
1. Hoe ziet ons brein er uit? 
 
De hersenen, ook wel het encephalon of brein genoemd, zijn het meest 
ingewikkelde orgaan van het lichaam. Ze zijn onderdeel van het centrale 
zenuwstelsel, dat bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. 

De hersenen wegen zo’n 1330 gram. In deze massa worden allerlei vitale 
lichaamsfuncties (bv. ademhaling en hartfrequentie) gereguleerd, vinden 
belangrijke mentale processen zoals denken en voelen plaats, worden 
bewegingen gecoördineerd en wordt pijn geregistreerd. Meer over de werking 
van de hersenen kunt u lezen onder het kopje ‘3. Hoe werkt ons brein’. 

De hersenen zijn globaal in te delen in: 

- De grote hersenen; 
- De kleine hersenen (cerebellum); 
- De hersenstam. 

De grote hersenen zijn verdeeld in twee helften: de hemisferen. Deze linker- en 
rechterhelft worden met elkaar verbonden door de hersenbalk (corpus 
callosum); dit zorgt ervoor dat de hersenen met elkaar kunnen communiceren. 
De twee hersenhelften zijn opgebouwd rondom de vier hersenkamers 
(ventrikels). Deze kamers zijn gevuld met hersenvocht (liquor). Deze liquor 
zorgt voor schokdemping en bescherming van hersenen en ruggenmerg, en 
zorgt daarnaast voor transport van voedingsstoffen en afvalstoffen.  
De hersenschors (cortex) is de buitenste laag van de hersenen. Deze is sterk gevouwen: groeven 
(sulci) worden afgewisseld met windingen (gyri) waardoor de hersenschors, als je het zou uitvouwen, 
een dertig keer zo groot oppervlak heeft. De hoeveelheid zenuwcellen die de cortex bevat, is dus 
groot.  

De cortex wordt ook wel de ‘grijze stof’ genoemd. In deze laag zitten de cellichamen van de 
zenuwcellen. Onder de grijze stof zit de ‘witte stof’, waarin de uitlopers van de zenuwcellen zich 
bevinden. Op de MRI (zie 10. Het brein in beeld!) is dit verschil goed zichtbaar. 

De groeven verdelen de hersenen in vier grote kwabben: 

- Voorhoofdskwab (frontaalkwab) 
- Wandbeenkwab (pariëtaalkwab) 
- Achterhoofdskwab (occipitaalkwab) 
- Slaapkwab (temporaalkwab) 

De hersenstam bestaat grofweg uit de onderste helft van het brein en ligt aan de 
bovenzijde van het ruggenmerg. Tot de hersenstam behoren het verlengde merg, 
de brug (pons) en de middenhersenen.  

De kleine hersenen liggen aan de achteronderzijde van de schedel. Ze vormen 
éénachtste deel van de hersenmassa, bevatten meer dan de helft van de 
zenuwcellen en zijn sterk geplooid. De buitenkant van de kleine hersenen bestaat 
net als de grote hersenen uit schors met sulci en gyri. 

De hersenvliezen omsluiten het centrale zenuwstelsel. Deze zorgen voor bescherming van de 
hersenen. Het zijn drie hersenvliezen, van binnen naar buiten: het zachte hersenvlies (pia mater), het 
spinnenwebvlies (arachnoïdea) en het harde vlies (dura mater).  



 

2. Hersenplattegrond: Wat doen onze hersenen? 
Grote hersenen 
De functies van de grote hersenen zijn voornamelijk de meer complexe taken, zoals het aansturen 
van bewegingen, verwerken van ervaringen en zaken als rekenen, taal, plannen en persoonlijkheid. 
Voor het bekijken van de functie van de grote hersenen worden deze ingedeeld in zogenaamde 
cortexvelden (hersenschors = cortex). Dit zijn stukjes van de hersenschors waarin de zenuwcellen 
gelijk gerangschikt liggen en een gezamenlijke functie hebben. Deze stukjes zijn genummerd. 
Cortexvelden 1,2 en 3 hebben samen bijvoorbeeld een sensorische functie (gevoel). Ze zijn belangrijk 
voor de waarneming van bijvoorbeeld tast. Cortexveld 4 is belangrijk voor de motoriek (bewegingen). 
Binnen de cortexvelden voor beweging en gevoel liggen de gebieden die de benen verzorgen meer in 
het midden, en de gebieden voor de armen en het hoofd meer aan de zijkant. Dit is weer te geven als 
een zogenaamde ‘homunculus’ (kleine man, zie linker figuur). Verder wordt altijd gekruist 
aangestuurd, gevoel en beweging van het linker deel van het lichaam wordt door het rechter deel 
van de hersenen verwerkt. Naast de functies voor beweging en gevoel zijn er veel andere 
cortexvelden met aparte functies. Zo is er een cortexveld voor zicht, voor gehoor, voor taalbegrip en 
voor taalmotoriek (bewegingen die nodig zijn om te praten). Ieder stukje van de hersenen heeft dus 
een eigen taak en een eigen functie. (zie rechter figuur) 
 
Kleine hersenen 

De functie van de kleine hersenen is het uitgebalanceerd laten verlopen van bewegingen. Het zorgt 
voor de coördinatie van bewegingen, bijvoorbeeld dat je met je vinger naar je neus toe kunt 
bewegen. Daarnaast zorgt het ervoor dat je bij voetje voor voetje lopen niet omvalt. 
 
