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INHOUD 

 

HET KIND IN DE MAATSCHAPPIJ/DE ZORG VOOR HET ZIEKE KIND (CVG) 

Handboek p. 1 

INLEIDING 

 

Ziekte-geöriënteerde benadering   VS  kind in ruime context: 

Kind presenteert met gastroenteritis 

Anamnese/ko -> diagnose -> R/ 

 Directe omgeving: wie zorgt voor het kind  

 Sociale en omgevingscontext: virale oorzaak of besmet water (OL?) 

 Ernst van de ziekte wat is onderliggende voedingstoestand 

 Therapeutische mogelijkheden orale rehydratatie mogelijk? 

Ziekenhuis opname mogelijk? 

DE WERELD VAN HET KIND 

 

Zuigelingen en peuters -> familie 

Jong kind -> school en vrienden 

Adolescent -> brede context (ook globaal) + nieuwe communicatiemiddelen 

FAMILIESTRUCTUUR 

 Éénoudergezin 

 Gehuwde paren met kinderen (2 biologische/ 1 biologische ouder) 

 Samenwonenende paren met kinderen ( idem) 

Kinderen naar gezindsvorm in 1990-2000-2008 
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Evolutie vlaanderen:  op 16 jaar leeft gem. 1/3 in Wallonië, 1/5 in Vlaanderen en 1/3 kinderen in Brussel in 

een éénouder gezin. 

Kinderen wonend bij niet gehuwd paar in 1990, 2000 en 2008 

 

Enorme toename aan niet-gehuwde gezinnen 

Kinderen wonend bij stiefouders in 1990, 2000 en 2008 

 

 

OPVOEDINGSSTIJL VS TEMPERAMENT 
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ECONOMISCHE TOESTAND VAN EEN LAND 

Economische toestand van een land 

 Hoe lager het BNP, des te  

o Groter de proportie kinderen in de bevolking 

o Hoger de kindermortaliteit 

o Hoger het aantal pasgeborenen met laag geboortegewicht 

o Lager de vaccinatiegraad 

o Hoger de ondervoeding 

o Lager de educatiegraad 

 Conflictsituaties: kinderen bijzonder kwetsbaar: mortaliteit/morbiditeit/ antipersonenmijnen, 

vluchtelingen, weeskinderen, psychologische traumata, kindsoldaten, geen gezondheidszorg voor 

kinderen meer…. 

 

 

 

Discordantie tussen wetenschappelijk 

onderzoek (Westerse wereld) en hoge 

prevalentie pediatrische problemen (OL) 
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EPIDEMIOLOGIE VLAANDEREN 

 

 

 

 

 

 

 

Snelste groei in Brussel  

 

 

 

VLAAMS GEWEST: 

 Mannelijke baby’s: 51%, vrouwelijke baby’s 49% in 2008, en blijft constant, verschil van 2% 

 Gemiddelde leeftijd van moeder bij eerste kind: 27,6 jaar in 2008, 27,2 jaar in 1996 

 Zwangerschapsduur van eenlingen (2008):  

o 0,2%<28w  

o 0,4% 28-31w 

o 5,5% 32-36w 

o 93,9% > 37w 

 Aangeboren misvormingen: 1,5% van de geborten 

 Totale foeto-infantiele sterfte (500g-1 jaar) per 1000 levend- en doodgeborenen 

o 9,1 in 2003 

o 8,3 in 2008 
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Ouders zijn gemiddeld ouder dan vroeger 

 

Wisselwerking:  

 Meer prematuriteit geeft meer kans op afwijking 

 Aangeboren afwijkingen leiden tot prematuriteit 
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FI = DG+IS 

Dit neemt langzaam af 

 

SITUERING PROBLEEM VAN KINDERGENEESKUNDE 

2,2 miljard kinderen tussen 0-14 jaar 

90% leven in lage- en middeninkomenlanden 

Elk uur sterven 1000 kinderen, 970 hiervan in OL 

 

Bevolkingspiramide OL/IL 
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Evolutie bevolkingspiramide in België 

 

 

 

 

 

Leeftijdspiramides 2013 België 
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  België: 3 promille 

  Congo: 208 promille in 2011, nu 120 promillle 

Probleemgebieden OL: vrij banale oorzaken: pneumonie, malaria, diarree, HIV, ondervoeding 

Probleemgebieden in Westerse wereld 

 Ernstige dikwijls vroeger fatale aandoeningen als kinderkanker, muco, metabole aandoeningen 

 PICU en NICU 

 Gedrags- en psychische stoortnissen 

 Ontwikkelingsstoornissen 

 Overconsumptie (obesitas) 

 Toxische verslavingen 

 

 

Voor meeste bestaat een 

zeer goede behandeling… 

 

 

Vooral longaandoeningen 
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Invloed van ondervoeding! 

 
Indien we ondervoeding aanpakken, krijgen we een daling van de mortaliteit van heel wat aandoeningen! 

 

 

 

 

 

Wereldwijd is er een daling van de <5y mortality 
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ROL VAN DE MAATSCHAPPIJ: UNIVERSELE RECHTEN VH KIND 1989 

 

RECHTEN VAN HET GEHOSPITALISEERD KIND 

 De opname in een ziekenhuis van een kind mag slechts plaatsvinden wanneer de vereiste verzorging thuis, 
via externe raadpleging of daghospitaal, niet mogelijk is. 

 Een gehospitaliseerd kind heeft het recht zijn ouders of hun plaatsvervangers dag en nacht bij zich te 
hebben, ongeacht zijn leeftijd of toestand. 

 Men moedigt de ouders aan om bij hun kind te blijven. Men zal hun de nodige materiële faciliteiten geven, 
zonder dat dit een financiële meerkost of loonverlies meebrengt. Men licht de ouders in omtrent de leef- 
en werkingsregels eigen aan de dienst, zodat ze actief kunnen deelnemen aan de verzorging van hun kind. 

 De kinderen en hun ouders hebben het recht betreffende de ziekte en de behandeling informatie te krijgen 
die aangepast is aan de leeftijd en het begripsvermogen van het kind, zodat ze deel kunnen nemen in de 
beslissingen die hen aanbelangen. 

 Men vermijdt elke behandeling die niet noodzakelijk is. Men tracht de fysieke of emotionele agressie en 
de pijn tot een minimum te beperken. 

 Kinderen mogen niet worden verpleegd op diensten voor volwassenen. Zij moeten in alle veiligheid 
worden ondergebracht bij leeftijdsgenoten. Hun bezoekers moeten zonder leeftijdsbeperking worden 
toegelaten. 

 Het ziekenhuis moet de kinderen een omgeving aanbieden die in overeenstemming is met hun fysieke, 
affectieve en educatieve noden, zowel wat uitrusting, personeel, als veiligheid betreft. 

 Het verzorgend team moet opgeleid zijn om aan de psychologische en emotionele noden van de kinderen 
en hun familie te kunnen beantwoorden. 

 Het verzorgend team moet dusdanig georganiseerd zijn dat de continuïteit van de verzorging aan elk kind 
gegarandeerd is. Zoveel mogelijk dezelfde personen bvb 

 De intimiteit van elk kind moet worden gerespecteerd. Het kind moet in alle omstandigheden tact- en 
begripvol worden behandeld. 

 

KINDERGENEESKUNDE VERSUS PATHOLOGIE BIJ VOLWASSENEN 

 “werken met kinderen?” -> niet altijd de goede motivatie voor pediatrie. Een kind heeft ook zijn 

bredere omgeving: ouders, school… 

 Psychosociale context extreem belangrijk 

 Detectieve-werk (klinische uitdaging (anamnese niet altijd makkelijk), intellectuele uitdaging (veel 

zeldzame pathologie) 
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 Holistische visie op patiënt 

 Pathologie in ‘zuivere vorm’ 

 Preventie van pathologie (bvb obesitas 

 “weerloze” patiënt 

 Pathogenetische mechanismen van ongekende ziekten 

 Kind in ontwikkeling 

 Ethische bekommernissen, specifiek voor het kind 

 

 

HET ERNSTIG ZIEKE KIND (KDB): ACUTE LEVENSBEDREIGENDE AANDOENINGEN 

 

Handboek hoofdstuk 6 (p81) en hoofdstuk 7 

 

HET ERNSTIG ZIEKE KIND 

Kinderen zijn geen mini-volwassenen 

 Hypoxie is bijna altijd het gevolg van 

o Respiratoir falen 

o Neurologisch falen 

o Shock 

 Kinderen hebben een gezond hart. Bij volwassenen is hypoxie meestal het gevolg van een probleem 

met het hart 

Vroeg herkennen!  

 Respiratoir falen 

 Circulatoir falen, shock 

 CNS falen, coma 

Start basic life support zodra nodig 
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NORMALE VITALE PARAMETERS (KENNEN!)  

 

 Zuigeling Tot 5-8 jaar >8 

AH/min (hoger) 30-40 25-30 20-25 

Pols/min (hoger) 110-160 95-140 80-120 

Syst BD (lager) 70-90 80-100 90-110 

 

 

 

SNELLE KLINISCHE EVALUATIE VAN HET ERNSTIG ZIEKE KIND 
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SNELLE KLINISCHE EVALUATIE BIJ TRAUMA 

 

RESPIRATOIR FALEN 
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    Oorzaak    voorbeelden 

Opm. congenitale malformaties bij geboorte -> respiratoir falen:  

 aterm: choanaalatresie 

 prematuur: surfactant te weinig 

ALGEMEEN 

 

respiratoir falen: 

 ademarbeid 

o snel ademen 

o bemoeilijkte ademhaling:  

 gebruik hulp AHspieren: stcleidomast, alae nasi 

(neusvleugelen) 

 retracties: intercostaal, subcostaal, sternaal 

 extra geluid: stridor, wheeze, kreunen 

 efficiëntie AH 

o thoraxexpansie? 

o Air entry bij auscultatie/symmetrie 

o Gasuitwisseling: cyanose? pCO2 

Invloed op andere organen: 

 Hart: hypoxie -> tachycardie 

 Huid: bleek, cyanose 

 CNS: agitatie, verwarring 

CIRCULATOIR FALEN 

 

ALGEMEEN 
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    oorzaken   voorbeelden 

 Hartfequentie 

 Polsvolume 

 Capillaire refill > 2s, centraal en perifeer 

 Bloeddruk (initieel nog normaal door redistributie) 

Klinische tekens:  

 

Invloed op andere organen 

 Respiratoir: snelle diepe AH (metabole acidose 

 Huid: bleek, gemotteld, bezweet 

 CNS: agitatie, verward >> bewusteloos 

 Urine: oligurie, anurie 

 

UITDROGING EN SHOCK 

Kinderen erg gevoelig aan ondervulling: meer vocht/kl nodig 

Waarom? Lichaamsopp groter en metabolisme sneller 

Wanneer in de gaten houden? 

