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Neurologie 
 

Meningitis (viraal) 
 

Algemene informatie 
 

Inleiding 
 

U hebt van uw behandelend neuroloog vernomen dat u een meningitis heeft. U hebt 
hier al uitleg over gehad. Hier kunt u alles nog eens 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 
Het virus bereikt de hersenvliezen via het bloed vanuit de neus-keelholte, longen of 
de darmen. Daarnaast kan ook een koortslip (het herpes visus) een oorzaak zijn van 
een virale meningitis 
 

Symptomen 
De symptomen beginnen vaak met griepachtige verschijnselen. Een typisch beeld 
van deze vorm van hersenvliesontsteking is hevige hoofdpijn gepaard met 
nekstijfheid. Andere verschijnselen die kunnen optreden zijn koorts, braken en/ of 
pijnlijke gewrichten.  
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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 nodig. Daarbij zal het bloed onderzocht worden. 
 

Voor verdere uitleg over de lumbaalpunctie verwijs ik u door naar de informatiefolder 
‘lumbaalpunctie’. Deze is te downloaden op de www.viecuri.nl of op de afdeling. U 
kunt ook altijd een verpleegkundige of arts om extra uitleg vragen.  
 

Behandeling 
De behandeling bij virale meningitis bestaat voornamelijk uit het behandelen van de 
symptomen, bijvoorbeeld pijnstillers bij hoofdpijn. De meeste virussen kunnen niet 
met medicatie behandeld worden. Een uitzondering is wanneer de verwekker het 
herpesvirus is. Deze wordt wel met (intraveneuze) medicatie behandeld. 
 
 

Bronnen 
www.rivm.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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