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“a man is as old as his arteries”

Sydenham

Oud? Ouder? 



Jeanne Calment

• Arles, 21-2-1875 tot 4-8-1997

• oudste vrouw (122 jaar)

• nooit gewerkt

• dieet: olijfolie, port, chocola

• op 117e gestopt met roken

• op 120ste hip-hop plaat



• Behandeling

• Uitkomst ?

• Rol van comorbiditeit

• Beroerte en dementie 
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• meer complicaties tijdens beloop

– pneumonie

– delier 

• outcome

– mortaliteit 2 x zo groot (~ 50% 1 jr.)

– functioneel slechter

• diverse studies 

– leeftijd geen onafhankelijke predictor 

– vooral preexistente toestand en comorbiditeit

leeftijd op zich geen criterium voor beleid

De oudere CVA patient



• Acute behandeling: enorme ontwikkelingen

– IVT <4.5 uur

– IAT < 6 uur

• Onafhankelijk van de leeftijd

• Inmiddels schuiven time windows steeds 
verder op 

Herseninfarcten



vaatafsluiting hypoperfusie

penumbra

infarct

Mismatch-Concept



HERMES meta-analyse

Absolute risico reductie 19.5% ( NNT = 5)
Goyal et al. Lancet 2016



CT-perfusie

Individueel time-window



IAT na 6 uur

NNT = 3!
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• Met name bij de oude CVA patient

– “Dit heeft hij/zij  nooit gewild”

– “altijd gezegd: ik wil niet naar het 
verpleeghuis”

Behandelbeperkingen? 

Indien niet succesvol



Voorspellen is moeilijk, zeker als 

het over de toekomst gaat! 

Individuele Prognose ?



Maakt niet uit wat hij gaat 

doen;

die jongen zal nooit iets 

bereiken.

onderwijzer van 

Albert Einstein



Casus

• Man, 72 jaar

• Roker

• Voorgeschiedenis: hypertensie (onbehandeld)

• Ernstige parese links

• Neglect voor aangedane zijde

• Geen ziekteinzicht



Casus

• Man, 72 jaar

• Roker

• Voorgeschiedenis: hypertensie (onbehandeld)

• Ernstige parese links

• Neglect voor aangedane zijde

• Geen ziekte-inzicht

• Prognose na 6 maanden?



Modified Rankin Scale (mRS) score

1. Geen significante handicap, ondanks aanwezigheid van symptomen; kan dagelijkse 
activiteiten en taken uitvoeren

2. Lichte handicap; niet in staat om alle voorgaande activiteiten uit te voeren, maar 
kan eigen zaken regelen zonder hulp

3. Matige handicap; behoeft enige hulp, maar is in staat zonder hulp te lopen

4. Matig zware handicap; niet in staat om zonder hulp te lopen en te voorzien in de 
eigen lichamelijke verzorging zonder hulp

5. Ernstige handicap; bedgebonden, incontinent en behoeft constante verzorging en 
aandacht

6. Dood
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Bij 85% van de patiënten met een ernstige beroerte wordt 

een behandelbeperking “afgesproken

De Kort, Geurts BMC Pall Care 2017 

Behandelbeperkingen



aHR 2.2, (95%CI, 1.38 - 3.41)

Behandelbeperkingen:   Valkuil  !!

Restrict studie: 2016-2018

•465 patn herseninfarct stroke unit UMC Utrecht

•Associatie tussen NR-beleid en overlijden

•aHR, 6.01 (95%BI, 3.17- 11.39)
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Wat zou u willen?

Ik denk niet dat ik ooit nog kwaliteit van leven kan ervaren 

terughoudend beleid

Ik denk dat ik mijn kwaliteit van leven wel terug kan vinden 

volledig beleid



Casus

• Man, 72 jaar

• Roker

• Voorgeschiedenis: hypertensie (onbehandeld)

• Ernstige parese links

• Neglect voor aangedane zijde

• Geen ziekteinzicht

• Uw vertegenwoordiger is gearriveerd



Weet uw vertegenwoordiger 

wat u zou willen?

1. Nee

2. Ja, dat heb ik hem/haar verteld

3. Niet van toepassing: ik heb een wilsbeschikking

4. Wat zou ik moeten vertellen, ik weet niet hoe ik er in 
een dergelijke situatie over denk 



Wat is een goede uitkomst?

De enige die dat echt kan beoordelen 

is de patiënt!!