 Kan niet drinken (braken; onvoldoende aanbod) 

 Extra verlies: koorts, diarree, persp insensiblis 

 Normale vochtretentie verstoord: brandwone, huid prematuur (!), capilllair lek 

Vochtbehoefte voor kinderen 
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Voorbeeld berekening:  

kind van 7 kg:  100 ml.kg=700 ml/24 u. 4ml/kg=28 ml/h 

kind van 18 kg: 1000 + 400 = 1400 ml. 40 +16 = 56ml/h 

 

vocht resuscitatie: 

 Snel herstellen van intravasculair compartiment 

o 20ml/kg snel inlopen 

 Fysiologisch 0,9%NaCl 

 Bloed igv bloedverlies 

o Evt. 2 keer herhalen 

o Geen verbetering: PICU 

 

 

CNS FALEN 

    Oorzaken   voorbeelden 
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Bewustzijn: 

 AVPU: ALERT/VOICE/PAIN/UNRESPONSIVE 

 GCS: eyes 4, best motor 6, best verbal 5 

 Children Coma Scale (4y) 

Tonus, houding 

 Hypotoon, flexie (decort), extensie (decerebr) 

Pupillen 

 Grootte, symmetrisch, reactiviteit 

 

Invloed op andere orgaansystemen 

 Respiratoir: hyperventilatie: Cheynes Stokes, Apnee 

 Circulatoir: AHT, sinus bradycardie 
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HEELKUNDIGE URGENTIE S 

    Oorzaak    voorbeeld 

SEPSIS EN SHOCK 

Bacteriën in bloedstroom: inflamm cytokines; endotheelactivatie; septische shock 

OORZAKEN: 

 Meningokok: prevalentie lager na vaccinatie 

 (pneumokok) 

 Neonatus: groep B streptokok, G- bacteriën 

KERNMERKEN 

 

BEHANDELING 

Vochtresuscitatie 

Antibiotica 

Monitoring: naar PICU? 

 Myocardysfunctie? Inotropica 

 DIC? Vers plasma, bloedplaatjes 
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BASIC LIFE SUPPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartmassage: druk snel: 100-120/min 

   En druk hard: 1/3 van diepte borstkas 

 

ALTE: ACUTE LIFE-THREATENING EVENT 

In handboek noemt het wel apparent life threatening event  

 

Zuigelingen, vooral eerste 10w 

Apnee, verstikking, stokkende AH, verandering van kleur/tonus 

Angstaanjagend voor observator 

Oorzaken: ernstig of geen… 

 

Oorzaken en verdere investigaties 
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WIEGENDOOD: SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME: SIDS 
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WIEGENDOOD IN VLAANDEREN: 

 

Sterke daling aantal gevallen in laatste 20 jaar sinds kinderen op hun rug slapen. Meer bij jongens 

RISICOFACTOREN 

 

PREVENTIE WIEGENDOOD 

 Back to sleep campagne: slapen op rug 

 Stevige matras 

 Hoofdje vrij, voeten tegen onderrand bed 

 Omgevingstemperatuur 16-18°C 

 Vermijd passief roken !! 

ONGEVALLEN, INTOXICATIES, VEILIGHEID 

Meer risico bij 

 Armoede 

 Slechte behuizing 

 Zwak sociaal milieu 
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ONGEVALLEN 

Belangrijkste doodsoorzaak 1-14j 

Jongens 

Hoofdtrauma meest ernstig 

Verkeersongevallen: aangepaste zitjes, gordel, veilige weg naar school, niet alleen fietsen (vanaf 12 jaar volgens 

prof) 

Preventie! 

VERDRINKING 

Preventie: supervisie kinderen in zwembad/badkamer/vijver 

 Omheining, alarm.  

 Zwemlessen 

INTOXICATIES 

Kuisproducten: zuur/alkali, petroleum, insecticiden 

Medicatie: sedativa, slaapmiddelen 

Planten 

Principes: antigifcentrum 070245245 

 Maagspoeling 

 Actieve kool 

 Geforceerde diurese/dialyse 

 Antidotum 

VREEMD VOORWERP INSL IKKEN 

Als het tot in de maag geraakt -> spontaan verdwijnen 

In de slokdarm vastzit/ caustisch (batterijen): verwijderen 

Epidemiologie: <5j vooral (noot, speelgoed….) 

Anamnese: pltos begin, hoestbui, kortademig en de klachten gaan precies niet volledig weg (kan wel wat 

beteren). Of herval pneumonie op zelfde plaats 

Ko: dyspnee, tachypee, wheeze, assymetrische auscultatie 

D/ RX in expiratie (air trapping) 

R/  Stabiel: verwijzen voor scopie 

 Inefficiënte hoest: 

  Bewusteloos: open luchtweg, 5AH, start reanimatie 
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  Bewust: 5 back blows, 5 heimlich (baby thorax, kind>1j buik) 

VREEMD VOORWERP LARYNGEAAL 

Kan volledige obstructive veroorzaken met dood tot gevolg 

Gedeeltelijke obstructie -> heesheid, kroepachtige hoest, stridor, hemoptoë, wheezing, dystonie en afonie 

>2 weken lang heesheid en of stridor en diagnose acute laryngitis werd gesteld -> larynx laten onderzoeken 

KINDERMISHANDELING 

Bestaat al eeuwen, 

Kinderen kunnen zichzelf niet beschermen 

Ouders, zorgverstrekkers en de ganse maatschappij spelen een rol in veiligheid voor kinderen 

In België geldt meldplicht 

FYSIEK GEWELD 

EMOTIONEEL GEWELD 

SEKSUEEL MISBRUIK 

VERWAARLOZING 

Ouders zijn verantwoordelijk voor 

 Adequate voeding en kledij 

 Beschutting en woonst 

 Bescherming tegen fysiek en emotioneel geweld/gevaar 

 Adequate supervisie 

 Toegang tot medische behandeling 

MUCHHAUSEN BY PROXY 

Het syndroom van Münchhausen by proxy[1] is een psychiatrisch syndroom en een vorm van fysieke 
en/of psychische (kinder)mishandeling[2][3] waarbij iemand herhaaldelijk medische hulp zoekt voor 
bewust gefingeerde stoornissen of ziektes bij een derde. In het classificatiesysteem DSM-IV is de 
aandoening in appendix B vermeld als Factitious Disorder by Proxy. In het classificatiesysteem DSM-5 
staat Münchhausen by proxy vermeld als Factitious Disorder imposed on another en het syndroom 
van Münchhausen als Factitious Disorder imposed on self. Soms wordt ook de naam syndroom van 
Meadow gebruikt, naar de eerste beschrijver. Mensen die MBP plegen en betrapt worden, kunnen 
door justitie worden gehoord als verdachten van kindermishandeling 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Syndroom_van_M%C3%BCnchhausen_by_proxy#cite_note-Pinkhof2012-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syndroom_(aandoening)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mishandeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mishandeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syndroom_van_M%C3%BCnchhausen_by_proxy#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nagebootste_stoornis
https://nl.wikipedia.org/wiki/DSM-5
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roy_Meadow
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GROEI EN PUBERTEIT 

Handboek p. 181 

NORMALE GROEI = TEKEN VAN GEZONDHEID 

 Afwijkingen moeten vroeg opgespoord worden 

 Belang van groeicurves 

4 FASEN VAN NORMALE GROEI:  

1) Intra-uterien 

a. Snelste groei  

b. 25 cm bij geboorte gemiddeld 

c. Groei afhankelijk van maat en nutritionele toestand van de moeder (bvb diabetes bij moeder 

-> grotere baby) 

d. Lengte bij geboorte is vij onafhankelijk van de legnte van de vader of van groeihormoon 

e. Extreme prematuriteit: normale groei is lost, en kan leiden tot kleine gestalte uiteindelijk 

f. Laag geboortegewicht -> hoger risico op metabool syndroom inc. Obesitas (paradoxaal) 

2) Zuigeling: 0-1,5 jaar: groeit 25 cm! 

a. Vooral afhankelijk van adequate nutritie, gezond/geborgen en de schildklierfunctie 

b. Kinderen veranderen van hun fetale lengte (afh van intra-uterine omgeving) naar hun 

genetische lengte. =Evolutie naar je genetisch perceptiel (je moeder/vader was p50 -> jij zal 

ook zo evolueren min of meer) 

c. Greoi snelst in eerste levensjaar 

d. Failure to thrive 

3) Kind: 1,5 jaar tot 12 jaar: lineaire toename van 4-6 cm/jaar 

a. Slow and steady fase 

b. Greoi afhankelijk van GH secretie door hypofyse (leidt tot insulin growth factor 1 productie 

op de epifyses van de botten), in aanwezigheid van adequate nutritie en goede gezondheid 

c. Ook T4, VitD en steroidhormonen hebben effect op kraakbeen en botformatie 

4) Adolescent: groeispurt: >4-5cm/jaar 

a. Groei afhankelijk van geslachtshormonen (T en E) -> rug groeit en GH stijgt 

b. Geslachtshormonen zorgen ook voor sluiting van de epiphyseale groeiplaat en dus groeistop 

c. Vroege puberteit -> kleinere gestalte. Je steekt eerst iedereen voorbij maar nadien zal je 

sneller in groeistop zijn dan de rest en word jij voorbijgestoken 

HOEVEEL GROEIT EEN KIND? (KENNEN OP EXAMEN) 

Lengte: 0j -> 50 cm 

  + 25 cm 

1j -> 75 cm 

  +11 cm 

2J -> 86 cm 

4-12 jaar: groei van 4-6 cm/jaar 

adolescent: groei van 6-10 cm/jaar 

gewicht:  0j->3,5 kg 

  1j ->10 kg 

  2j->12 kg 

  4-12 j: 2-4 kg 

  Adolescent: 4-8 kg 
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eerste maanden 

grote snelheid 

 

 

 

        curve wordt in puberteit wel nog 

        zo hoog als in eerste levensjaren 

 

     

   Boost adolescentie 

   Maar lager dan eerste  

   Levensjaren 

 

 

 

 

 

 

 HEIGHT VELOCITY (cm/y)    WEIGHT VELOCITY (kg/y) 

 

WAARVAN GROEI JE POSTNATAAL? 

 

Male and female height velocity 

charts (50th percentile) showing the 

determinants of childhood growth. 

The fetal and infantile phases are 

mainly dependent on adequate 

nutrition, whereas the childhood and 

pubertal phases are dependent on 

growth hormone and other 

hormones. Adult males are taller 

than females as they have a longer 

childhood growth phase, their peak 

height velocity is higher and their 

growth ceases later. 

