
Reeks 17 – avond 2

Beroerte en FAST



Welkom bij het praktijkonderdeel

U gaat aan de hand van casussen en vragen de kennis van vorige 
week en deze week toepassen.

Wilt u het nog eens rustig terugkijken? Onderstaand filmpje is erg 
duidelijk.

https://www.youtube.com/watch?v=Ox53pd9kTv8&t=10s&ab_channel=
Hartstichting

https://www.youtube.com/watch?v=Ox53pd9kTv8&t=10s&ab_channel=Hartstichting


FAST

Waar staan deze plaatjes voor? 

Beeld de test voor het tweede plaatje uit.
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http://www.trombosestichting.nl/


FAST

www.trombosestichting.nl, geraadpleegd op 17-05-2021

FACE = asymmetrie in 

gezicht
ARM = krachtsverlies in 

een arm

SPEECH = spraak 

onduidelijk

TIME = hoe laat zijn de 

klachten begonnen? Bel 

zo snel mogelijk 112!

http://www.trombosestichting.nl/


FAST en beroerte

In de FAST zijn de meest voorkomende verschijnselen van een 
beroerte samengevat. 

Wat zijn andere mogelijke verschijnselen?



FAST en beroerte

Duizeligheid

Coördinatiestoornissen

Krachtsverlies been

Gevoelsverlies

Verminderd zicht (delen van gezichtsveld weg of aan één oog blind)

Misselijkheid en braken*

*Specifieker voor hersenbloeding



Waar zit het probleem?

A. Duizeligheid

B. Coördinatiestoornissen

C. Krachtsverlies been

D. Gevoelsverlies

E. Verminderd zicht (delen van 
gezichtsveld weg of aan 
één oog blind)



Waar zit het probleem?

A. Duizeligheid → 1

B. Coördinatiestoornissen → 1

C. Krachtsverlies been → 9

D. Gevoelsverlies → 8

E. Verminderd zicht (delen van 
gezichtsveld weg of aan 
één oog blind) → 4



Casus 

Mevrouw Protser, 78 jaar

Sinds 4 uur last van een tintelend gevoel in de rechterarm, kon eerst 
alleen vingers niet goed bewegen, maar sinds een uur de gehele 
onderarm niet meer en trekken ook de tintelingen meer omhoog.

Kan dit een beroerte zijn?

Waarom wel?

Waarom niet?



Casus

Mevrouw Protser, 78 jaar

Nee, dit is geen beroerte.

Een beroerte begint plotseling en er komen geen verschijnselen bij in 
het beloop. 

Hoe noem je het als verschijnselen wegtrekken binnen 24 uur?



Casus

Mevrouw Protser, 78 jaar

Een TIA.

Kun je bij het ontstaan van de klachten onderscheid maken tussen een 
beroerte of een TIA?



Casus

Mevrouw Protser, 78 jaar

Nee, je kunt achteraf pas onderscheid maken of het een beroerte of 
TIA was.

• Wanneer klachten binnen 24 uur verdwenen zijn → TIA

• Langer aanhouden van klachten → beroerte



Casus
Meneer Haanen, 63 jaar

Vanmorgen wakker geworden met een verwarde spraak, geen andere 
uitval.
(Kijk enkele seconde om indruk te krijgen) 

Partner heeft huisarts ingelicht. 

Kan dit een beroerte zijn?

Zo ja, waar zit het probleem?



Casus
Meneer Haanen,

Mogelijk heeft meneer 
Haanen een beroerte. 

Dit heet afasie (‘a’ = niet, 
‘fasie’ = spreken). Er zijn 
verschillende soorten afasie. 

In welk deel van de hersenen 
zit (meestal) dan het 
probleem?
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Goed gedaan!


