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Samenvatting 
 
Acute, niet traumatische hersenaandoeningen bij kinderen zijn een belangrijk 
probleem in Afrika ten zuiden van de Sahara (sub-Sahara Afrika, sS Afrika). 
Deze hersenaandoeningen worden meestal toegeschreven aan malaria (cerebrale 
malaria), aan acute bacteriële meningitis (ABM) en virale hersenontstekingen. 
Zij gaan gepaard met hoge sterfte en met neurologische en cognitieve 
restverschijnselen bij degenen die overleven [1-5]. Er is een duidelijk verband 
tussen de slechte afloop en het voorkomen van meerdere toevallen, verhoogde 
intracraniële druk (verhoogde druk binnen de schedel) en shock. Het aanpakken 
van deze factoren bleek te leiden tot een betere afloop [6]. Dit vereist 
merendeels voorzieningen voor intensieve zorg die er vaak niet zijn terwijl de 
middelen en methoden voor  intensieve zorg  invasief zijn en ervaring vereisen 
die in de meeste instellingen ontbreekt. Ontwikkeling van eenvoudige methoden 
voor het stellen van een diagnose en voor het bewaken van de hersenfunctie zou 
de zorg voor deze patiënten verbeteren en meer inzicht kunnen geven in de 
achterliggende oorzaken van de aandoeningen. In afwezigheid van de juiste 
middelen, van voldoende kennis en van mogelijkheden van intensieve zorg, 
zouden eenvoudige empirische interventies mogelijk de afloop kunnen 
verbeteren. Recent onderzoek heeft aangetoond dat vaak een verkeerde diagnose 
wordt gesteld betreffende hersenaandoeningen bij kinderen hetgeen aannemelijk 
maakt dat verkeerde schattingen zijn gemaakt van de ziektelast door bepaalde 
aandoeningen, dat onjuiste ideeën zijn ontstaan over pathofysiologie en 
verkeerde conclusies zijn getrokken over het klinische eindresultaat [7]. Kennis 
van de oorzaak van acuut coma bij kinderen in sS Afrika is dan ook een 
belangrijke eerste stap bij het bestuderen van de risicofactoren en interventies 
om de afloop te verbeteren. 
In dit proefschrift worden de volgende studies beschreven die tussen 2004 en 
2010 werden verricht bij kinderen met acuut, niet traumatisch coma: 

1. onderzoek betreffende de veranderingen van oorzaak en afloop in de loop 
der tijd; 

2. beschrijving van het vóórkomen van toevallen tijdens kinderziekten; 
3. beschrijving van het electro-encefalografisch patroon (EEG); 
4. onderzoek naar de effectiviteit van het anti-epilepticum fosphenytoine 

voor de preventie van toevallen en ter verbetering van de afloop; 
5. onderzoek van een niet invasieve methode om intracraniële druk te meten; 
6. bespreking van het gebruik van middelen voor het beïnvloeden van de 

intracraniële druk; 
7. onderzoek naar het nut van gelofusine, een op gelatine gebaseerde 

vloeistof bij het bestrijden van shock. 
 




