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Reanimatie bij myocardinfarct en trauma capitis
Eerst het hart of eerst het hoofd?
Peter T. van Noord, A.T. Marcel Gosselink en Jasper J. Haringman

Dames en Heren,

Uitval van de circulatie gaat gepaard met collaps en daardoor mogelijk ook met hoofdletsel. Als een acuut
myocardinfarct de oorzaak van de collaps is en de reanimatie direct buiten het ziekenhuis plaatsvindt, kan
over de aard en omvang van het trauma capitis onduidelijkheid of onwetendheid ontstaan. Dit kan consequenties hebben voor de te verrichten diagnostiek en behandeling.
Wanneer een patiënt na reanimatie buitenshuis van een
ST-elevatie-myocardinfarct verdacht wordt, adviseert de
richtlijn een coronairangiogram en, indien geïndiceerd,
een percutane coronaire interventie (PCI) te verrichten.1
Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat het verrichten
van een PCI na een reanimatie van een patiënt met een
myocardinfarct zonder ST-elevaties gerelateerd is aan
een betere uitkomst.2 Bij PCI zijn antitrombotica een
belangrijk onderdeel van de behandeling.3
In aansluiting op een eventuele PCI is het bij patiënten
met een verlaagde EMV-score volgens de Glasgow-comaschaal gebruikelijk om gedurende 24 h lichte hypothermie toe te passen, ondanks gelimiteerde wetenschappelijke onderbouwing hiervoor en de vraagtekens die
recente gegevens hier opnieuw bij zetten.4 Koelen gebeurt
veelal in combinatie met toediening van sedativa en
spierverslappers.
De combinatie van deze gebeurtenissen en behandelingen kan in de praktijk ernstige gevolgen hebben, zoals we
aan de hand van 3 casussen willen demonstreren in deze
klinische les.

Isala, Zwolle.
Afd. Intensive Care: drs. P.T. van Noord, anios (thans: aios
anesthesie, Maastricht Universitair Medisch Centrum);
dr. J.J. Haringman, internist-intensivist.
Afd. Cardiologie: dr. A.T.M. Gosselink, interventie-cardioloog.
Contactpersoon: dr. J.J. Haringman (j.haringman@isala.nl).

Patiënt A, een 42-jarige man met blanco voorgeschiedenis, collabeert in een supermarkt. Omstanders zien hem
vallen en starten direct met het uitvoeren van ‘basic life
support’ (BLS). Na 4 min arriveert de ambulance en wordt
bij patiënt ventrikelfibrilleren geconstateerd. Na behandeling volgens protocol is er na 20 min weer een hartritme
en cardiac output. Op de SEH van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis wordt hij geïntubeerd, waarbij hij etomidaat
als anestheticum en rocuronium als spierrelaxans intraveneus krijgt toegediend. Een EMV-score vóór intubatie
wordt niet vermeld. Het ecg toont aanwijzingen voor een
acuut voorwandinfarct, waarvoor acetylsalicylzuur 500
mg en heparine 5000 IE worden gegeven. Patiënt wordt
voor een spoed-PCI verwezen naar ons centrum.

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2014;158: A6909

1

KLINISCHE PR AKTIJK

De PCI vindt circa 2 h na de melding plaats, waarbij er
sprake is van een subtotale stenose van de ramus interventricularis anterior van de linker coronair arterie (‘left
anterior descending artery’, LAD). Er wordt een stent
geplaatst en patiënt wordt behandeld met aspirine, clopidogrel en tirofiban. Patiënt wordt gekoeld tot 33ºC en
krijgt daarbij sedatie met midazolam en morfine. Er is
sprake van een stabiele hemodynamiek. De neurologische controles bestaan uit het vervolgen van de pupilwijdte en -reactie elk uur. Circa 7 h na de PCI heeft patiënt wijde, lichtstijve pupillen. Een met spoed vervaardigde