Hersenstam 
Door de hersenstam verlopen de zenuwbanen die een verbinding vormen tussen de hersenen en het 
ruggenmerg. Verder bevat de hersenstam verschillende centra die dienen voor het in stand houden 
van verschillende basale functies, zoals het hartritme centrum, het ademhalingscentrum en de 
reticulaire formatie die belangrijk is voor bewustzijn.  
 
Diepere hersenstructuren: 
De basale kernen liggen onder de hersenschors en spelen een 
belangrijke rol bij de planning en uitvoering van bewegingen. De 
thalamus dient primair als ‘poort tot het bewustzijn’. Sensorische     
(gevoel) banen passeren de thalamus. In de thalamus wordt bepaald 
welke sensorische informatie wel en niet doorgelaten wordt naar de 
hersenen. De hippocampus is belangrijk voor het geheugen en de 
amygdala voor emoties. 



3. Hoe werkt ons brein? 

Bij dit onderdeel wordt toegelicht hoe zenuwcellen zijn opgebouwd en hoe ze zorgen voor 

informatieoverdracht.   

Wat is een neuron? 
Een neuron is een zenuwcel. Een neuron bestaat uit drie hoofdonderdelen:  

- Het cellichaam (soma): hier wordt energie voor het neuron gemaakt en wordt informatie die 
binnenkomt verwerkt. 

- Neurieten: lange uitsteeksels. Er zijn 2 soorten:  
o Dendrieten. De functie van dendrieten is het ontvangen van 

informatie en dit doorgeven aan het cellichaam. 
 Er kunnen meerdere dendrieten uit een cellichaam lopen. 

o Axonen: De functie van axonen is het doorgeven van informatie van het 
cellichaam naar het volgende neuron of een andere volgende cel 
(bijvoorbeeld een spiercel).  
 Er kan maar één axon uit een cellichaam lopen.  

 

Informatie, bijvoorbeeld uit de zintuigen of pijnreceptoren, wordt dus ontvangen bij de dendrieten 
en gaat, via het cellichaam, naar het axon toe.  

Naast neuronen heb je ook andere cellen die belangrijk zijn voor het neuronale netwerk: gliacellen. 
Gliacellen helpen de neuronen: ze zorgen o.a. voor bescherming, ondersteuning en voeding. 

Hoe brengt een neuron informatie over? 
De functie van een neuron is het doorgeven van informatie. Tussen het axon van het 
eerste neuron en een dendriet van het tweede neuron zit een open ruimte waar de 
informatieoverdracht plaatsvindt: de synapsspleet. Het neuron voor deze 
ruimte wordt het presynaptische neuron genoemd en het neuron hierna het 
postsynaptische neuron.  

Bij de synapsspleet vindt informatie overdracht plaats door middel van 
chemische stoffen: neurotransmitters. Verschillende neurotransmitters 
hebben verschillende effecten: ze kunnen het elektrische signaal bij het 
volgende neuron stimuleren (versterken) en inhiberen (verminderen). 

Deze neurotransmitters zitten in het axon-uiteinde en worden losgelaten zodra er een elektrisch 
signaal ontvangen wordt in het eerste neuron. De neurotransmitter bindt dan aan de receptoren op 
de tegenovergelegen (postsynaptische) cel, wat zorgt voor het ontstaan van een elektrisch signaal in 
die cel. Dit elektrische signaal wordt door de dendriet, via het 
cellichaam, doorgegeven aan het axon van het tweede neuron. Het 
elektrische signaal zorgt bij dit axon voor het vrijlaten van 
neurotransmitters, waardoor er in de dendriet van neuron 3 een 
elektrisch signaal ontstaat.  

Op deze manier zijn alle neuronen aan elkaar verbonden en vormen 
ze een neuronaal netwerk.  

 

  



4. Hersenbloeding, herseninfarct en TIA: wat doet het met onze hersenen? 

 
Zoals u in voorgaande informatie heeft kunnen lezen zijn de hersenen een belangrijk orgaan voor ons 
lichaam. Om hun werk te kunnen doen, worden de hersenen via het bloed voorzien van zuurstof en 
voedingsstoffen. Wanneer de bloedtoevoer van de hersenen sterk daalt, kan er beschadiging aan de 
hersenen ontstaan. Er zijn verschillende oorzaken voor een problemen met de bloedvoorziening van 
de hersenen. Zo heeft u misschien wel eens gehoord van een beroerte, CVA, bloeding, infarct en/of 
TIA. Deze termen betekenen niet allemaal hetzelfde.  
 
Een beroerte is een verzamelnaam voor verschillende problemen aan de bloedvaten in de hersenen. 
In de medische wereld wordt een beroerte ook wel een cerebrovasculair accident (CVA) genoemd 
(cerebro= hersenen, vasculair= bloedvaten, accident= ongeluk). Er zijn twee verschillende vormen 
beroertes: de hersenbloeding en het herseninfarct.  

