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SAMENVATTING 
Hutchinson et al. onderzochten tussen 2004 en 2014 
in een internationale prospectieve multicenterstudie de 
klinische uitkomst van patiënten die een craniëctomie 
ondergingen voor behandeling van secundaire intracra-
niële drukverhoging na een trauma, en vergeleken de 
uitkomst met patiënten die een optimale niet-chirurgi-
sche behandeling ondergingen.1 Er namen geen Neder-
landse centra deel.

De populatie bestond uit 408 patiënten met een leeftijd 
van 10-65 jaar, die als gevolg van een neurotrauma een 
refractaire intracraniële drukverhoging ontwikkelden. 
Refractaire intracraniële drukverhoging was gedefini-
eerd als een intracraniële druk ≥ 25 mmHg, gedurende 
1-12 uur, waarbij drukverlagende maatregelen, met uit-
zondering van het toedienen van barbituraten, onvol-
doende effect sorteerden. Patiënten werden gerandomi-
seerd in 2 armen: decompressieve craniëctomie met 
optimale therapie, of optimale therapie met toedienen 
van barbituraten met de intentie de intracraniële druk 
te verlagen.

Als primaire uitkomstmaat was de Extended Glasgow 
Outcome Scale (GOS-E) 6 maanden na randomisatie ge-
kozen. Bondig samengevat bestaat deze schaal uit 8 ca-
tegorieën waarin werk, sociaal functioneren, vrije tijd, 
persoonlijke relaties en onafhankelijkheid worden geë-
valueerd.2 Een ‘upper severe disability’ of beter werd als 
goede uitkomst beschouwd. Patiënten in deze categorie 
zijn helder, hebben hulp nodig bij sommige activiteiten, 
maar kunnen ten minste 8 uur alleen thuis verblijven. 
Als secundaire uitkomstmaten werden de GOS-E 12 en 
24 maanden na randomisatie, en de mortaliteit 6, 12 en 

24 maanden na randomisatie gekozen.

Er werden 206 patiënten geopereerd, 202 ondergingen 
niet-chirurgische behandeling. Na exclusie om formele 
redenen bleven er 202 patiënten over in de chirurgische, 
en 196 in de niet-chirurgische groep. De patiënten wa-
ren jong: respectievelijk 32 en 35 jaar in de chirurgische 
en niet-chirurgische arm. In de chirurgische arm werd 
92,6% na een mediaan verloop van 2,2 uur na randomi-
satie geopereerd. Bij 63% betrof het een bifrontale crani-
ectomie en bij 37% een hemicraniëctomie. Bij bijna 10% 
werden ook barbituraten gegeven. In de niet-chirurgi-
sche arm werden bij ruim 87% barbituraten gegeven, 
maar onderging 37,2% alsnog een decompressieve crani-
ectomie.

De gemiddelde intracraniële druk na randomisatie was 
14,5 mmHg in de chirurgische en 17,1 in de niet- 
chirurgische arm. De mediane duur waarin de intra-
craniële druk ≥ 25 mmHg was, was in de chirurgische 
arm korter: 5,0 versus 17,0 uur. Dit leidde dan ook tot 
een betere overleving in die arm: 73% en 69% na 6 en 
12 maanden, versus 51% en 48% op dezelfde tijdstip-
pen in de niet-chirurgische arm. Ook trad een ‘goede 
uitkomst’ vaker op in de chirurgische arm: 43% en 
45% na 6 en 12 maanden, versus 35% en 32% in de 
niet-chirurgische arm. 

In absolute aantallen waren de cijfers minder spectacu-
lair: in de chirurgische arm konden 19/194 patiënten 
een jaar later hun oude leven met minimale fysieke en 
mentale ongemakken oppakken. In de niet-chirurgische 
arm waren dat er 15/179. De auteurs berekenden dat 
voor iedere 100 patiënten die een craniëctomie onder-
gaan, er 22 extra overleven, waarvan er 5 in persisterende 
vegetatieve toestand verkeren, en er 4 wakker zijn maar 
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continu afhankelijk van de omgeving. De overige 13 
hebben een ‘goede uitkomst’.

COMMENTAAR
De auteurs tonen vooral aan dat een craniëctomie voor 
refractaire intracraniële drukverhoging mortaliteit ver-
mindert, maar dat dit gepaard gaat met meer patiënten 
die neurologisch ernstig zijn aangedaan door het neuro-
trauma.

Een paar keuzes vallen op. Er is gekozen om een ‘goede 
uitkomst’ te benoemen als: alles beter dan een ‘upper 
severe disability’. Dit wijkt af van de gebruikelijke defini-
tie van een goede uitkomst bij neurotrauma: geen hulp 
nodig in het dagelijks leven, in staat om te werken, even-
tueel met aanpassingen, of beter (Glasgow Outcome 
Score 4 of 5). De auteurs motiveren dit analoog aan de 
studies over hemicraniëctomie bij herseninfarcten.3,4 In 
die studies komt een Modified Rankin Scale van 4 (as-
sistentie nodig bij lopen en lichamelijke behoeften) on-
geveer overeen met de ‘upper severe disability’ (kan ten-
minste 8 uur alleen thuis zijn, maar kan geen 
boodschappen doen zonder hulp). Of deze jonge patiën-
ten dit zelf ook als een goede uitkomst beoordelen is nog 
niet uitgezocht. De resultaten bieden in ieder geval be-
langrijke gegevens voor het ‘informed-consent’-gesprek.

Bij 63% werd een bifrontale craniëctomie uitgevoerd. De 
verminderde mortaliteit is opvallend, omdat in de DE-
CRA-studie, waarin bifrontale craniëctomie voor trau-
matische refractaire intracraniële drukverhoging werd 
vergeleken met een optimaal conservatief beleid, een 
slechtere uitkomst op GOS-E werd gezien in de chirur-
gische arm.5 In de DECRA-studie werd al bij een intra-
craniële druk ≥ 20 mmHg gedurende langer dan 15 mi-
nuten binnen een 1 uur durende periode tot refractaire 
intracraniële drukverhoging geconcludeerd. De criteria 
die in de studie van Hutchinson zijn gebruikt, zijn waar-
schijnlijk beter verenigbaar met de Nederlandse situatie, 
hoewel we in Nederland juist vaker een hemicraniëcto-
mie zullen uitvoeren.

Het is opvallend dat ervoor gekozen is om de resultaten 
van de cranioplastiek die enige weken of maanden later 
volgt, niet te beoordelen. Vaak leidt een cranioplastiek 
tot verdere verbetering van de neurologische verschijn-
selen of van hoofdpijn. Daar staat tegenover dat het een 
operatie is die met behoorlijke complicaties gepaard kan 
gaan. In de DECRA-studie werd tot 21% complicaties bij 
de cranioplastiek gemeld.5 Omdat een cranioplastiek het 

logische gevolg is van een craniëctomie, en omdat dit in 
de studies naar craniëctomie bij herseninfarcten en in de 
DECRA-studie wel is gedaan, had het voor de hand ge-
legen om deze data wel te analyseren.

Ten slotte includeerden de auteurs patiënten tussen de 
10 en 65 jaar. Er wordt helaas niet ingegaan op aantal en 
uitkomst van de geïncludeerde kinderen.
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