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Chronisch subduraal hematoom 

Verpleegafdeling Neurochirurgie, route 0.6
Telefoon (050) 524 5510

Algemeen

•  Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
legitimatiebewijs mee.

Inleiding 

U bent in het Martini Ziekenhuis opgenomen omdat u een subduraal hematoom 
heeft. Dat is een bloeduitstorting tussen het harde hersenvlies en de hersenen. In 
deze brochure leest u wat een chronisch subduraal hematoom precies is en wat 
de behandelingsmogelijkheden zijn. Daarnaast vindt u hier informatie over de 
opname en een aantal richtlijnen en adviezen na ontslag uit het ziekenhuis. 

Wat is een chronisch subduraal hematoom? 

Een chronisch subduraal hematoom is een bloeduitstorting tussen het harde 
hersenvlies en de hersenen. Dit ontstaat doordat een klein adertje is gescheurd 
tussen het harde hersenvlies (dura mater) en de hersenen. Een kleine schok zo-
als het stoten van het hoofd tegen een kastdeur kan al een chronisch subduraal 
hematoom veroorzaken. Er ontstaat een (kleine) bloeding onder het hersenvlies 
(subduraal) die meestal ongemerkt verloopt. Deze bloeduitstorting neemt lang-
zaam in omvang toe, waardoor druk op de hersenen ontstaat. Hierdoor kunnen 
klachten ontstaan zoals hoofdpijn, vermoeidheid, uitval van bewegingsfuncties, 
verminderde concentratie en spraakstoornissen. Deze klachten ontstaan meestal 
langzaam. Er zit vaak langere tijd, weken tot maanden, tussen het moment van 
ontstaan van de bloeding en de eerste verschijnselen. Een chronisch subduraal 
hematoom treft meestal oudere mensen omdat de hersenen op latere leeftijd 
iets krimpen en/of door het gebruik van bloedverdunners. Hierdoor is een gro-
tere kans bij stoten van of vallen op het hoofd dat een bloedvat scheurt en een 
bloeduitstorting ontstaat. 
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Behandelingsmogelijkheden 

De arts stelt de diagnose door een CT-scan van het hoofd te maken. Een chro-
nisch subduraal hematoom kan op verschillende manieren behandeld worden: 
1  Via een punctie 
2  Via één of meer boorgaten 
3  Via een luik in de schedel (dit wordt niet in deze folder besproken) 

Voor welke behandeling uw arts in samenspraak met u kiest, is afhankelijk van 
uw situatie. 

Wanneer u bloedverdunners gebruikt, dan moet u hiermee meestal voor langere 
tijd stoppen. Dit omdat bloedverdunners vaak mede de reden zijn van de ont-
stane bloeding. Verder geldt dat een operatieve behandeling gevaarlijk kan zijn 
wanneer de bloedstolling niet goed functioneert. Dat de bloedverdunners wor-
den gestaakt is noodzakelijk. Dat betekent wel dat u een groter risico loopt, want 
u gebruikt deze bloed-verdunning niet voor niets. In de praktijk blijken de risico’s 
mee te vallen. De duur van deze onthouding is mede afhankelijk van de indicatie 
waarvoor de bloed-verdunners gebruikt worden. Eventueel zal hierover overleg 
plaats vinden met de voorschrijvend specialist. 

Punctie 

Het doel van de behandeling via een punctie is het verwijderen van de bloeduit-
storting om de druk op de hersenen weg te nemen, zodat de klachten verdwij-
nen. 

De neurochirurg voert de punctie uit op de Medium Care van de afdeling Neuro-
chirurgie of afdeling Neurologie. De neurochirurg prikt de bloeduitstorting onder 
plaatselijke verdoving via de schedel aan met een naald. De arts kan de bloed-
uitstorting op deze manier grotendeels wegzuigen. Het kan zijn dat u tijdens de 
behandeling hoofdpijnklachten krijgt. Deze klachten verdwijnen vaak binnen 
enkele minuten na de punctie. De behandeling duurt ongeveer een kwartier. De 
kans op het optreden van complicaties (zoals het optreden van een infectie of 
bloeding) is zeer klein. 
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Na de punctie 

Na de ingreep mag u gewoon weer eten en drinken. Als het nodig is kan de punc-
tie herhaald worden, bijvoorbeeld wanneer de bloeduitstorting nog niet hele-
maal weg is. 

Operatie met één of meer boorgaten 

Het doel van de operatie met boorgaten is het verwijderen van de bloeduitstor-
ting om de druk op de hersenen weg te nemen, zodat de klachten verdwijnen. 
Deze behandeling gebeurt onder narcose op de operatiekamer. De neurochirurg 
boort via een klein sneetje in de huid een gat in de schedel op de plaats waar de 
bloeduitstorting zich bevindt. Via de opening in de schedel wordt het hersenvlies 
geopend en wordt de holte van de bloeduitstorting schoongespoeld. Vaak wordt 
daarna tijdelijk een drain (slangetje) achtergelaten zodat nog achtergebleven 
vloeistof kan aflopen. Over het algemeen heeft de behandeling een zeer goed 
resultaat. De kans op het optreden van complicaties (zoals het optreden van een 
infectie of bloeding) is gering. 

Na de operatie 

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hierna komt u op de Medium Care 
van de afdeling Neurochirurgie ter observatie. De verpleegkundige van de Me-
dium Care, voert regelmatig controles bij u uit. Afhankelijk van uw situatie blijft u 
enkele dagen op de Medium Care. Hierna gaat u naar een patiëntenkamer op de 
afdeling. De neurochirurg komt dagelijks langs om te kijken hoe het met u gaat 
en zal afhankelijk hiervan besluiten wanneer u met ontslag kan. 

Na ontslag 

Voor beide behandelingen geldt dat u na ongeveer 2 tot 3 weken na ontslag op 
controle komt bij de neurochirurg. Ook krijgt u een ontslagbrief mee voor de 
huisarts. 
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Adviezen voor thuis 

Activiteit en rust:
U mag vrij bewegen, maar het is raadzaam uw conditie gedurende de eerste 6 
weken, langzaam op te bouwen. Wij adviseren de eerste 3 weken voorzichtig te 
zijn met bukken of grote inspanningen. Tot de controleafspraak mag u in ieder 
geval niet zelf een auto besturen. 

Werkzaamheden:
De eerste 6 weken is het niet verstandig om zware (huishoudelijke) werkzaam-
heden te verrichten. U wordt geadviseerd uw werk pas weer te hervatten na de 
controleafspraak. 

De bloeduitstorting kan terug komen, waardoor de klachten weer opnieuw ont-
staan. Mocht dit het geval zijn dan adviseren wij u contact op te nemen met de 
huisarts. 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met afdeling 4C, 
telefoonnummer (050) 524 55 10 of met de polikliniek Neurochirurgie, 
telefoonnummer (050) 524 59 50.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.nvvn.org 

Tevredenheid 

Wij gaan er vanuit dat de behandeling naar alle tevredenheid verloopt. Mocht dat 
niet het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct 
verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afde-
ling of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie vindt u op 
onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.
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Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033

900 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1

Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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