 Bij een hersenbloeding is er een bloedvat in de hersenen geknapt. Hierbij komt bloed in de 
hersenen, waardoor de hersenen beschadigd raken. In ongeveer 20% van de beroertes gaat 
het om een hersenbloeding. 

 Een herseninfarct komt het meeste voor (80% van de beroertes). Een herseninfarct wordt 
veroorzaakt door een verstopt bloedvat in de hersenen. Hierdoor krijgen delen van de 
hersenen geen bloed met voedingsstoffen en zuurstof. Deze delen kunnen hierdoor afsterven. 

 Een TIA is een tijdelijke verstopping van een bloedvat. Een TIA lijkt daarom op een 
herseninfarct, maar gaat snel weer voorbij (binnen 24 uur). 

Een herseninfarct wordt meestal veroorzaakt door een slechte kwaliteit van de wand van 
bloedvaten. Dit kan komen door aderverkalking, roken, slechte voeding, suikerziekte en vaak een te 
hoge bloeddruk.  
 
Herkennen  
Hersenen sterven niet direct af na het verstoppen van een bloedvat. Het is daarom belangrijk om een 
hersenbloeding of een herseninfarct snel te kunnen herkennen. Hoe minder tijd er is verstreken sinds 
het bloedvat knapte of verstopt raakte, des te minder schade er is veroorzaakt. En des te meer kans 
er is op goed herstel. Snel een beroerte kunnen herkennen kan dus levensreddend zijn. 
 
Een manier om een herseninfarct te herkennen is de FAST- test. FAST is het Engelse woord voor 
‘snel’, en snelheid is het meest belangrijke bij een herseninfarct. De letters ‘FAST’ staan voor Face, 
Arm, Speech, Time (Dit betekent: Gezicht- Arm- Spraak- Tijd).  Aan de hand van een aantal vragen 
kun je zelf inschatten of iemand mogelijk een herseninfarct heeft.  

 Gezicht: Vraag de persoon te lachen of de tanden te laten zien. Staat de mond scheef of hangt 
één van de mondhoeken naar beneden? 

 Arm: Vraag de persoon om beide armen tegelijkertijd recht voor zich uit naar voren te 
strekken met de handpalmen naar boven. Zakt hierbij een arm weg of beweegt deze niet 
normaal? 

 Spraak: Vraag de persoon een zin uit te spreken (bijv. Ik heb een beroerte). Komt de persoon 
niet uit zijn woorden of spreekt hij onduidelijk? 

 Tijd: Vraag de persoon of omstanders hoe laat één of meerdere van de symptomen begonnen 
zijn. Dit is van belang voor de behandeling. 

Vertoont de persoon één of meerdere van deze symptomen? Bel dan direct 112.  
 
 

 



5. Een beroerte, en dan? 
 
Risicofactoren en preventie 
Een herseninfarct is eigenlijk geen probleem van de hersenen zelf, maar van de bloedvaten in de 
hersenen. De risicofactoren voor het verstopt raken van deze bloedvaten zijn daarom deels dezelfde 
als bij bijvoorbeeld een hartinfarct (hier raken bloedvaten die de hartspier van zuurstof voorzien, de 
kransslagaders, verstopt). Primaire preventie omhelst alle dingen die gedaan kunnen worden om de 
kans op het ontstaan van een herseninfarct te verklein. Daartoe wordt geprobeerd de risicofactoren 
te verminderen of positief te beïnvloeden. Dit zijn o.a. een te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, 
suikerziekte (diabetes mellitus), ernstig overgewicht (obesitas) en overmatig alcoholgebruik, recente 
pijn op de borst of een onregelmatige hartslag, roken, migraine met aura, drugsgebruik en gebruik 
van bepaalde hormonale medicatie. Secundaire preventie houdt in dat men probeert een tweede 
beroerte te voorkomen, of de gevolgen van een eerste beroerte te beperken. Hiervoor kijkt men 
opnieuw naar de Leefstijl aspecten die de risicofactoren beïnvloeden, zoals roken, lichamelijke 
(in)activiteit, overgewicht en overmatige alcoholconsumptie. Ook kan er medicatie voorgeschreven 
worden. Het type medicatie hangt af van het soort beroerte. Na een herseninfarct wordt 
bijvoorbeeld antistollingsmedicatie (bloedverdunners) voorgeschreven zodat minder snel 
bloedpropjes vormen die een bloedvat af kunnen sluiten. Bloedverdunners worden niet 
voorgeschreven na een hersenbloeding; bloedvaatjes in de hersenen moeten in dat geval zeker niet 
nog makkelijker gaan bloeden. Ook cholesterol-verlagers (statines) kunnen helpen 
slagaderverkalking tegen te gaan, wat de kans vermindert op bloedpropjes vorming. Verder wordt 
ook medicatie voorgeschreven die helpt een te hoge bloeddruk naar normaalwaarden te laten dalen. 
 
