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Overzicht

Hoe vaak komt een beroerte voor?

Wat is een beroerte?

-oorzaak

-gevolgen

-voorkomen

-praktijkvoorbeeld

Een beroerte en dan weer werken?



Vraag 1

Hoeveel mensen krijgen gemiddeld in Nederland per dag een beroerte?

a) 25

b) 75

c) 125

d) 200



Hoe vaak komt een beroerte voor?

Prevalentie: ± 240.000 (M>F)

Incidentie: ong ± 45.000 nieuwe patiënten per jaar

betekent ± 125 nieuwe patiënten per dag! 

elke 12 min 1 nieuwe patiënt met beroerte



Vraag 2

Hoe hoog is het percentage van de patiënten dat in de arbeidzame leeftijd (18-

64 jr) een ‘beroerte’ oploopt:

a) 10%

b) 25%

c) 40%

d) 65%



Hoe vaak komt een beroerte voor?

25% van de beroertes treedt op onder de 65 jaar 30 per dag

80% van de beroertes is ischemisch 25 per dag

20% bloeding, intracerebraal, of subarachnoidaal

(sinustrombose, hypertensieve encephalopathie)



Incidentie en prevalentie beroerte



Hoe vaak komt u ermee in aanraking?

In totaal ± 1780 bedrijfsartsen in Nederland

Betekent gemiddeld ± 6 nieuwe patiënten per jaar per bedrijfsarts



Wat is een beroerte? 

Een meestal acute gebeurtenis 

met uitval van functie

van een deel of delen van de hersenen

en meestal het gevolg van een vasculaire gebeurtenis

Cerebro VasculairAccident

uitval korter of langer durend

(TIA<24 uur)



Wat is een beroerte? 

ischemisch

Cerebrovasculair accident

hemorrhagisch

subarachnoideale bloeding  veneuze trombose



Gevolgen van een beroerte

Belangrijkste aperte symptomen van een beroerte

Linker hemisfeer mondhoekparese rechts

(carotis/media) rechtszijdig parese/paralyse arm/been

complete afasie

Rechter hemisfeer mondhoekparese links

(carotis/media) linkszijdig parese/paralyse arm/been

Staminfarct bont beeld van parese/deel uitval gevoel

(basilaris) herzenzenuwfunctiestoornis



Gevolgen van een beroerte: motoriek



Gevolgen van een beroerte

Belangrijkste ‘occulte’ of ‘invisible’ symptomen van een beroerte

Linker hemisfeer hemianopsie rechtszijdig

(carotis/basilaris) taalstoornis (afasie): receptief en expressief

Rechter hemisfeer hemianopsie linkszijdig

(carotis/basilaris) neglect

ruimtelijk inzicht

Vermoeidheid, concentratiestoornissen, geheugenstoornissen, apathie, 

gedragsverandering, prikkelbaarheid, agressiviteit 



Klachten en patronen van patiënt 

Klachten van patiënt:

-Vermoeidheid

-Initiatiefverlies

-Depressiviteit

-Concentratiestoornissen

-Vergeetachtig



Klachten en patronen van partner

Klachten van partner over de patiënt:

-Vergeetachtig

-Verwardheid

-Prikkelbaar

-Persoonlijkheidsveranderingen



Klachten en patronen: vertaling praktijk

-vaardigheid gestoord / krachtsverlies knoopjes vastmaken

-hemi-anopsie tegen deurpost aanlopen, vallen

-fatische stoornissen receptief, expressief fluency, begrip

-praktische stoornissen bediening apparaten

-ruimtelijk inzicht gestoord, inattentie ADL functie lukt niet

-oriëntatie gestoord weg kwijt raken

-verwaarlozing zelfzorg

-onverschilligheid zelfzorg en huishouden



Klachten en patronen: vertaling praktijk

-gedragstoornissen ontremd

-prikkelbaarheid, agressiviteit boos om niets

-ontbreken ziekte-inzicht (anosognosie) er is niets veranderd

-apathie, initiatiefverlies zit op de bank

-stemmingsveranderingen, depressief somber, wil dood

-angst vermijding

-inprentingstoornissen (amnestisch syndroom) alles kwijt

-moeheid hele dag slapen



Patiënt

Vrouw midden 40

Hoge baan in wereldbedrijf

Veel verantwoordelijkheden

Privé in echtscheidingsprocedure

Merkt op het werk opeens dat typen niet meer goed lukt met linker hand

Negeert het een paar uur, maar merkt later op de dag toename van de klachten, 

kan bureaulade niet meer openmaken

Geen risicofactoren bekend



Patiënt vervolg

Neurologisch onderzoek:

-helder bewustzijn

-hypertensie 180/120

-vaardigheidstoornis linker hand

-parese graad 4-5 linker arm 

-sloft met linker been 

-reflexen links iets hoger dan rechts



Patiënt vervolg

Aanvullend onderzoek:

CT-scan: klein infarct rechter capsula interna

Therapie:

-Fysiotherapie korte tijd

-Profylaxe

-Ontslag

Onderzoek bij ontslag: minimale traagheid linkerhand

Controle na 6 maanden: motorisch geheel hersteld

vreselijk moe, slaapt 12 uur per dag 

concentratiestoornissen

Heel veel onbegrip in omgeving: 

“je bent zo goed hersteld”



Werken na de beroerte

Gemiddeld komt 44% (range 0-100%) van werkende mens 

na de beroerte weer aan het werk 

(Uit 77 pub med artikelen sinds 1967)



Literatuur: werk na een beroerte

matched cohort 279 patienten met acute ischemische beroerte

146 behandeld met intraveneuze trombolyse

133 zonder intraveneuze trombolyse

Stroke Unit (2007-2013)

Tevoren hadden allen betaalde baan

Primaire uitkomstmaat: full time terugkeer naar die baan

Terugkeer baan: 42 % (IVT) en 33% (non IVT)

Na gemiddeld 3 jaar (range 1-7)

Neuroepidemiology 2016 ;46:114-117



Literatuur: werk na een beroerte

Doel: hoeveel keren terug naar werk binnen 365 dagen na acute beroerte

Patiënten: 382 japanse werkers tussen 2000 en 2011 in verschillende industrie

Resultaat: Cumulatieve terugkeer naar werk na:

60 dagen 15,1% 

120  dagen 33,6%

180  dagen 43,5%

365 dagen 62,4%

Hersenbloeding tragere terugkeer naar werk

>50 jaar eerder ontslag 

Niet handwerk is sneller ontslag

BMJ open 2016 Jan 4;6(1)



Literatuur: werk na een beroerte 

Doel: lange termijn functionele uitkomst en werk na cerebrale veneuze 

trombose.

1987-2013: 195 patiënten, 161 werden onderzocht na mediaan 39 mnd

84% mRS 0-1

42% restverschijnselen

57% aan het werk

Ernstige uitval bij opname en lage opleiding gaat samen met slechtere functie 

en werkeloosheid.

Conclusie: hoewel mRS goed toch veel restverschijnselen die terugkeer naar 

werk belemmeren.

J Neurol2016 Jan 2.



Modified Rankin Scale

0 geen symptomen 

1 geen significante handicap, ondanks enkele symptomen

kan alle dagelijks activiteiten en taken uitvoeren 

2 lichte handicap

kan meeste eigen zaken regelen zonder hulp 

3 matige handicap, maar kan lopen

behoeft enige hulp

4 matig zware handicap 

kan niet zonder hulp voorzien in de eigen lichamelijke verzorging 

5 ernstige handicap;

bedgebonden, incontinent en behoeft constante verzorging 

6 Dood



Terugkeren naar werk  of niet? 

Negatief bijdragend aan terugkeer naar werk

Leeftijd

Lage opleiding

Vermoeidheid 

Werk stress 

Ernstige uitval

Motorische uitval

Functiestoornisssen (spraak, cognitie, apraxie, agnosie)

Ervaren lage kwaliteit van leven 

Resttijd tot pensioen

Depressie

Co-morbiditeit

Work. 2014;47(4):553-9. doi: 10.3233/WOR-131627./ Top Stroke Rehabil. 2015 Oct;22(5):317-25 / J Rehabil Med 2016; 48: 273–279 /Int J Stroke. 2016 Mar 25. / Clin Rehabil. 2015 

Jul;29(7):663-73. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23531585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26461878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27016514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25322870


Terugkeren naar werk  of niet? 

Positief bijdragend aan terugkeer naar werk

Man

Jong

Lage Modified Ranking Scale

Hemorrhagische beroerte

Geen handwerksman

Flexibel en realistisch persoon

Medewerkers begrip 

Flexibiliteit in invulling

Werkplaatsbezoeken

‘Real-life’ revalidatie 

Actieve revalidatie en begeleiding

Work. 2014;47(4):553-9. doi: 10.3233/WOR-131627./ Top Stroke Rehabil. 2015 Oct;22(5):317-25 / J Rehabil Med 2016; 48: 273–279 /Int J Stroke. 2016 Mar 25. / Clin Rehabil. 2015 

Jul;29(7):663-73. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23531585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26461878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27016514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25322870


Werken met een beroerte kan! MAAR:

Cave:

-TIA is niet altijd voorbijgaand of voorbijgegaan

-Grote verschillen in hersteltijd, ook al zie je niets meer

Grote individuele verschillen in restverschijnselen

Grote verschillen tussen wat het lijkt en wat het is

Een schaal (mRS) is een research instrument

Vraag naar de dagelijkse praktijk van functioneren

Individuele aanpak





27-mei-1630 Insert > Header & footer



Therapie ontwikkeling

……..

1963 Eerste meyer

1980 Urokinase

1992 Mori alteplase

kliniek 16% vs 6% verbetering

1995 ECASS ! 4 grote studies effect van rtpa

Effect op de uitkomst