CT-scan laat een forse, cerebrale, deels intraventriculaire
bloeding zien en een hydrocefalus. Retrospectief waren
er bij lichamelijk onderzoek geen evidente uitwendige
afwijkingen die wezen op een trauma capitis.
Het behandelteam, dat de neuroloog en neurochirurg in
consult vraagt, beoordeelt de prognose als infaust. Het
koelprotocol wordt gestaakt. Bij een niet-afwijkende
lichaamstemperatuur en zonder sedatie blijkt patiënt te
voldoen aan de criteria voor hersendood.5 Na toestemming van de familie wordt een ‘heartbeating’-donatieprocedure opgestart.
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FIGUUR 1 CT-cerebrum van patiënt B. (a) Op de dag van opname is er een intracerebraal hematoom rechts pariëtaal zonder ‘midline shift’, en een asymmetrische
wekedelenzwelling met het beeld van een hematoom links frontopariëtaal. (b) Op dag 5 na opname is er uitbreiding van het intracerebrale hematoom rechts
pariëtaal, met een toename van oedeem, midline-shift naar links en verstrijken van sulci. Er is duidelijke verwijding van de ventrikels passend bij hydrocefalie.
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donatie, waarop zij wordt aangemeld voor huid- en
hoornvliesdonatie.
Patiënt C, een 55-jarige man met blanco voorgeschiedenis, wordt onwel als bijrijder in de auto. Nadat de auto
geparkeerd is, verliest patiënt het bewustzijn en valt uit
de auto. Omstanders starten binnen 1 min met BLS. Het
ambulancepersoneel arriveert na 3 min en constateert
ventrikelfibrilleren. Na 2 maal defibrilleren ontstaat een
sinusritme met cardiac output en spontane ademhaling.
Patiënt wordt naar de dichtstbijzijnde SEH gebracht.
Vanwege een EMV-score van maximaal 5 wordt hij gesedeerd en geïntubeerd. Tevens valt op dat de rechter pupil
verwijd en lichtstijf is. De geconsulteerde neuroloog acht
de kans op een cerebrale bloeding klein en ziet geen indicatie voor CT. Het ecg toont het beeld van een voorwandinfarct (figuur 2a), waarop acetylsalicylzuur, heparine en tirofiban worden toegediend.
Na spoedoverplaatsing naar ons centrum is er sprake van
een stabiele hemodynamiek, waarbij er wel forse pulmonale ondersteuning nodig is. Boven het rechter oog is een
oppervlakkige wond zichtbaar. De pupillen zijn op dat
moment isocoor en de lichtreactie is niet-afwijkend. Er
wordt besloten toch een CT-cerebrum te verrichten
voorafgaand aan de hartkatheterisatie; de CT-scan laat
geen pathologische afwijkingen zien. Het starten van de
PCI lijkt hierdoor met circa 20-30 min vertraagd te zijn
geweest. Er blijkt sprake te zijn van eenvatslijden met een
afgesloten LAD, dat wordt behandeld met stentplaatsing
en toediening van acetylsalicylzuur, clopidogrel en tirofiban. Vanwege de op dat moment slechte hemodynamiek
wordt een intra-aortale ballonpomp geplaatst. Na de
behandeling zijn de afwijkingen op het ecg duidelijk verminderd (figuur 2b).
Patiënt wordt 24 h gekoeld. Een echo van het hart toont
een zeer matige linkerventrikelfunctie. Na het staken van
de sedatie wordt patiënt goed wakker en voert opdrachten uit. De ballonpomp wordt 4 dagen na opname verwijderd en patiënt wordt gedetubeerd. Er volgt 1 maal een
reïntubatie vanwege respiratoire insufficiëntie op basis
van decompensatio cordis bij zijn slechte kamerfunctie.
Uiteindelijk kan hij naar huis worden ontslagen. Wel
heeft hij nog een gestoord concentratievermogen en kortetermijngeheugen, en een verminderde fijne motoriek
van de rechter hand.

