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MET DANK AAN POST-COVID.BE

Neuroloog: “Tsunami van hersenproblemen komt op ons af”
Paul Boon, professor 
neurologie en diensthoofd 
aan UZ Gent, maakt zich 
ernstige zorgen over 
hersencomplicaties na een 
Covid-besmetting. Hij doet
mee aan een Europese 
studie daarover.

Hoe het coronavirus van de longen naar de hersenen kruipt, en daar schade kan aanbrengen

“Ik raakte in oktober besmet met het
coronavirus, maar mijn geheugen- en 
concentratieproblemen kwamen na 
een maand en spelen me nog steeds 
parten. Dat leidt tot idiote voorvallen. 
Ik ga met mijn boodschappenlijstje 
door de supermarkt, maar pas aan de 
kassa merk ik dat ik mijn portemon-
nee ben vergeten. Of ik ga naar de 
badkamer om parfum te halen, maar 

daar weet ik niet meer wat ik zocht. 
Nog een voorbeeld: ik sta in de keu-
ken te praten met mijn echtgenoot en 
dochter, doe even iets anders, bij-
voorbeeld een mes uit de schuif ne-
men, en ik ben kwijt wat ik aan het 
vertellen was. Zij moeten mij dan op 
weg helpen, en dan komt het meestal 
na lang nadenken terug. Dat voelt 
raar en vies aan.”

“Die vergeetachtigheid 
maakt me onzeker”

Anton Delbarre (42) ● Econoom
● Coronadiagnose 
  op 20 maart 2020

“Hoe het met mij 
gaat? Op en af. Vandaag 
heb ik niet zo’n goeie 
dag. Ik had vanmiddag 
een digitale meeting 
van een uur, en ik was 
na afloop uitgeput. 
Vreemd voor iemand 
die in zijn job normaal 
gezien constant moet 
vergaderen. Ik ben 
hoofdeconoom bij 
Comeos, de Belgische 
federatie voor handel 
en diensten. Ik moet 
dus goed zijn met cij-
fers, complexe redene-
ringen uitwerken en 
mijn kennis in model-
len gieten. Daarna 
moet ik mijn verhaal 
overtuigend kunnen 
presenteren, bijvoor-
beeld aan kabinetten 
van ministers of bij 
CEO’s. Dat lukt me al 
maanden niet meer.”

“Ik liep begin maart 
het coronavirus op. De 
overtuiging was toen 
dat het een ziekte van 
twee weken was. Ik ben 
na een maand weer aan 
het werk gegaan, maar 
ik merkte snel dat ik 
het elke dag moeilijker 
had. Ik kreeg nieuwe 
symptomen: ernstige 
tics, extreme ver-
moeidheid, oogontste-
kingen, noem maar op. 
Na zes weken werken 
zat ik weer thuis.”

“Er is een periode ge-
weest dat ik alle vijven 
als zessen zag. Op de 
klok las ik 14.64 uur, 
terwijl ik goed wist dat 
het 14.54 uur was. Gis-
teren vervormde ik 11 
tot 1. Lastig voor een 
econoom. Taken die ik 
niet mag vergeten, moet 

ik ook direct noteren. 
Anders onthoud ik ze 
niet. Ik zou zelfs verge-
ten te kijken in mijn 
agenda. Daarom hangt 
er op mijn plek aan ta-
fel een post-it: zo zíé ik 
wat ik moet doen.”

“Ik ben intussen bin-
nenstebuiten gekeerd, 
met hersen- en hart-
scans, onderzoeken. Ik 
lijk geen permanente 
lichamelijke schade te 
hebben. Dat geeft me 
gemoedsrust. Ik heb 

me wel al afgevraagd 
hoe het komt dat ik 
niet depressief ben. Ik 
ben al heel lang niet 
meer echt vrolijk ge-
weest. Ik heb net ge-
noeg energie om ge-
frustreerd te worden 
over bepaalde zaken, 
maar niet genoeg om 
gefrustreerd te blijven. 
Da’s het voordeel van 
een laag energieniveau 
en een slecht geheugen: 
negativiteit blijft niet 
hangen.”