 Voeding 

 Hormonen: SK, GH, T, E 

 Gezond (geen chr. Ziekten) 

 Geborgenheid (zuigelingen en 

jonge kinderen) 
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NAUWKEURIG METEN 

1) Gecalibreerde apparaten 

2) G in ondergoed 

3) L <2jaar liggend, >2j staand 

4) SO (schedelomtrek) occipitogrontaal, 3 keer meten en grotoste diameter nemen. In eerste levensjargen 

vooral belanrijk. Gemiddeld 49 cm op 3 jaar. Dit om micro- en hydrocephalie op te sporen 

 

 

Noteren en in groeicurves. Lengte in een populatie is normaal verdeeld.  

 Normen voor een bepaalde populatie 

 Mediaan P50 

 Speiding: P3 – 2SD, P97 +2SD 

 Zscore= meting-mediaan/SD 

 Normale populatie: gemiddelde Zscore zal 0 zijn 

 Groep chronisch zieke kinderen zal een gemiddelde Z score hebben van -0,6 

A single growth parameter should not be assessed in 

isolation from the other growth parameters: e.G. a child’s low 

weight may be in proportion to the height if short, but 

abnormal if tall! 

Significant abnormatlities of height are: 

1) Measurements outside the 0,4th of 99,6th centiles 

(slides zeggen boven P99 of onder P1) if the mid-parental 

height is not short or tall 

2) If markedly discrepant from wieght 

3) Serial measurements which cross growth centile 

lines after the first year of life  

 Snelle G en L toename in 1e en 2e levensjaar 

 Failure to thrive: gewichtsstagnatie 

o Onder P3 voor leeftijd 

o Kruist 2 percentiellijnen 

o Kruist 3 percentiellijnen 

 Van geboortepercentiel naar genetisch perentiel: alert, normale ontwikkeling 

 Tracking van lengte (en gewichts)percentiel doorheen het leven. Iemand die  tussen 3 en 8 jaar van p50 

voor lengte gaat naar p97: is wat abnormaal. Normaal gezien volg je ongeveer hetzelfde percentiel 
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PUBERTEIT 

Puberteit volgt een goed afgelijnde sequentie van veranderingen. In de afgelopen 20 jaar is de gemiddelde 

leeftijd waarop puberteit begint gedaald, maar de leeftijd van de menarche is stabiel gebleven. Daarom blijven 

meisjes nu langer in de puberteit. 

Meisjes Jongens 

1. borstontwikkeling (8,5-12,5j) 1. testisvergroting > 4 ml 10-14j (meten met 
orchidomoter) 

2. pubisbeharing 2. pubisbeharing-groei penis 

3.groeispurt (start kort na borstontwikkeling) 3. groeipsurt(testes 12-15 ml) na 18 maanden na 
begin puberteit, later dan meisjes, en groter 

4. menarche (nog 5 cm groei) 2,5 jaar na begin 
puberteit 

 

 

In beide seksen, krijg je ook secundare geslachtskenerken: acne, axilaire beharing, lichaamsgeur en humeur 

veranderingen. 

EVALUATIE VAN EEN (ABRNOMALE) PUBERTEIT  

Botleeftijd van hand en pols via rx 

Bij meisjes: een echo pelvis -> grootte van de baarmoeder en dikte endometrium 

EVALUATIE VAN DE MENSES 

Groote range van normale variatie.  



28 
 

 Normale cyclus tussen 21 en 45 dagen.  

 Duur bloedverlies 3-7 dagen 

 Abnormaal is 

o Verlies van bloedklonters (hypermenorrae) 

o (meer dan 6 maandverbanden/dag) 

TE KLEINE GESTALTE 

 

Kleine gestalte:  

 Lager dan gemiddelde min 2 SD. 1/50 kinderen zal kleiner zijn dan dit 

 Lager dan P0.4 (2,6SD onder gemiddelde), in in 1/250 of 4/1000 kinderen zitten daar 

 Meten van groeisnelheid kan een afwijking vroeger opsporen, vooraleer het kind lager dan P0,4 zit.  

2 nauwkeurige metingen 6-12 m apart 

 Hoe is de botleeftijd? (RX pols –verbeningskenmerken) 

o Botleeftijd=kalenderleeftijd 

o Botleeftijd < kalenderleeftijd: groeireserve 

o Botleeftijd > kalenderleeftijd: groei is voor op 

 Vb casus uit de les, erg groot meisje, kalenderleeftijd 11j7m, botleeftijd 

12j5m, het bot is twee jaar ouder. Indien we 

de groeicurve extrapoleren is ze niet zo 

extreem groot voor haar leeftijd:  

 

 

 Vb casus uit de les: botleeftijd achterstand  

 

Zwart = botleeftijd 

Wit= kalenderleeftijd 

Behandeling met groeihormoon 

 

 

 

 

 

 Vergelijken van L en G 

 Vergelijken met Mid Parental Height:range 

o Jongens in cm: (V+(M+13))/2  +/- 8 

o Meisjes in cm: ((V-13)+M)/2  +/-8 
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OORZAKEN KLEINE GESTALTE 

1) Normaal voor kleine ouders++++: maar pas op… sommige aandoeningen met groeistoornis zijn 

erfelijk! Zie casus Francesco 14 jaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) IUGR zonder catch-up, extreme prematuriteit Zie casus Wout uit les 

3) Late puberteit: uiteindelijke gestalte normaal. Is eerder een variatie van de normale timing van de 

puberteit. Vertraagde seksuele ontwikkeling en ook evt. vertraagde botleeftijd. Lange benen ivm rug. 

Inductie puberteit kan met androgenen of oestrogenen 

4) Endocrien: Percentiel G> percentiel L (kleine maar mollige kinderen= verdacht) 

 Hypothyroidisme wanneer gehandeld zal snel catch-up groei 

gebeuren maar vaak ook met snelle start puberteit en dus 

groeistop. Gewoonlijk gevolg van autoimmune thyroiditis in de 

kindertijd -> groeifalen en gewichtstoename. Casus Sam uit slides

 
 GH deficiëntie: geïsoleerd of secundair aan hypofyseproblemen 

o Vertraagde botleeftijd (zie prentje eerder) 

o Oorzaken probelemen hypofyse: congenitale mid-faciale 

afwijkingen, cranofaryngioma, hypothalamische tumor, 

trauma, meningitis en bestraling 

o Laron syndroom: probleem met Ghreceptoren: hoge GH 

levels maar lage levels van IGF1 geproduceerd in 

groeiplaat en lever. 

 Cushing: excess corticosteroids (casus Lobke uit slides) 

o Meestal iatrogeen!!!!!! 

o Niet iatrogeen: zelfzaam (hypofyse of bijnierproblemen) 
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o Kleine gestalte, trunculaire obesitas, full moon face, 

buffalo hump, hirsutisme, hypertensie, dunne huid… 

5) chronische ziekten: percentiel G=percentiel L  

casus Michelle uit de les (muco en pancreasinsufficiëntie) 

andere aandoeningen: 

a. coeliakie 

b. Crohn 

c. Chronisch nierfalen 

6) syndromen 

7) Deprivatie psychosociaal 

8) Chromosomale stoornis/syndromen:  

a. Down syndroom 

b. Turner (X0) 

i. Spontane abortus 

ii. Neonatus: lymoedeem handen:voeten 

iii. Webbed neck 

iv. Cubitus valgus, uiteenstaande tepels 

v. Coarctatio aortae en andere cv problemen -> minder goede prognose 

vi. Klein en uitblijven van puberteit 

9) Disproportionele groei -> skeletdysplasie 

a. Ernstige groeiretardatie 

b. Disporportionele groei 

c. Vaak ergelijk 

d. Verscheidene syndromen 

e. Bvb achondroplasie, hypochondroplasie 

NODIGE EVALUATIE 

Alle beschikbare gegevens van lengte/gewicht: lengte ouders, groei en puberteit ouders, consanguiniteit? 

Anamnese: ZS, GG, lengte, roken, psychosociale context, voeding, chron ziekte, ontwikkeling, medicatie 

KO: dysmofie, ziekte, proporties, puberteit? 

Botleeftijd? 

Meestal 

voldoende voor 

diagnose: 

voorbeelden uit 

handboek 
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TE GROTE GESTALTE: >P97 

Minder frequent! 

OORZAKEN 

1) Grote ouders ++++++ 

2) Obesitas: maar nadien snellere puberteit, zodat finale lengte op lager percentiel zal zitten dan in 

kindertijd 

3) Endocien: T4, geslachtshormonen, GH  

4) Syndromen 

a. Langre benen:  

i. Marfan (casus leen uit slides) 

1. Groot, lange dunne leematen, vingers, gezicht 

2. Hyperextensie 

3. Skelet: scoliose, kyphose, pectus exc/carinatum 

4. Bindweefsel: aorta, hart, goen, long 
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5. Normale intelligentie 

6. Pneumothorax, longcyste, lensluxatie 

ii. klinefelter (XXY) 

1. 1-2/1000 jongens 

2. Meestal niet zo indrukwekkend 

3. Eerder groot en mager 

4. Gynaecomastie 

5. Late puberteit, testes blijven klein 

6. NL intelligentie/leer- en gedragsproblemen 

7. Altijd infertiliteit (meestal diagnose bij kinderwens) 

b. Proportioneel: bij maternele diabetes 

c. Sotos sydrome: met groot hoofd, leerproblemen, clumsy 

 

ABNORMALE GROEI VAN HET HOOFD 

Meeste groei van het hoofd: in eerste 2 jaar en 80% van de volwassen hoofdgrootte is al bereikt voor de 

leeftijd van 5 jaar. Dit reflecteert ook de hersengrootte, maar is is familiale variatie en daarom best ook mid-

parental head percentile berekenen; Bij geboorte zijn de suturen en fontanellen open, en gedurende de eerste 

maanden kan de hoofdomtrek enkele percentiellijnen kruisen. Posteriorfontanel kruist op 8 weken, anterior 

fontanel op 12-18 maanden. Indien er snelle stijging is van de hoofdomtrek, dan moet gestegen intracraniële 

druk uitgesloten worden. 

MICROCEPHALIE : =<P3 

Oorzaken microcephalie: 

 Familiaal 

 Congenitale infectie (Zika virus?) 

 Insult gedurende ontwikkeling, bvb meningitis 

 

MACROCEPHALIE: =>P97 OF TE SNELLE GROEI   

 Familiaal 

 Hydrocefalie, subduraal hematoom, hersenturmor 

 Intracraniële hypertensie 

 Neurofibromatose 

 Cerebraal gigantisme (sotos syndroom) 

 Stapelingsziekten: Hurler= mucopolysaccharidosis 

Te snel stijgende hoofdomtrek, ook al is de omtrek lager dan p 97 -> hydrocephalie, subduraal hematoom, 

hersentumor-> moet onderzocht worden met intracraniële echo (voorste fontanel open) of CT/MRI 

If an infant’s head circumference is enlarging and crossing centile lines – check for raised intracranial 

pressure 

ASSYMETRISCH HOOFD 

Oorzaak: imbalans tussen groeirate aan de coronaire, sagittale en lamboidale suturen, met normale toename 

van de hoofd omtrek. 
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Plagiocephalie: 

 Door rugligging (ddx met lamboidale synostose: oortje naar voor 

verplaatst indien positioneel 

 Door hypotonie 

Smal en plat: ex prematuur door liggen op hun zij voor lange tijd op hard oppervlak. 

