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Glasgow Coma Scale
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Ten aanzien van verschil M4 (terugtrekken/buigen) en M5 (lokaliseren)

Bij een pijnprikkel op het nagelbed:

A. Mag een M5 gescoord worden indien de andere hand voorbij de midline komt

B. Is onderscheid tussen M4 en M5 niet goed mogelijk
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Glasgow Coma Scale (juist/onjuist)
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Ten aanzien van verschil M3 (pathologisch buigen) en M4 (terugtrekken/buigen)

A. Bij M3 buigt de arm traag, bij M4 vlot

B. Bij M3 buigt de arm langs de romp, bij M4 buigt de arm van de romp af

C. Bij M3 is er tevens flexie in het polsgewricht, bij M4 niet



Glasgow Coma Scale (juist/onjuist)
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Ten aanzien van verschil M3 (pathologisch buigen) en M4 (terugtrekken/buigen)

A. Bij M3 buigt de arm traag, bij M4 vlot

B. Bij M3 buigt de arm langs de romp, bij M4 buigt de arm van de romp af

C. Bij M3 is er tevens flexie in het polsgewricht, bij M4 niet

Dus de patiënt die vlot de arm langs de romp buigt scoort een M?.....



Glasgow Coma Scale (juist/onjuist)
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Toegestane plekken voor de pijnprikkel zijn

A. Supra-orbitaal

B. Oorlel

C. Kaakkopje (retromandibulair)

D. M. Trapezius

E. Sternum

F. Nagelbed vingers
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Glasgow Coma Scale
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1974
- Oorspronkelijke beschrijving Glasgow Coma Scale voor neurotrauma patiënten
- 14 punts-schaal (E4 M5 V5)

1975
- Instructies t.a.v. locatie pijnprikkel

1976
- Opsplitsing buigen in 

normaal/abnormaal buigen (E4 M6 V5)



Glasgow Coma Scale
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1976-2014 geleidelijke toename van:

- Gebruik voor prognose neuro-traumapatiënten (met name de M-score)
- Gebruik in dagelijkse praktijk voor monitoring 
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Glasgow Coma Scale
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Man, 56 jaar, val van steiger. Initiële comascore E1M1V1. Intubatie door MMT. Op traumakamer 
rechter pupil wijd en lichtstijf. 
Geïsoleerd neurotrauma. Hemodynamisch en Respiratoir stabiel.



Glasgow Coma Scale

14

De kans op een slechte uitkomst (dood/vegetatief/ernstige handicap) voor deze patiënt is:

A. 58%

B. 68%

C. 78%

D. 88%

E. 98%
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Glasgow Coma Scale
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U bent de neurochirurg op de traumakamer 
Ik zou op basis van deze gegevens:

A. Geen hemicraniëctomie, palliatief beleid

B. Wel hemicraniëctomie + evacuatie SDH, waarna minimaal 24 uur afwachten 



Glasgow Coma Scale
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1976-2014 geleidelijke toename van:

- Gebruik voor prognose neuro-traumapatiënten (met name de M-score)
- Gebruik in dagelijkse praktijk voor monitoring 

Problemen met inter-observer variatie
Met name M3/M4/M5 slechts 50% overeenkomst door ervaren gebruikers



Glasgow Coma Scale
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2014 
- Glasgow Coma Scale revisited
- Publicatie instructievideo + website door oorspronkelijke auteur(s)



Glasgow Coma Scale
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Problemen MRC-schaal
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Te veel niveaus
- Onderscheid tussen diverse paresegraden niet goed te maken 

- Zelfs niet door ervaren neurologen

- Suggestie
- Paralyse
- Lichte parese
- Ernstige parese
- Normale kracht

Vanhoutte EK, et al. Brain. 2012



Kracht testen
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Tegen weerstand: lastig, met name op IC



Suggestie (NIHSS)
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• Normale kracht: Arm blijft gedurende 10 seconden in dezelfde positie.

• Licht parese: Arm zakt (tijdelijk) uit, of valt binnen 10 seconden (maar niet direct) terug op bed

• Ernstige parese: Arm valt direct terug op bed, maar vanuit deze positie is er wel enige beweging van de arm mogelijk.

• Geen reactie: Geen enkele aanspanning in boven of onderarm mogelijk.



Suggestie (NIHSS)
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• Normale kracht: Been blijft gedurende 5 seconden in dezelfde positie.

• Licht parese: Been zakt (tijdelijk) uit, of valt binnen 5 seconden (maar niet direct) terug op bed

• Ernstige parese: Been valt direct terug op bed, maar vanuit deze positie is er wel enige beweging van het been mogelijk.

• Geen reactie: Geen enkele aanspanning in boven of onderbeen mogelijk.



Pupilcontroles 
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Pupilcontroles 
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Alternatieven
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Simplified Motor Score (aka TROLL: Test Responsiveness: Obeys, Localizes, or Less)

AVPU (Alert Verbal Pain Unresponsive): met name voor pre-hospitaal & EWS/MEWS

FOUR-score

FOUR - Full Outline of UnResponsiveness

Points Eye response Motor response Brainstem reflexes Respiration

4 Eyelids open or opened, tracking, 
or blinking to command Thumbs-up, fist, or peace sign Pupil and corneal reflexes present Not intubated, regular breathing 

pattern

3 Eyelids open but not tracking Localizing to pain One pupil wide and fixed Not intubated, Cheyne–Stokes 
breathing pattern

2 Eyelids closed but open to loud 
voice Flexion response to pain Pupil or corneal reflexes absent Not intubated, irregular breathing

1 Eyelids closed but open to pain Extension response to pain Pupil and corneal reflexes absent Breathes above ventilator rate

