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Inleiding 

Patiënten met acuut ernstig hersenletsel, zoals een grote hersenbloeding, traumatisch hersenletsel, 

hypoxisch hersenletsel of een meningo-encefalitis, worden in coma of met een evident gedaald 

bewustzijn opgenomen op de Intensive Care (IC). Een deel van deze patiënten overlijdt in de acute 

fase aan het hersenletsel zelf of door bijkomende complicaties. Het bewustzijn van het overgrote deel 

van de overige patiënten herstelt na verloop van tijd. Slechts een kleine groep patiënten blijft langdurig 

in coma. De uiteindelijke functionele uitkomst van deze laatste groep is onzeker en dat leidt tot twijfels 

over het wel of niet voortzetten van de behandeling. Toch moeten in de acute fase (tijdens de IC 

opname) regelmatig keuzes worden gemaakt tussen een expectatief beleid in de hoop dat er herstel 

optreedt of staken van een behandeling. Beide scenario’s hebben risico’s. Doorbehandelen kan leiden 

tot een leven met een niveau van functioneren dat (door de patiënt en/of naasten) niet wenselijk wordt 

geacht. Daarnaast kan in de vroege fase staken van een behandeling patiënten onterecht de kans op 

herstel ontnemen.  

Er is geen Nederlandse richtlijn beschikbaar voor de diagnostiek die toegepast kan worden voor het 

bepalen van de prognose van patiënten met een langdurig coma. Dit leidt tot variabiliteit in de 

besluitvorming tussen behandelaren en ziekenhuizen.1,2 Gezien de prognostische onzekerheid is 

uniformering in de verrichte diagnostiek gewenst. Hiermee worden factoren die het bewustzijn 

beïnvloeden en die mogelijk behandeld kunnen worden systematisch opgespoord. Daarnaast wordt 

zo objectief mogelijk het bewustzijnsniveau vastgesteld. Dit is van belang omdat een hoger niveau van 

bewustzijn gepaard gaat met een betere prognose. 

Bij dit alles is het vooral van belang om de patiënt met een reële kans op acceptabel herstel te 

identificeren. Bij de besluitvorming spelen, naast medische factoren zoals het onderliggende 

ziektebeeld, co-morbiditeit, uitgangsconditie, vitaliteit en leeftijd, ook de visie van de patiënt en 

naasten op kwaliteit van leven en toekomstperspectief een belangrijke rol.  

In dit advies beschrijven we de te verrichten diagnostische testen bij IC patiënten met een 

persisterend coma ontstaan na acuut ernstig hersenletsel.  

 

Welke patiënt? 

Deze adviezen gelden voor patiënten die uit de acute fase zijn en geen herstel van bewustzijn laten 

zien. Er is sprake van een persisterend coma waarbij dit na verloop van tijd over kan gaan in een 

minimaal bewustzijn. Meestal breekt deze fase 1-2 weken na het initiële letsel aan, maar soms duurt 
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dit langer als voor andere letsels langdurige sedatie nodig is. Dit is dus vaak op de IC, maar kan ook 

op de verpleegafdeling van de neurochirurgie of de neurologie nog spelen. 

Deze adviezen gelden niet voor 

1) patiënten met acuut ernstig hersenletsel waarbij bij opname reeds duidelijk is dat er geen kans is op 

overleven.  

2) patiënten met acuut ernstig hersenletsel die na de behandeling in de acute fase evident herstel van 

bewustzijn laten zien.  

 

Voor dit advies is gebruik gemaakt van de in 2020 gepubliceerde richtlijn over diagnostische 

methoden voor het vaststellen van het niveau van bewustzijn bij coma of langdurige 

bewustzijnsstoornissen vanuit de European Academy of Neurology (EAN) en, waar beschikbaar, meer 

recent gepubliceerde stukken.3 Een officiële systematische review voor dit advies is niet verricht.  

 

Definities / terminologie 

• Coma is (volgens de Nederlandse leerboeken neurologie) een beeld waarbij de patiënt op 

aanspreken, flink schudden of pijnprikkels geen opdrachten uitvoert en geen woorden uit.4 

• Niet-responsief waaksyndroom (NWS) (engels: Vegetative state (VS)/unresponsive 

wakefulness syndrome (UWS)): patiënten die vanuit coma spontaan de ogen openen, de 

vitale functies zelfstandig handhaven, maar geen tekenen van bewustzijn laten zien.3 

Voorheen werd dit een (persisterende) vegetatieve status genoemd. 

• Minimaal bewuste toestand (engels: Minimally conscious state (MCS): patiënten die spontaan 

de ogen openen en minstens één teken van zelf- of omgevingsbewustzijn laten zien, maar 

niet in staat zijn tot functionele communicatie of functioneel gebruik van objecten. Van 

continue MCS is officieel pas sprake meer dan 28 dagen na het primaire letsel, maar het 

beeld kan zich eerder ontwikkelen. 

