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WAKKERE HERSENCHIRURGIE:

WAKKERE PATIËNT HELPT CHIRURG VOOR VEILIGE INGREEP

KAN JIJ AL REANIMEREN?

“ALLES IS BETER DAN NIETS DOEN”

GEHEUGENKLINIEK
AF EN TOE IETS VERGETEN,  
HOEFT NOG GEEN DEMENTIE TE ZIJN
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WAKKERE HERSENCHIRURGIE

Wakkere patiënt helpt chirurg  
voor veilige ingreep

Wakkere hersenchirurgie? U hoort het 
goed. Maar schrik niet, hersenen voelen 
geen pijn. Neurochirurg dr. Geoffrey Lesage 
legt uit waarom wakkere chirurgie nodig 
is en hoe het in zijn werk gaat.

Het OLV Ziekenhuis is één van de weinige cen-
tra in ons land waar wakkere hersenchirurgie 
plaatsvindt. Dat gebeurt ondertussen al bijna 
tien jaar. Het doel van een wakkere operatie is 
om bij het verwijderen van een hersentumor 
zoveel mogelijk van het aangetaste gebied te 
verwijderen, zonder daarbij de cruciale zones 
voor beweging en taal te beschadigen.

“Onze hersenen zijn het commandocentrum 
van ons lichaam”, zegt dr. Lesage. “Zij sturen 
alle lichaamsfuncties aan. Het is dus belang-
rijk om bij hersenoperaties erg voorzichtig te 
werk te gaan, zodat er geen kritische zones 
geraakt worden. Denk aan de spraakcentra 
of de moto rische centra die arm-, been- en 
aangezichtsbewegingen uitvoeren. Wanneer 
een gezwel zich in de buurt van deze zones 
bevindt, kiezen we, in samenspraak met de 
patiënt, voor een wakkere ingreep.”

Kortsluiting

“De manier waarop de hersenen werken en 
georganiseerd zijn, is voor elke persoon net 
iets anders. Zo is er bijvoorbeeld al een ver-
schil tussen links- en rechtshandige patiën-
ten. Maar ook het letsel of de tumor kan de 
aansturingszones in de hersenen verplaatsen. 
Daarom is een individuele, precieze aanpak 
zeer belangrijk.”

“Met een functionele MRI – beeldvorming 
die bepaalde functies lokaliseert – brengen  
we bij elke patiënt vóór de operatie de ver-
schillende hersengebieden in kaart. Dat noe-
men we het ‘mappen’. We laten de pa tiënt bij-
voorbeeld zijn hand opsteken en zien dan 
welke gebieden in de hersenen oplichten. 
Of we laten de patiënt iets vertellen of iets 
voorlezen en kijken welke gebieden daardoor 
geactiveerd worden. Hoe beter we al deze 

functionele gebieden kunnen afbakenen, hoe 
veiliger we kunnen opereren zonder schade 
aan te brengen.”

“Maar deze techniek van ‘mapping’ geeft 
nooit een honderd procent correcte weer-
gave van de ‘gevaarlijke zones’ in de herse-
nen. Daarom is het nodig om de kritische 
zones tijdens de operatie op de millimeter te 
lokaliseren. En daarvoor moet de patiënt wak-
ker zijn en meewerken. Tijdens de operatie 
laten we de patiënt bewegingen uitvoeren 
met handen en vingers, armen en benen en 
het aangezicht. De patiënt moet ook spraak-
oefeningen uitvoeren.”

“Je kan de hersenen vergelijken met een 
elektrische kast of een zeke ringskast. Als wij 
een impuls geven in een bepaalde zone in 
de hersenen, veroorzaakt dat een kortslui-
ting. En dat kan je meteen zien: als de patiënt 
bezig is zijn vinger naar zijn neus te brengen 
en we stimuleren het hersengebied dat hij 
daarvoor gebruikt, dan wordt die beweging 
meteen onderbroken, zonder dat de patiënt 
zich daarvan bewust is. Hetzelfde gebeurt als 
de patiënt de dagen van de week opnoemt: 
maandag, dinsdag, woensdag… en dan is 
er plots een impuls in dat hersengebied en 
de opsomming stokt. Door voortdurend 
zulke kortsluitingen te veroorzaken terwijl 
de patiënt actief is, weten we precies hoeveel 
omliggend gebied rond de tumor we kunnen 
wegsnijden zonder schade te veroorzaken. 
We willen zoveel mogelijk ‘aangetast gebied’ 
verwijderen, zonder de kwaliteit van leven van 
de patiënt in gevaar te brengen. Het wakkere 
gedeelte van de operatie duurt anderhalf tot 
twee uur.”

