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Last seen well, 
rol van CT-perfusie bij 
iCVA

Martijn Smidt en Karlijn Vermeulen 

Nieuwe richtlijn trombolyse en trombectomie bij iCVA
in acute fase. Behandeling tot respectievelijk < 12 en 
24 uur mogelijk.
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Time is brain
Martijn Smidt en Karlijn Vermeulen 
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Casus 1: man 70 jaar

• VG: hypertensie, roken: 40 PY

• Stuurloosheid linkerhand en dysartrie. 

• Onset – door:  5 uur, RR 205 / 105 mmHg

• Wat te doen?
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Casus 2: vrouw 82 jaar

• Woont alleen

• VG: NF# (GFR 30ml/min), AF waarvoor apixaban 2 dd 2,5mg

• Gevonden door de TZ naast haar bed op de grond

• NO: forse gemengde afasie, cNVII parese R, paralyse  R arm, 
parese R been gr 3, neglect voor rechts, gevoel moeilijk 
testbaar, voert geen opdrachten uit, VZR rechts Babinski. 

• NIHSS: 

• CT-c / CTP 
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Getallen, waar doen we het voor

• Prevalentie en incidentie beroerte

• Sterfte

• NL / Lokaal
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Prevalentie en incidentie, NL 2020

• 511.600 mensen met een beroerte

• 53.600 nieuwe TIA patiënten

• 38.300 nieuwe beroertepatiënten (onderregistratie?)

• 8890 personen overleden aan een beroerte
• 3.837 mannen (44,3 per 100.000 mannen)

• 5.053 vrouwen (57,6 per 100.000 vrouwen)
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Trend

• Beroerte vaker bij mannen en ouderen

• In periode 2011-2017 is het aantal mensen met beroerte 
dat bekend was bij de huisarts gestegen met 15% (zowel 
mannen als vrouwen)

• 2020 mogelijk onderregistratie door Covid-19



8

Jaarprevalentie beroerte 2020
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Sterfte aan beroerte 1980-2020
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Samenvattend...
• Dagelijks worden 113 mensen getroffen door een TIA, herseninfarct of een 

hersenbloeding (ca. 41000/jaar)
20% bloeding, 80% infarct

• 1 op de 5 personen overleeft een beroerte niet (ca 9600/jaar)
26 personen/dag 

• 1 op de 3 personen overlijdt of heeft levenslang hulp nodig

• Momenteel leven ruim 300.000 Nederlanders met de gevolgen van een 
hersenbloeding of herseninfarct. 
verlammingsverschijnselen, problemen met praten of lopen

• Na een ziekenhuisopname (cijfers 2018) overleed 11% van 

de patiënten met een herseninfarct binnen 30 dagen en 
22% binnen 1 jaar
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ZGV Ede, 2021

• Aantal klinische CVA patiënten :  550

• Aantal klinische CVA patiënten onbloedig :  484

• Aantal klinische CVA patiënten bloedig :  66

• Aantal patiënten met trombolyse :  71

• Percentage trombolyse : 14,7%

• Door to needle time (mediaan) totaal : 29m

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gemiddelde 
door to
needle time

71 min. 69 min. 59 min. 57 min. 46 min. 43 min. 33 min. 31 min. 25 min.

Percentage 
trombolyse

3.9 % 5 % 8.1 % 8.4 % 8.6 % 15 % 19% 17 % 17 %
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Herkennen van een CVA
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Time is brain!

• Verlies van neuronen, getallen...

• Bij een acute ischemische beroerte als gevolg van een vasculaire 
occlusie:

 Verlies van 120 miljoen neuronen, 830 biljoen synapsen per uur

 Per minuut: 1.9 miljoen neuronen, 14 biljoen synapsen, 12 km van 
de gemyeliniseerde vezels

 Vergeleken met fysiologisch neuronen verlies bij veroudering: 

Het ischemisch brein wordt elk uur 3,6 jaar ouder bij geen
behandeling

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk4qWp6N_SAhXMWRQKHd6dCsoQjRwIBw&url=http://www.medscape.com/viewarticle/841808&psig=AFQjCNFW8DR4L_osaBzh84Bamep0943lsA&ust=1489918252173369
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Acute opvang en beeldvorming

• Is het een ischemisch CVA?

http://1.bp.blogspot.com/-67-QaqgM9D4/T36SbFg8clI/AAAAAAAAA_o/sw0T2lnUur8/s1600/ischemic+stroke+5.jpg
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“Penumbra”



17

Intraveneuze Trombolyse (IVT)
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Wat is trombolyse (actilyse)?

• Recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) of 
weefselplasminogeenactivator.