• MCS-plus: in staat tot het uitvoeren van eenvoudige opdrachten, spreken van woorden of 

onderhouden van enige vorm van communicatie 

•  MCS-min: wel tekenen van interactie met omgeving, echter zonder tekenen van taalbegrip. 

• Verborgen bewustzijn / non-behavioral MCS: vorm van cognitieve motorische dissociatie 

waarbij er geen klinische tekenen van bewustzijn kunnen worden geobserveerd, maar wel 

verandering van hersenactiviteit tijdens EEG of fMRI worden gezien bij het “uitvoeren” van 

een opdracht.   

 

Diagnostische stappen 
1) Is de patiënt in coma? Of is er sprake van een NWS of MCS? 

2) Zijn er behandelbare factoren? 

3) Hoe uitgebreid is de schade? 

4) Is er verborgen bewustzijn / cognitieve motor dissociatie? 

 

Prognostische stappen 
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5) wat zou een voor de patiënt acceptabele uitkomst zijn? 

6) wat is op basis van de beschikbare resultaten van diagnostiek de inschatting over de uitkomst? 

 

Ad 1. Niveau van bewustzijn 

* stel bewustzijn vast door middel van de Glasgow Coma schaal. Doe dit op gestandaardiseerde wijze 

meerdere keren op verschillende momenten van de dag.  

* is er uitval van hersenstamreflexen? 

* sluit een locked-in syndroom uit 

* Bij patiënten die spontaan de ogen open hebben (zonder duidelijk contact) of spontane motoriek 

laten zien: neem de Simplified Evaluation of CONsciousness Disorders (SECONDs) af (zie bijlage 1 

en video op www.jove.com/t/61968/seconds-administration-guidelines-fast-tool-to-assess-

consciousness).5,6 Doe dit ook op gestandaardiseerde wijze meerdere keren op verschillende 

momenten van de dag. Herhaal tijdens de opname iedere week om veranderingen vast te leggen. 

* zoek bij het lichamelijk onderzoek naar subtiele aanwijzingen voor epilepsie (trekkingen gelaat / 

nystagmus / downward gaze / hippus pupillae) 

 

Ad 2. Behandelbare factoren 

* check medicatie en stop alles met een mogelijk effect op alertheid en bewustzijn. Raadpleeg zo 

nodig de apotheker. 

* check of er metabole afwijkingen zijn die kunnen leiden tot een gedaald bewustzijn en corrigeer 

deze, waar mogelijk.  

* is er sprake van epilepsie of een status epilepticus op het EEG? Zo ja, start behandeling of breidt 

behandeling uit. 

* is er sprake van een hydrocefalus (op CT scan)? Zo ja, overweeg drainage. 

* Herhaal na behandeling van bovenstaande factoren het neurologisch onderzoek zoals beschreven 

bij stap 1 

 

Ad 3. Hoe uitgebreid is de schade? 

* MRI scan: is er sprake van bilateraal hersenstamletsel? 

* MRI scan inclusief T1, T2, FLAIR, DWI / SWI-opnames voor beoordelen gebieden van ischemie. 

DWI-opnames kunnen gebieden met ischemie tot 10-14 dagen na het ontstaan van de ischemie laten 

zien. Met behulp van T1- en SWI-opnames kunnen gebieden met (micro)bloedingen in kaart worden 

gebracht.  

* indien mogelijk: DTI opnames en resting state functionele MRI voor het beoordelen van integriteit 

van de cerebrale netwerken. De daadwerkelijke toegevoegde waarde van deze MRI sequenties voor 

het bepalen van de prognose is nog niet vastgesteld. 

 

Ad 4. Verborgen bewustzijn / cognitieve motorische dissociatie 

Reactiviteit op het EEG kan wijzen op verborgen bewustzijn. Voor het testen van reactiviteit op het 

EEG is het van belang dat een gestandaardiseerde methode van toedienen van stimuli wordt gebuikt 

http://www.jove.com/t/61968/seconds-administration-guidelines-fast-tool-to-assess-consciousness
http://www.jove.com/t/61968/seconds-administration-guidelines-fast-tool-to-assess-consciousness
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en dat er duidelijke definities voor reactiviteit.7 Dit kan lokaal in een protocol vastgelegd worden. 