CRANIOSYNOSTOSE 

Te vroeg sluiten van de schedelnaden 

Sagittaal: lang en smal 

Complex: genetische syndromen 

PUBERTAS PRAECOX 

Estradiol (meisjes), testosterone (jongens) hoger dan normaal voor de leeftijd 

“echte” premature puberteit door premature pseudo premature puberteit door exces geslachtshormoon 

Activatie van de hypothalamus-hypofysaire as 

 

 



35 
 

Botleeftijd is voor op kalenderleeftijd 

R/:  jongens: oorzakelijk 

      Idiopathisch: voorkom vroege sluiting epifysen indien nodig, anders te kleine gestalte 

 

PUBERTAS PRAECOX BIJ  MEISJES =< 8 JAAR 

Meestal ‘normaal’ familiaal en volgt de normale sequentie (kan je checken via echo, kijken naar ovaria en 

baarmoeder) 

Hersenschade bvb na prematuritas 

Abnormaal zo: 

 Abnormale sequens puberteit: vb isolated pubic hair with virilisation of the genitalia, 

suggesting excess androgens 

 Snel 

 Neurologische tekens vb neurofibromatose 

PUBERTAS PRAECOX BIJ  JONGENS =< 14 JAAR 

Zeldzaam 

meestal abnormaal!  Intracraniële tumor, tumor/gonaden/bijnieren 

Onderzoek van de testes (extra uithandboek) 

 Bilateraal vergroot suggestief voor gonadotrophine release -> LH/FSH, en dus door 

intracraniële lesie 

 Kleine testes: bijnierproblemenc 

 Unilateraal vergroot: gonadale tumor 

PUBERTAS TARDA 

Meisjes >14 jaar, jongens >15 jaar 

Jongens > meisjes (itt premature puberteit) 

Oorzaken: 

 Constitutioneel laat (constitutional delay in growth and puberty CDGP) 

 Lh, fsh laag (hypogonadotropic hypogonadism):  

o Aandoeningen hypothalamus-hypofyse: 

panhypopituitarisme, craniopharyngeoma… 

o chronische aandoeningen: muco, crohn 

o verworven hypothyroidie 

 Lh, fsh hoog (hypergonadotropic hypogonadism):  

o chromosomaal (Klinefelter, turner),  

o verworven schade aan gonaden,  

o steroid hormoon enzym deficiënties 
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Kliniek: klein van lengte, verlate seksuele maturatie en verlate maturatie botleeftijd, lange benen ivm romp. 

Zullen langer doorgroeien dan hun leeftijdsgenootjes en dus uiteindelijk halen ze de rest wel in.  

Psychosociale consequenties!! 

Verder onderzoek  

1) Jongens: testiculair volume, chronische aandoeningen? 

2) Meisjes: karyotype (turner?), schildklier en geslachtshormonen bepalen 

PREMATURE TELARCHE 

Alleen borstontwikkeling 

Meisjes 6m-2 jaar 

Kan unilateraal zijn 

Meestal banaal; exogene estrogenen? 

GYNAECOMASTIE 

Enige borstontwikkeling in midpuberteit bij jongens 

Tot 2/3 jongens 

Soms unilateraal, enige pijnsensatie 

Subareolair 

Verdwijnt nadien weer 

R/ geruststelling 

PREMATURE PUBARCHE 

Pubishaar voor 8 jr (M) of 9jr (J) 

Geen andere tekens van seksuele ontwikkeling 

Soms met wat groeiversnelling 

DD: pubertas precox, congenitale bijnierschorshyperplasie (niet salt-loosing want laat gediagnosticeerd), 

bijniertumor 

opm: bijnierschorshyperplasie: 

 1:5000, autosomaal recessief 

 90% heeft 21 hydroxylase deficiëntie-> deficiënte cortisolsynthese 

 80 % kunnen ook geen aldosterone produceren, en gaan zout verliezen en kalium ophouden. 

Eerste drie weken van het leven kan dit een salt loosing crisis geven met braken, gewichtsverlies, 

floppiness en collaps. Laag natrium, hoog kalium, laag glucose en metabole acidose in bloed 

 ACTH feedbacksysteem -> uitweg androgenen-> virilisatie bij meisjes/grote penis jongens 

 Snelle groei 
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AMBIGUE GENITALIËN 

Jongens of geviriliseerd meisje? Niet beslissen tot verder onderzoek gedaan is! 

Meisje met liesbreuken of jongen met testosterone ongevoeligheid? -> karyotype en specialistisch advies 

Mogelijke oorzaken (handboek) 

1) Excessieve androgenen -> virilisatie van een meisje, meest bekende oorzaak: congenitale 

bijnierhyperplasie 

2) Inadequeta androgeenactie -> ondervirilisatie van de an 

3) Gonatrothrophine insufficiëntie (vb prader willi en congenitaal hypopituitarisme -> kleine penis en 

cryptorchidisme 

4) Zeldzaam: ovotesticular disorder of seks development DSD = echte hermaprodieten. Zowel XX als XY 

cellen zitten in foetus en je krijgt zowel ovarieel weefsel als testiculair 

VOEDING (HOOFSTUK 12 HANDBOEK) 

  

INLEIDING 

1) Breast is best 

2) Onaangepaste voeding 

a. Gewicht faalt, daarna langte 

b. Failure to thrive: ernstige malnutritie 

3) Malnutritie-morbiditeit en mortaliteit in ontwikkelingslanden 

4) Obesitas – steeds groter gezondheidsprobleem in Westerse wereld 

 

KINDEREN ERG VATBAAR VOOR ONDERVOEDING? 

Lage energiereserves (vet-eiwit-glycogeen) 

Snelle groei 

Hersenontwikkeling -> gevaar voor mentale retardatie 

Afhankelijk van hun omgeving 

Meer frequente infecties 

 Voeding: frequent, voldoende & aangepast 

GEVOLGEN VAN ONDERVOEDING IN KINDERLEEFTIJD 

1) Betere nutritie, grotere gestalte voor populatie 

2) Groeirestrictie in utero, laag G op leeftijd 1 jaar verhoogt het risico bij volwassenen 

op 

 Hart en vaatziekte 

 Obesitas 

 Hypertensie 
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INFANT FEEDING 

BORSTVOEDING: BREAST IS BEST 

WHO richtlijn: exclusief bv tot leeftijd 6 maand 

 Minder infectie GI 

 Bonding 

 Minder kans op obesitas, diabetes, hypertensie 

 Betere neurologische ontwikkeling – PUFA? 

 Colostrum: eerste dagen, meer eiwit & Ig 

 Te weinig vitamine K (bot en stolling) –> supplementen geven 

 

 Percentage en duur van de borstvoeding in Vlaanderen (Kind&Gezin) 

 Potentiële problemen met borstvoeding: 

 Onvoldoende intake (regelmatig wegen! 

 Frustratie/schuldgevoel zo BV niet lukt 

 Icterus: mild, zelflimiterend, ongeconjugeerd bilirubine 

 Transmissie van CMV, hepB, HIV 

 Transmissie van medicatie 

 vitK: hemorrhagische ziekte van de pasgeborene 

 nicotine, caffeine, alcohol 

 belastend voor de moeder, zeker zodra ze haar werk hervat 

 na 6 maanden is exclusief bv onvoldoende 

Feiten: 

 eerste levensmaanden: caloriebehoefte 100-120 kcal/kg/dag, 

 eerste levensmaanden: vochtbehoefte 120-150 ml/kg/dag 

 1g vet = 9kcal, 1g eiwit= 4kcal, 1g koolhydraat=4kcal 

 1g alcohol= 7kcal 

FLESVOEDING 
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1) Koemelk: teveel eiwit en electrolyten, te weinig KH 

2) Gehumaniseerde melk 

a. Caseine/wei 40/60 

b. 65kcal/100 ml 

c. Na <= &mmol/100 ml 

d. Fe: lagere biologische beschikbaarheid 

e. Ca/p lager dan in borstmelk (2:1) 

3) Opvolgmelk: vanaf 6 maanden, meer eiwit, na, fe, vitamines 

4) Gespecialiseerde zuigelingenvoedingen 

a. Indicaties: koemelk eiwit allergie, lactose intollerantie (primair of na infectie) 

b. Geen bewijs dat speciale voedignen atopie kunnen voorkomen (eczeem en astma) 

c. Koemelkeiwitallergie: 

i. Eczeem 

ii. Loopneus, rhinitis 

iii. Lastig, huilen, GOR 

iv. Braken, opboeren ++++, diarree 

v. R/ melk met eiwit hydrolysaat/soyamelk vanaf 6mnd 

vi. Prognose: voorbijgaand, tot leeftijd 1-2 jaar 

d. Lactoseintollerantie: probleem met lactose verteren (lactase in brushborder) 

i. zit meestal in de familie (navragen!)  

ii. Krampen 

iii. Slechte vertering: overvloedige waterige zure diarree, veel windjes 

iv. Stuit kan rood en geïrriteerd zijn 

v. (onvoldoende in G toenemen) 

vi. Vaak familiaal 

e. Lactosevrije melk: de meeste zijn soyapreparaten, ook rijstmelk 

i. Indicatie: lactasedeficiëntie (post diarree) 

ii. Nadeel: smaak 

f. Gehydrolyseerde melken: proteine hydrolysaat 

i. Partieel 

ii. Volledig 

iii. Indicatie: KM eiwitallergie, verteerstoornis 

iv. Nadelen: kost, smaak, osmotisch( diarree!) 

VASTE VOEDING: VANAF 4-6 MAAND 

 Hogere calorische densiteit 0,68 -> 1kcal/ml 

 Meer Fe, vitaminen, mineralen 

 Fruitpap, groentepap 

 Vanaf 6 maanden vlees, 8 maand brokjes 

 Latere indroductie van gluten -> lagere incidentie celiakie? 

SUPPLEMENTEN 

Vit K: 1 mg bij geboorte 

Borstvoeding:  

 vitD 400 IU/dag  (tekort: rachites, hypocalcemische stuipen) 

 Fe: vanaf 4-6 maanden, vroeger bij ex-premies 
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Flesvoeding: bevat supplementen Fe en Vit D 

FAILURE TO THRIVE 

DEFINITIE 

Suboptimale G en/of L evolutie in de eerste levensjaren-> belang opvolging! 