“Ik zag alle vijven 
als zessen. Lastig 
voor een econoom”

MIST IN HET HOOFD

Het coronavirus was toch 
een longziekte? Hoe kan 
het dan hersenschade 
veroorzaken?

“Het vreemde is dat veel co-
ronapatiënten zeggen dat ze 
zich nog niet ziek voelen, ter-
wijl ze niet meer ruiken en 
smaken. Dat kan erop wijzen 
dat het virus via het neus-

slijmvlies in de hersenen 
dringt.” (zie grafiek)

Eén op de drie patiënten 
krijgt binnen zes maanden 
een neurologische of psy-
chiatrische aandoening, 
volgens een Oxford-studie.

“Mijn eerste reactie was dat 
die resultaten bevestigden 

waar we bang voor waren. In 
april al schreef mijn onder-
zoeksgroep aan UZ Gent het 
eerste artikel in de Engelsta-
lige literatuur over dit onder-
werp. Onze conclusie: artsen 
moeten zich bewust zijn van 
de neurologische complica-
ties na een Covid-besmetting. 
Het aantal van 1 op 3 uit de 

Oxford-studie lijkt mij hoog. 
Maar het doet ons vermoeden 
dat er een tsunami aan neuro-
logische en psychiatrische 
problemen op ons afkomt.”

Wanneer werd de ernst u 
duidelijk?

“Het eerste wat in de zieken-
huizen opviel, was een toena-
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“Ik praatte vroeger zó
snel dat ik soms over 
mijn woorden struikel-
de. Maar je zult mer-
ken: sinds mijn be-
smetting spreek ik 
moeizamer en stotter 
ik. Ik heb last van 
brain fog. Hersenmist. 
Ik kom niet meer op 
namen van vrienden. 
Of op simpele woor-
den, zoals koelkast. 
Dan omschrijf ik dat 
als het toestel dat 
dingen koel houdt.”

“Ik liep het corona-
virus eind maart op. De 
symptomen waren 
mild, ik had het idee 
dat ik een zware griep 
had. Ik heb weinig her-
inneringen aan die pe-
riode. Gewist door 
zuurstofgebrek, ver-
moeden de dokters. Na 
drie weken ging ik 
weer aan het werk. 
Met veel zin, want ik 
deed mijn job als on-
derzoeker aan de 
KU Leuven graag, en 
zou starten aan mijn 
doctoraat. Ik moest 
daarvoor veel weten-
schappelijke artikels 
lezen. Maar ik merkte: 
mijn hoofd werkte niet 
mee. Ik kon me moei-
lijk concentreren, 
kreeg mijn gedachten 
niet afgewerkt. Dus 
eindigde ik snel weer 
thuis. Daar zit ik nog 
steeds.”

“Schrijven gaat moei-
lijk. Ik maak spellings- 
en grammaticale fou-
ten, gebruik verkeerde 
woorden of besef niet 
wat ik tik. Ik wilde een 
vriendin sms’en dat ik 
mijn zoon eerst nog te 

eten moest geven, 
voordat ik tot bij haar 
kon gaan. In de plaats 
daarvan schreef ik: Ik 
moet eerst mijn zoon 
opeten. Zulke fouten 
maakte ik vroeger 
nooit. Ik las ook graag 
en veel. Maar door 
mijn concentratie-
problemen beleef ik 
daar geen plezier meer 
aan.”

“Het blijft niet bij ge-
heugenproblemen en 
concentratiestoornis-
sen. Ik heb ook zenuw- 
en keelpijn, darm-
problemen, hartklop-
pingen, trillende spie-
ren, verstoorde smaak-
zin. Ik ben zoals een 
versleten batterij: je 
kunt me herladen, wel-
iswaar gedeeltelijk, en 
ik loop snel weer leeg.”