• Genetisch ontwikkelde versie van een natuurlijk voorkomende 
stofje dat normaal gesproken kleine bloedstolsels uit 
bloedstroom houdt.
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Trombolyse

• Actief oplossen van een stolsel in een bloedvat

• Tot 90-er jaren : geen behandeling voor acuut herseninfarct

• 1995: publicatie NINDS tPA Trial

 actilyse, toegediend intraveneus <3 uur na start 
klachten, verbetert de functionele uitkomst van 
patiënten met een acuut herseninfarct

• 2014: presentatie MR CLEAN resultaten

 IA trombolyse effectief en veilig

• Heden: uitbreiding time window
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Time is brain!   

• Snellere toediening IV-trombolyse

 mogelijk sneller oplossen trombus

 potentieel snellere rekanalisatie

redden groter deel penumbra

betere uitkomst

start <1h voorkomen van ernstige invaliditeit bij 1/3

start 3- 4,5h voorkomen van ernstige invaliditeit bij 1 op de 14
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• Meer kans op gunstig herstel: 1 op de 3 patiënten minder 
afhankelijk (verbetering mRS, NNT=7 )

• Bij 1 op de 10 wordt overlijden of blijvende invaliditeit 
voorkomen

• Kans op verbetering is 10 x zo groot als kans op verslechtering

• Kleine kans op overlijden door bloeding t.g.v. de behandeling: 
1 op de 30 patiënten

IV trombolyse werkt!
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Indicaties 

• Klinische verschijnselen acuut herseninfarct

• Leeftijd  > 18 jaar

• Behandeling is mogelijk binnen 4.5 uur na ontstaan 
klachten

 ‘Wake-up-stroke’

 ‘Last-seen-well’ 

12
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What's New?
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Rol van CT-perfusie

• CTP kan mede bepalen welke patiënten in aanmerking komen voor late 
IAT (6-24h na onset) of IVT (4.5-12h na onset of na last seen well)

• IAT is effectief tussen 6 en 24h bij een proximale occlusie met ernstige 
uitval (NIHSS ≥10) en een kleine infarct kern met een relatief grote 
penumbra op CTP

• Acuut herseninfarct, waarbij de behandeling tussen 4,5 en 12 uur na 
ontstaan van de verschijnselen of ‘last seen well’ kan worden gestart, als 
de infarctkern kleiner is dan 25cc en de penumbra minstens zo groot als 
de infarctkern (core + penumbra / core = >2), vastgesteld met CT 
perfusie
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CTP



28



29

Exclusiecriteria IV trombolyse 

• Geringe neurologische uitval of vrijwel volledig herstel
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Exclusiecriteria IV trombolyse 

• Geringe neurologische uitval of vrijwel volledig herstel
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Geen exclusiecriteria



32

start IV-trombolyse
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Intra-arteriële trombectomie

• IV-trombolyse is niet altijd effectief

Vooral bij occlusie van grootste hoofd slagader (arterie cerebri 
media) is kans van verbeteren slechts 10 %

• Onderzoek (oa MrClean) heeft aangetoond dat IA-trombolyse bij een 
aangetoonde promixale intracraniële occlusie effectief en veilig is.

• Iedere patient met ischemische CVA en trombolyse indicatie krijgt een 
CTA

• Symptomatische proximale intracraniële occlusie (M1,M2 of A1,A2)
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CTA

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiglufH7d_SAhXEcRQKHRhPCOcQjRwIBw&url=http://www.jlgh.org/Past-Issues/Volume-3---Issue-1/Imaging-Insights.aspx&bvm=bv.149760088,d.d24&psig=AFQjCNHRBV4lQOE_MPNSrb6SD0GrqXOF0Q&ust=1489919694949034
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil5cyY3t_SAhVDuRQKHcJVBlIQjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/285745935_fig1_Figure-2-Schematic-drawing-of-the-Circle-of-Willis-and-its-branches-with-ICAS-lesion&psig=AFQjCNGYs0U9T_0PcbWhkyORDchbivkSkQ&ust=1489915502206292
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Contra-indicaties IA-trombolyse
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IA-trombectomie werkt (ook)!

•13,5% van IA behandelde patiënten uiteindelijk na 90 
dagen functioneel onafhankelijk (significant)

•Bij 1 op 7 wordt overlijden of blijvende invaliditeit 
voorkomen

•1 op 17 ernstige complicatie (oa bloeding)

•Geen hard bewijs voor A. basilaris en A. vertebralis
trombose

BASICS studie
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjbi9TK9d_SAhVBcRQKHeTDBlsQjRwIBw&url=http://stroketreatment.in/&psig=AFQjCNF3Y81KnyWWKcuW4u2z3qFaKGGOsQ&ust=1489921788300439
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVi6f-9d_SAhVLvxQKHRzVBJ4QjRwIBw&url=http://stroke.ahajournals.org/content/41/8/1836/F1&bvm=bv.149760088,d.d24&psig=AFQjCNFcHVAB_t3bMVxgYre8iKPQLMLixw&ust=1489921942272481
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Indicaties IA-trombectomie
• Behandeling mogelijk binnen 6 uur   na begin van 

symptomen, met onvoldoende herstel na IV-trombolyse

• Contra-indicaties voor IV-trombolyse (verhoogde 
bloedingsneiging)

