
JA ARGANG119 FEBRUARI20181

NEUROLOGIE 3

INLEIDING
Een chronisch subduraal hematoom (CSDH) is een collectie 
van bloed in de subdurale ruimte die is ontstaan door uit-
rekking en scheuring van de plaatselijke ankervenen, vaak 
als gevolg van een licht trauma capitis. Het is een veelvoor-
komende aandoening bij voornamelijk ouderen, vanwege de 

cerebrale atrofie, de veneuze fragiliteit, het gebruik van 
bloedverdunnende medicatie en een toegenomen valrisico. 
De incidentie wordt geschat op 1,72/100.000 per jaar, en 
neemt sterk toe met de leeftijd tot 7,35/100.000 per jaar in 
de leeftijdsgroep 70-79 jaar.1 De klinische symptomen wor-
den veroorzaakt door de grootte, de locatie, de snelheid van 
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SUMMARY
The role of corticosteroids in the treatment of pa-
tients with a chronic subdural hematoma (CSDH) 
has not been completely elucidated so far. By some 
it is assumed that corticosteroids play a role in the 
local inflammation process by which the CSDH and 
the clinical symptoms possibly decrease faster and 
an operation can be postponed or even be avoided. 
Currently, there are no national guidelines or proto-
cols which give sufficient scientifically based treat-
ment direction. In daily practice this treatment is the-
refore highly variable in use by neurologists and 
neurosurgeons. To clarify the positive and negative 
aspects of the treatment of corticosteroids in CSDH, 
we conducted a systematic review.

SAMENVATTING 
De rol van corticosteroïden bij de behandeling van 
patiënten met een chronisch subduraal hematoom 
(CSDH) is niet duidelijk. Sommigen veronderstellen 
dat corticosteroïden een rol spelen in het lokale pro-
ces van ontsteking en oedeemvorming, waardoor 
het CSDH en de klinische symptomen mogelijk snel-
ler afnemen en hiermee een operatie uitgesteld of 
zelfs vermeden kan worden. Er zijn tot op heden 
geen landelijke richtlijnen of protocollen die voldoen-
de wetenschappelijk onderbouwde behandelrichting 
geven. In de dagelijkse praktijk wordt deze behande-
ling door neurologen en neurochirurgen dan ook 
zeer wisselend toegepast. Om meer duidelijkheid te 
verkrijgen over de positieve en negatieve aspecten 
van de behandeling met corticosteroïden is een sys-
tematische literatuurstudie uitgevoerd. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(1):3-12)
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het ontstaan van het hematoom en de mate van massawer-
king. Het huidige beleid is conservatief met (klinische) ob-
servatie of chirurgisch ingrijpen (boorgatcraniotomie met of 
zonder subdurale of subperiostale drain). Bij de verwachting 
dat het aantal mensen van 65 jaar en ouder tussen het jaar 
2000 en 2030 zal verdubbelen en het aantal gebruikers van 
bloedverdunnende medicatie eveneens zal toenemen, be-
staat er een groeiende interesse in een effectieve conservatie-
ve behandeling.2,3 In de dagelijkse praktijk wordt behande-
ling met dexamethason vaak op basis van ‘expert opinion’ 
zeer wisselend toegepast en is er onduidelijkheid over de 
exacte indicatie, de dosis, de behandelduur, de werkzaam-
heid en de eventuele bijwerkingen. Met deze achtergrond is 
een systematische literatuurstudie uitgevoerd om deze vra-
gen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

