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 Wist je dat ....... ? 

 

 Het brein van een alcoholist gemiddeld 31 gram lichter is? 

 



Wat is het Wernicke-Korsakov syndroom? 

Wernicke-Korsakov syndroom 

 

Carl Wernicke  

1881 

Sergei Korsakoff 

1885 



Wat is de oorzaak van een Wernicke-encephalopathie? 

 

  

 

Koolhydraten  ATP  energie 

 

 

Activering van Thiamine 

 



Waar zit thiamine in? 

 

  

Graanproducten (brood) 

Aardappelen 

Groenten 

Vlees en vis 

Melk(-producten) 



Wat is het Wernicke-Korsakov syndroom? 

Alcohol > 

ondervoeding 

Persistent braken 

Vasten, anorexia 

Parenterale voeding 

Bariatrische chirurgie 

Infectie 

Maligniteit 

Genetisch  

Thiamine 

deficiëntie 

(VitaminE B1) 

Acute  

WE 

 



Wat zijn de gevolgen van een thiamine-deficientie? 

 

  

Vaatveranderingen  puntbloedingen in: 

• Thalamus 

• Corpora mamillaria 

• Rond 3e en 4e ventrikel 

• Vermis van het cerebellum 



Wat zijn de gevolgen van een thiamine-deficientie? 

 

  



Wat zijn de symptomen van een Wernicke-encephalopathie?  

Klassieke trias: 

1. Oogbewegingsstoornissen (nystagmus, ophtalmoplegie) 

2. Loopstoornissen (polyneuropathie, cerebellaire ataxie) 

3. Mentale stoornissen (coma - verwardheid) 



Wat zijn de symptomen van een Wernicke-encephalopathie?  

Andere symptomen: 

• Hartfalen 

• Hypotensie en tachycardie 

• Hypo- /hyperthermie 

• Epilepsie 

• Hallucinaties 

• Infecties? 

 



Wat zijn de symptomen van een Wernicke-encephalopathie?  
 

 

  

Infecties: 

(bij 35 van de 68 patiënten gedurende de acute WE fase) 

- meningitis (1) 

- pneumonie (14) 

- urineweginfectie (9)  

- acute abdominale infectie (4) 

- sepsis (5)  

- empyeem (1) 

- infectie “van onbekende origine” (4) 
  

(Wijnia et al., 2016) 



Wat is het beloop van een Wernicke-encephalopathie? 

 

Oogbewegingsstoornissen 

Loopstoornissen 

Mentale stoornissen 

Herstellen meestal 

Korsakov syndroom 

Korsakov syndroom =  

chronische fase na een doorgemaakte acute WE-fase  



Acute Wernicke-encephalopathie of toch niet? 

 

  
Differentiaal diagnose: 

• Alcoholische encephalopathie 

• Onttrekkingsinsulten 

• Hepatische encephalopathie 

• Alcoholonttrekkingsdelier 

 

Slechte mobiliteit, delier of gestoord bewustzijn? 

 

Denk aan een (acute) Wernicke-encephalopathie !! 

 

 



Wat is de prognose van een Wernicke-encephalopathie? 

 

 20% † (Victor, 1989) 

 80% Korsakov syndroom (Victor,1989) 

 

       

Geen herstel van cognitieve stoornissen 

Afhankelijk van 24-uurs zorg 

25% 



Wat is de prevalentie van Wernicke–encephalopathie? 

Wernicke-encephalopathie:  

 

• Post-mortem 0.0% - 2.8% (Harper et al., 1994) 

• Alcoholisten 12.5% (Torvik et al., 1982; Harper et al. 1983) 

 



Conclusies: 

1. De acute WE-fase wordt gemakkelijk verward met het 

alcoholonttrekkingsdelier en gaat gepaard met delirante 

verschijnselen en loopstoornissen --> dus bij slechte 

mobiliteit, een delier of een gestoord bewustzijn denk 

aan een actieve WE! 

2. Wernicke-Korsakov syndroom komt vaker en minder 

sluipend voor dan meestal wordt aangenomen.  

3. Infecties komen vaak voor bij een WE en zijn ernstig.  


