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maximaal buigen in de heup van het ene been tevens 

een buiging optreedt in heup en kniegewricht van het 

andere been is de test positief (Brudzinski II positief). 

Een vergelijkbare reactie bij de procedure aan het an-

dere been versterkt het vermoeden dat er meningeale 

prikkeling bestaat. 

Symptoom van Kernig 

De patiënt ligt op de rug, met het hoofd op een vlakke 

onderlaag. De onderzoeker omvat een hiel van de pa-

tiënt. Het gestrekte been wordt in een rustig tempo 

geheven. Als er buiging in het kniegewricht van het 

geheven been optreedt of de patiënt klaagt over een 

toegenomen hoofd- of nekpijn is de test positief 

(Kernig positief). Een vergelijkbare reactie bij de pro-

cedure aan het andere been versterkt het vermoeden 

dat er meningeale prikkeling bestaat. Bij verkorte ham-

strings klaagt de patiënt over lokale pijn ter plaatse van 

de hamstrings. 

Er worden echter meerdere varianten van de test van 

Kernig in de leerboeken beschreven. Ook wordt het 

teken van Kernig positief genoemd als de patiënt niet 

rechtop kan zitten met gestrekte knieën.14-20

Overige onderzoeken

Ook bij het overige neurologisch onderzoek wordt 

beoordeeld of er aanknopingspunten zijn voor aandoe-

ningen die met meningeale prikkelingsverschijnselen 

gepaard kunnen gaan. Zo zal er bij fundoscopie gelet 

worden op papiloedeem of preretinale bloedingen. 

Soms wordt er een uitval van hersenzenuwen gevon-

den, zoals diplopie en functiestoornissen van de n. 

facialis.

Klinische betekenis van de bevindingen
Nekstijfheid moet worden gedifferentieerd van een stijve 

nek, waarbij alle bewegingen, dus ook rotatie, beperkt 

zijn. Bij traumapatiënten mag alleen onderzoek naar 

nekstijfheid worden verricht als een cervicale fractuur is 

uitgesloten.

Ontsteking van de meningen door infectie of bloed ver-

oorzaakt reflexmatige spiersamentrekkingen in de pa-

ravertebrale spieren. In het cervicale gebied kan dit zich 

manifesteren als nekstijfheid. In de lumbale regio kan dit 

worden opgewekt door passieve bewegingen van de on-

derste extremiteiten. De tests zijn erop gericht om derge-

lijke onwillekeurige blokkerende reacties uit te lokken.

Soms geven de meningeale prikkelingstests een fout-

positieve uitslag. Dit kan optreden bij patiënten met 

een pneumonie, sepsis, peritonsillair of cervicaal abces, 

mastoïditis, bij sommige virale infecties met hoge koorts, 

hersentumoren en cervicale osteomyelitis. Men vindt dan 

bij een lumbaalpunctie een normale liquor. Deze prikke-

ling wordt meningisme genoemd. Een verklaring hier-

voor ontbreekt. Bij comateuze patiënten kan nekstijfheid 

ontbreken ondanks de aanwezigheid van meningitis; hier 

Wetenschappelijke waarde van de EMV-score

De Glasgow Coma Scale werd in 1974 geïntroduceerd en 

wordt wereldwijd toegepast om de diepte van bewust-

zijnsstoornissen te meten. De validiteit is moeilijk te be-

rekenen door het ontbreken van een gouden standaard. 

De mate van overeenstemming tussen beoordelaars 

varieert van 62% bij onervaren tot 96% bij getrainde 

verpleegkundigen. De test wordt betrouwbaar en goed 

reproduceerbaar genoemd.13

11.9.2  neurologisch onderzoek bij  meningeale 

prikkeling

Er is bij meningeale prikkeling vaak sprake van forse hoofd-

pijn, fotofobie, koorts en misselijkheid. Vaak is er een enigs-

zins verlaagd bewustzijn. Bij heftige meningeale prikkeling 

kan een patiënt, om tractie aan de meningen te verminde-

ren, het hoofd zodanig retroflecteren dat het achterhoofd in 

het kussen wordt geboord (opisthotonus). Bij verdenking 

op meningeale prikkeling worden onder meer de volgende 

tests gebruikt: het onderzoek naar nekstijfheid, het symp-

toom van Brudzinski I en II en het symptoom van Kernig.