CORTICOSTEROÏDEN (DEXAMETHASON) 
EN CSDH
Een subduraal hematoom wordt binnen 24 uur omgeven 
door een dunne laag van fibrine en fibroblasten die zich 
langzaam verder ontwikkelt tot een membraan over de bloe-
ding. Hierdoor neemt het hematoom in grootte af en wordt 
het geheel geresorbeerd of ontwikkelt zich tot een CSDH.4 Er 
bestaan verschillende theorieën over het ontstaan van een 
CSDH, waarbij er een disbalans bestaat tussen de absorptie 
van het hematoom en het ontstaan van nieuwe bloedingen. 
Volgens deze theorie zouden de nieuw gevormde membra-
nen en capillairen ter plaatse van het subduraal hematoom 
kwetsbaarder zijn en gemakkelijker scheuren. Ook wordt er 
beschreven dat door een toename van de vochtcollectie in 
de subdurale ruimte door de lokale ontstekingsreactie, de 
ankervenen mogelijk verder of sneller scheuren.1,5,6 Een stu-
die uit 1974 met een kleine onderzoekspopulatie bood de 
eerste aanwijzingen dat corticosteroïden het CSDH sneller 
zouden laten verdwijnen.7 De achterliggende pathofysiologi-
sche reden voor de toepassing van corticosteroïden bij een 
CSDH is de veelzijdigheid van de beoogde complexe effec-
ten op het lokale bloedstolsel. In de literatuur worden hierbij 
diverse effecten beschreven op het stollingssysteem, de vor-
ming van plasmine, de fibrinolyse en de nieuwe vaat- en 
membraanvorming in het CSDH.8-10 
Intramusculaire injecties met dexamethason bij ratten waar-
bij kunstmatig een subcutaan bloedstolsel was gecreëerd, 
leidden tot een snellere afname van het bloedstolsel in ver-
gelijking met onbehandelde ratten.10 Ook werd er bij geen 
van de ratten die dexamethason kregen toegediend een toe-
name van het bloedstolsel gezien en nauwelijks tot geen 
nieuwe membraanvorming binnen dit stolsel.10 Een eerdere 
studie van dezelfde auteurs had laten zien dat een subcutaan 

bloedstolsel bij ratten en het CSDH bij mensen op het gebied 
van klinische en histologische kenmerken behoorlijk iden-
tiek zijn. De auteurs suggereerden dat deze uitkomsten de 
theorie ondersteunden dat nieuwe membraanontwikkeling 
en uitbreiding van het subduraal hematoom worden veroor-
zaakt door een ontstekingsreactie van het weefsel dat in 
 contact komt met grotere bloedstolsels. Dexamethason zou 
deze ontstekingsreactie mogelijk remmen.10 Contra-indica-
ties voor het gebruik van corticosteroïden zijn acute infec-
tieuze processen en een ernstige psychiatrische voorgeschie-
denis. Bijwerkingen die kunnen optreden zijn onder andere 
het ontstaan of ontregelen van diabetes mellitus, verstoring 
van het vocht- en elektrolytenevenwicht, hypertensie, de-
compensatio cordis, osteoporose en ontregeling van psychi-
sche en psychiatrische klachten. De kans op bijwerkingen 
neemt toe bij langduriger gebruik in hogere doseringen.11

HUIDIGE TOEPASSING VAN CORTICO-
STEROÏDEN (DEXAMETHASON)
Er lijkt in Nederland geen eenduidigheid te bestaan over het 
expectatieve beleid en de conservatieve behandeling van pa-
tiënten met een CSDH. Dit werd bevestigd in een enquête-
studie van Berghauser Pont et al. onder alle vasculair neuro-
logen en neurochirurgische centra in Nederland.12 Dit 
onderzoek liet zien dat er een grote voorkeur is voor een 
chirurgische ingreep bij patiënten met een CSDH. Een 
 afwachtend beleid wordt ook frequent toegepast, waarbij 
 ongeveer 25% van de ondervraagden corticosteroïden geeft. 
In de provincie Zuid-Holland werd opvallend vaker voor de 
behandeling met corticosteroïden gekozen (53,8%), evenals 
in Noord-Brabant (44,4%). Er was geen verschil in het beleid 
tussen neurologen en neurochirurgen. Een vergelijkbare en-
quêtestudie onder neurochirurgen in het Verenigd Konink-
rijk en Ierland liet overeenkomstige uitkomsten zien.13 

TABEL 1. Klinische vraag met bijbehorende 
PICO-vraagstelling.