Wat gebeurt er bij verdenking op een CVA met u? 
Als men bij u aan een infarct of bloeding denkt, wordt u met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat 
is heel belangrijk, want hoe sneller de behandeling kan worden gestart, des te minder blijvende 
hersenschade er zal zijn. En dus des te groter de kans dat u overleeft of dat u op lange termijn geen 
of minder klachten overhoudt. Daarom is het allerbelangrijkste dat als u bij u, of iemand anders, 
symptomen opmerkt, meteen 112 belt. TIJD IS BREIN!  
In het ziekenhuis wordt dan een scan (CT of MRI) gemaakt van uw brein om te kijken of de oorzaak 
een bloeding of een stolsel is dat een bloedvat afsluit in de hersenen. Het is belangrijk dit verschil te 
ontdekken, want een bloeding en een stolsel hebben een totaal verschillende behandeling. U kunt 
zich voorstellen dat bij een stolsel geprobeerd wordt om deze op te lossen zodat het bloed weer naar 
alle gedeeltes van het brein kan (trombolyse). Daarvoor wordt meestal een middel toegediend wat 
alle stolsels in het bloed oplost, en het bloed als het ware ‘verdunt’. Dit werkt het beste als het 
binnen 4,5 uur na de eerste symptomen wordt gedaan. Dit is echter juist heel gevaarlijk bij een 
bloeding, want zonder de mogelijkheid van het bloed om te stollen, kan het lichaam de bloeding niet 
meer stoppen. Als men denkt dat het om een bloeding gaat, wordt soms een ruggenprik gedaan 
en/of een zo genoemde angiografie; het beoordelen van de bloedvaten van de hersenen. Hierbij kan 
vaak meteen het gebarsten bloedvat worden gerepareerd. Soms wordt er ook voor een operatie 
gekozen om de druk van de bloeding op de hersenen te verminderen. De meeste ziekenhuizen 
hebben voor de opvang van deze aandoeningen een speciale afdeling, de stroke unit. Deze afdeling is 
gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten die een beroerte hebben gehad. Na 
de acute behandeling wordt op deze afdeling in kaart gebracht welke klachten de patiënt heeft over 
gehouden. Hierbij komen fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten meekijken die allemaal 
helpen het lichaam weer op gang te brengen. Als het weer veilig wordt geacht om de patiënt buiten 
het ziekenhuis te laten verblijven, mag hij óf naar huis om te revalideren (weer leren om zelfstandig 
te functioneren) óf hij wordt opgenomen in een revalidatiekliniek. Men hoopt dat door oefeningen 
de oude lichaamsfuncties aan de aangedane kant weer terugkomen. Helaas blijven veel patiënten 
restverschijnselen houden. Daarom is leren omgaan met deze beperkingen ook onderdeel van de 
revalidatie voor de patiënten en hun naasten. 



6. De ziekte van Parkinson 

Wat is het? 
De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen waardoor verschillende stoornissen in 
het lichaam ontstaan. Door een nog onbekende oorzaak ontstaat afsterving van bepaalde 
zenuwcellen (de substantia nigra) in de hersenen. Hierdoor wordt er minder van de signaalstof 
(neurotransmitter) dopamine afgegeven. Dopamine activeert normaal gebieden in de hersenen (de 
basale kernen) die betrokken zijn bij de controle van bewegingen.  
 
Wat zijn de symptomen? 
De ziekte wordt gekenmerkt door vier hoofdsymptomen: 

1. Rusttremor: Dit is een ongewilde ritmische samentrekking van elkaar tegenwerkende spieren  
die optreedt in rust, meestal in de armen of benen. Hierdoor ontstaat een ritmische beweging in het 
betreffende lichaamsdeel, alsof je beeft. De kenmerkende beweging bij Parkinson wordt ook wel 
vergeleken met ‘pillen draaien’ of ‘centen tellen’. Ook bij jezelf kun je wel eens een tremor 
bemerken, vooral als je gespannen, vermoeid of emotioneel bent. De grote van de trilbeweging in 
het lichaam neemt dan namelijk toe en wordt zichtbaar.  

2. Rigiditeit:  Dit is een ander woord voor stijfheid en ontstaat door een verhoogde spanning in  
de spieren.  Dit kan gepaard gaan met spierpijn en moeheid. Een Parkinsonpatiënt kan dit zelf 
waarnemen en een arts zal dit merken aan een continu verhoogde weerstand bij het bewegen van 
een arm of been van de patiënt.  

3. Hypokinesie/bradykinesie: Dit is een verminderd voorkomen van of abnormale traagheid in  
bewegingen. Het is te merken aan een vermindering van de spontane gezichtsuitdrukkingen 
(maskergelaat), het zachter worden van de spraak, het minder duidelijk spreken en het minder 
knipperen met de ogen. Naast het verminderen van deze automatische bewegingen lukt het ook niet 
meer verschillende bewegingen tegelijkertijd uit te voeren. Dit is 
bijvoorbeeld zichtbaar doordat bij het lopen de armbewegingen ontbreken 
en het starten van een beweging vertraagd is (startprobleem). Ook de 
vaardigheden worden minder waardoor het niet meer lukt om kleine 
knoopjes dicht te maken of mes en vork te hanteren. Schrijven gaat 
moeilijker en het handschrift wordt kleiner (micrografie). 