Maar moeilijk in te schatten 

vanuit de gezonde situatie

Heel vaak later toch betere QoL

dan tevoren gedacht 



• > 50% blijvend problemen cognitie emotie gedrag

• > 50% depressie / moeheid / angst

• Daling kwaliteit van leven, ook van partner, neemt 
zelfs verder af in loop der tijd

• Na 3 maanden voldoet 25% aan criteria dementie

Impact van een Beroerte



• oriëntatie

• aandacht

• geheugen 

• waarneming

• handelen

• planning/organisatie

• taal

• (abstract) denken

• stemming 

• affect 

• initiatief

• motivatie

• impulsregulatie

• toekennen waarde

• sociale vaardigheden

Gedrag

Cognitie Emotie





 niet weten hoe: planning, volgorde  

executief functioneren of apraxie

 niet kunnen: de aandacht schiet tekort

delier

 niet willen: niets meer moeite waard

depressie 

 niet ertoe komen: geen drang

apathie

Gedrag
-----------------------------

Cognitie Emotie

“hij is zo passief: doet helemaal niets!!”
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(Zeer) oude mensen

• heterogene groep

• diverse comorbiditeit

• vaak polyfarmacie 

• vaak gecompromitteerd brein

– cognitieve beperkingen

– dementie (80 jr ~ 20%)

– witte stofafwijkingen

– lacunaire infarcten 

• ook groep met weinig morbiditeit



Met dank aan 

Prof. Dr. R.Westendorp



“Frailty” / Kwetsbaarheid

• verminderde reservecapaciteit diverse organen

• minimale stressoren

afhankelijkheid

orgaanfalen handicaps 

overlijden

• niet synoniem aan co-morbiditeit of beperkingen

Campbell, Buchner Age Ageing 1997;26:315-318



“Frailty” / Kwetsbaarheid

• Belangrijke rol voor

– Huisarts

– Specialisten Ouderen Geneeskunde

– Geriaters



“Frailty” / Kwetsbaarheid

• Belangrijke rol voor

– Huisarts

– Specialisten Ouderen Geneeskunde

– Geriaters

– Eigenlijk voor alle dokters!!
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• bij ouderen vaak tevoren al cognitieve achteruitgang

• vaak niet bekend

• IQCODE kan helpen 

• soms ernstige cognitieve problemen door beroerte

“acute dementie”   (strategische infarcten)

• toename pre-existente problemen

Dementie na beroerte



• Stoornissen in meerdere cognitieve domeinen 

(waaronder het geheugen) 

interferentie met dagelijks functioneren 

• Wat is interferentie?  

– vaak lastig te definiëren 

– afhankelijk van activiteitenniveau tevoren 

Dementie?



Dementie

Cognitieve stoornissen

Gedragsstoornissen

tijd

Geen dementie

ernst



• Dementie (ook stoornis geheugen)

• Aantoonbare vasculaire schade

• Temporele relatie: stapsgewijze achteruitgang

• Onderschatting cognitieve gevolgen vasculaire 

processen

Vasculaire Dementie



• Continuüm van enkelvoudige cognitieve stoornis 

tot dementie: geen dichotomie !!

• Omvat meerdere begrippen:

– vasculaire dementie

– cognitieve gevolgen beroerte geen dementie

– subcorticale vasculaire cognitieve beperking

Vascular Cognitive Impairment



Aanvullend onderzoek: 

beeldvorming



• Bij ouderen zeer frequent 

– wittestof afwijkingen > 75%

– (stille) lacunaire infarcten ~ 30%

– microbleeds ten minste 5%

• Niet altijd cognitieve stoornis 

• Wel predictoren

– cognitieve achteruitgang

– dementie

– subcorticale vasculaire cognitieve beperking 

“Small Vessel Disease”



Subcorticale vasculaire

cognitieve beperking

Klinisch beeld  

• Geleidelijke achteruitgang cognitie 

– stoornis in executieve functies

– geheugen: retrieval 

– traag in denken en handelen

• Loopstoornissen

• Depressie

• Mictiestoornissen



• Bij ouderen zeer vaak beide aanwezig

– Alzheimerpathologie

– Vasculaire pathologie 

versterken elkaar

Alzheimer of   Vasculair ?



Bloedvaten en dementie

Aderverkalking

“ a man is as old as his arteries”

 Sinds 70er jaren: 

◦ Alzheimer-pathologie frequent bij ouderen

◦ Alzheimer belangrijkste oorzaak dementie

◦ vasculaire factoren op de achtergrond 

 Sinds 90er jaren: 

◦ revival vasculaire aspecten 

◦ vaak vasculaire afwijkingen op MRI

◦ vasculaire RF ook RF voor Alzheimer



• Vooral begeleiding 

– POH   /  huisarts 

– dementieconsulent

– neuroloog /verpleegkundige / geriater  / SOG

• Medicatie

– beperkte rol, evt cholinesterase-i

– symptomatische behandeling 

Behandeling  VCI



Medicatie bij ouderen

• Farmacokinetische aspecten

• Farmacodynamische aspecten 

• Vaak veel pillen: interacties (> 4 pillen 100%)

• Bijwerkingenprofiel anders

– bij 15% indicatie opname interne afdeling

• Cognitie? Compliance?



• Chronische fase

– wees alert op 

• veranderingen persoonlijkheid

• depressie

• cognitieve achteruitgang

• vraag er expliciet naar

– Overweeg

• psychologische begeleiding

• behandeling depressie

• evt verwijzing  neuroloog / geriater

Belangrijkste conclusies