P (patients): patiënten met een chronisch 
 subduraal hematoom

I (intervention): dexamethason (corticosteroïd) 

C (comparison): expectatief beleid (geen dexame-
thason, corticosteroïd)

O (outcome): snelheid van de afname van het 
subduraal hematoom (gemeten via 
CT- en MRI-scans van de hersenen) 
en de mate van klinische klachten
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BESTAANDE  RICHTLIJNEN EN  
PROTOCOLLEN
Er bestaan geen landelijke richtlijnen en protocollen voor de 
behandeling van patiënten met een CSDH. De richtlijn 
‘Licht traumatisch hoofd/hersenletsel’ van de Nederlandse 
Vereniging voor Neurologie geeft enkel sturing aan de op-
vang en het controlebeleid van patiënten met intracraniële 
bloedingen (onder andere subduraal hematoom), waarbij het 
CSDH niet expliciet wordt gespecificeerd en behandeling 
met corticosteroïden niet staat beschreven.14

Voorafgaand aan onze literatuurstudie is bij diverse neuro-
chirurgische centra in Nederland geïnformeerd naar speci-
fieke protocollen of richtlijnen rondom de behandeling van 
patiënten met een CSDH. Dit leverde nagenoeg geen speci-
fieke protocollen op. In de ontvangen ziekenhuisprotocollen 
werd in de meeste gevallen gerefereerd naar de algemenere 
richtlijn ‘Licht traumatisch hoofd/hersenletsel’.14

Het ziekenhuisprotocol van het Erasmus MC te Rotterdam 

lijkt op dit moment de enige duidelijke uitzondering.15 In dit 
protocol wordt gebruikgemaakt van stroomdiagrammen om 
stapsgewijs tot een behandeling van patiënten met een 
CSDH te komen. Nagenoeg alle patiënten met een CSDH 
krijgen een vorm van behandeling met dexamethason. En-
kel de patiënten die geen symptomen of uitvalsverschijnse-
len hebben met een maximale EMV-score of uitsluitend last 
hebben van hoofdpijn, misselijkheid en/of braken krijgen 
volgens dit protocol geen dexamethason voorgeschreven. 

LITERATUUR OVER CORTICOSTEROÏDEN 
(DEXAMETHASON) BIJ CSDH
Wij verrichtten een systematische literatuurstudie van de be-
schikbare recente literatuur (studies van de laatste 10 jaar). In 
september 2016 werd gestructureerd gezocht naar geschikte 
studies in de PubMed- en de Cochrane Library-database en 
werd getracht antwoord te krijgen op de volgende klinische 
vraag: In hoeverre heeft het toedienen van dexamethason bij 

TABEL 2. Zoektermen passend bij de PICO-vraagstelling met de bijbehorende MeSH-termen uit de 
 PubMed-database.

P: I/C: O:

Chronic subdural hematoma Dexamethasone Signs and symptoms

Subdural hematoma(s) Corticosteroid/ corticosteroids Neurologic symptoms

Intracranial subdural hematoma Glucocorticoid/ glucocorticoids Neurologic manifestations

SDH Expectative Subdural hematoma

Chronic SDH Non-surgical primary treatment/ non-
surgical treatment

Conservative therapy

Conservative treatment

Steroids

Medical treatment

Drug therapy

MeSH-termen: MeSH-termen: MeSH-termen:

Hematoma, Subdural Glucocorticoids Signs and symptoms

Steroids* Neurologic manifestations

Drug therapy

* = dexamathason valt hieronder.
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patiënten met een CSDH in vergelijking met het expectatieve 
beleid, invloed op de snelheid van de afname van het subdu-
raal hematoom en de mate van klinische klachten? (zie Tabel 1  
op pagina 4). 

METHODE
ZOEKSTRATEGIE EN SELECTIECRITERIA
Er werd op systematische wijze gezocht in de PubMed- en 
de Cochrane Library-database met behulp van passende 

Niet geschikt: N = 4:

Studie reeds verkregen via 
PubMed-search: N = 3

Lopende studie: N = 1

Niet geschikt: N = 60:

SDH en epilepsie: N = 1 

SDH en medicatie anders dan 
corticosteroïden: N = 4

Studieprotocol: N = 2

SDH en chirurgische interventie: 
N = 8

Totaal geen overeenstemming met 
de onderzoeksvraag: N = 45

Cochrane Library search met 
behulp van de PICO-zoek-
termen met filter: N = 64

Geschiktheid op basis 
van titel: N = 4

Geschiktheid op basis van 
‘full text’: N = 0

FIGUUR 2. Proces van de search in de Cochrane Library. SDH = subduraal hematoom.