Cognitieve motor dissociatie kan ook op het EEG gevonden worden. Dit vraagt meer ingewikkelde 

EEG technieken, die niet in alle ziekenhuizen beschikbaar zijn. Er zijn sterke aanwijzingen dat 

patiënten bij wie cognitieve motorische dissociatie gevonden een betere kans op herstel van 

bewustzijn te hebben.8-10  

 

Ad 5 Wensen van de patiënt 

Door gesprekken te voeren met de naasten van de patiënt en andere behandelaren die de patiënt 

goed kennen, moet een beeld worden gevormd van de kwaliteit van leven voorafgaand aan het 

ontstaan van het hersenletsel. Daarbij worden ook de wensen van de patiënt ten aanzien van een 

acceptabele kwaliteit van leven in de toekomst uitgevraagd. Informeer naar een eventuele 

wilsverklaring / pre-morbide vastgelegde wens van patiënt. Omdat herstel van ernstig hersenletsel 

langzaam verloopt en het dus veel tijd zal vragen voordat de eindsituatie bereikt wordt, is het van 

belang om te vragen of een langdurig (en belastend) hersteltraject wenselijk is. Informeer de naasten 

over de mogelijkheid van vroege intensieve neurorevalidatie en vraag zo nodig vertegenwoordigers 

van deze behandeling in consult, zie de website van Libra revalidatie in Tilburg (Libra Revalidatie: VIN 

behandelprogramma (libranet.nl).) 

 

Ad 6 Prognose op basis van beschikbare gegevens 

Voor het inschatten van de uitkomst wordt de informatie van het moment van opname, het beloop 

gedurende de opname en de huidige late fase samengenomen. 

Afhankelijk van het primaire ziektebeeld zijn diverse prognostische modellen beschikbaar waarin 

opname informatie meegewogen wordt.11 Opgemerkt dient te worden dat de nauwkeurigheid van deze 

modellen niet perfect is. Over het algemeen is de voorspelling pessimistischer dan de werkelijke 

uitkomst.12 

Herhaald neurologisch onderzoek tijdens de opname kan laten zien of er herstel van bewustzijnis. De 

motorische reactie van de GCS is daarbij een belangrijke parameter, maar het openen van de ogen 

(op prikkels) is vaak een eerste teken van herstel van bewustzijn.  

De SECONDs schaal is beter in het detecteren van laag bewustzijn dan de GCS en dus mogelijk een 

betere schaal in de latere fase.6 Met behulp van de SECONDs kan de toestand van de patiënt 

geclassificeerd worden als NWS of MCS. Patiënten met een MCS hebben een betere prognose dan 

patiënten met een NWS. Herhaalde systematische observaties kunnen veranderingen in het 

functioneren van de patiënt laten zien. Indien er verbetering in het bewustzijn optreedt, kan worden 

overwogen om de observatieperiode uit te breiden.  

Aanwijzingen voor verborgen bewustzijn (op het EEG) zijn geassocieerd met herstel van bewustzijn 

en een betere uitkomst.8-10 

Hoewel de ernst van de structurele schade zoals gezien op de MRI scan niet direct te vertalen is naar 

een klinisch neurologisch beeld en dus ook niet naar een lange termijn prognose kan de mate en 

vooral ook de locatie van de schade wel behulpzaam zijn.3,13 Zo zijn bilaterale hersenstamlaesies 

sterk geassocieerd met een slechte uitkomst, waarbij dit in een studie van Hilario et al zelfs gepaard 

https://www.libranet.nl/vin-behandelprogramma/
https://www.libranet.nl/vin-behandelprogramma/
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ging met een positief voorspellende waarde van 100%.14 Posterieure hersenstamlaesies hebben een 

slechtere prognose dan anterieure hersenstamlaesies. 

Naast de conventionele MRI-opnames kunnen ook DTI-opnames gemaakt worden, die op een 

kwantitatieve wijze inzicht geven in de ernst van witte stof schade.15 Door gebruik te maken van een 

kwantitatieve DTI-score kan een slechte uitkomst voorspelt worden met een sensitiviteit van 64% en 

een specificiteit van 95%.16  

 

Voor het bepalen van het verdere beleid en daarmee ook de beslissingen over wel of niet staken van 

de behandeling wordt al het bovenstaande samengenomen.17 Daarbij dient de (veronderstelde) wens 

van patiënt en diens toekomstverwachting centraal te staan. De duur en het te verwachten resultaat 

van een hersteltraject wordt daarbij afgezet tegen de door de patiënt gewenste uitkomst. 

Bij twijfel is het raadzaam een expectatief beleid te voeren en na enkele weken de situatie opnieuw te 

overwegen. Het risico van te vroeg staken van een behandeling is dat de patiënt een kans op herstel 

wordt ontnomen.  

Bij uitblijven van herstel van bewustzijn op de langere termijn nemen de kansen op functioneel goed 

herstel verder af, maar ook dan blijft het moeilijk om voor de individuele patiënt een zekere prognose 

te geven. Het doel van herevaluatie is te voorkomen dat de patiënt uiteindelijk in een functionele 

toestand terecht komt die als niet wenselijk werd beschreven. 

Idealiter is er tijdens het gehele traject een vaste contactpersoon (of een team van direct betrokkenen) 

vanuit het medisch team die de familie begeleidt en het traject bewaakt. In de huidige organisatie van 

de zorg is dit lastig te realiseren, maar mogelijk kan hier op ziekenhuisniveau lokaal een structuur voor 

worden opgezet. 
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Bijlage 1. SECONDs schaal 
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