11.24   Techniek van het onderzoek naar 
meningeale prikkeling

Onderzoek naar nekstijfheid

De patiënt ligt op de rug met het hoofd op een vlakke 

onderlaag. De onderzoeker brengt een hand onder het 

hoofd van de patiënt. De andere hand wordt op het 

voorhoofd gelegd. Op deze wijze wordt het hoofd van 

de patiënt enkele malen naar links en naar rechts ge-

draaid. Als er geen lokale aandoening is (artrose, myal-

gie), zijn deze bewegingen niet beperkt en niet pijnlijk. 
De hand die op het voorhoofd lag wordt nu, ter fixatie 

van de romp, op het sternum van de patiënt gelegd. 

Vervolgens wordt het hoofd van de patiënt voorzichtig 

geflecteerd (figuur 11.25a). Onder normale omstandig-

heden raakt de kin de borst. Als deze beweging stag-

neert, is de test op nekstijfheid positief. 

Symptoom van Brudzinski I

Bij bovengenoemde procedure beoordeelt de onder-

zoeker of de patiënt bij het brengen van de kin op de 

borst de knieën optrekt (Brudzinski I is dan positief).

Symptoom van Brudzinski II 

De patiënt ligt op de rug, met het hoofd op een vlakke 

onderlaag. De onderzoeker omvat met een hand on-

derhands een enkel van de patiënt en legt de andere 

hand vlak boven de knie van hetzelfde been. De heup 

van dat been wordt in maximale flexie gebracht terwijl 

de knie in extensie wordt gehouden. Als tijdens het 
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andere prospectieve studie die kleiner van opzet is en 

waarbij onduidelijkheid bestaat over de inclusiecriteria.21 

Er mag geconcludeerd worden dat de specifieke menin-

geale prikkelingstests bij volwassenen geen enkele diag-

nostische waarde hebben, dat wil zeggen zij veranderen 

helemaal niets aan de a-priorikans. 

11.9.3  neurologisch onderzoek bij  het lumbaal 

radiculair syndroom 

Het doel van dit onderzoek is het opsporen van aanwij-

zingen voor het bestaan van radiculaire prikkeling bij 

patiënten met uitstralende pijn in het been.

vindt men dus een foutnegatieve uitslag van de meninge-

ale prikkelingstests. 

Bij een verdenking van meningeale prikkeling gaat het 

om het geheel van verschijnselen en indrukken uit anam-

nese en lichamelijk onderzoek. De tests voor meningeale 

prikkeling dragen niet bij aan een betrouwbare diagnose. 

Onderzoek toont aan dat deze tests bij volwassenen zelfs 

geen enkele aanvullende waarde hebben.

Wetenschappelijke waarde van tests voor menin-

geale prikkeling

De test voor nekstijfheid is het meest onderzocht, de 

tests van Brudzinski en Kernig beduidend minder.21 Bij 

een derde van de oudere gehospitaliseerde patiënten 

zonder meningitis is de nekstijfheidtest positief. De test 

van Kernig is ook vaak positief bij een rughernia. 

Een recente prospectieve studie (N = 297) naar de aan-

wezigheid van tekenen van meningeale prikkeling bij 

volwassenen toonde voor de test voor nekstijfheid een 

sensitiviteit van 30% en een specificiteit 68%.22 Voor 

de tests van Kernig en Brudzinski I werd een sensitivi-

teit van 5% en een specificiteit van 95% gevonden. Als 

gouden standaard werd een lumbaalpunctie gedaan. 

De tests worden ook niet betrouwbaarder bij patiënten 

met ernstigere afwijkingen in de liquor. Alleen bij de vier 

patiënten met een zeer ernstige meningeale infectie 

aantoonbaar in de liquor was de nekstijfheidtest 100% 

sensitief; de test van Kernig identificeerde deze patiën-

ten niet. De gegevens zijn in overeenstemming met een 

Figuur 11.25 a Nekstijfheid; b Symptoom van Brudzinski I; c Symptoom van Brudzinski II; d Symptoom van Kernig.

Tabel 11.16  Waarden van tests voor meningeale 
prikkeling bij volwassenen.

sensitiviteit specificiteit LR+ LR– VW+ VW–

nekstijfheid 30% 68% 0,94 1,02 26% 73%

Kernig 5% 95% 0,97 1,0 27% 72%

Brudzinski 5% 95% 0,97 1,0 27% 72%

a

c

b

d
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