Niet geschikt, N = 26:

CSDH na een operatie: N = 1

Schriftelijke reactie op studie: N = 2 

Behandeling SDH zonder cortico-
steroïden: N = 8

Risicofactoren ontwikkelen van een 
CSDH: N = 3 

Chirurgische interventie: N = 6

Achtergrondinformatie SDH: N = 2 

Enquête behandeling SDH: N = 2

Doublures in tevens geïncludeerd/-
geschikte reviewstudie: N = 2

Niet geschikt, N = 738:

Chirurgie / invasieve behandeling: 
N = 157

Totaal geen overeenstemming: 
N = 226

Andere toegepaste medicamen-
teuze behandeling: N = 129

Lokale toepassing van een 
corticosteroïd: N = 1

Type studie ongeschikt: N = 1

Geen behandeling van CSDH: 
N = 191

Ander type bloeding: N = 31

Studieprotocol / voorstel voor 
onderzoek: N = 2

Totaal geïncludeerde studies (N = 5):
 Placebogecontroleerde, 
 gerandomiseerde trial (N = 1)
 Prospectieve casestudie (N = 1)
 Systematische review en 
 meta-analyse (N = 1)
 Systematische review (N = 1)
 Retrospectieve cohortstudie (N = 1)

PubMed-search met behulp 
van de PICO-zoektermen: 

N = 2.084

Na toepassing van filters: 
N = 861

Na toepassing van ‘NOT 
in title’: N = 769

Geschiktheid op basis van 
titel: N = 31

Geschiktheid op basis van 
abstract/ ‘full text’: N = 5

Sneeuwbalmethode:
N = 0

FIGUUR 1. Proces van de search in de PubMed-database. CSDH = chronisch subduraal hematoom, SDH = subduraal hematoom.
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zoektermen (zie Tabel 2 op pagina 5). 
Inclusiecriteria voor artikelen waren: 
- een studie gepubliceerd in de laatste 10 jaar;
- een artikel in de Engelse taal;
- volledige tekst van het artikel beschikbaar;
- een studie bij kinderen en volwassen.
Een studie werd geëxcludeerd als een van de volgende crite-
ria van toepassing was:
- een studie gepubliceerd vóór het jaar 2007;
- een artikel in een andere taal dan Engels;
- geen volledige tekst van het artikel beschikbaar;
-  studies met betrekking tot een spinaal subduraal hema-

toom;
- studies met betrekking tot infecties;
- studies met betrekking tot postoperatieve zorg.
Omdat er onder andere vanuit het protocol van het Erasmus 
MC was gebleken dat er weinig beschikbare studies waren, 
werd ervoor gekozen om alle typen studies te includeren. 

RESULTATEN
SEARCH PUBMED- EN COCHRANE-DATABASE
Van de in totaal 2.148 hits werden uiteindelijk vijf geschikte 
studies geïncludeerd (zie Figuur 1 en 2).16-20 De meeste stu-
dies vielen af vanwege geen overeenstemming met de onder-
zoeksvraag, andere toegepaste (medicamenteuze) behande-
ling en geen behandeling van een CSDH. Vanwege doublures 
werden de studie van Zarkou et al.21 (resultaten reeds mee-
genomen in de studie van Berghauser Pont et al.19 en Alme-
nawer et al.20) en de studie van Delgado-Lopez et al.22 (resul-
taten reeds meegenomen in de studie van Almenawer et 
al.20) eveneens geëxcludeerd. Op de overgebleven 5 studies 
werd de sneeuwbalmethode toegepast, waarna er geen extra 
geschikte studies werden geïncludeerd.

KARAKTERISTIEKEN EN METHODOLO GISCHE 
BEOORDELING VAN DE GEÏNCLUDEERDE  
STUDIES
Er werden in totaal 5 recente en geschikte studies geïnclu-
deerd voor een nadere analyse. Het aantal geïncludeerde pa-
tiënten en artikelen was zeer divers in de verschillende stu-
dies. De onderzochte patiëntenpopulatie bestond in alle 
studies voornamelijk uit patiënten met een CSDH met vari-
erend geringe tot zeer ernstige symptomen. In alle studies 
werden corticosteroïden als behandeling toegepast, maar 
wel in zeer wisselende doseringen, doseringsintervallen en 
duur. Slechts in één studie werd de behandeling met dexa-
methason vergeleken met een placebobehandeling.16 In de 
overige studies werden corticosteroïden toegepast als mono-
therapie, al dan niet in vergelijking met corticosteroïden in 