Is een beschrijving, geen diagnose 

Milde FTT: kruist 2 percentiellijnen 

Ernstige FTT: kruist 3 percentiellijnen 

Speciale aandacht voor: onder P3, P3-er, van GG naar genetisch percentiel in eerste levensjaar 

Eerst G stagnatie/verlies, daarna ook invloed op lengte perceptiel 

OORZAKEN: 

1) Niet organisch ++++++++++++: voedingsfouten, deprivatie 

2) Organisch (5-10%), vb GOR, KM intolerantie, celiakie, muco, groot VSD, renale 

a. Onvoldoende calorische intake: zuigt niet, geen eetlust 

b. Onvoldoende retentie: braken 

c. Malabsorbtie: onvoldoende verteerenzymen, brush border, gal zouten, darm (Fe in hele 

darm, ijzer prox dd, vitB12 distale dd, muco vooral vetoplosbare vitaminen) 

d. Onvoldoende gebruik van nutrienten: chomosomale aandoening 

e. Hoger verbruik: SK, muco, maligniteit, chronische infectie, renaal falen, hartziekte… 

f. Vaak een combinatie 
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AANPAK 

1) Anamnese en of observatie 

a. Intake anamnsese 

b. Hoe verloopt de voeding 

c. Veel energie? Of diarree, braken, hoesten 

d. VG: GG, prematuur, ziekte ingreep? 

e. G en L van ouders, chronische ziekte bij ouders/familieleden 

f. Normale ontwikkeling? 

g. Psychosociale problemen? Nagaan K&G, sociaal werker 

2) K.O: tekens van chronische ziekte? Dysmorfie, malabsorbtie, clubbing, CVS? 

3) Labo: alleen zo nodig en gericht volgens anamnese 

4) Therapie: ondersteuning, teaching, evt thuisbezoek 

(Soms in ZH, vooral bij vermoeden organische oorzaak/ernstig probleem) 

 Meestal door inadequate intake, en dus alleen nood aan aanpassen van de intake 

en de regelmaat 

 Opvolgen! 

 

 

MALNUTRITIE 

1) Specifieke deficienties blijven relatief frequent 

a. Ijzerdeficiente anemie 

b. Restrictief dieet/ouders (bvb veganisme zonder goed na te denken) 

2) Algemene malnutritie 

a. Ontwikkelingslanden 

b. Kinderen met chronische ziekte 

c. Eetstoornis bij oudere kinderen 

3) Gevolgen: 

a. Slechte wondheling, immuunafweer 

b. Hogere morbiditeit en mortaliteit 

c. Vertraging in ontwikkeling 

i. Lengte voor leeftijd: stunting (chronische 

malnutritie) 

ii. Gewicht voor leeftijd: wasting (acute malnutritie) 

Proteïne-energietekort 

 Marasmus: G voor lengte <60% <-3SD, geen oedeem 

Kwashiorkor: G voor lengte 60-80%, oedeem, depigmentatie  haar, 

huiduitslag, angulaire stomatitis, uitgezette buik en vergrote lever, 

diarree (zie foto) 

 

VITAMINE D TEKORT 

Oorzaak: deficiënte intake of deficiënt metabolisme -> laag serum calcium -> mobilisatie calcium uit het bot 
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Recapitulatie: vitD metabolisme: in most countries, sunlight is the most important source of vitamin D. Vitamin 

D is nog abundant naturally in food, except in fish liver oil, fatty fish and egg yolk. Vitamin D2 (ergocalciferol) is 

de form used to fortify food such as margarine. Vitamin D3 is hydroxylated in the liver and again in the kidney 

to produce 1,25 (OH)2 D3, the most active form of the vitamin. It is produced following PTH secretion in 

response to a low plasma calcium. 

Rachitis:  

 Teveel niet gemineraliseerd bot 

 Hypertrofe botuiteinden: brede polsen, rozenkransen 

 Weke botten: craniotabes, harrison sulci (indentatie van de 

verzachte onderste ribbenboog bij de aanhechting van het 

diafragma), kromme benen 

 Soms hypocalcemie zonder botafwijkingen (zonder rachitis) bij 

snelle groei 

o Zuigeling of adolescent 

o Stuipen, stridor, tetanie 

 In het Westen: meer bij donkere huidskleur, lang BV, bij 

anticonvulsiva (fenobarbital is bvb een enzym inductor die 

metabolisme VitD gaat versnellen), malabsorbtie bij muco, 

coeliakie en pancreasinsufficiëntie 

VITAMINE A DEFICIËNTIE (RETINOL)  

In het Westen: bij vetmalabsorbtie, nachtblindheid 

In OL: xerophtalmie, cornea ulceratie en blindheid (frequente oorzaak van blindheid in OL!). 

 Gevoeligheid voor infecties neemt toe: vooral mazelen 

OBESITAS: OBESE KINDEREN WORDEN OBESE VOLWASSENEN! 

In België: 21% van kinderen heeft overgewicht, 1-5% obesitas 

Definities op basis van BMI percentielen, G/L^2: 

 Overgewicht >p90 

 Obees >p97 

 Ernstig obees >3SD 

 Extreem obees >4SD 

Obesitas: lagere levensexpectantie, hypertensie, diabetes 

Obees en groot >< obees en klein 

 Exogeen  endocrien/syndromen 

Zo leerproblemen of ongewone fysionomie: syndroom? 

 Vb. Prader Willi: ongewon gelaat, hyperphagie, cryptorchidie 

Aanpak: logisch 

1) Eet gezond 
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2) Meer fysieke activiteit 

3) Minder tijd achter PC, iPad, gaming 

4) Geen G toename 

5) Programma voor ganse familie 

VOORBEELD EXAMENVRAGEN 

 

 



44 
 

 

 

PERINATALE GENEESKUNDE (HOOFDSTUK 9 IN BOEK) PROF. VAN GEET 

DEFINITIES 

 Doodgeboorte >= 24 weken ZS 

 Perinatale mortaliteit: doodgeboorte + overlijden < 1week postnataal per 1000 levend/dood 

geborenen 

 Neonatale mortaliteit: overlijden van levendgeborene binnen 4 weken/1000 geborenen 

 Neonaat <4 weken oud 

 Preterm: <37 weken zws duur 

 A term 37-41 weken zws duur 

 LBW <2500g 

 VLBW<1500 

 ELBW<1000 

 SGA: small for gestational age: GG <10e percentiel voor zws duur 

 LGA: GG >90e percentiel voor zws duur 

 

PRE-ZWANGERSCHAP 

Gezondheid en voedingstoestand van de moeder, 

hogere levensstandaard, 

betere kwaliteit van gezondheidsvoorziening 

= meer kans op gezonde baby 
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 Omgevingsfactoren 

o Roken (gerelateerd aan aantal sigaretten/dag: IUGR (kind weegt gemiddeld 170 gr minder), 

miskraam, SIDS 

o Medicatie (coumarines, thalidomide (nu gebruikt in oncologie als angiogeneseremmer), anti-

epileptica, retinoiden: teratogeen effect! 

o Alcohol misbruik: Foetaal alcoholsyndroom 

 Zeer typisch: afwezig neusfiltrum, dunne bovenlip, onderontwikkelde maxilla, 

epicantusplooien mediale ooghoek, lage neusrug 

 IUGR 

 Ontwikkelingsvertraging 

 Cardiale afwijkingen 

o Drug abuse (opiaten, cocaïne) 

o Congenitale rubella (preventie!) 

o toxoplasmose 

o Listeria (preventie!, cave bepaalde Franse kazen 

o Foliumzuurdeficiëntie rond conceptie: foliumzuursupplementen & neurale buisdefect 

preventie 

o Hoge dosis vit A: best geen lever eten tijdens de zwangerschap 

o Chronische aandoeningen als DM, epilepsie 

 Medische toestand van de moeder die goed moet geregeld zijn voor de zwangerschap: chronische 

aandoeningen 

 Verloskundige problemen 

 Genetische counseling bij ouders met verhoogd risico 

o Leeftijd van de moeder >35 jaar (down syndroom >1/380) 

o Voorgeschiedenis van congenitale afwijkingen 

o Familiale hereditaire aandoeningen 

o Ouders drager recessieve aandoening 

o Ouder drager chromosomale afwijking 

o Consanguine ouders 

ANTENATALE DIAGNOSE 

 Preïmplantatie genetische diagnose 

 Chorion villus biopsie >10 weken (chromosomen/DNA/PCR voor foetale infectie/enzymbepaling 

 Foetaal weefsel biopsie 

 Amniocentese >15 weken 

 Cordocentese: anemische foetus (rhesusincompatibiliteit vb), maar technisch moeilijker 

 Prenatale beeldvorming: echo, (MR) -> structurele afwijkingen 

o CZS: anencefalie, spina bifida, hydrocefalie, microcefalie, encefalocoele 

o Hart: congenitale hartafwijkingen 

o Thorax: hernia diafragmatica, TO-fistel 

o Faciaal: gespleten diafragmatica, TO-fistel 

o Faciaal: gespleten lip, gespleten verhemelte 

o GI: obstructie, exomfalocoele, gastroschizis 

o Urogenitaal: cystische nieren, dysplastische nieren, obstructieve aandoeningen 

o Skelet: skeletdysplasie 

o Hydrops: oedeem van de huid, pleurauitstorting, ascites 

o Chromosomale afwijkingen: trisomie 21 
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FOETALE GENEESKUNDE 

1) Medicamenteus: glucocorticoiden aan de zwangere bij dreigende premature geboorte -> versnelling 

van de surfactantproductie en maturatie van de long 

2) Rhesusimmunisatie:  

a. Stroomsnelheid in a cerebri media vd foetus 

b. Hydrops foetalis (oedeem en ascites) 

c. Foetale bloedtransfusie 

3) Foetale chirurgie 

a. Urethrakleppen: shunttherapie: buisje tussen blaas en uretherzak 

b. Lasertherapie van placenta anatomosen bij TTTS 

c. Endotracheale ballonocclusie bij hernia diafragmatica 

d. Hysterotomie op 22-24 weken en chirurgische correctie van spina bifida 

VERLOSKUNDIGE AANDOENINGEN DIE DE FOETUS AANTASTEN 

1) Pre-eclampsie: vaak premature bevalling nodig door materneel en foetaal risico 