4. Gestoorde houding: De houding van een Parkinsonpatiënt zal  
geleidelijk veranderen. Een typische Parkinsonpatiënt gaat gebogen lopen 
met kleine schuifelende pasjes. Bij verandering van de houding, zoals 
opstaan en draaien, verliest de patiënt snel zijn balans. Dit leidt tot 
valpartijen en omdat snelle beschermende correcties (reflexen) ontbreken, 
zoals het uitsteken van de armen, kan een patiënt zich snel verwonden. 
Naast deze typische kenmerken kunnen er ook psychische stoornissen 
ontstaan zoals dementie en stemmingsstoornissen waarbij de patiënt 
initiatiefloos en emotioneel vlak wordt. Ook slaapstoornissen, obstipatie en 
verlies van geur kunnen optreden. 
 
Hoe wordt de diagnose gesteld? 
Er zijn geen testen die de diagnose Parkinson bevestigen. De diagnose wordt over het algemeen 
gesteld door de neuroloog aan de hand van de klachten en symptomen van de patiënt. 
 
Hoe kun je het behandelen? 
Er zijn geen middelen om de ziekte te genezen, de symptomen zullen langzaam toenemen. Wel 
kunnen door medicijnen de symptomen verminderen. De meeste middelen werken door het 
dopaminetekort aan te vullen. Daarnaast kan fysiotherapie, ergotherapie en logopedie plaatsvinden. 
In uitzonderlijke gevallen kan een hersenoperatie plaatsvinden waarbij elektroden in de hersenen 
worden geplaatst die bepaalde gebieden stimuleren (deep brain stimulation). 
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7. Alzheimer & Vasculaire Dementie: Hoe deze vormen te herkennen en te onderscheiden? 
Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes of hersenbeschadigingen die ervoor 
zorgen dat de denkfuncties achteruitgaan, het gedrag verandert en iemand steeds afhankelijker 
wordt van de omgeving.  

Dementie wordt veroorzaakt door het verlies van zenuwcellen (neuronen) in de hersenen. Deze 
cellen zijn belangrijk voor denkfuncties zoals het geheugen, de taal of de concentratie. Wanneer de 
cellen afsterven dan kunnen de hersenen niet meer goed functioneren en ontstaan er stoornissen in 
het denken. Er zijn verschillende vormen van dementie. 

Ziekte van Alzheimer 
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie (70%) die vaak voorkomt na 
het 65e levensjaar (leeftijd = bepalende factor). De precieze oorzaak bij de ziekte van Alzheimer is 
vooralsnog onbekend; wel weten we dat zich eitwitophopingen (bèta-amyloid en tau ophopingen) 
vormen in de hersenen, waardoor de hersencellen van binnenuit kapot worden gemaakt en in aantal 
afnemen en de signaalverwerking in deze hersencellen wordt geblokkeerd/afneemt. Dit proces 
begint vaak in het gebied dat belangrijk is voor het geheugen (de hippocampus) en breidt zich daarna 
uit over de rest van het brein. Dit is de reden dat de eerste symptomen bij de ziekte van Alzheimer 
vaak geheugenproblemen zijn (vooral problemen met het opnemen en vasthouden van nieuwe 
informatie, het anterograde geheugen); Daardoor weten patiënten vaak nog gebeurtenissen en 
kennis uit het verleden, maar niets meer van recente gebeurtenissen. Symptomen die volgen, zijn 
vaak problemen met het spreken, het handelen, het overzicht en de herkenning. 
Wanneer de ziekte zich op jongere leeftijd openbaart, komt het regelmatig voor dat niet de 
geheugenklachten, maar de andere klachten op de voorgrond staan. Bij deze manifestatie kan men 
denken aan een mogelijk oorzakelijke genetische component. De ziekte van Alzheimer is niet te 
genezen, maar men kan wel de symptomen bestrijden met behulp van medicatie. 

Vasculaire dementie 
Vasculaire dementie ontstaat als gevolg van een stoornis in de bloedvoorziening van de hersenen 
(meestal bij patiënten bekend met hart- en vaatproblematiek). Door een verstopping in de hersenen, 
ook wel een embolie genoemd, krijgen de dieper liggende delen van de hersenen geen vers bloed (en 
dus geen zuurstof) toegevoerd waardoor ze beschadigd raken en/of afsterven. De belangrijkste 
oorzaken van vasculaire dementie zijn een beroerte (hersenbloeding, herseninfarct), aderverkalking 
(atherosclerose) en hoge bloeddruk. Vasculaire dementie presenteert zich vaak plotseling, waarbij de 
symptomen en de ernst afhankelijk zijn van de plaats van de beschadiging; enkele beginnende 
symptomen zijn spierzwakte in de armen, spraakproblemen en duizeligheid (echter ook 
geheugenverlies). Het verloop van de ziekte is vaak grillig/stapsgewijs, waarbij de behandeling berust 
op het voorkomen van achteruitgang van de ziekte, door de risicofactoren zoals een hoge bloeddruk 
te behandelen. Van de naar schatting 200.000 dementerenden in Nederland lijdt circa 16% aan 
vasculaire dementie. In 80% van deze gevallen is er sprake van een herseninfarct. 
 
