
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie West  
 

Hersenbloeding 

chronisch subduraal hematoom 
 
 

Hematoom is de vakterm voor bloeduitstorting, terwijl subduraal duidt 

op de ligging van de bloeduitstorting ten opzichte van de hersenvliezen. 

Tenslotte betekent chronisch, in tegenstelling tot acuut, dat het 

hematoom niet ineens, maar langzaam is ontstaan. Het is dus al enige 

tijd aanwezig. 

 

Symptomen 

Het hematoom dat binnen het hoofd plaats inneemt ten koste van de hersenen, geeft 

klachten van hoofdpijn en misselijkheid, soms met braken. Gaat de aandoening verder, dan 

kan de patiënt verlammingen van een arm of een been gaan vertonen, of hij kan 

spraakstoornissen krijgen waardoor hij niet meer kan zeggen wat hij eigenlijk wil zeggen: 

afasie. Ook kan hij stuipen of toevallen krijgen met schokken van armen en benen. Verder 

kunnen zijn geestelijke vermogens achteruit gaan en kunnen er problemen ontstaan met het 

ophouden van de urine waardoor ten onrechte aan het intreden van een dementie kan 

worden gedacht. 

 

Diagnose 

Tenslotte kan de patiënt toenemend slaperig en suf worden, en tenslotte zelfs bewusteloos. 

De geraadpleegde dokter vermoedt dat er binnen het hoofd een aandoening zit die ruimte 

inneemt en de hersenen verdringt en doet inklemmen. Dit vermoeden wordt bevestigd als hij 

bij het onderzoek vindt dat één van de pupillen verwijd is en niet meer samentrekt als men 

met een lampje in de ogen schijnt, omdat de oogspierzenuw die de pupillen verzorgt, bij de 

inklemming overstrekt wordt en uitvalt. In dit stadium is er dan geen tijd meer te verliezen en 

moet de patiënt in het ziekenhuis worden opgenomen en geopereerd. 

 

Er zijn chronische subdurale hematomen, die niet zo groot zijn geworden dat ze klachten 

geven en alleen bij toeval op een scan worden gevonden. Zulke chronische subdurale 

hematomen die geen klachten veroorzaken, hoeven niet geopereerd te worden. Wel dient 

regelmatig te worden gecontroleerd of ze niet groter worden, omdat het dan nodig kan zijn 

dat ze alsnog verwijderd moeten worden. 
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-

kosten-behandeling 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Contact  
polikliniek Neurologie, locatie West 

T 020 510 88 83 (werkdagen 8.15 – 16.30 uur) 

route 12 

 

verpleegafdeling Neurologie B8, locatie West  

T 020 510 82 38  

Route 81  

Kijk voor de actuele bezoektijden op www.olvg.nl/bezoektijden  

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
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