2) Placenta insufficiëntie met IUGR 

3) Meerlingenzwangerschappen: natuurlijk of met IVF 

a. Prematuriteit, IUGR, congenitale afwijkingen, TTTS, twin tot win transfusie, complicaties bij 

bevallling 

b. Gezin heeft nood aan ondersteuning 

MATERNELE AANDOENINGEN DIE DE FOETUS AANTASTEN 

1) Diabetes mellitus 

a. Zo slecht geregeld: polyhydramnos, pre-eclampsie, verhoord risico miskraam, congenitale 

afwijkingen, mors in utero 

b. Congenitale malformaties 6% (versus 2% in niet diabetespopulatie): specifiek voor diabetes 

zijn: congenitale hartafwijkingen, sacrale agenese, hypoplastisch linker colon 

c. IUGR zo microvasculaire aantasting materneel 

d. Macrosomie (hyperglycemie en hyperinsulinisme-> meer en grotere cellen -> zwaardere 

baby’s  
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e. Neonataal:  

i. (transiënte) hypoglycemie (door foetaal hyperinsulinisme),  

ii. RDS (door vertraagde longmaturatie) 

iii. Hypertrofe cardiomyopathie van het septum. Regresseert over enkele weken maar 

kan hartfalen veroorzaken 

iv. Polycythemie, Hct > 0,65, kind plethorisch 

f. Zwangerchapsdiabetes: wanneer enkel tijdens de zwangerschap, niet voordien 

i. Macrosomie met alle complicaties 

vandien (asfyxie, schouder dystocie 

en letsels van de plexus brachialis) 

ii. Niet de congenitale malformaties 

 

 

 

 

2) Maternele hypertyroidie: igG’s die de schildklier stimuleren, gaan transplacentair en stimuleren 

foetale schildklier (Als moeder Graves had) 

3) SLE:  

a. Met antifosfolipidensyndroom: miskraam, pre-eclampsie, IUGR, abruptio placentae, preterme 

bevalling 

b. Met antilichamen tegen Ro/SS-A en La/SS-b bij de moeder: neonatale lupus: zelflimiterende 

rash en zeldzaam een AV block 

4) Voorbeeld van de hongerwinter in Nederland, voedseltekort bij de conceptie 

Grote hongersnood aan het einde van WO II, gemiddeld dagelijks randsoen <700 kcal.  

Prenatale blootstelling aan voedseltekort is geassocieerd met metabole en psychische stoornissen 

 Hogere BMI 

 Verhoogde lipiden 

 Hart en vaatziekten 

 Verhoogde kans op schizofrenie 

DNA collectie werd gedaan van individuen wiens moeder zwanger was tijdens de hongerwinter, met 

als doel de invloed van voedselbeperking tijdens embryonale leven op de DNA methylatie in volwassen 

leven. 

 Epidemiologische studies-> groter risico op overgewicht, DMII en hart- en vaat ziekten 

 Epigenetische studies-> 5% daling van de methylatie van IGF2: verhoogde expressie van IGF2: 

gen dat groei en ontwikkeling regelt 
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5) Congenitale infecties: 

IUGR, cerebrale calcificaties, hydrocefalie, doofheid, hartafwijkingen, hepatosplenomegalie, rash, 

hematologische afwijkingen, botafwijkingen, pneumonitis, oogdefecten… 

a. RUBELLA: eerste trimester 

i. Serologische diagnose want kliniek is onbetrouwbaar. 

ii. Ernst afhankelijk van wanneer infectie plaatsvond 

1. <8w: doofheid, congenitale hartaandoeningen en cataract in meer dan 80% 

2. 13-16 w: gehoorsverlies 

3. >18 weken, minimaal risico 

iii. Preventie via vaccinatie!!! 

b. CYTOMEGALOVIRUS 

i. Meest frequente congenitale infectie 

ii. Meestal asymptomatisch bij de zwangere vrouw, of vaag beeld 

iii. Geen vaccinatie en geen screening bij zwangere vrouwen 

iv. Moeilijk om ernst te bepalen: 

1% van de seronegatieve moeders doen een primaire infectie tijdens de 

zwangerschap 

40% daarvan geven die door aan de foetus 

90% van de foetussen is niet aangetast 

5% klinische verschijnselen bij de geboorte: 

hepatosplenomegalie en petechieën, de meesten ook 

neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals 

gehoorrsverlies, cerebral palsy, epilepsie en cognitief 

5% krijgt later in het leven problemen, vooral 

gehoorsverlies 

 

c. TOXOPLASMOSE 

i. Besmetting door rauw vlees of contact met uitwerpselen van katten. 

Transplacentaire infectie bij 40%, ongeveer een incidentie van 0,1/1000 

ii. Slechts 10% van de besmette kinderen is symptomatisch: 

1. Retinopathy 

2. Cerebrale calcificatie 

3. Hydrocephalus 

4. Vaak lange termijn neurologische beperkingen.  

iii. Geïnfecteerde neonaten gedurende 1 jaar behandelen met pyrimethamine en 

sulfadiazine.  

d. VARICELLA 

i. Zo primoinfectie vroeg in zws (<20w) -> <2% risico op oog, huid en neurologische 

afwijkingen en dysplasie van de vingers 

ii. 5d voor tot 2d na bevalling: foetus niet beschermd door IgG van de moeder: hoge 

viral load, hoge mortaliteit 

iii. R/ passieve vaccinatie en antivirale therapie voor de neonaat, ook passieve 

vaccinatie voor zwangere moeder indien ze is blootgesteld mogelijk 
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OVERGANG FOETALE NAAR NEONATALE LEVEN: EXTRAUTERINE ADAPTATIE 

foetale longen: vocht. Hypoxische pulmonale 

vasoconstrictie: long zit dicht door hoge weerstand 

arbeid: minder productie van longvocht 

uitdrijving geboortekanaal-> compressie van de thorax, 

longvocht gedraineerd via lymfewegen 

uitdrijving en navelstrengclipping: tactiele prikkels, 

temperatuurverandering -> catecholamines –> eerste 

AHbeweging. Na 6tal seconden eerste lucht in de 

longen, na 30s regelmatige ademhaling 

longexpansie door negatieve intrathoracale druk 

      door AHbeweging: resterend longvocht geresorbeerd 

 

door longexpansie: Rpulm daalt- 

bloodflow stijgt- Pla stijgt, FO sluit-

geoxygeneerd bloed door d. 

arteriosus- ductus sluit 

electieve sectio zo geen arbeid en 

geen compressie thorax: vertraagde 

longvocht klaring -> transiënte 

tachypnoe van de neonaat 

indien geen spontane ademhaling: 

ASFYXIE tijdens geboorte:  

1) gasping- (ademen lukt niet 

in utero) 

2) primaire apnee (geen val 

BP en HR)- 

3) onregelmatige gasping- 

4) secundaire apnee (wel val 

van BP en HR) . Wanneer 

ze dan ter wereld komen, 

moeten we zorgen voor longexpansie door positieve ventilatie met masker of intubatie 

meestal intermittente asfyxie: uteruscontracties, tijdelijk minder bloedtoevoer naar foetus 

continue asfyxie: disruptio placentae + prolaps van de navelstreng 

andere oorzaken van respiratoir falen bij foetus (naast asfyxie bij geboorte) 

 geboortetrauma 

 maternele analgesica/anesthetica 

 teveel longvocht 

 prematuriteit 
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 congenitale malformaties 

APGAR score (1 en 5min) 

 0 1 2 

Hartfrequentie 0 <100/min >100/min 

AH-inspanning Afwezig Gasping, onregelmatig Regelmatig wenen 

Spiertonus Slap Enige flexie LM Goede flexie, actief 

Reactiviteit Geen Grimassen Hoesten, wenen 

Kleur Bleek/cyanotisch Roze romp, blauwe LM roze 

OPVANG VAN DE BOORLING 

 voorbereiding: klok, verwarmer, O2, intubatie materiaal, aspiratie mogelijkheid, glucose, adrenaline, 

bicarbonaat, warme doeken 

 afkoeling tegengaan (!) cave prematuriteit 

 bij asfyxie: O2, beademen, glucose IV, adrenaline IV, bicarbonaat IV 

 

  

 

 

achterhoofd sterk ontwikkeld, luchtweg zal sowieso in flexie zijn. 
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Airway&Breathing: cave want trachea kan je zeer snel platduwen (zowel flexie als extensie!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulation: 

Drugs: niet gezien in de les 
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OPVANG VAN DE BOORLING MET SGA OF LGA 

1) SGA/IUGR: * <10 e percentiel 

a. Hypothermie 

b. Hypoglycemie: te weinig vet en glycogeen 

c. Hypocalcemie 

d. Polycythemie (veneus Hct.>65) 

 

2) LGA (diabetes, Beckwith-Wiedemann syndroom  

ook navelbreuk, speciale oorschelpen, pro-oncogeen)  

                 >90e percentiel 

a. Asfyxie 

b. Geboortetrauma 

c. Hypoglycemie: hoog insuine 

d. Polycytemie 

 

*: Assymetrisch: hoofdomtrek wel oké voor zwangerschapsduur, op einde zwangerschap 

probleem en groei rest van het lichaam is gecompromitteerd. Die gaan postnataal wel nog 

bijbenen. De symmetrische: probleem gedurende heel de zwangerschap, bvb hypertensie -> 

onvoldoende doorbloeding door placenta. Die gaan altijd klein blijven 

AFWIJKINGEN BIJ PASGEGBORENEN DIE SPONTAAN VERDWIJNEN 

Zie ook slides van semiologie 

1) traumatische cyanose, zwelling, vervorming van voorliggend deel, of navelstrengomstrengeling 

dit gaat na twee dagen wel weg die zwelling 

2) epstein parels (op middellijn van verhemelte): gaat spontaan verdwijnen 

3) cysten thv tandvlees (epulis), mondbodem (ranula) 

4) Borstkliervergroting, zowel jongens/meisjes 

5) vaginale secretie of kleine dervingsbloeding meisjes (E van moeder valt weg) 

6) ooievaarsbeet: capillair hemangioma: in de hals gaat die vervagen, in oogleden gaat hij volledig weg. 

DDX met wijnvlek 

7) erythema toxicum (acnee neonatorum): verschijnt na 2-3 dagen, witte pinpoint papula (puistjes) op 

een rode erythemateuze achtergrond. Bevat eosinofielen(steriel). Vooral op de romp. DDX met milia, 

geen rode ondergrond 

8) milia: witte puntjes op de neus en wangen, retentie van keratine en talg in de haarfollikeltjes 

9) mongolian blue spots: blauwe, zwarte maculaire descoloratie, vervaagt traag over de jaren. Zit diep in 

de huid, vandaar de groenblauwe kleur.  In dossier vermelden, dat ze niet worden gezien als 

ecchymose! 

