Rett expertisecentrum Maastricht UMC+
Hersenstamregistratie

Welkom
Beste ouders welkom in het in het academisch
ziekenhuis Maastricht (azM). Uw dochter wordt
binnenkort opgenomen in het azM voor registratie
van ademhalings- en hersen(stam)functies in het
kader van het Rett syndroom. Uw dochter wordt
opgenomen op de pediatrische intensive care unit
(PICU). Op deze afdeling liggen meestal ernstig zieke
kinderen die extra zorg en continue bewaking nodig
hebben. Hoewel uw kind niet ernstig ziek is wordt het
toch opgenomen op de PICU. Hier is de specifieke
apparatuur en expertise aanwezig die nodig is voor de
registratie.

231064-0612

Waarom een registratie van ademhaling en
hersen(stam)functies?
De kenmerkende symptomen van Rett syndroom zijn:
• een afwijkend ademhalingspatroon;
• verstoorde balans tussen zuurstof (O2) en koolzuur
(CO2).
Hierbij is sprake van drie soorten ademhalingspatronen:
• forceful
• feeble
• apneustic
De meisjes en vrouwen met een forceful
ademhalingspatroon hebben een snelle, diepe en soms
persende ademhaling, waarbij het CO2 gehalte in het
bloed daalt. In tegenstelling tot de meisjes en vrouwen
met een feeble ademhalingspatroon, zij hebben een
erg oppervlakkige ademhaling waardoor het CO2
gehalte stijgt. Deze stijging van het CO2 gehalte wordt
ook gezien bij apneustic breathers, waarbij de in- en
uitademhaling langdurig inadequaat verloopt. Bij elk
ademhalingspatroon kunnen ook Valsalva manoeuvretype ademhaling (poging lucht uit het lichaam te
persen terwijl de adem wordt ingehouden) en de
bekende niet-epileptische aanvallen optreden. Het
is belangrijk om bij uw dochter de juiste diagnose
van het ademhalingspatroon te stellen. Hiervoor is
registratie en observatie nodig, zowel overdag als `s
nachts, van de ademhalings- en hersen(stam)functies.
Wij registreren en observeren door middel van
videomonitoring:
• de ademhaling;
• de hartslag;

•
•
•
•

de bloeddruk;
de bloedgassen (O2 en CO2) bij uw kind;
enkele specifieke hersenstamfuncties;
de hersenen door middel van een EEG (elektroencefalogram, hersenfilm).

De opname
Uw dochter wordt drie dagen opgenomen.
De eerste dag en nacht
Tegen de avond bij het slapen gaan wordt gestart met
de nachtelijke registratie van ademhaling, hartslag en
bloedgassen. Het hartritme en de ademhaling van
uw dochter worden continue geregistreerd door
middel van drie elektroden op de borst. Met een
elektrode op de huid worden de bloedgassen continu
gemeten. Daarnaast wordt het CO2 gehalte ook met
behulp van een neusbrilletje in de uitgeademde lucht
bij uw dochter gemeten. Een paar keer gedurende
de opname zullen de bloedgassen ook in het bloed
worden gemeten door middel van een vingerprik.
De tweede dag en nacht
De tweede dag wordt een uitgebreide registratie van
hersenstamregistratie verricht waarbij wij ook de
bloeddruk van uw dochter meten. Ook maken wij
een hersenfilm en een video-opname van uw dochter.
Dit laatste zodat wij de bewegingen, passend bij een
“Rett aanval” of epilepsieaanval kunnen bestuderen.
De bloeddruk wordt via de vinger gedurende de
eerste twee uur van de registratie gemeten. Deze
uitgebreide registratiemeting begint `s middags en
eindigt de derde dag.
Derde dag.
Op deze dag worden de voorlopige bevindingen
van de onderzoeken binnen het behandelteam
besproken. Soms vragen we ook andere dokters
om advies bijvoorbeeld de Orthopedisch chirurg, de
KNO-arts of de kinderneuroloog. Afhankelijk van de
uitkomsten van het onderzoek en in overleg met u
wordt besloten of de opname wordt verlengd of dat
u die dag naar huis kunt. Binnen twee maanden na
de opname volgt het definitieve uitslaggesprek op de
polikliniek Klinische Genetica.

Mogelijke behandelingen

en rust op een eenpersoonskamer opgenomen
worden.

Een van de mogelijke behandelingen, als blijkt dat uw
dochter een forceful ademhalingspatroon heeft, is het
oefenen met een rebreathing masker.

Het Rett team

Na een afrondend gesprek kunt u naar huis met
uw dochter. Het volledige rebreathing systeem
(zie foto) krijgt u dan mee naar huis. In geval
van feeble of apneustic breathing zijn er andere
behandelmogelijkheden die we op de derde dag met u
zullen bespreken.

Rooming-in en Ronald Mc. Donald
Huis
Op de PICU is er de mogelijkheid tot rooming-in.
Dit betekent dat u als een van de ouders bij uw kind
kunt blijven slapen op een uitklapbaar bed. Als er
kamers beschikbaar zijn, kunt u ook kiezen om te
overnachten in het Ronald Mc. Donald Huis. Het
Ronald Mc. Donald Huis ligt op loopafstand van het
azM Voor meer informatie kunt u terecht bij de
huismanager telefoonnummer 043-387 73 73.
http://www.kinderfonds.nl/huismaastricht/item/
maastricht

Locatie PICU
Vanuit de parkeergarage loopt u via de loopbrug naar
de Serrehal. Voorbij de winkeltjes neemt u de trap/lift
naar niveau 2.

De afdeling
De afdeling heeft tien bedden die verdeeld zijn over
vijf kamers. Er zijn twee eenpersoonskamers, twee
tweepersoonskamers en een vierpersoonskamer.
Deze laatste is door een glaswand te verdelen in een
tweepersoonskamer. Als de patiëntenzorg op de
PICU dit toelaat, zal uw dochter vanwege de privacy
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Contact
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Toch
kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Het beste
kunt u dit meteen bespreken met de betrokkene(n) of
tijdens het afrondingsgesprek. Al u nog vragen hebt na
het lezen van deze informatie kunt u deze stellen aan
de behandelend arts van uw kind of u neemt contact
op met de PICU.
Het telefoonnummer is 043-387 17 17.
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