Hoe het coronavirus van de longen naar de hersenen kruipt, en daar schade kan aanbrengen

WIM DEHANDSCHUTTER

“Dat toestel dat 
dingen koel houdt, 
zei ik. Ik kon niet op 
‘koelkast’ komen”

Ann Li (38) ● Wetenschapper
● Coronadiagnose 
  op 25 maart 2020

MIST IN HET HOOFD
Dat het een vies beestje is, het coronavirus. De longziekte 
kan ook de rest van het lichaam aantasten, van top tot teen. 
Een groeiend aantal patiënten meldt bijvoorbeeld hersen-
schade: vergeetachtigheid, concentratieproblemen, even-
wichtsstoornissen, ... Topdokters vrezen dat er een tsunami 
aan neurologische en psychiatrische aandoeningen op ons 
afkomt. Drie Vlamingen laten in hun ‘mistige’ hoofd kijken.

“Met de vermoeidheid en de con-
stante spierpijn kan ik onderhand le-
ven. De geheugenproblemen frustre-
ren me meer. Ik, perfectioniste van 
aard, kan mijn werk niet doen zoals ik 
wil. Ik ben een zakenvrouw – samen 
met mijn echtgenoot leid ik een be-
drijf in sanitair en verwarming. Ik 
ben verantwoordelijk voor de bouw-
plannen, de facturen, zeg maar alle 
administratie. Ik kan normaal 
101 dingen combineren, maar nu 
moet ik me concentreren op één taak 
en dan nog loopt het soms mis. Ik 
moest eens een factuur zes keer her-
doen. Mijn man controleert mijn 

werk en nam al administratieve taken 
over. Mijn dochter doet een extra 
check op schrijffouten.”

“Die vergeetachtigheid maakt me 
onzeker. Ik kan mezelf niet vertrou-
wen. Ik heb al veel gehuild, omdat ik 
steeds mezelf tegenkom. Wat dokters 
zeggen? Dat het tijd vraagt, dat ik ge-
duld moet hebben, veel rusten en 
mijn grenzen respecteren. Om mezelf 
een beetje gerust te stellen, doe ik ge-
heugentraining. Kruiswoordraadsels, 
binaire puzzels, woordpuzzels: als ik 
die kan oplossen, weet ik dat mijn 
hersenen nog goed zijn. De rest zal 
wel volgen, zeker?”

Annick Buggenhout (41) ● Bedrijfsleider
● Coronadiagnose 
  op 22 oktober 2020
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me van het aantal beroertes. 
In de gedragssfeer komen nu 
meer psychotische opstoten 
voor, waarbij mensen het 
contact met de werkelijkheid 
verliezen of ernstige stem-
mingsstoornissen krijgen. En 
wat het meest frequent is, 
zijn de patiënten die na hun 
infectie niet meer de oude 
zijn. Ze zijn minder alert, ver-
geetachtiger en klagen over 
aandachts- en concentratie-

problemen. Is dat van voor-
bijgaande dan wel blijvende 
aard? Leidt het op termijn tot 
meer gevallen van dementie? 
Dat weten we nog niet. Maar 
er is reden tot bezorgdheid.”

Onze drie getuigen zijn 
nog jong, hadden slechts 
lichte symptomen maar 
hebben nu hersenschade.

“Over jonge mensen maken 
we ons het meest zorgen. Bij 

hun leeftijdscategorie zijn ge-
heugenproblemen doorgaans 
zeer ongewoon. Minder dan 
1 procent krijgt daarmee te 
maken, tegenover 20 à 
25 procent bij tachtigplus-
sers. Wat ook vreemd is: je 
zou logischerwijze denken 
dat hoe zwaarder de infectie 
was, hoe ernstiger de hersen-
complicaties zijn. Dat blijkt 
niet waar. De wetenschap kan 
dat nog niet verklaren.”

Het coronavirus 
baant zich 
mogelijk via het 
neusslijmvlies 
een weg tot 
aan de 
hersenen.

1

Het coronavirus omzeilt de 
barrière en brengt schade 
in de hersenen aan.

3

Doorgaans zijn de 
hersenen goed beschermd 
tegen de buitenwereld – 
er is een efficiënte 
barrière met de bloedbaan 
en de rest van het 
lichaam.
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HOE VEROORZAAKT HET CORONAVIRUS HERSENSCHADE? (*)

(*) Er is nog geen wetenschappelijke
zekerheid, alleen een hypothese.