Risicofactoren voor het ontwikkelen van dementie 

- Leeftijd (de kans op het krijgen van dementie verdubbelt iedere 5 jaar, op 60-69 jarige 
leeftijd is de kans 1-2% en op 90 jarige leeftijd 30-40%); 
- Geslacht (vrouwen halen over het algemeen een hogere leeftijd  grotere kans op de  
Ziekte van Alzheimer; 
- Positieve familieanamnese 

o Dit betekent dat een vader, moeder, broer of zus, voor het 65e jaar de diagnose dementie 
heeft gekregen. 

- Hoofdtrauma 
- Individuele kwetsbaarheid 

o Hoge bloeddruk, aderverkalking (atherosclerose) en diabetes type 2; 
o Hartritmestoornissen, stollingsfactoren in het bloed, een gestoorde cholesterolhuishouding; 
o Weinig bewegen, roken, obesitas, depressie, (laag opleidingsniveau), Down-syndroom 



8. Hoofdpijn: kopzorgen 
Hoofdpijn is een zeer veel voorkomende klacht. Eén op de drie mensen heeft ooit in zijn leven wel 

een heftige hoofdpijn gehad. Daarnaast klaagt iedereen zo nu en dan wel eens over hoofdpijn, die 

ineens komt en die vaak ook weer gaat.  

Er zijn veel verschillende oorzaken die hoofdpijn kunnen geven en hoofdpijn kan ook een symptoom 

zijn van een legio aan aandoeningen, zoals migraine en clusterhoofdpijn, maar ook van een 

hersenbloeding. In de volgende alinea’s zullen enkele veelvoorkomende typen hoofdpijn iets verder 

worden toegelicht. 

Spanningshoofdpijn – Dit type hoofdpijn komt vaak aan beide kanten van het hoofd voor en voelt 

erg drukkend. Het wordt vaak ervaren alsof er een (te strakke) band om het hoofd van de persoon 

zit. Soms wordt de hoofdpijn beschreven als spanning die uit de nek naar het voorhoofd trekt. De 

oorzaak van spanningshoofdpijn is onbekend. Toch zou bepaalde gespannenheid (stress) kunnen 

leiden tot overmatig aanspannen van de nekspieren, wat tot hoofdpijn kan leiden.  

Migraine – Migraine is een veel voorkomende oorzaak van hoofdpijn; ongeveer 25% van de vrouwen 

en 8% van de mannen krijgt tijdens het leven één of meer aanvallen van migraine. Een volledige 

aanval kan enkele uren tot dagen duren. Het start vaak met vage klachten als pijn in de nek, 

stemmingsveranderingen of extra gevoeligheid voor licht of geluid. Bij een deel van de mensen 

treedt er een zogenaamde aura op.  Veelvoorkomende aura’s zijn bijvoorbeeld de vlekken, 

vierkantjes of driehoekjes die mensen met migraine vaak voor een aanval zien. Een aura ontstaat 

binnen 5-20 minuten, maar duurt nooit langer dan een uur en gaat vaak vooraf aan de hoofdpijn. De 

hoofdpijn is vaak aan één zijde van het hoofd aanwezig en is kloppend. De hoofdpijn bij een migraine 

aanval zorgt er vaak voor dat de dagelijkse activiteiten moeten worden gestopt; veel mensen gaan op 

bed liggen en kunnen licht en/of geluid gevoelig zijn. Ook misselijkheid komt veel voor bij mensen 

met migraine maar ook braken kan opluchtend werken. 

Clusterhoofdpijn – Dit is een relatief zeldzame vorm van hoofdpijn en komt vaker voor bij mannen 

als bij vrouwen. Deze hoofdpijn komt vaak in aanvallen van 1-8 per dag, duren vaak tussen de 15 en 

180 minuten en kunnen voorkomen gedurende een periode van enkele dagen tot maanden. De 

klachten zijn enorm heftige, borende pijn rondom of achter het oog, aan één zijde van het hoofd. 

Mensen die een aanval van clusterhoofdpijn hebben, weten zich door de pijn geen houding te geven; 

ze worden ‘gek’ van de pijn.  

Plotseling ontstane zeer hevige hoofdpijn – Dit kán een symptoom zijn van een plotseling ontstane 

aandoening, zoals een hersenbloeding. Deze hoofdpijn ontstaat van het ene op het andere moment 

en is vaak over het heel het hoofd verspreid, maar kan zich ook beperken tot maar één helft. In het 

geval van een hersenbloeding zal de helft van de mensen naar verloop van tijd het bewustzijn 

verliezen.  

Hoofdpijn komt in de meeste gevallen niet uit het hoofd, aangezien de hersenen zelf niet gevoelig 

zijn voor pijn. Ook de schedel is niet gevoelig voor pijn. De bloedvaten en zenuwen die door de 

hersenen lopen en bepaalde delen van de hersenvliezen zijn echter wel pijn gevoelig en zijn 

hoogstwaarschijnlijk dan ook verantwoordelijk voor het ervaren van de hoofdpijn. Toch is het nog erg 

onduidelijk wat nu de verschillende typen hoofdpijn veroorzaakt. Zowel voor spanningshoofdpijn en 

migraine als voor clusterhoofdpijn zijn er op dit moment nog enkel theoretische modellen.  