10) Umbilicale hernia: in eerste 2-3 jaar gaat dit weg, komt relatief frequent voor 

11) Positionele talipes: voet kan wel volledig in dorsiflexie gebracht worden aan voorkant van onderbeen 

aanraken 

12) Caput succedaneum (chignon) door malpositie bij geboorte 
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ENKELE SIGNIFICANTE AFWIJKINGEN BIJ PASGEBORENEN 

1) Wijnvlek= nevus flammeus door capillaire malformatie in de dermis. Is geen hemangioom, is geen 

probliferatie maar een uitzetting van capillairen. In het V1 gebied van n. V, cave Sturch-Weber 

syndroom: glaucoom, choroïdale hemangiomen, angiomateuze omvorming thv hersenvliezen, dit 

geeft heel dikwijls aanleiding tot therapieresistente epilepsie -> chirurgie 

2) Aarbei hemangioom:  

3) Tanden  

4) Extra vingers/tenen: enkel huidafwijking/ ook bot 

5) Pre-auriculaire huid aanhangsels: ekel huidafwijking/ ook bot 

6) Hartgeruis: tegenwoordig al vaak prenataal vastgesteld 

7) Middellijn defecten over wervelzuil en schedel: probleem vorming van neurale buis 

8) Vergrote blaas:  

9) Structurele klompvoet 

10) Heupdysplasie 

 inderal = bètablocker 
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ROUTINE HANDELINGEN BIJ DE PASGEBORENE 

 

ROUTINE ONDERZOEK (HANDBOEK) 

Birthweight, gestational age and birthweight centile are noted. 

General observation of the baby’s appearance, posture and movements provides valuable information about 
many abnormalities. The baby must be fully undressed during the examination. 

The head circumference is measured with a paper tape measure and its centile noted. This is a surrogate 
measure of brain size. 

The fontanelle and sutures are palpated. The fontanelle size is very variable. The sagittal suture is often 
separated and the coronal sutures may be overriding. A tense fontanelle when the baby is not crying may be 
due to raised intracranial pressure and cranial ultrasound should be performed to check for hydrocephalus. A 
tense fontanelle is also a late sign of meningitis. 

The face is observed. If abnormal, this may represent a syndrome, particularly if other anomalies are present. 
Down syndrome is the most common, but there are hundreds of syndromes. When the diagnosis is uncertain, a 
book or a computer database may be consulted and advice should be sought from a senior paediatrician or 
geneticist. 

If plethoric or pale, the haematocrit should be checked to identify polycythaemia or anaemia. Central cyanosis, 
which always needs urgent assessment, is best seen on the tongue. 

Jaundice within 24 h of birth requires further evaluation. 
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The eyes are checked for red reflex with an ophthalmoscope. If absent, may be from cataracts, retinoblastoma 
and corneal opacity. This reflex is not present in infants with pigmented skin, but the retinal vessels can be 
visualised. 

The palate needs to be inspected, including posteriorly to exclude a posterior cleft palate, and palpated to 
detect an indentation of the posterior palate from a submucous cleft. 

Breathing and chest wall movement are observed for signs of respiratory distress. 

On auscultating the heart, the normal rate is 110–160 beats/min in term babies, but may drop to 85 beats/min 
during sleep. 

On palpating the abdomen, the liver normally extends 1–2 cm below the costal margin, the spleen tip may be 
palpable, as may the kidney on the left side. Any intra-abdominal masses, which are usually renal in origin, 
need further investigation. 

The femoral pulses are palpated. Their pulse pressure is: 

reduced in coarctation of the aorta. This can be confirmed by measuring the blood pressure in 
the arms and legs 

increased if there is a patent ductus arteriosus. 

The genitalia and anus are inspected on removing the nappy. Patency of the anus is confirmed. In boys, the 
presence of testes in the scrotum is checked by palpation. 

Muscle tone is assessed by observing limb movements. Most babies will support their head briefly when the 
trunk is held vertically. 

The whole of the back and spine is observed, looking for any midline defects of the skin. 

The hips are checked for developmental dysplasia of the hips (DDH). This is left until last as the procedure is 
uncomfortable. (Barlow&Ortolani) 

VITAMINE K THERAPIE 

Preventie hemorrhagische ziekte van de pasgeborene. In sommige landen intramusculair (zowel vroegere en 

laattijdige vormen van deficiëntie door borstvoeding bvb), hier in België geeft het peroraal, maar blijven 

doorgeven zolang baby exclusief borstvoeding krijgt. Waarom niet iedereen intramusculair? Cave hemofilie, 

hemofilie is frequenter dan bloedingsziekte van de pasgeborene, we zouden veel complicaties hebben van de 

niet familiale/gediagnosticeerde hemofiliebaby’s. Er is geen causale link tussen IM inspuitingen en acute 

leukemie zoals vroeger soms werd aangehaald. 

 Milde bloedingen 

 Ernstige intracraniële bloedingen (gevaarlijk!) 

 Borstvoeding: weinig vitK 

 VKA 

 Leverziekten 

METABOLE SCREENING: GUTHRIEKAART (11 METABOLE ZIEKTEN)= HIELPRIK DAG 5-9 

Ernstige aandoeningen waarbij presymptomatische diagnose en behandeling het verloop zeer goed kunnen 

beïnvloeden, hypothyroidie die symptomatisch is, heeft ook al heel wat ontwikkelingsachterstand veroorzaakt. 

 Phenylketonurie: felylalanine moet geweerd worden uit de voeding. 

 Hypothyroidie 

 Bijnierschorshyperplasie 

 Muco (niet in slides) 

 Haemoglobinopathieën (sikkelcel en thalassemie) (niet in slides) 

 … 



56 
 

Ouders mogen dit weigeren, en soms gebeurt dit … 

GEHOORTEST: SCREENIN G NAAR CONGENITALE DOOFHEID (K&G) BERA 

Als je die snel diagnosticeert, kan je de taalontwikkeling positief beïnvloeden. 

NEONATALE GENEESKUNDE 

de geboorte is voor het kind een traumatische gebeurtenis 

HYPOXISCHE ISCHEMISCHE ENCEFALOPATHIE EN GEBOORTETRAUMA 

Geboorte asfyxie en geboorte trauma.  

Asfyxie kan prenataal, tijdens de geboorte of postnataal. Indien je het tijdstip van de asfyxie niet weet, spreek 

je best niet over een geboorteasfyxie, dat is een gevaarlijke term op juridisch vlak 

 Zeldzaam continue asfyxie: cave abruptio placentae, navelstrengprolaps 

 Meestal intermittente asfyxie langdurige, frequente contracties 

 Asfyxie: verminderde O2 toevoer naar de weefsels. ->Cave schade aan de hersenen: hypoxische-

ischemische encefalopathie 

 Geboortetrauma 

o Caput succedaneum: oedeem van de hoofdhuid (chignon), zacht,  is lelijk, maar na twee 

dagen is dat volledig weg. Onderscheid met volgende zaken is belangrijk 

 
o Cefalhematoom: subperiostale bloeding, onder het periost: progresseive zwelling beperkt 

over 1 schedelbeen, harde zwelling persisteert gedurende weken. Is pijnlijk en vrij hard. 

Duurt weken eer bloed geresorbeerd is. 

o Scalphematoom: subgaleaal (onder galea aponeurotica), acute fluctuerende zwelling over 

gans schedeldak. Baby verliest enorm volume bloed, gepaard met acute anemie en evt. 

circulatoire collaps 
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o Plexus brachialisverlamming, zeker bij macrosome kinderen  

 2 vormen 

 C5C6: erb’s palsy: arm in pronatie en extensie (waiter’s tip) 

 Klumke: C8-Th1 

 Meestal herstel binnen 3-6 maanden, 90% binnen 2 jaar –evt. heelkunde te 

overwegen 

 R/ gespecialiseerde kine en nauwkeurige follow up 

 DDX met claviculafractuur 

o Claviculafractuur: (schouderdystocie) 

 Soms hoor je het bot breken tijdens bevalling 

 callusvorming nadien 

 goede prognose en geen behandeling vereist 

PREMATURITEIT EN ZIJN PROBLEMEN 

Heel wat organen zijn nog niet voldoende uitgerijpt: 

 RDS of hyaline membraanziekte 

o Deficiëntie surfactant (lipoproteïnen door pneumocyten type II van alveolair epitheel, 

verlaagt oppervlaktespanning). Hoe meer prematuur, hoe minder de aanmaak. 

o Tachypnee, AH inspanning, kreunen, cyanose  (<4u na geboorte) 

o Alveolaire collaps, verminderde gasuitwisseling 

o Kans op RDS neemt toe met prematuriteit 

o Glucocorticoiden prenataal aan moeder, stimuleert surfactant productie 

o R/  

 precentief of vroeg therapeutisch surfactant toedienen via intubatie 

 Beademing 

 Huidcontact met moeder 

 Teveel druk bij beademen voor RDS, alveolen springen-> Pneumothorax 

o RDS, lek naar het longweefsel, ->longemfyseem, lekt naar pleuraholte ->pneumothorax 

 Apnee -> bradycardie, caffeïne helpt hiertegen! 
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 Hypothermie (huidoppervlakte, dunne huid, geen onderhuids vet, intensieve verzorging ->ontkleed, 

…) 

o Verhoogde energienood, hypoxie, hypoglycemie, verhoogde mortaliteit 

 Open ductus arteriosus:  

o L-R shunt -> circulatoire overload voor het hart, cave hartfalen 

o Frequent in preterme kinderen, vooral bij RDS 

o Asymptomatisch of apnoe en bradycardie, gestegen O2 nood 

o R/ medicamenteuze sluiting (brufen), evt. chirurgische sluiting 

 Vocht balans 

 Voeding: hoge energienood want veel groei! 

o drinken vanaf PML 32-34w,  

o prematuur <32-34weken: intraveneuze (PICC line) of sondevoeding; aantal voedingen per dag  

 <2000g: 8 keer per dag 

 2000-3000g: 7 keer per dag 

 >3000 g/dag: 6 

Borstvoeding (evt, afgekolfd) is het best 

 Intraventriculaire bloeding +/- periventriculaire hemorrhagisch infarct.  

Hersenen ontwikkelen nog (puur in hersenweefsel) tot twee jaar.  

o Germinale matrix (boven nc. Caudatus): fagriele bloedvaten 

 Gradaties 

 I= asymptomatisch 

 IV-V:ook intraventriculair en in hersenparenchym -> kans op cerebral palsy 

stijgt! 

o Vooral tijdens eerste 3 levensdagen: elke prematuur na 72 uur een echo schedel 

o Vooral bij Perinatale asfyxie/ernstige RDS 

o  Grote intraventriculaire bloeding -> hydrocefalie: als baby symptomen gaat doen van 

overdruk, dan ben je wat te laat 

 R/ evacuerende puncties 

 Peritoneale drains indien dit niet helpt 

 Periventriculaire leucomalacie PVL (door ischemie, inflammatie). Schade aan de periventriculaire 

witte stof -> bitlaterale multiple cysten -> groot risico op spastische diplegie 

 Retinopathie bij VLBW: wanneer men puur O2 geeft, kan dit toxisch zijn. Op grens doorbloede retina 

en niet-doorbloede retina -> neoangiogenese -> netvliesloslating. Nooit puur zuurstof geven aan een 

prematuur/pasgeborene. Altijd mengeling gewone lucht en zuurstof. Oftalmologische controle 

wekelijks 

 Necrotiserende enterocolitis: 

o Ischemie van de darmwand en infectie van darmbacteriën, verergerd door voeding (koemelk 

> borstvoeding) 

o Voedselintolerantie, braken, opgezet abdomen, bloederige stoelgang 

o Shock: apnee, respiratoire problemen 

o RX abdomen: uitgezette darmen, verdikking van de darmwand en lucht in de darmwand, evt. 

evolutie naar perforatie. 

o R/ stop perorale voeding, breed spectrum AB, TPN, soms heelkunde bij perforatie. Cave short 

bowel. Etische consequenties, een kind heel zn leven parenterale voeding geven…. 