combinatie met chirurgie, alleen chirurgie of enkel observa-
tie. In de studie van Berghauser Pont et al. werd de behande-
ling met dexamethason als preoperatieve behandeling bij 
chirurgie onderzocht.18 De neurologische uitkomst werd in 
alle studies gemeten, waarbij wel diverse uitkomstmaten 
werden gebruikt. De belangrijkste karakteristieken van de 
geïncludeerde studies staan weergegeven in Tabel 3 en 4 
 (pagina 8 en 9). 
Alle geïncludeerde studies werden ongeblindeerd beoor-
deeld op methodologische kwaliteit. Hierbij werden (onder-
delen van) passende Cochrane-beoordelingsformulieren 
toegepast (zie Tabel 5 en 6 op pagina 10). 

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN UIT DE 
GEÏNCLUDEERDE STUDIES
Alle geïncludeerde studies deden een uitspraak over de 
neurologische uitkomst en het klinische beeld van de pati-
ent, waarbij er verschillende uitkomstmaten werden ge-
bruikt. De neurologische uitkomst was hierbij niet bij alle 
geïncludeerde studies de primaire uitkomstmaat. In slechts 
enkele studies werd de radiologische verandering beschre-
ven. Bijna alle studies deden een uitspraak over de morbidi-
teit, en de mortaliteit werd in alle studies beschreven. Om-
dat niet alle geïncludeerde studies hierdoor geheel passend 
waren bij de eerder opgestelde klinische onderzoeksvraag, 
zijn de belangrijkste resultaten die het meest passend waren 
vanuit alle studies in Tabel 7 (pagina 11) samengevat.
In de studie van Prud’homme et al. kregen patiënten een 
behandeling met dexamethason of een placebobehande-
ling.16 De resultaten van deze studie suggereren dat de be-
handeling met dexamethason geen toegevoegde waarde 
heeft ten opzichte van het afwachtende beleid, maar mogelijk 
wel zorgt voor een verhoogd risico op (ernstige) complicaties. 
Thotakura & Marabathina gaven patiënten dexamethason 
gedurende 72 uur.17 Bij geen vooruitgang na 72 uur werd 
alsnog chirurgie toegepast. De resultaten van deze studie 
suggereren, net zoals de studie van Prud’homme et al., dat 
behandeling met dexamethason geen duidelijk hogere kans 
geeft op klinisch herstel, maar mogelijk wel zorgt voor een 
verhoogd risico op complicaties.
Berghauser Pont et al. analyseerden retrospectief patiënten 
met een CSDH die chirurgische behandeling hebben on-
dergaan en preoperatief dexamethason kregen.18 De resul-
taten van deze studie suggereren dat langere preoperatieve 
toepassing van corticosteroïden zorgt voor een lager 
postoperatief recidiefrisico.
Berghauser Pont et al. analyseerden tevens 5 observationele 
studies.19 De resultaten van deze analyse suggereren dat cor-
ticosteroïden met chirurgische behandeling in vergelijking 
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met enkel chirurgie een hogere kans geeft op een goede 
neurologische uitkomst, waarbij er net zoals in de studies 
van Prud’homme et al. en Thotakura & Marabathina een 
groot aantal complicaties in verband worden gebracht met 
(langdurige) corticosteroïdbehandeling.
In de studie van Almenawer et al. werden enkele studies 
geïncludeerd die de behandeling met corticosteroïden als 
hoofdbehandeling en corticosteroïden als adjuvante therapie 
bij patiënten met een symptomatisch CSDH onderzoch-
ten.20 De resultaten van de studie suggereren dat de behan-
deling met corticosteroïden geen toegevoegde waarde heeft, 
maar mogelijk wel leidt tot een verhoogd risico op (ernstige) 
complicaties. 