0 Eyelids remain closed with pain No response to pain or 
generalized myoclonus status

Absent pupil, corneal, and cough 
reflex

Breathes at ventilator rate or 
apnea
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Bedside neurocontroles verpleging/artsen

Geavanceerde technieken

- Niet alleen meer domein van neurotrauma/SAB patiënten

- Monitoring post-reanimatie/ECMO

- Toename behandelmogelijkheden herseninfarct > vaker stroke patiënten op IC



Waar draait het allemaal om
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• Optimale weefsel-oxygenatie hersenen

• Weefsel-consumptie van O2 (VO2), moet gematched zijn met:

• Weefselaanbod van O2 (DO2)
– cardiac output x hemoglobine x arteriële saturatie



Waarbij
I = Cerebrale bloedflow

V = MAP – CVP (of ICP !!!)
R = vaatweerstand



Cerebrale autoregulatie
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Principes neuromonitoring
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• Monitoring oorzaak verminderde perfusie 
– ICP-meting
– Nervus opticus echografie

• Monitoring Cerebrale Perfusie/Oxygenatie
– Transcraniële doppler
– CT-perfusie scanning
– pbtO2 & NIRS
– Svjo2 meting
– Cerebrale microdialyse (lact/pyr ratio)

• Monitoring gevolgen verminderde perfusie
– Continue EEG-monitoring



ICP: De Monro-Kellie doctrine
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Intracraniële volume-druk relatie
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Risico’s ICP-stijging
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Cerebrale perfusiedruk (CPP)=
MAP-ICP

Stijging ICP>
Afname CPP > 
Afname cerebrale bloedflow > 
Weefselischemie

Hersenverplaatsing



Waar meet je ICP
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Hoe meet je ICP
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CPP = cerebral perfusion pressure
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MAP-ICP



Nederlands CPP-onderzoekje

Hoe doen de buren het?

40



Maakt het uit?

Steekproef 10 patiënten AMC: Δ12,5 mmHg
Klinisch relevant?  
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Rao V, et al. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2

Brain trauma foundation TBI-guidelines 4th edition

15 cm H2O ≈ 11 mm Hg



Wat zeggen de experts?

Eerste beschrijving “CPP-concept”: arteriële bloeddruk op 
hoofdniveau

Verenigd Koninkrijk (NACCS/SBNS): consensus-statement 
arteriële bloeddruk op hoofdniveau

42

Lassen NA. Physiol Rev. 1959

Thomas E, et al. Br J Anaesth. 2015 



Waarop zijn de BTF-guidelines 
gebaseerd?

20 studies waarop CPP-tresholds 60-70 mmHg zijn gebaseerd

- 8 transducer thv rechter atrium
- 5 transducer thv Monro
- 7 geen gegevens over hoogte arteriële druktransducer

43



Hoe doen we het in Nederland?

12 klinieken ter hoogte van rechter atrium

2 klinieken ter hoogte van Monro 

44



Hoe gaat t in het buitenland?
Nieuw-Zeeland:
- 95% rechter atrium, 10% Monro

UK+Ierland:
- 58% rechter atrium, 42% Monro

U.S.
- 75% rechter atrium, 15% Monro, 10% beiden

Europese (Scandinavische) Survey:
- 62% rechter atrium, 36% Monro, 2% overig

45



CPP-OPT?
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n. Opticus US
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Transcraniële Doppler
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Transcraniële Doppler
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Voordelen (aortaboog-chirurgie):
- Goede continue monitoring flowsnelheid 
- Emboliedetectie

Op IC:
- Niet geschikt voor continue monitoring (probe standsgevoelig)
- Zwakke aanbeveling voor diagnose “vaatspasmen/DCI” bij SAB patiënten



CT perfusie
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Blanco CT:
- Infarcering pas na +/- 3 uur zichtbaar (bij grote infarcten)

CT-A hersenen: 
- Afsluiting grote hersenvaten zichtbaar

CT-perfusie:
- Zichtbaar welk hersendeel onherstelbaar geinfarceerd is, en welk deel nog te 

redden is (core vs.penumbra)



CT perfusie

51

Voordelen:
- Beste weergave actuele cerebrale

bloedvoorziening
- Voor herseninfarct > 6u bestaat kan

CT-perfusie nuttig zijn voor indicatie
behandeling

Voor IC:
- Niet echt monitoring…
- Vooral bedoeld voor herseninfarct, waarde bij andere indicaties nog onbekend
- In de toekomst wellicht voor diagnose “vaatspasmen/DCI” bij SAB patiënten



NIRS/pBtO2
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Voordelen:
- non-invasief 
- real-time monitoring

Voor IC: 
met name VA-ECMO-patiënten (NIRS)
Nadeel: zeer selectieve sampeling!



Continue EEG (cEEG) meting
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Introductie op IC voor prognose post-anoxische encefalopathie

SSEP vaak aanwezig, ook bij patiënten die alsnog niet uit coma gaan ontwaken



Continue EEG (cEEG) meting
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Doorgaans direct na reanimatie: vlak EEG

Aanwezigheid van een continue achtergrondpatroon na 12 uur: patiënt gaat naar alle 
waarschijnlijkheid wakker worden

Na 24 uur nog steeds vlak of ernstig afwijkend: patiënt gaat niet (goed) wakker worden



cEEG: geschikte monitoring?
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Indicaties:
Refractaire Status Epilepticus; ECMO
SAB? Neurotrauma?



Continue EEG als monitoring
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Voordelen:
- real-time afspiegeling hersenperfusie
- Monitoring gehele hersenschors

Nadelen:
- Interpretatie
- Erg gevoelig voor artefacten



Neuromonitoring in 14 neurochirurgische IC’s
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Multimodal monitoring

58Stochetti, Lancet Neurology 2017



Vragen?
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