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antistolling op de strokeunit

• acute behandeling

• preventie



➔

trombolyse

alteplase



Emberson J et al. Lancet 2014; 384:1929-35.

acuut herseninfarct - intraveneuze alteplase versus placebo

goede uitkomst (mRS 0-1)



Emberson J et al. Lancet 2014; 384:1929-35.

acuut herseninfarct - intraveneue alteplase versus placebo

fatale intracraniële bloeding



intraveneuze trombolyse bij het 

herseninfarct

⚫ bloed  zichtbaar op CT-scan

⚫ RR > 185/110

⚫ grote operatieve ingreep < 14 dagen

⚫ hartinfarct, bloeding in maag-darmkanaal of urinewegen <  3 weken

⚫ beroerte of trauma capitis < 3 maanden

contra-indicaties



intraveneuze trombolyse bij het 

herseninfarct

⚫ INR > 1,7

⚫ gebruik van DOAC

⚫ gebruik van (LMW) heparine < 48 uur en verlengde aPTT

⚫ trombocyten < 100 106/ml

⚫ plasmaglucose < 2,8 of > 22

contra-indicaties:



kans op goede uitkomst na intraveneuze rt-PA

tijd tussen ontstaan van symptomen en start van behandeling

Lees et al. Lancet 2010;375:1695-703.





CT-perfusie met ‘mismatch’

cerebral blood volume (ml/100g)
transition time (sec)



Campbell BC et al. Lancet 2019;394:139-47.

alteplase versus placebo bij patiënten met een herseninfarct > 4,5 uur 

en een ‘mismatch’ bij MRI of CT-perfusie



verdenking herseninfarct

tijd sinds ontstaan1 0 – 4,5 h 4,5 – 6 h 6 – 12 h 12 - 24 h

1: indien niet geobserveerd, zoals bij ontwaken: sinds laatste moment zonder uitval; 
IVT = intraveneuze trombolyse; EVT = endovasculaire trombectomie;  

CT
voldoet aan 
criteria IVT

IVT

CTA + CTP

occlusie a. 
basilaris

CT, CTA, CTP of 
DWI/FLAIR/MRA

CT, CTA, CTP

▪ voldoet aan IVT criteria
▪ CTP kern < 25 ml
▪ penumbra ≥ kern
▪ NIHSS ≥ 4

NIHSS > 10

occlusie ICA-top, M1, 
M2, A1, A2

▪ occlusie ICA-top, M1
▪ CTP kern < 25 ml
▪ penumbra ≥ kern
▪ NIHSS ≥ 10

EVT

IVT

ja

nee check criteria Mr 
CLEAN late

CT, CTA, CTP of 
DWI/FLAIR/MRA



intra-arteriële trombectomie
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time = brain

• intraveneuze trombolyse kan tot 12 uur

• intra-arteriële trombectomie kan tot 24 uur

behandeling van het acute herseninfarct

mits voldaan aan criteria



Pan Y. et al. JAMA Neurol 2019;76:1466-73.

aspirine versus aspirine + clopidogrel na een TIA of klein herseninfarct

meta analyse van CHANCE en POINT studies (n = 10051)



Xu J. et al. Ann Neurol 2019;86:419-26.

CYP2C19: ‘loss of function allels’ - associaties met uitkomst in CHANCE



Meschia JF et al Stroke 2020;51:2058-65.

CYP2C19 genotype – uitkomst bij clopidogrel gebruik in POINT

• geen verschil in uitkomst tussen carriers en non-carriers 

van ‘loss of function allels’



nieuwe orale anticoagulantia (DOAC) versus warfarine
voor patiënten met atriumfibrilleren

Ruff et al. Lancet 2014. 383: 955- 62.



meta-analyse van individuele patiënten gegevens van 7 prospectieve cohorten;

DOAC vs VKA voor patiënten met een herseninfarct op basis van atriumfibrilleren (n = 4912)

Seiffge DJ et al. Ann Neurol 2019;85:823-35.



herseninfarct – preventie
haematologic 0.2%

vasculitis 0.3%

coagulopathy 0,7%

dissection 1,5%

multiple 7%

small vessel 21%

large artery 21%

cardio-embolic 26%

cause unknown 23%

DOAC of
vitamine K antagonist

clopidogrel + 3 weken ASA

clopidogrel + 3 weken ASA

clopidogrel + 3 weken ASA

variabel


