
 
Waarnemings- en denkstoornissen 
• Bij het optreden van waarnemings- en denkstoornissen bij NAH dient te worden 

nagegaan of er sprake is van psychische overbelasting. 
• Voorts dienen structurerende maatregelen genomen te worden en dient psycho-

educatie gegeven te worden.  
• Cognitieve therapie kan overwogen worden.   
• Pas wanneer deze maatregelen geen of weinig resultaat hebben, dient 

medicatie overwogen te worden. 
• Bij medicamenteuze behandeling van waarnemings- en denkstoornissen dient 

een traject te  worden gevolgd. In de richtlijn wordt dit traject weergegeven in 
een stroomdiagram. Bij patiënten met hersenletsel geldt een nadrukkelijke 
terughoudendheid bij gebruik van neuroleptica. Enerzijds vanwege het 
negatieve effect op het toch meestal al aangedane cognitief en emotioneel 
functioneren, anderzijds vanwege de negatieve effecten van een aantal van 
deze middelen op de lange termijn, m.n. tardieve dyskinesie. 

• Het wordt sterk aanbevolen de werking van neuroleptica zeer goed te volgen en 
het gebruik te stoppen bij het uitblijven van effect, ondanks voldoende hoge 
dosering en lang genoeg gebruik, of bij ernstige bijwerkingen. 

 
Organisatie van zorg 
• Aanbevolen wordt om in Nederland regionaal zorgnetwerken te ontwikkelen 

waarbinnen medisch specialisten met ervaring op het gebied van de 
behandeling van neuropsychiatrische gevolgen van hersenletsel zorg kunnen 
dragen voor goede diagnostiek en adequate behandeling in iedere fase na het 
ontstaan van het hersenletsel. Deze netwerken kunnen een optimaal zorgtraject 
gestalte geven en zorgen voor continuïteit. 
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Medicamenteuze behandeling 
• De arts laat zich leiden door algemeen gangbare richtlijnen voor 

medicamenteuze behandeling van psychiatrische stoornissen. 
• Het is aan te bevelen te starten met de laagst aanbevolen dosis en langzamer te 

titreren dan gebruikelijk (‘start low, go slow’) en tijdig af te bouwen. Niettemin 
moet ervoor gewaakt worden dat er niet ondergedoseerd wordt bij uitblijven van 
effect (zonder dat duidelijke bijwerkingen ontstaan). Bij de keuze kan men zich 
verder laten leiden door de aard van de bijwerkingen. 

• Juist omdat er zo weinig bekend is over de effecten van psychofarmaca bij de 
behandeling van neuropsychiatrische gevolgen van NAH is het nauwgezet 
registreren van behandeleffecten en bijwerkingen van groot belang. 

 
Behandeling van neuropsychiatrische gevolgen van NAH 
 
Apathie 
• Bij grote negatieve gevolgen door apathie als gevolg van NAH kan men kiezen 

voor behandeling met algemene stimulerende en structurerende maatregelen. 
• Indien apathie sterk op de voorgrond staat en activerende maatregelen 

onvoldoende effect geven kan medicamenteuze behandeling overwogen 
worden. 

 
Agressie en agitatie 
Acute fase 
• Bij patiënten met NAH die worden opgenomen in het ziekenhuis, is het van 

belang direct algemene maatregelen (adequate pijnstilling, prikkelarm 
verplegen) en maatregelen gericht op het opheffen van additionele oorzaken 
(blaasretentie, hypoxie, hypotensie) te nemen om verwardheid/motorische 
onrust/ agitatie te voorkomen of te verminderen en om aanvullende diagnostiek 
mogelijk te maken. Indien noodzaak bestaat tot sedatie ter coupering van 
agressie of agitatie in de acute fase na NAH kan dit bewerkstelligd worden met 
haloperidol. Heeft dit onvoldoende (snel) effect dan kan lorazepam of midazolam 
worden toegevoegd. Het gebruik van Propofol is voorbehouden aan 
anaesthesisten/intensivisten. 

 
 
 

 
 
Niet acute en sche fase 
• Voor de behandeling van agitatie en agressie is in de richtlijn een 

stroomdiagram opgenomen. Volgens dit stroomdiagram is de niet-
medicamenteuze interventie een belangrijke eerste stap  

• Bij de keuze voor medicatie tegen agressie en agitatie kan men zich laten leiden 
door de meest prominente bijkomende gedragsverschijnselen. Bij afwezigheid 
van psychotische kenmerken, of  een duidelijke stemmings- of angststoornis 
wordt aanbevolen te starten met een anti-epilepticum of een SSRI. 

 
Depressie, emotionele labiliteit en angststoornissen 
• Bij depressie kunnen niet-medicamenteuze interventies gericht op structurering 

zinvol zijn. 
• Aangeraden wordt het gebruik van antidepressiva te beperken tot patiënten met 

langer durende depressieve klachten. Zeker bij lichte klachten en relatief kort 
(enkele maanden na de beroerte) is een afwachtende houding gerechtvaardigd. 
Dit mede gezien de specifieke risico’s van het gebruik van antidepressiva bij de 
doelgroep, zoals valneiging, epileptische aanvallen en delier. 

• Wanneer voor een antidepressivum wordt gekozen gaat in verband met 
eventuele bijwerkingen de voorkeur uit naar een SSRI. Als tweede keus kan, bij 
onvoldoende werkzaamheid van een SSRI, overgegaan worden op een 
tricyclische antidepressivum (TCA). Hierbij heeft nortryptyline de voorkeur 
wegens de beperkte anticholinerge effecten.  

• De medicatie dient laag gestart te worden en voorzichtig verhoogd te worden, op 
geleide van bijwerkingen en effectiviteit. 

• Bij emotionele labiliteit  is informatie aan de patiënt en zijn omgeving over dit 
symptoom aangewezen. 

• Indien medicamenteuze behandeling wordt overwogen, wordt antidepressieve 
medicatie aanbevolen in de behandeling van emotionele labiliteit. In verband 
met het bijwerkingenprofiel hebben SSRI de voorkeur boven TCA. 

• Als leidraad voor de behandeling van angststoornissen bij hersenletsel wordt de 
richtlijn angststoornissen geadviseerd. Dit geldt ook voor de posttraumatische 
stressstoornis. 
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