CONCLUSIE 
De resultaten van de geïncludeerde studies zijn opvallend 
verdeeld; enkele studies laten relatief positieve resultaten 
zien en een aantal studies relatief negatieve resultaten of 
geen (significant) verschil. Vanwege het kleine aantal be-
schikbare studies, een lage methodologische kwaliteit en 
een grote heterogeniteit tussen deze diverse (typen) studies, 
is er geen goede statistische vergelijking mogelijk en is er 
geen duidelijk antwoord te geven op de onderzoeksvraag. 
Ook kan er getwijfeld worden aan de veronderstelde pa-
thofysiologie van CSDH en de voorspelde werking van corti-
costeroïden hierbij, wat tot op heden slechts is gebaseerd op 
enkel theorieën en proefdieronderzoek. 
Met zeer grote voorzichtigheid kan er naar aanleiding van 

deze literatuurstudie gesuggereerd worden dat preoperatieve 
behandeling met corticosteroïden een lager postoperatief re-
cidiefrisico geeft en behandeling met corticosteroïden een 
gunstige neurologische uitkomst geeft bij patiënten met rela-
tief geringe neurologische symptomen. Alle geïncludeerde 
studies zijn echter duidelijk en eensgezind over de (ernstige) 
bijwerkingen van de behandeling met corticosteroïden, wat 
niet lijkt op te wegen tegen de mogelijke positieve uitkom-
sten zoals hierboven beschreven. 
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TABEL 3. Karakteristieken van de geïncludeerde reviews.

Berghauser Pont et al.19 Almenawer et al.20

Studiedesign Systematische review Systematische review en meta-analyse

Aantal 
geïncludeerde 
studies

5 observationele studies 250 studies (16 gerandomiseerde studies, 234 observatio-
nele studies) en een ongepubliceerde patiëntenserie met in 
totaal een inclusie van 34.829 patiënten. Vijf geïncludeerde 
studies onderzochten de behandeling met corticosteroïden 
als hoofdbehandeling en 22 studies onderzochten cortico-
steroïden als adjuvante therapie

Populatie Patiënten met een CSDH Patiënten met een symptomatisch CSDH

Interventies - Monotherapie met corticosteroïden
- Corticosteroïden met chirurgie
- Alleen chirurgie

-  Behandeling met corticosteroïden als hoofdbehandeling
-  Corticosteroïden als adjuvante therapie
(Percutane bedside twist-drill drainage, enkele of meerdere 
boorgaten, craniotomie, gebruik van drains, irrigatie van de 
hematoomholte, bedrust met opeenvolgend chirurgie)

Uitkomstmaten Neurologische status, mate van 
 secundaire interventies, mortaliteit

Neurologische status, morbiditeit, mortaliteit, recidiefaantal

Follow-up 25 weken - 30 maanden Onbekend
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TABEL 4. Karakteristieken van de geïncludeerde studies met een overig studiedesign.

Prud'homme et al.16 Thotakura & Marabathina17 Berghauser Pont et al.18

Studiedesign Placebogecontroleerde, 
 gerandomiseerde studie

Prospectieve casestudie Retrospectieve cohort-
studie

Aantal patiënten 20 26 496

Populatie CSDH en een MGS-score* van 
0 of 1 (geringe symptomen zon-
der neurologische afwijkingen);
gemiddelde leeftijd (in jaren + 
SD): interventiegroep 72,3 + 6,3;  
placebogroep 69,4 + 8,8

CSDH en een ‘Glascow Coma 
Scale’** van 15/15;
gemiddelde leeftijd (in jaren): 60 
(spreiding 32-77 jaar)

Patiënten met een CSDH 
en chirurgie met boor-
gaten;
gemiddelde leeftijd (in 
jaren + SD): 71,5 + 13,3 

Interventie 3 dd 4 mg dexamethason gedu-
rende 3 weken met aansluitend 
een stapsgewijze afbouw

4 mg dexamethason (intraveneuze 
injectie) elke 8 uur gedurende 3 
dagen (72 uur) met bedrust. 
Bij vooruitgang na 72 uur: orale 
prednisolon gedurende 1 maand in 
een afbouwschema.
Bij geen vooruitgang na 72 uur: 
chirurgische behandeling

Preoperatief 4 dd 4 
mg dexamethason (het 
liefst minimaal 2 dagen) 
met een postoperatieve 
afbouw

Setting Eén klinisch centrum in Canada Afdeling Neurochirurgie van een 
ziekenhuis in India

