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Acuut ischemisch CVA

• = verstoring van de bloedvoorziening in de hersenen

• CVA: 70% ischemisch <-> 30% hemorragisch

• Oorzaak: embool/thrombus in intracraniële arterie



Behandeling van ischemisch CVA

• Thrombolyse:

– Binnen 4,5 uur na start symptomen (time is brain!)

– Complicatie: risico op intracraniële bloeding

• Thrombectomie

– Endovasculaire procedure (interventioneel neuroradioloog)



Acuut ischemisch CVA:

• < 4,5u  Proximale trombose & ASPECTS > 7 -> trombectomie

 IV thrombolyse

• >8u-24u  Belang van verhouding infarct en penumbra
(perfusie map!) voor belang winst bij recanalisatie



Rol beeldvorming in ischemisch CVA

• 1) CT schedel à blanc:
– Uitsluiten andere pathologieën die CVA kunnen 

nabootsen bv: tumor,..

– Uitsluiten van hemorragisch CVA

– Ischemisch CVA: soms geen tot erg subtiele 
bevindingen in vroeg stadium

• 2) CT neuroperfusie
– Lokalisatie + grootte infarct

– Bepaling verhouding infarct/penumbra 

 patiënten selectie voor bepalen welke behandeling!



Thrombus in de arteria cerebri 
media links

Infarct zone = onomkeerbare 
schade

Penumbra = risicovol hersenweefsel

 Indien geen behandeling 
evolutie naar infarct



1st Generatie van CT neuroperfusie

• 2 - 4cm

• 4slice

• 16slice

• 64row / 128 slice



4de generatie CT neuroperfusie

• Tot 16cm

• 320row/ 640slice

• Dynamic Volume CT



Perfusie Scan protocol – Variabele scan 
intervallen en blootstelling



Perfusie maps - processing
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• Vergelijken welke zijde is aangetast

Normaal Aangetaste 
zijde



Kijk naar MTT of TTD (meest 
sensitief) voor ischemie te 
detecteren



-> gebruik CBF om de ischemische zone af te lijnen
-> gebruik CBV om infarct af te lijnen 
-> CBF -CBV= penumbra

CBF CBV

Penumbra = te redden 

weefsel

Ganse ischemische zone Infarct weefsel



Stroke care unit AZ Damiaan

• gespecialiseerde zorgeenheid voor 
beroertezorg

• S1 centrum: nauwe samenwerking 
spoedarts-neuroloog-radioloog

• Oppuntgesteld CVA protocol met 
flowchart

• Federaal gecontroleerd

• Neurokrans (1x/2 weken): multidisciplinair 
overleg
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Stroke care unit AZ Damiaan

• Zeer nauwe en vlotte samenwerking met 
S2 centrum Sint-Jan Brugge

• Diagnosestelling in AZ Damiaan

• Indicatie voor trombectomie => 
spoedtransport naar Sint-Jan Brugge

• Vlotte terugverwijzing

• Feedback indicatoren: ruim beter

dan nationale gemiddelde !



Voorbeeld:
• 54 jaar man

- Symptomen gestart om +/- 11u

- Linker hemiparese en spraakstoornissen (NIHSS 8)

- Opname spoed om 11.14u

- CT-neuroperfusie om 11.30u

- Start trombolyse om 11.40u

- Transfer met trombectomie uitgevoerd om 12.50u

- Terugkeer zonder neurologische symptomen (NIHSS 0).

- Diagnose: trombus M1 rechts tgv VKF













Take home messages

• CT à blanc: uitsluiten andere pathologieën + intracraniële bloeding

• CT neuroperfusie:
– Vroegtijdige detectie 

– Lokalisatie + grootte infarct

– Bepaling verhouding infarct/penumbra

Belang bepalen welke behandeling

• AZ Damiaan: oppuntgestelde stroke-unit met multidisciplinaire    
samenwerking  


