Neurologie

Meningitis (bacterieel)
Algemene informatie
Inleiding
U heeft symptomen die passen bij een bacteriële meningitis. Verder onderzoek is
noodzakelijk om de diagnose definitief te kunnen stellen.
Uw arts heeft u alles al uitgelegd. Hier kunt u het rustig nalezen.
Wat is meningitis
Meningitis betekent letterlijk hersenvliesontsteking en is een ontsteking van de
vliezen rondom de hersenen
Bij meningitis zijn het spinnenwebvlies (arachnoïdea) en het hersenvocht in de ruimte
tussen het spinnenwebvlies en de hersenen ontstoken

Oorzaak
Een bacteriële meningitis wordt veroorzaakt door een bacterie.
De bacteriën leven normaal gesproken in de neus-keelholte, waar ze onschuldig zijn.
Als de weerstand afneemt, kunnen de bacteriën zich vermeerderen en zich
verspreiden via de bloedbaan. Bovendien kan de bacterie via de bloedbaan in de
hersenen en hersenvliezen terechtkomen en hierdoor hersenvliesontsteking
veroorzaken.
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Symptomen
De verschijnselen van een bacteriële meningitis zijn:
 (hoge) koorts
 toenemende hoofdpijn
 nekstijfheid
 verwardheid en sufheid
De ziekte begint vaak als een griep, die echter niet binnen een paar dagen verbetert:
de koorts blijft hoog en de patiënt blijft ziek.
Meningitis is niet altijd gemakkelijk te herkennen, omdat de nekstijfheid soms
ontbreekt of de ziekte langzaam begint.
Diagnose
Lichamelijk onderzoek zal verricht worden om vast te stellen of u last heeft van
nekstijfheid.
Voor het stellen van de diagnose hersenvliesontsteking en om de ziekteverwekker te
bepalen is een lumbaalpunctie (ruggenprik) nodig. Verder zal het bloed onderzocht
worden.
Verdere uitleg over de lumbaalpunctie krijgt u in de informatiefolder ‘lumbaalpunctie’.
U vindt deze op www.viecuri.nl of op de afdeling. U kunt ook altijd een
verpleegkundige of arts om extra uitleg vragen.
Behandeling
Bacteriële meningitis, is een ernstige (levensbedreigende) ziekte die snel behandeld
moet worden met o.a. intraveneuze antibiotica (medicatie via een infuus). Dit kan
alleen in een ziekenhuis gebeuren, soms is zelfs opname op een intensive care
afdeling nodig. Meningitis door een bacterie kan ernstig verlopen met beschadiging
van de hersenen of zenuwen.
Gevolgen
Na de ziekenhuisperiode kunt u nog klachten ervaren van de doorgemaakte
meningitis. In welke mate en hoelang iemand de klachten ervaart, is per persoon
verschillend. De meeste klachten treden vrij snel in de ziekteperiode op en kunnen
na enige tijd ook weer verdwijnen.
De klachten kunnen zich uiten als
 Hoofdpijn
 Gehoorproblemen
 Visusproblemen
 Vermoeidheid
 Concentratieproblemen
 Overprikkeling
 Motorische klachten
 Geheugenproblemen
 Overgevoeligheid voor licht en/of geluid
 Verminderde spierkracht
 Epilepsie (meningitis-stichting)
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Als de klachten langer aanhouden of wanneer er cognitieve achteruitgang merkbaar
is, moet er contact opgenomen worden met de huisarts.
Bronnen
 www.meningitis-stichting.nl
 www.neurologie.nl

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Locatie Venlo
Verpleegafdeling Neurologie
routenummer 39, laag 6
(077) 320 58 60

Poli Neurologie
Locatie Venlo

routenummer 53

 (077) 320 68 29

Locatie Venray

routenummer 22

 (0478) 52 25 88

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
Meer informatie www.viecuri.nl
Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl
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