 Mechanische trombectomie mogelijk binnen 6 uur

• Tijdswindow

 <6h, zonder CT-perfusie

 6-24h op geleide van CT-perfusie

24 uur

6-24 uur
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CTP
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• Het is aannemelijk dat IAT bij occlusie van de a. basilaris
effectief kan zijn. De kans op rekanalisatie met IVT is 
kleiner (50-70%) dan met IAT (70-100%). 
Bij patiënten met een basilaris occlusie <6h of bij 
individuele afweging kan overwogen worden te 
overleggen met een interventiecentrum

Basilaristrombose
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Casus 2: man 70 jaar

• VG: hypertensie, roken: 40 PY

• Stuurloosheid linker hand en dysartrie. 

• Onset – door:  5 uur, RR 205 / 105 mmHg

• Wat te doen?
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Casus 3: vrouw 82 jaar

• Woont alleen

• VG: NF# (GFR 30ml/min), AF waarvoor apixaban 2 dd 2,5mg

• Gevonden door de TZ naast haar bed op de grond

• NO: forse gemengde afasie, cNVII parese R, paralyse  R arm, 
parese R been gr 3, neglect voor rechts, gevoel moeilijk 
testbaar, voert geen opdrachten uit, VZR rechts Babinski. 

• NIHSS: 

• CT-c / CTP 
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Aanpassing herseninfact protocol
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NIEUW
• Bij Tia’s en ‘licht’ herseninfarct (volledig herstel en ABCD2 >3 dan wel NIHSS <4) 

Dubbel opladen. 

 Beide een oplaaddosis; ascal 160mg, clopidogrel 300mg

 Ascal en clopidgrel voor 3 weken, nadien clopidogrel monotherapie

• In de eerste 24 uur na behandeling met IVT geen anticoagulantia of trombocyten 
aggregatie remmers starten, behoudens profylactische dosis LMWH.

Na 24 uur oplaaddosis van 300mg clopidogrel voor 1 dag, nadien 75mg per 
dag, tenzij reeds ascal of andere trombocytenaggregatieremmer,  dan geen 
oplaaddosering

• Orale antistolling

 Bij ‘klein’ infarct starten na 24h

Bij ‘groot’ infarct starten na 7 dagen (evt bridging met ascal/clopidogrel)

Ook voor hervatten antistolling bij reeds gebruik
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ABCD2
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• Indien recidief TIA of herseninfarct <1 jaar tijdens behandeling met clopidogrel, 
waarbij geen verklaring voor het recidief wordt gevonden

 CYP2C19 polymorfisme bepaling

Indien poor of intermediate metabolizer, dan switch 
trombocytenaggregatieremming naar :

ASA 1xdd 80 mg, bij voorkeur in combinatie met dipyridamol retard 200 
mg 1xdd gedurende 7 dagen, daarna 2xdd 200 mg

Indien dipyridamol retard 200 mg niet beschikbaar is of niet verdragen 
wordt kan gekozen worden voor Asasantin 2dd25/200mg of ASA 
monotherapie. 

Ticagrelor

NB 30% vd populatie poor /intermediate metabolizer

Studie naar CYP2C19 bepaling voor start behandeling met clopidogrel

• Uniformiteit wat betreft behandelingen zoals bloeddruk, cholesterol.
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Take Home Messages

• Time is brain! > More Time is More Brain!

• IV-trombolyse <4,5h, <12h bij voldoen aan CT-perfusie criteria

• IA-trombectomie <6h, <24h bij voldoen aan CT-perfusie criteria

• Bij bloeddruk >185/110mmHg

 Tensie verlagen > alsnog trombolyse!

• INR > 1.7 GEEN IV-trombolyse > WEL IA-trombectomie mogelijk !

 Vitamine K antagonisten / DOAC dus GEEN absolute contra-
indicatie
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Hartelijk dank voor uw aandacht

Nog Vragen?
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IAT en CTP

• Indicaties intra-arteriële trombectomie (IAT) voorste circulatie < 6h

Proximale occlusie (carotistop, M1, M2, A1)

NIHSS ≥2

• Indicatie IAT voorste circulatie 6-24h

M1 occlusie

NIHSS ≥10

• Op blanco CT-cerebrum niet meer dan 1/3 van arteria cerebri media 
gebied met tekenen van vroege infarcering

• Groot gebied met penumbra en kleine infarctkern op CTP 

(schatting kern = <25ml en core + penumbra / core = >2)
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Revascularization Device

Treatment of Acute Ischemic Stroke with Clot 
Retrieval Device

Filmpjes

https://www.youtube.com/watch?v=0DQPD5TTS5Y
https://www.youtube.com/watch?v=0DQPD5TTS5Y
https://youtu.be/7gn96se6j00
https://www.youtube.com/watch?v=7gn96se6j00

