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HERSENINFARCT behandelIng

De helft van de patiënten die
met een zeer zwaar hersen -
infarct in de grote hersenslag -
ader terechtkomen in het Catha-
rina Ziekenhuis Eindhoven
houdt daar geen blijvende gevol-
gen aan over, zoals verlammin-
gen of spraakstoornissen. Vijf
jaar geleden was dat nog maar
één op de vijf. 
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Die enorme winst in het aantal pa-
tiënten zonder blijvend letsel is te
danken aan een techniek waarmee
de bloedprop die het infarct veroor-
zaakt, wordt beetgepakt en wegge-
haald. 

Bij die behandeling gaat een ka-
theter via de lies naar de plaats waar
een propje in de bloedbaan de toe-
voer van zuurstof blokkeert. De in-
terventie-radioloog pakt het propje
beet en trekt het terug. Dat vergt
veel specialistische kennis en de
 inzet van een team met naast de
 radioloog ook een neuroloog, anes-
thesist, laboranten en verpleegkun-
digen. de snelheid van handelen is
cruciaal, want bij een geblokkeerde
zuurstoftoevoer sterven per mi-
nuut twee miljoen hersencellen af. 

Neuroloog dr. Koos Keizer is
‘diep onder de indruk’ van de
 katheterbehandeling die nu vijf jaar
wordt toegepast in zeventien medi-
sche centra, waaronder het Ca-
thrien. ,,Ik ben 25 jaar neuroloog en
ik heb veel nieuwe therapieën en
ontwikkelingen gezien, maar zo’n
verbetering nog nergens. Dit is echt
indrukwekkend.” 

Keizer en zijn team hebben het
aantal interventies in die tijd opge-
voerd van vijftig naar honderdvijf-
tig per jaar. ,,Ik krijg patiënten op de
tafel die aan de rechterhelft totaal
zijn verlamd en niet meer kunnen
spreken. Je maakt mee dat als je het
stolsel eruit haalt ze binnen tien tot
vijftien minuten weer alles kun-
nen. Dat blijft emotioneel.” 

In Nederland krijgen jaarlijks
40.000 mensen een herseninfarct.
Een infarct in de middelste grote
hersenslagader komt maar in één
op de tien gevallen voor. Lichtere
beroerten kunnen worden verhol-
pen met sterke bloedverdunners of
medicijnen. 

De effecten van een infarct kun-
nen verwoestend zijn, zoals  blij-
vende verlammingen en spraakge-
breken. Voor de komst van de ka-
theterbehandeling moest twintig
procent van de patiënten blijvend
naar het verpleeghuis. Dat is nu ge-
halveerd tot tien procent. ,,Dit is
dus een heel goede behandeling”,
constateert Keizer. ,,Je maakt veel
mensen beter en niet slechter.
Want daar  ben je bang voor: ie-
mand wel in leven houden die daar
niets aan heeft. Dat wil je niet.”

Schade infarct indammen

Dankzij techniek
met katheter is er
minder kans op
blijvende gevolgen

Jo van Rooy-Kastelijns (82)
uit Best kan navertellen hoe
ze in april 2016 van de ene op de
andere seconde verlamd raakte
en geen woord kon uitbrengen.
een herseninfarct, wist ze
meteen. 
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De alleenwonende weduwe had tij-
dens die aanval toevallig een ken-
nis in huis die haar kwam ophalen

voor de wekelijkse repetitie van het Ge-
mengd Koor Best, waar ze sopraan zingt.
Die zag haar mond scheef zakken en
belde 112. De ambulance was er in tien
minuten, nog eens een kwartier later lag
ze in het Catharina Ziekenhuis in Eind-
hoven op de operatietafel bij neuroloog
Koos Keizer. ,,Als die kennis niet in huis
was geweest, had ik het niet overleefd.”

De kwieke Bestse weet nog precies wat
ze op dat moment dacht: ,,Als ik straks
maar niet verlamd blijf en niet meer kan
praten.” Dat het nóg erger kon aflopen,
wist ze ook. Haar vader kreeg vele jaren
geleden op 83-jarige leeftijd een beroerte.
Die had niet het geluk dat zijn dochter la-
ter wel had: hij stierf in de gang van zijn
huis voor de ambulance voorreed.  

Jo van Rooy weet nog hoe ze uitgelegd
kreeg wat de arts ging doen. Het inbren-

gen van de katheter in haar lies deed bijna
geen pijn. ,,Maar toen die in mijn hoofd
kwam deed het wel heel veel zeer. ‘Even
volhouden’ zei  hij.” Het team wist de
stolsels te verwijderen, waardoor de
bloedtoevoer naar de hersenen weer op
gang kwam. Wat daarna gebeurde is voor
haar nog altijd een wonder: ,,Ik kon me -
teen weer praten.” Niet veel later kreeg ze
ook weer de controle over haar lichaam
terug. 

Wat wel bleef was diepe vermoeidheid.
,,Ik heb de eerste nacht helemaal niet ge-
slapen. Ik was zo moe de volgende och-
tend.” Na vier dagen ziekenhuis mocht ze
naar huis, net zo fit als ze voor haar be-
roerte was. Tenminste, zo leek het. Een
week later was ze met haar rollator op pad
naar de winkel. Een paar honderd meter
van huis ging het mis. ,,Ik kon niet verder
lopen en leunde tegen een auto. Een man
zag mij en belde de ambulance. Hé, zei-
den de broeders, wij hebben jou vorige
week ook naar het ziekenhuis gebracht.
Het bleek een kleine tia. Ik vroeg de dok-
ter of dat vaker gebeurde. Ja, zei hij, dat
kan nog wel drie keer gebeuren. Ik was
daar wel een beetje bang voor, maar het is
niet meer teruggekomen.”

Nu, tweeënhalf jaar later, heeft Jo van
Rooy vrijwel geen last meer van uitval.
,,Alleen mijn rechtervoet wil af en toe
niet mee. Als ik in het koor zing, moet ik
zitten.” Ze houdt de moed erin. ,,Je moet
positief blijven. Je kunt wel gaan moppe-
ren, maar dat helpt niets. Het wordt nu
eenmaal minder als je ouder wordt.”

▲ Jo van Rooy uit Best werd in 2016 in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven behandeld aan een herseninfarct. Foto’s rené manders

‘Ik kon meteen weer praten’

Je moet positief blijven. Je kunt wel
gaan mopperen, maar dat helpt niets

— Jo van Rooy

▲ Jo van Rooy mocht na vier dagen het ziekenhuis
verlaten. 




