Informatie

Trombolyse bij een
beroerte
Inleiding
Een beroerte wordt ook wel herseninfarct of CVA (Cerebro Vasculair Accident)
genoemd. Dit is een afsluiting van de bloedtoevoer naar een deel van de
hersenen door een bloedpropje in één van de slagaderen. Hierdoor treden in
meer of mindere mate verlammingsverschijnselen op. Dit is afhankelijk van de
grootte van het gebied van de hersenen dat geen bloed meer krijgt
toegevoerd. De hersencellen kunnen niet al te lang deze toestand verdragen.
Als ze te lang geen bloed krijgen, treedt een beschadiging op met als gevolg
blijvende verlammingsverschijnselen.
Trombolyse is een methode om een beroerte te behandelen. Indeze folder
leest u meer over deze behandeling.
Trombolyse
Door het toedienen van een injectie met een bepaald geneesmiddel via het
infuus is het in sommige gevallen mogelijk om het bloedpropje, dat het
bloedvat afsluit, op te lossen. Als dit op tijd gebeurt, bestaat de kans dat de
bloedvoorziening weer op gang komt. Op deze manier proberen we de
beschadiging van het hersenweefsel te beperken zodat er minder
uitvalsverschijnselen zijn.
Toepassing trombolyse
Helaas komt niet iedereen met een beroerte voor deze behandeling in
aanmerking. Het is belangrijk dat de behandeling binnen vierenhalf uur na de
eerste uitvalverschijnselen plaatsvindt. Na deze tijd is het niet meer veilig om
de trombolyse toe te dienen.
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Andere redenen om niet te starten met trombolyse zijn het gebruik van bepaalde medicijnen of de medische
voorgeschiedenis. Als de verlammingsverschijnselen niet door een hersenbloeding worden veroorzaakt, dan
heeft toediening van bloedstolsel-oplossende middelen geen zin. Het is dan zelfs gevaarlijk.
Op de afdeling Spoedeisende hulp wordt aan de hand van een aantal richtlijnen zo snel mogelijk bepaalt of
trombolyse mag worden gestart. Hiervoor moeten de volgende gegevens beschikbaar zijn:
● medische voorgeschiedenis;
● lichamelijk onderzoek;
● bloedonderzoek;
● hersenscan.
Wanneer men besluit tot trombolyse, wordt het bloedstolsel-oplossende middel via een infuus toegediend.
Daarna vindt gedurende 24 uur een regelmatige en intensieve controle plaats op de Brain Care Unit.
Risico’s
De meest gevreesde en levensbedreigende complicatie is het ontstaan van een (hersen) bloeding. Er wordt
alleen gestart met trombolyse na zorgvuldige afweging van de risico’s (medische voorgeschiedenis, lichamelijk
onderzoek, uitslagen laboratoriumonderzoek en CT-scan). Onze artsen volgen de internationale afspraken.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met Verpleegafdeling 3C
(Neurologie), telefoonnummer 0492 – 59 56 62.
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