Pijnloos

“De patiënt wordt bij het begin van de ope-
ratie wel in slaap gebracht. De hoofdhuid, 
de spieren en het harde hersenvlies blijven 
trouwens de hele operatie verdoofd. Was 
dat niet het geval, dan zou de patiënt pijn 

Dr. Geoffrey Lesage
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ervaren. Maar wat veel mensen niet weten, 
is dat de hersenen zelf geen pijn kunnen 
voelen. De hersenen zelf hoeven dus niet 
verdoofd te worden en de patiënt kan ge-
rust wakker zijn terwijl we de tumor verwij-
deren. Wel is het belangrijk dat de patiënt 
zijn of haar hoofd niet beweegt. Daarom 
moeten we het hoofd stevig vastklemmen. 
Een tweede reden om het hoofd goed op zijn 
plaats te houden, is dat we werken met een 
navigatiesysteem. Vergelijk het met een gps.  
We voeren vooraf de coördinaten X, Y, Z in 

Een hecht team  
van experten
“Een wakkere hersenoperatie is maar moge-
lijk dankzij een hecht team van experten dat 
perfect op elkaar is ingespeeld”, benadrukt 
dr. Lesage. “Daarom werken we altijd met 
dezelfde deskundigen. Dr. Garmt Croonen-
borghs is de vaste anesthesist. Hij weet per-
fect hoe hij de patiënt in slaap doet en weer 
wakker laat worden, terwijl de pijngevoelige 
gebieden verdoofd blijven. Dat is cruciaal voor 
deze operaties. Verder bestaat het team uit 
de afasiologen Lore Van Brussel en Sharon 
Arickx. Beiden zijn logopedisten die gespecia-
liseerd zijn in taaluitval. Zij laten de patiënt 
zowel vóór als tijdens de operatie specifieke 
taal- en bewegingsoefeningen doen, zodat 
we kunnen volgen of het stimuleren van een 
bepaald hersengebied een impact heeft op 
de taal of de motoriek van de patiënt. Indien 
dat zo is, dan moeten we dat gebied intact 
laten. Indien dat niet zo is, dan kunnen we 
dat gebied indien nodig veilig met de tumor 
verwijderen. Het luistert allemaal heel nauw 
en hebben elkaar nodig om de patiënt veilig 
en wel doorheen de operatie te loodsen.”

voor de drie dimensies van de tumor en kun-
nen op een navigatiescherm precies volgen 
waar we moeten opereren, met ook de positie 
van de kritische gebieden aangeduid zoals ze 
uit de ‘mapping’ naar voren kwamen.”

“Dankzij de verfijnde technologie, de wakkere 
chirurgie en het goede samenspel van het 
medisch en paramedisch team van experten 
(zie kadertje) én de patiënt, zijn wakkere 
hersenoperaties vandaag veel veiliger dan 
vroeger. We kunnen echt tot de limiet gaan 

in het verwijderen van de hele tumor. Soms 
is er meteen na de operatie een lichte uitval 
van bepaalde functies, maar dat herstelt zich 
snel. Onze hersenen zijn heel plastisch, zolang 
we natuurlijk de echt kritische gebieden kun-
nen ontzien.”

Lees ook het verhaal van patiënt Andy Ghijs op 
pagina 12.

Sharon Arickx Lore Van Brussel

“We willen zoveel mogelijk ‘aangetast gebied’ 
verwijderen, zonder de kwaliteit van leven van 
de patiënt in gevaar te brengen.”



ANDY GHIJS (32) UIT NINOVE

“Ik wist precies wat me te wachten stond”
“Natuurlijk was het even schrikken toen de 
arts me vertelde dat ze me tijdens de operatie 
aan mijn hersenen wakker zouden maken. 
Maar hij en het team stelden me meteen ge-
rust: het gebeurt wel vaker, het is veilig en ik 
hoefde me geen zorgen te maken.”

“Ze legden me uit dat ik tijdens de operatie 
enkele testjes zou moeten doen. Het ging 
om vrij eenvoudige dingen hoor. Zo kreeg ik 
op een scherm vier afbeeldingen te zien en 
ik moest heel snel zeggen welke niet in het 
rijtje paste: mes, vork, lepel, vliegtuig. Niets 
moeilijks dus, maar blijkbaar wel een goede 
manier om je hersenfuncties te checken  
terwijl de operatie bezig is. Zo kan de chirurg 
de tumor verwijderen zonder vitale func-
ties te beschadigen. Die operatie was echt  

nodig, want door de druk van de tumor in 
mijn hersenen had ik al een epileptische 
aanval gekregen.”

“Om eerlijk te zijn: ik was me nauwelijks be-
wust van de aanwezigheid van de chirurg die 
aan mijn hersenen werkte. Ik concentreerde 
me op de oefeningen die de afasiologen me 
gaven en voor de rest had ik weinig tijds besef. 
Na de oefeningen ben ik weer in slaap ge-
bracht. Toen ik wakker werd, kon ik me alles 
perfect herinneren.”

“Als je vooraf goed weet wat er zal gebeuren 
en hoe dat zal verlopen, is er weinig om je 
zorgen over te maken. Ik wist precies wat me 
te wachten stond. En zodra je op de operatie-
tafel ligt, geef je je sowieso helemaal over aan 

de specialisten. Ik heb een groot vertrouwen 
in de artsen en het team errond, zij weten 
wat ze doen.”

“Vandaag voel ik me heel goed. Ik heb geen 
last meer van epileptische aanvallen, maar 
ik neem wel nog altijd medicatie.”

Lees ook het interview met dr. Geoffrey Lesage 
op pag. 4.