  



9. Epilepsie 

Hoe ontstaat epilepsie? 

De hersenen zijn het grote regelorgaan van ons lichaam. De hersenen bestaan uit een enorme 
hoeveelheid verbindingen (zenuwbanen). Deze verbindingen wisselen informatie met elkaar en met 
de rest van het lichaam uit door middel van elektrische signalen. Bij iedere mens is er dus elektrische 
activiteit in de hersenen. Bij mensen met epilepsie is deze activiteit echter vele malen hoger, zelfs zó 
hoog dat je hersenen het niet meer aan kunnen: er ontstaat ‘kortsluiting’. Doordat de hersenen zo 
van slag zijn, kunnen mensen met een epileptische aanval ineens in elkaar zakken en flauw vallen, al 
dan niet gepaard met andere verschijnselen zoals onwillekeurige spierbewegingen. Vaak varieert een 
epileptische aanval van enkele seconden tot enkele minuten.  
Bij epilepsie is er dus een te hoge elektrische activiteit in je hersenen, waardoor deze vaak tijdelijk 
niet goed functioneren. Er kunnen verschillende oorzaken zijn die deze hoge elektrische activiteit van 
de hersenen veroorzaken. Het kan bijvoorbeeld erfelijk zijn en dus in de familie zitten, maar ook 
hoofdtrauma’s, hersenbloedingen en infecties kunnen een oorzaak zijn. 

 

Verschillende vormen van epilepsie 

 

 
Epilepsie kent verschillende vormen. Er zijn drie hoofdvormen: grand mal epilepsie, petit mal 
epilepsie en focale epilepsie. 
De grand mal epilepsie wordt gekenmerkt door extreme elektrische ontladingen in alle gebieden van 
de hersenen. Dit kan leiden tot een epileptische aanval waarbij grote spiergroepen onwillekeurige 
bewegingen gaan vertonen (dit heet een tonisch-clonische aanval). Je ziet dit vooral aan de armen en 
benen, die van of naar het lichaam getrokken worden en hevig kunnen gaan schudden (twitchen). 
Vaak duurt de grand mal aanval een paar seconden tot 3 à 4 minuten. Achteraf zijn de hersenen vaak 
zo vermoeid dat een persoon een tijdje nog heel versuft kan zijn (postseizure depressie).  
De petit mal epilepsie zit in een meer centraal gedeelte van je hersenen. Het is vaak een korte 
aanval; zo’n 3 tot 30 seconden van bewustzijnsverlies of van verminderd bewustzijn, waarin de 
persoon snelle hevige schudbewegingen (twitches) kan maken van spieren rond het hoofd. Met 
name treedt oogknipperen vaak op. Na de aanval zijn de hersenen in staat weer normaal te 
functioneren, er treedt dus geen moeheid op. De petit mal aanval wordt ook wel een ‘absence’ 
genoemd (de persoon is even ‘afwezig’). Deze epilepsievorm komt vaak voor op jonge leeftijd, maar 
kan rond het 30ste levensjaar verdwijnen. 
De focale epilepsie kan in elk gebied van de hersenen optreden. Vaak is de oorzaak van focale 
epilepsie schade aan een gebiedje van de hersenen door een tumor of een litteken (na bijvoorbeeld 
een beroerte), of is een gebied door een aangeboren afwijking niet helemaal goed ontwikkeld. Een 
aanval uit zich door zeer snelle ontladingen in het aangedane hersengebiedje, welke zich kunnen 
verspreiden naar een bepaalde kant van de hersenen. Hierdoor zie je vaak dat slechts de spieren aan 

               

1. Grand mal aanval (tonisch-clonisch)         2. Petit mal aanval (absence)             3. Focale aanval 



één zijde van het lichaam aangedaan zijn. Het begint vaak met onwillekeurige bewegingen bij de 
spieren van de mondregio, en gaat verder naar beneden (richting de benen). Soms kunnen de 
ontladingen zo sterk doorslaan naar andere hersengebieden dat een grand mal aanval kan ontstaan. 
Een speciale vorm van focale epilepsie is de psychomotore aanval, welke naast problemen met de 
spieren ook psychische problemen kan geven, zoals kort geheugenverlies, angst en 
spraakproblemen.  
 

Hoe herken je het? 

Afhankelijk van de vorm kan het lastig zijn om een epileptische aanval te herkennen, bijvoorbeeld bij 
absences. De spiertrekkingen die optreden bij de grotere vormen, vallen vaak wel weer duidelijk op. 
Als de epileptische aanval vanuit een klein lokaal gebied in de hersenen ontstaat, kan het zo zijn dat 
de persoon in kwestie de tijd heeft om de aanval aan te voelen komen. Men ervaart dan een 'aura', 
deze kan voor iedere patiënt anders zijn afhankelijk van de locatie waar de aanval begint. Tijdens een 
aura neemt men dingen waar (die er niet zijn), zoals lichtflitsen, bepaalde geluiden of geuren. 
Wanneer iemand verdacht wordt van epilepsie begint de arts eerst met het stellen van vragen aan de 
patiënt aan iemand die de aanval heeft gezien. Verder kan er een 'hersenfilmpje' (EEG) worden 
gemaakt. Het kan soms lastig zijn om de diagnose van epilepsie rond te krijgen, terwijl een 
(verdenking) op epileptische aanvallen een grote impact hebben op iemands leven. Ten slotte kan er 
nog een MRI-scan worden gemaakt om een eventuele onderliggende oorzaak op te sporen.  

