna zijn 
behandeling onmiddellijk 
kan starten.”

De Wetenschappelijke Raad 
over ‘Opvang en behandeling 
van de acute beroertepatiënt’ 
vond plaats op 25 maart jl. 
Sprekers waren dr. L. Ernon, 
neuroloog; dr. S. Van Box-
stael, urgentiegeneeskunde; 
dr. S. Van Cauter, radioloog; 
dr. K. Bekelaar, neuroloog; 
dr. L. Stockx, interventioneel 
radioloog; dr. T. De Beule, 
interventioneel radioloog. 

F (face)

Gezicht: controleer het 
gezicht. Let op of de 

mond scheef staat en een 
mondhoek naar beneden 

hangt.

S (speech)

Spraak: is de spraak  
onsamenhangend?  

Begrijpt de persoon u?

T (time)

Tijd: is belangrijk. Stel vast 
hoe laat de klachten zijn 

begonnen. Bel direct 112.

A (arms)

Armen: kan de persoon 
beide armen optillen?

Dr. Sam Van Boxstael, Urgentiegeneeskunde

26      Ziekenhuis Oost-Limburg | ZOLarium 2021 nr. 79 