Beschouwing
Er is geen discussie over het feit dat bij een acuut transmuraal myocardinfarct het snel behandelen van de verantwoordelijke afwijking een gunstig effect heeft op de
morbiditeit en mortaliteit;3voor het myocardinfarct geldt
het adagium ‘time is muscle’. Het gebruik van antitrom-
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Patiënt B, een 76-jarige vrouw, wordt tijdens het fietsen
onwel en komt ten val. Haar voorgeschiedenis vermeldt
onder andere hypertensie, atriumfibrilleren en een VVIpacemakerimplantatie (VVI staat voor ‘ventricular sensing, ventricular pacing, inhibited response’) vanwege
een brady-tachysyndroom. Haar thuismedicatie bestaat
onder andere uit acenocoumarol.
Omstanders starten binnen 1 min met BLS. Het ambulancepersoneel stelt bij aankomst, 1,5 min na de melding,
ventrikelfibrilleren vast. Na 2 maal defibrilleren is er
atriumfibrilleren met cardiac output. Patiënte wordt tijdens de reanimatie door de ambulanceverpleegkundige
geïntubeerd en krijgt tijdens transport midazolam 8 mg
toegediend. Het ecg toont aanwijzingen voor een acuut
onderwandinfarct.
Bij lichamelijk onderzoek blijkt er sprake van een hoofdwond frontopariëtaal links. Mede vanwege het gebruik
van acenocoumarol wordt besloten eerst een CT van het
cerebrum te verrichten. Tijdens het vervoer naar de CTscanner treedt nogmaals ventrikelfibrilleren op, waarvoor zij 1 maal gedefibrilleerd wordt. De CT-scan laat een
contusiehaard met bloeding rechts pariëtaal zien (figuur
1a). Na overleg met de neuroloog, intensivist en interventiecardioloog wordt besloten wel een coronairangiogram
te maken. Er blijkt een stenose in de rechter coronair
arterie, waarvoor een ballonangioplastiek wordt verricht.
Gezien de intracerebrale bloeding wordt afgezien van
stentplaatsing en behandeling met antitrombotica.
Patiënte wordt opgenomen op de IC. Haar INR blijkt 4,9
te zijn en deze wordt gecoupeerd door toediening van
stollingsfactorenconcentraat en vitamine K tot minder
dan 1,5. Bij een controle-CT-scan op de 2e dag blijkt de
omvang van de bloeding stabiel te zijn. Er wordt gestart
met behandeling met acetylsalicylzuur en een heparineperfusor met een streefwaarde van de APTT van maximaal 40 s.
Na het staken van de sedatie wordt patiënte wakker. Op
dag 4 heeft zij een score van E3M4Vt (waarbij de ‘t’ staat
voor intubatie) met een hemiparese links, passend bij
post-anoxische encefalopathie en de intracerebrale
afwijkingen. Op dag 5 verslechtert haar neurologische
toestand (E1M1Vt) en laat een spoed-CT-cerebrum een
toename van de bloeding zien in combinatie met een
hydrocefalus (figuur 1b). De stollingstijden zijn niet verhoogd op dat moment en dat zijn ze ook niet geweest in
de dagen ervoor.
Op grond van haar biologische leeftijd, voorgeschiedenis
en huidige letsels wordt in een multidisciplinair overleg
besloten dat verdere behandeling niet in het belang van
patiënte is. Na overleg met haar familie wordt de op herstel gerichte behandeling omgezet in een behandeling
gericht op comfort. Patiënte wordt gedetubeerd en overlijdt korte tijd daarna. De familie geeft toestemming voor
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FIGUUR 2 (a) Ecg van patiënt C. (a) Vóór percutane coronaire interventie is er sinustachycardie met linker-asdeviatie, intraventriculaire geleidingsvertraging, en STsegmentelevaties in afleiding I, aVL en V2-5. (b) Na percutane coronaire interventie is er resolutie van de ST-segmentelevaties en vorming van Q-golven in V1-3.

botica vormt hierbij een belangrijk onderdeel van de
behandeling.3 Bij patiënten die als gevolg van de collaps
een trauma capitis hebben opgelopen lijkt er in deze situatie een toegenomen risico op intracraniële bloedings4

complicaties. Dit komt mede doordat deze patiënten vaak
moeilijk neurologisch te vervolgen zijn, omdat therapeutische hypothermie in combinatie met sedatie gedurende
de eerste 24 h steeds vaker wordt toegepast. De therapeu-
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▼ Leerpunten ▼
• Uitval van de circulatie en daardoor collaps kan gepaard
gaan met al dan niet ernstig hoofdletsel.
• Door het acute karakter van een reanimatie op basis van
een primair cardiale oorzaak kan bijkomend hersenletsel
onvoldoende aandacht krijgen.
• Bij evidente persisterende cardiale ischemie en
verdenking op intracraniële afwijkingen dient eerst een
coronairangiogram en in ieder geval ballondilatatie te
worden verricht.
• Bij niet-persisterende cardiale ischemie en verdenking op
intracraniële afwijkingen dienst eerst een CT-scan van het
cerebrum te worden gemaakt.
• Bij een laag ingeschatte kans op intracraniële afwijkingen
kan percutane coronaire interventie worden toegepast
conform de huidige standaard.
• Het nut van het toepassen van lichte hypothermie bij
bewusteloze patiënten die een myocardinfarct buiten het
ziekenhuis hebben gehad, blijft een discussiepunt.
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tische hypothermie staat opnieuw ter discussie. Het
implementeren van continue eeg-registratie op de IC kan
bijdragen aan een betere bewaking van deze patiënten.6
Dat er bij een acuut myocardinfarct en collaps in sommige situaties geen evidente aanwijzingen zijn voor een
trauma capitis wordt gedemonstreerd met de casus van
patiënt A; ook retrospectief waren hier geen duidelijke
aanwijzingen voor. Dat aanvullende diagnostiek vóór het
verrichten van de percutane coronaire interventie kan
leiden tot een aangepast beleid wordt in de casus van
patiënt B duidelijk, hoewel er in later stadium alsnog een
fatale 2e bloeding optrad, ondanks niet-afwijkende stollingstijden. De casus van patiënt C laat zien dat het verrichten van een CT-cerebrum soms kan leiden tot een
aanzienlijke vertraging van de behandeling en mogelijk
tot uitgebreidere myocardschade.
Idealiter is de ernst van het hersentrauma bekend voordat een behandelstrategie voor het myocardinfarct gekozen wordt. Maar zelfs met de beschikbaarheid van een
CT-scanner op de SEH zal de tijd die extra nodig is al snel
minstens 10-20 min bedragen. Dit is een significante
vertraging bij de in Nederland snelle toegankelijkheid tot
coronaire interventie en het streven naar een tijd tussen
het arriveren in het ziekenhuis tot aan het opheffen van
de verantwoordelijke afwijking (‘door-to-balloon time’)
van minder dan 90 min.
Retrospectieve studies laten zien dat het maken van een
CT-scan van de hersenen zonder intraveneuze contrast
toediening (blanco CT-scan) in de post-reanimatiefase
bij 45% van de patiënten kan leiden tot een aanpassing
van de behandeling.7 Daarnaast vergroot een vroeg verrichte CT-cerebrum de kans op het stellen van een diagnose, zeker bij een coronairangiogram met negatieve
uitslag.8
De incidentie van intracraniële bloedingen door een
trauma capitis als gevolg van een myocardinfarct lijkt op
grond van de ervaring en beperkte literatuur klein. Er
zou echter ook sprake kunnen zijn van onderschatting,
mede gezien het acute karakter van een reanimatie en de
noodzaak tot het verrichten van een PCI; voor een grondige anamnese of heteroanamnese en lichamelijk onderzoek is soms te weinig tijd of wordt de tijd niet genomen.
Een goede overdracht van de ambulanceverpleegkundige
heeft hierin een centrale plaats.
Onze patiënten hadden een evidente primair cardiale
oorzaak voor de collaps. Uiteraard zijn er niet-cardiale
oorzaken waarbij patiënten een vergelijkbare presentatie
hebben. Zo is bekend dat 4-5% van de patiënten met een
primaire subarachnoïdale bloeding zich presenteren met
een circulatiestilstand en eventueel cardiale afwijkingen.9 Bij een negatieve uitslag van het coronairangiogram
of bij een atypische presentatie dienen niet-cardiale oorzaken te worden onderzocht.