 

Wat kun je eraan doen? 

Allereerst kan tijdens een grand mal aanval de omgeving ervoor zorgen dat het slachtoffer zich niet 
verwond aan de omgeving. Daarnaast kan men beter niet proberen om een tong- of wangbeet te 
voorkomen omdat de kans groot is dat men gebeten wordt. Eventueel peesletsel aan de hand 
geneest slechter dan tongletsel. Indien de fase van spiertrekkingen voorbij is en de patiënt nog 
bewusteloos is moet de patiënt in de stabiele zijligging worden gelegd. Verder is het van belang dat 
de patiënt nooit alleen gelaten wordt en dient er medische hulp te worden ingeschakeld wanneer de 
aanval langer dan een paar minuten duurt. Een arts kan dan proberen om een aanval te stoppen met 
behulp van medicatie.  
Indien een patiënt is gediagnosticeerd met epilepsie kan er, afhankelijk hoe vaak de aanvallen 
optreden, met medicatie worden geprobeerd aanvallen te voorkomen. De juiste dosering verschilt 
echter per persoon en dient door de arts en patiënt samen te ontdekt te worden. Dit komt er in de 
praktijk op neer dat de dosis verhoogd wordt tot er geen aanvallen meer optreden (of men probeert 
een ander medicijn). De dosering en inname van deze medicijnen zijn zeer strikt om het medicijn te 
laten werken. De diagnose epilepsie heeft een grote impact op iemands leven. Zo dient iemand één 
jaar lang aanvalsvrij en speciaal gekeurd te worden alvorens men weer mag autorijden. 
Werkzaamheden met andere voertuigen en machines zijn ook verboden, waardoor een diagnose 
epilepsie in veel beroepen kan leiden tot arbeidsongeschiktheid.  
  



10. Het brein in beeld! 
 
Neuroimaging, ook wel het in beeld brengen van de 
structuur van de hersenen, en ook de functie van de 
hersenen, is belangrijk om kennis te hebben over het 
zenuwstelsel. Het lijkt logisch, om iets te begrijpen moet 
je het kunnen visualiseren: deze visualisatie is voor de 
mens van belang omdat het een van de belangrijkste 
analytische zintuigen is die we hebben. Het kunnen zien 
van de hersenen (in beeld brengen), is daarom een 
belangrijk onderdeel van het begrijpen en kennis te 
vergaren over de hersenen. Neuroimaging wordt 
voornamelijk gebruikt bij het diagnosticeren, omdat het 
vaak 'verborgen' informatie boven de tafel brengt, door 
letterlijk in iemands hoofd te kijken! 
 
Het in beeld brengen van de hersenen kan worden onderverdeeld worden in twee verschillende 
categorieën. Allereerst kunnen we kijken naar de structuur; zo kan er worden vastgesteld of er 
beschadiging is in de omliggende structuren zoals de schedel, of letsel in de hersenen of de 
bloedvaten van de hersenen. Er kan ook gekeken worden of er iets mis is met de holtes in het brein, 
en de vloeistof die zich daarin bevind (cerebrospinaalvocht). 
Ten tweede, kunnen we kijken naar de functioneren van de hersenen. Dit wordt gedaan als er 
gezocht word naar minder zichtbare beschadigingen, onder andere in de ziekte van Alzheimer en 
problemen in cognitieve psychologie. 
 
Het brein is natuurlijk een 3D structuur, dus het kan van verschillende manieren benaderd worden. 
Dit is belangrijk, omdat je in ieder vlak, afhankelijk van hoe het benaderd wordt, je andere structuren 
kunt zien. De drie meest belangrijke vlakken kun je zien in het plaatje hierboven; 
-het saggitale vlak (deelt het lichaam in twee helften, links en rechts) 
-het coronale vlak ( deelt het lichaam van zijkant naar zijkant) 
-het horizontale, of axiale vlak (horizontaal) 
 
Er zijn verschillen de technieken om het brein in beeld te brengen. MRI 
en CT zijn de meest conventionele methoden. Hierbij is MRI iets 
specifieker, CT daarentegen is sneller. 
MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging, waarbij een plak van het 
lichaam in beeld wordt gebracht door het gebruik van een sterke 
magneet en radiogolven. Rechts zie je MRI-afbeeldingen van de 
hersenen.  

 
CT staat voor computed tomography en de beeldvorming maakt gebruik 
van straling. In de scanner zit aan de ene kant een röntgenstralen 
uitzender, en recht er tegenover een  röntgenstralen ontvanger. De 
röntgenstralen van iedere hoek uitgezonden (in een rondje van 360 
graden) zo krijg je dus ook een 'plak' als plaatje. 
 