Ziekenhuis in Nederland

Controle Placebocapsules gevuld met 
lactose voor de duur van 28 
dagen

Geen Geen

Uitkomstmaten Neurologische status,
% geen OK na 6 maanden, 
door patiënt ervaren verande-
ring, symptomen, bijwerkingen, 
complicaties, radiologische 
progressie

Symptomen (wel/niet falen behan-
deling), radiologische progressie, 
complicaties

Wel/geen recidief CSDH, 
neurologische status, 
radiologische progressie, 
complicaties, mortaliteit

Follow-up 2 weken en 1, 2 en 6 maanden 
na de start van de behandeling 
(van alle uitkomstmaten)

Na 6 weken (neurologische tests en 
CT-scan van de hersenen)

Binnen 1 maand: mortali-
teit en complicaties; 
Binnen 3 maanden: wel/
geen recidief

* MGS = Markwalder grading score: wordt gebruikt als prognostische score bij een CSDH. Graad 1: neurologisch nor-
maal; graad 2: alert en georiënteerd, geringe symptomen zoals hoofdpijn, asymmetrische reflexen; graad 3: verminderde 
alertheid met goede reactie op pijnprikkels, variabele neurologische uitval, zoals een hemiparese; graad 4: comateus 
met afwezige reactie op pijnprikkels.
** Glascow Coma Scale is een meetschaal waarmee het bewustzijn van de patiënt, van helder tot diep bewusteloos, 
kan worden weergegeven in een cijfer, de zogenoemde EMV-score. 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Het gezegde ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ bij het voorschijven van dexamethason aan patiënten 
met een chronisch subduraal hematoom (CSDH) is niet van toepassing. 

2 Behandeling met corticosteroïden bij patiënten met een CSDH is nog onvoldoende bewezen, waarbij 
er wel voldoende aanwijzingen zijn voor de mogelijke bijwerkingen met een relatief hoge morbiditeit en 
mogelijk zelfs mortaliteit. 

3 Er is sterke behoefte aan verder gerandomiseerd onderzoek.
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TABEL 5. Risico op bias en validiteit van de geïncludeerde reviews.

Berghauser Pont19 Almenawer et al.20

Vraagstelling helder en adequaat + +

Zoekactie helder en adequaat + +

Selectieprocedure helder en adequaat beschreven +/- +/-

Selectiebias +/- +/-

Adequate kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde artikelen + +/-

Data-extractie adequaat uitgevoerd + +

Heldere beschrijving van belangrijkste kenmerken van de geïnclu-
deerde studies

+ -

Statistische pooling (of terecht niet) toegepast + +

Adequate omgang met klinische en statistische heterogeniteit + +

Blindering - ?

Publicatiebias + +/-

Sponsoring uitgesloten + +

Onderzoekers betrokken bij geïncludeerde studies - ?

+= ja, - = nee, +/- = deels, ? = onduidelijk, niet beschreven in het artikel.

TABEL 6. Risico op bias en validiteit van de geïncludeerde artikelen met een ander studiedesign.

Prud'homme et al.16 Thotakura &  
Marabathina17

Berghauser Pont et 
al.18

Randomisatie + n.v.t. n.v.t.

Blindering + (P+B+E) n.v.t. n.v.t.

Vergelijkbare groepen - n.v.t. n.v.t.

Volledige follow-up + +/- +/-

Analyse in de juiste groep + n.v.t. n.v.t.

Gelijke behandeling + + +

Selectieve publicatie +/- - +/-

Sponsoring uitgesloten + + +

Powerberekening + - -

Heldere beschrijving in- en exclusiecriteria + +/- +

Selectiebias - +/- +/-

Publicatiebias +/- + +

Informatiebias - + +/-

Confounding + + +/-

Voldoende interne validiteit + +/- +/-

Voldoende externe validiteit +/- + +

+= ja, - = nee, +/- = deels. P = patiënt, B = behandelaar, E = effectbeoordelaar, n.v.t. = niet van toepassing.



JA ARGANG119 FEBRUARI20181

NEUROLOGIE 11

TABEL 7. Samenvatting van de resultaten van de geïncludeerde studies.