Eerst het hart of eerst het hoofd?

Mede door het gebruik van de automatische externe defibrillator (aed) neemt het aantal gereanimeerde patiënten
toe dat met cardiac output het ziekenhuis bereikt, en dus
ook het aantal patiënten dat zich met bijkomend ernstig
hoofdletsel zal presenteren.10 Een strategie waarbij routinematig een CT-cerebrum wordt verricht vóór een PCI
lijkt echter meer nadelen voor de patiënten zonder intracraniële bloeding op te leveren dan voordelen voor de
patiënten mét een bloeding.
Wanneer een patiënt orale anticoagulantia gebruikt, of
er anamnestische of heteroanamnestische aanwijzingen
zijn voor of lichamelijke tekenen van een fors trauma
capitis moet een CT-cerebrum worden verricht.
Maar wanneer een primair cardiale oorzaak het waarschijnlijkst is, heeft het zo spoedig mogelijk verrichten
van een coronairangiogram en in ieder geval ballondilatatie onzes inziens prioriteit. Mits de bevindingen van
een daarna verrichte CT-cerebrum het toelaten, kan in
tweede instantie het plaatsen van een stent of het toedienen van antitrombotica worden overwogen. Overigens is
bij deze patiëntencategorie terughoudendheid op zijn
plaats ten aanzien van het gebruik van glycoproteïne-IIb/
IIIa-receptorantagonisten zoals tirofiban gezien het toegenomen bloedingsrisico.
Als er geen sprake is van persisterende myocardischemie,
is een coronairangiogram met minder spoed geïndiceerd
en kan er eerst een CT-cerebrum worden verricht. Bij een
klinisch lage verdenking op intracraniële pathologische
afwijkingen kan er worden overgegaan op PCI volgens de
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huidige standaard. De neuroloog dient bij deze afwegingen betrokken te worden.
Dames en Heren, het aantal gereanimeerde patiënten
dat met cardiac output het ziekenhuis bereikt neemt toe
en daardoor zal ook incidentie van bijkomend ernstig
hoofdletsel toenemen. Wanneer een patiënt orale anti
coagulantia gebruikt, of er aanwijzingen zijn voor een
duidelijk trauma capitis moet een CT-onderzoek van het
cerebrum worden verricht. Wanneer een primair cardiale oorzaak het waarschijnlijkst is, heeft het maken van
een coronairangiogram en in ieder geval ballondilatatie
prioriteit. Als er geen sprake is van persisterende ische-

mie, kan eerst een CT-cerebrum worden verricht. Bij een
klinisch lage verdenking op intracraniële afwijkingen
kan PCI worden toegepast volgens de huidige standaard.
Drs. H.Z. Flach, radioloog in Isala, beoordeelde de CT-beelden.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 maart 2014
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