
Acute neurologie: 
10 instinkers 
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sollicitatiebrief 

 5 jaar klinische besliskunde 

 0,5 jaar interne geneeskunde 

 6 jaar opleiding neurologie 

 Staflid neurologie  

• acute neurologie 

• ic neurologie  

• vasculaire neurologie 

• Acute behandeling van neurovasculaire aandoeningen 

 

 



CASUS 1. Pneumonie 

64 jarige vrouw 
ingestuurd met koorts en 
hoesten. 

A/ sinds een dag 39 gr 
C. 

O/ hoest zwak, zwakke 
stem, gedempt 
ademgeruis RO. 

Enige ptosis. 

VG? 

 

 



Beleid? 

Monitor  

VC 

Hoesten 

Tellen 

 

In tweede instantie 
bloedgassen 

 Plaatje vc waarden en 
tidal volume 



Casus 2.  

 28 jarige man, sinds 3 
dagen braken, nekpijn. 

 Algemeen onderzoek; 
licht gedehydreerd, 
malaise, wat hese 
spraak.. 

DD? 

 

Lokalisatie? Oorzaak? 

Neurologisch onderzoek 

PR +4 / + 2 

CR +  / - 

Hypaesthesie L gelaat 

Gestoorde pijnzin R 

Gestoorde fijne tast L 

Gestoorde T-N L 

Farynxboog L afhangend 

Stemband links staat stil 





http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147444220870#gr2


Casus 3 

Een vrouw van 72 met 
plotse voorbijgaande 
blindheid van 1 oog. 

 

Beleid? 

 

Afspraak bij de oogarts. 

 

1 week later retour. 

 



Vervolg casus 3. 

Volledig blind aan 1 oog 

Al enkele weken veel 
spierpijn in de 
schoudergordel. 

Pijn bij het kauwen van 
biefstuk. 

Lab: Hb 6.7. BSE 56 
mm. 

Beleid? 

 Plaatje van lelijke 
retina. 

 

 



Casus 4  Duizeligheid 

 Een 50-jarige man komt op de ER omdat hij duizelig is. Het 
is een uur of wat geleden begonnen, hij is ook misselijk en 
heeft gebraakt, met in tweede instantie een beetje 
helderrood bloed erbij. 

 Hij ligt nu met zijn ogen dicht te kreunen.  

 

 Bij algemeen onderzoek vindt u niets.  



Casus 4 vervolg 

U doet ook nog even de TN proef, 
Die is links gestoord.  



Casus 5. Klapoog 

 Een 45 jarige vrouw 
komt op de seh. Ze zag 
plots dubbel en toen 
viel het licht helemaal 
weg uit haar 
rechteroog. 

 



 





Casus 6. acute hoofdpijn 

Een 55-jarige vrouw wordt gezien met acute hoofdpijn. 

Het kwam op tijdens de coitus, ze dacht flauw te vallen maar 
nu is de hp wel weer wat aan het zakken. 

 

Bij onderzoek geen afwijkingen. 

 

Zij klaagt wel over een vlekje voor het linkeroog. 

 

Wat nu? 



Funduscopie 



CT hersenen 



Maar… 

 Wat zouden we doen als funduscopie en ct normaal was 
geweest? 

 

 



Casus 3 Coma  

 Een 64 jarige man wordt binnengebracht. Hij is thuis onwel 
geworden, aan tafel sprak hij eerst onduidelijk en voelde 
zich draaierig en viel toen met zijn gezicht voorover in de 
soep. 

 

 Gereanimeerd en geintubeerd. 

 Geen klapbaar ritme, wsch wel enige output. 

 E1 M1 V1 alleen dormicum gehad. 

 

 gluc nl Astrup gb osmol gb. Overig lab gb 

 

 



Diagnose? 

 

 PR 4-/5, CR -/-, OCR -/- 

 

 CT hersenen: g.a. 

 



Casus 7 



Casus 8 rugpijn 

 Een 23-jarige man komt op de ER met rugpijn. Het is in 
enkele dagen komen opzetten. Hij klaagt over zwakte van 
de benen. 

 Bij algemeen onderzoek vindt u eigelijk niets. Alleen kunt u 
benen geen reflexen opwekken en aan de armen zijn ze 
laag. De voetzoolreflexen zijn normaal. 

 U stuurt hem weer weg.  

 



Casus 8 

In het weekend wordt de man opgenomen op de intensive 
care. Hij heeft een tetraparese, facialis parese en is 
beademingsbehoeftig. Er is een areflexie. 

 

EMG is normaal 

Liguoronderzoek is normaal. 

 

? 

 

 

 



Casus 9: in de war 

Een 67-jarige vrouw wordt naar de spoedeisende hulp 
gebracht. Sinds enkele uren is ze in de war. Ze was de heg 
aan het knippen, maar zat op een stoeltje in de tuin voor zich 
uit te kijken. Haar dochter was gealarmeerd door de 
buurvrouw en heeft haar hier gebracht.  

VG: TIA 3 jaar geleden. Med ascal. 

O/ g.a., pte is gedesorienteerd, en vraagt steeds weer waar 
ze is. Als haar wordt medegedeeld Erasmus MC zegt ze 
Oh,ok. En een 20-tal seconden later vraagt ze het weer.  

 

? 

 



Casus 10 

 Een 56 jarige vrouw is sinds vanochtend niet helemaal in 
orde, in de war dus. 

 Alg onderzoek: geen afwijkingen 

 Screenend neurologisch onderzoek geen afwijkingen. 

 

 



Casus 10 vervolg 

 Haar man vertelt dat ze geen ontbijt had gemaakt 
vanochtend, de melk in het suikerkannetje goot, en ook 
haar boterham niet kon smeren.  

 Normaal leest ze altijd het weerbericht uit de krant voor 
maar dat deed ze nu niet. 

 

 Neurologisch onderzoek 

 E4M6V5, spreekt vloeiend. Voert eenvoudige opdrachten 
uit.  Hapering bij complexe opdrachten.  De helikoptervraag 
wordt fout beantwoord. Patiente kan niet vertellen wat haar 
werk als parkeerwacht inhoudt. 



De helikoptervraag 

 Mevrouw, is het soms zo, dat helikopters in de jungle van 
het amazonegebied in Brazilië, hun eigen jongen opeten? 

 

 

 



Casus 10: CT 



Take home messages 

Kijk in de ogen. 

Sla reflexen. 

Luister naar taal. 

Acute hoofdpijn -> altijd nader onderzoek. 



Aanraders 
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