Studie Neurologische uitkomst,
klinisch beeld patiënt

Radiologische ver-
andering

Complicaties,  
bijwerkingen

Mortaliteit

Prud'homme 
et al.16

Interventiegroep met corti-
costeroïden: 60% klinische 
vooruitgang (95% BI 0,48-
0,72)
Placebogroep: 
70% klinische vooruitgang 
(95% BI 0,59-0,81) (p=0,2910)

Complete regressie 
na 6 maanden in 
beide groepen

Interventiegroep met 
corticosteroïden:
30%, cellulitis (1), 
suïcide (1), longem-
bolie (1)
Placebogroep: 0%

Interventiegroep met 
corticosteroïden:
2; longembolie (1), 
suïcide (1)
Placebogroep: geen 
(niet statistisch rele-
vant)

Thotakura & 
Marabathina17

Corticosteroïdgroep: GCS 
15/15 en geen neurologische 
symptomen bij 11/26 patiën-
ten (15/16 geen vooruitgang)
Chirurgiegroep (15/26 pati-
enten na falen corticostero-
idgroep): klinische uitkomst 
onbekend

Corticosteroïdgroep: 
nagenoeg/totaal ver-
dwenen hematoom 
na 6-8 weken
Chirurgiegroep: niet 
bekend 

Corticosteroïdgroep: 
2/26, hyperglykemie 
(1) en gastritis (1)
Chirurgiegroep: geen

Geen in beide  
groepen

Berghauser 
Pont et al.18

Corticosteroïd + chirurgie:
-  59/496 patiënten recidief 

SDH
-  437/496 patiënten geen 

recidief SDH
De preoperatieve mediane 
duur van corticosteroïd-
toepassing was significant 
langer bij geen recidief vs. wel 
recidief (5,0 (IQR, 2-9) vs. 4,0 
(IQR, 1,5-7); p=0,04)

Niet beschreven Morbiditeit: 
-  bij een GCS van 15: 

7,1% complicaties, 
-  bij een GCS van 

<15: 18,2% compli-
caties (p=0,001) 

Meer complicaties bij 
een hogere leeftijd 
(p=0,003)

Mortaliteit was geas-
socieerd met een ho-
gere leeftijd (p=0,03), 
een preoperatieve 
GCS motorische sco-
re van <6 (p=0,01), 
een postoperatieve 
GCS motorische sco-
re van <6 (p=0,01) en 
een hogere INR-score 
preoperatief  
(p <0,001)

Berghauser 
Pont et al.19

Goede neurologische uit-
komst:
- bij corticosteroïd: 83-97%
-  bij corticosteroïd + chirurgie: 

87-100%
- bij chirurgie: 64-92%

Niet beschreven Infecties, gastro-in-
testinale bloedingen 
en hyperglykemie: 
meest voorkomen-
de complicaties bij 
corticosteroïden voor 
de langere termijn. 
Hyperglykemie werd 
vaker gezien in de 
corticosteroïdgroepen

Overlijden:
-  bij corticosteroïd: 

0-4%
-  bij corticosteroïd + 

chirurgie: 3-13%
- bij chirurgie: 8-44%

Almenawer 
et al.20

Geen verbetering op het vlak 
van genezing bij corticostero-
iden vs. chirurgie (RR 1,04; 
95% BI 0,95-1,11; I 2=55,4%; 
p=0,21) 
Bij corticosteroïden + chirur-
gie vs. chirurgie waren geen 
statistische verschillen te zien

Niet beschreven Corticosteroïden 
resulteerden niet in 
reductie van mor-
biditeit vs. chirurgie 
(RR 0,88; 95% BI 
0,43-1,73; I 2=83,2%; 
p=0,56)
Corticosteroïden + 
chirurgie vs. chirurgie 
liet een hogere mor-
biditeit zien (RR 1,97; 
95% BI 1,54-2,45;  
I 2=75,4%, p=0,005)

Corticosteroïden 
resulteerden niet in 
reductie van mor-
taliteit vs. chirurgie 
(RR 0,69; 95% BI 
0,31-1,52; I 2=61,4%; 
p=0,27)
Corticosteroïden + 
chirurgie vs. chirurgie 
liet geen statistische 
verschillen zien

GCS=Glascow Coma Scale, SDH=subduraal hematoom.
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