 Verhoogde gevoeligheid voor infecties  

o Immaturiteit van afweersysteem (gevolg: melkvoeding moet bijvoorbeeld heel steriel 

klaargemaakt worden) 

o Passage door evt besmet geboortekanaal.  

o Verlengd verblijf of NIC, catheters, beademing 
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o Minder maternele IgG. In principe is pasgebore passief beschermd door antistoffen van 

moeder (door placenta). IgG’s gaan maar door placenta in derde trimester van de 

zwangerschap. Als je op 28w geboren wordt kom je in het extrauterine leven terecht zonder 

de passieve bescherming van de Ig van je moeder.  

 

 

NEONATALE ICTERUS 

o Casus: guiseppe is een zuigeling van 3 dagen oud, hij is de zoon van een Italiaanse moeder en 

een Belgische vader. Hij krijgt borstvoeding en heeft cefalhematoom. Hij lijkt niet ziek, drinkt 

goed, maar ziet erg geel. 

o Je kunt niet alle gele baby’s gaan prikken, je moet een onderscheid maken wat een probleem-

icterus is, en wat normaal is. 

o Waarom zien 60% van alle pasgeborenen geel? 

 Hb is zeer hoog bij geboorte en daalt eerste dagen door hemolyse 

 RBC overleving korter bij pasgeborene: 70d, je maakt veel aan en je breekt meer af 

 Levermetabolisme is minder efficiënt om bilirubine te conjugeren 

o Kan fysiologisch zijn, maar kan ook aanwijzing zijn voor andere onderliggende pathologie: 

hemolyse, infectie, metabole stoornis…. 

o Gevaar: 

 Ongeconjugeerd bilirubine (wanneer albumine bindingscapaciteit overschreden is) is 

vetoplosbaar, gaat door BBB en slaat neer in de BG -> kernicterus 

 Lethargie, voedingsproblemen, opisthotonus, choreo-athetotische cerebral palsy, 

leerstoornissen, doofheid 

 

ICTERUS <24U 

o Icterus <24u: meestal hemolyse (vroeger veel rhesusincompatibiliteit) 

 Immuungemedieerd: coombs positief 

 Rhesus incompatibiliteit: antirhesus IgG transplacentair met hemolyse bij 

Rh+ foetus: ernstige anemie, hydrops, hepatosplenomegalie, icterus ++++ 
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o Preventief antithresus AS aan Rh negatieve moeder na bevalling 

o Curatief: foetale transfusie 

 ABO: incompatibiliteit (IgM: schadeloos, heel grote molecules, gaan niet 

door placenta): minder ernstige icterus dan rhesus immunisatie, geen 

hepatosplenomegalie 

o Vb O moeder met anti-A hemolysine IgG(vader en foetus 

bloedgroep A). Bili piekt tussen 12 en 72 uur. Meest frequente 

immuungemiedieerde oorzaak 

 G6PD deficiëntie: RBC gaan heel abrupt gaan lyseren –> neonatale icterus 

 Gen ligt op X chromosoom: jongens van mediterrane / aziatische 

afkomst.(hebben familieleden een galblaas/milt laten wegnemen, zien 

mensen er geel uit, hebben ze bloedarmoede..) 

 Sferocytose: bolvormige rode bloedcellen. Doen hun werk goed, maar worden 

afgebroken door de milt-> hoog bilirubine gehalte. Frequente oorzaak in onze 

contreien. Neonatale problemen zijn geen voorspellers voor de ernst van de 

aandoening op latere leeftijd. 

 Congenitale infectie (cmv, toxoplasma bvb), maar bilirubine is dan meestal 

geconjugeerd -> donkere urine. Geen schrik van kernicterus want wateroplosbaar. 

ICTERUS 2D-3W 

 Fysiologische icterus, versterkt door 

 Borstvoeding: epidemiologisch gegeven, het bevordert niet zo goed de 

maturatie van enzymen. Multifactoriële oorzaak: verhoogde 

enterohepatische circulatie, deshydratatie bij moeilijke voeding met LG 

verlies 

 Polycythemie (Ht > 65%) 

 Ecchymose, interne bloeding 

 Infectie: minder intake, hemolyse, verminderde leverfunctie. Soms is het moeilijk 

een infectie te diagnosticeren bij een pasgeborene, dus cave urineweginfecties! Lage 

urineweginfecties gaan quasi direct over in ook hogere urineweginfecties. Daarom 

altijd leverfunctie bepalen 

 (Crigler-Najjar syndroom (zeer zeldzaam) deficiëntie in glycuronyl transferase (niet 

belangrijk te zeldzaam)) 

o Anemie: 

 Bloedverlies: geeft geen icterus, tenzij intern bloedverlies  

 Foeto-maternele bloeding 

 Transfuseur-transfusé 

 Hemolyse: idem hyperbilirubine: immuungemedieerd, sferocytose 

 Bloedingen: 

 Stollingsfactoren verlaagd VITk 

 Traumatisch: vb cefalhematoom 

o Polycytemie: geeft ook icterus 

 Hct >65%, hyperviscositeit 

 Cyanose, respiratoire distress 

 Plasmatransfusie 

 Partiële wisseltransfusie: bloed afnemen en plasma in de plaats -> hct doen 

afnemen, 

o R/  

 Ernst van de icterus bepalen: cfr les semiologie 
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 Evolutie van hyperbilirubimie 

 ZS duur 

 Co-morbiditeit bepalend voor evt schade: prematuriteit vraagt snellere behandeling. 

Minder hoge bili’s nodig om in gevarenzone te komen, idem hypoxie, hypothermie 

 Standaardbehandeling: volgens richtlijnen 

 Fototherapie: 450nm: lamp of matje, zet ongeconjugeerd bilirubine om 

naar wateroplosbare vorm (niet geconjugeerd) 

 Wisseltransfusie: arteriële toegang en veneuze toegang, kleine volumes 

laten aflopen en transfusiebloed terugnemen. Om bili te laten zakken: 2x 

circulerend bloedvolume wisselen, 2x80ml/kg. Duurt uren. Waarom niet 

met grotere volumes? Verminderde bezenuwing en regulatie van 

bloedvaten in hersenen, te grote bp schommelingen -> te weinig 

autoregulatie en grotere kans op intracraniële bloedingen 

 

 

Risicozones verschuiven met 

postnatale leeftijd! 

 

 

 

 

 

 

 

comorbiditeit: prematuriteit -> 

curves komen lager 

 

 

 

 

 

 

ICTERUS >2WEKEN 

Verlengde of persisterende icterus 

1) Ongeconjugeerde: 
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a. Borstvoeding (tot 5tal weken) 

b. Hypothyroidie (cfr. Guthrie test!!), diagnose wordt beter gesteld voor de hypothyroidie 

klinisch duidelijk wordt. 

c. Infectie (UWI) 

2) Geconjugeerde: donker urine, ontkleurde stoelgang, hepatomegalie, slecht LG toename: vb neonatale 

hepatitis, galwegenatresie 

a. Neonatale hepatitis 

i. Congeitale onfectie 

ii. Metabole stoornissen 

1. Alfa1-antitrypsine deficiëntie (PiZZ) 

2. Galactosemie (voedingsproblemen, hepatomegalie, cataract, 

ontwikkelingsstoornis) 

3. Tyrosinemie (ype 1) 

iii. Muco 

iv. Tpn cholestasis 

b. Galwegenatresie (zie hoofdstuk leveraandoeningen) 

 

RESPIRATOIRE PROBLEMEN VAN DE A TERME BOORLING 

TRANSIËNTE TACHYPNEE VAN DE PASGEBORENE++++ 

 Geen goede gasuitwisseling alveolen, amniosvocht niet goed geresobeerd. Electieve sectio -> meer 

kans 

 Meest frequente oorzaak van respiratoire distress bij pasgeborene.  

 RX thorax: tekening van de fissuren door vochtopstapeling 

 Behandeling met extra 02, soms beademing en intensieve zorgen noodzakelijk 

 Meestal lost dit zich wel vanzelf op 

MECONIUMASPIRATIE 
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Altijd zeer ernstig. 

Gebroken vliezen-> kleur vruchtwater meconiaal: indicatie voor foetale asfyxie. Bij foetale hypoxie: passage van 

meconium met meconiaal vruchtwater. Zo slappe baby: intuberen en aspireren van meconium 

Meconium is heel irriterend voor luchtwegen -> mechanische obstructie en chemische pneumonitis 

(+surinfectie). Overinflatie sommige delen, collaps van andere delen; pneumothorax: persisterende pulmonale 

hypertensie van de pasgeborene. 

PNEUMOTHORAX 

2% van alle aterme bevallingen! 

 Meestal asymptomatisch 

 Transilluminatie van de thorax 

 Ook secundair aan meconiumaspiratie 

 Bij prematuren: gerelateerd aan RDS 

 Cave spanningspneumothorax: dringende thoraxdrain 

PERSISTERENDE PULMON ALE HYPERTENSIE  

 Ernsitige aandoening 

 Tgv geboorteasfyxie, meconiumaspiratie, sepsis, RDS 

 Door hoge pulmonale vasculaire weerstand: rechts-links shunt via atria en ducti  

 Cyanose zonder veel cardiale symptomen 

 Gespecialiseerde behandeling: NO, high frequency beademingsmodaliteiten, ECMO 

HERNIA DIAFRAGMATICA 

 1/4000 geboorten 

 Dikwijls diagnose prenatale echo -> vaak al R/ prenataal 

 Neonataal: RD zonder succes van respiratoire reanimatie. Suctie via naso-gastrische tube (alle lucht uit 

darmen halen, ze moeten zo weinig mogelijk plaats in thoraxholte innemen) 

 Buik is plat, darmen zitten in thorax en gaan je longen platduwen. Bij beademen gaat ook een beetje 

lucht naar de maag (niet de bedoeling maar gebeurt), en de darmen zwellen nog meer op en duwen 

nog meer plat. 

 Ontwikkeling longen is gecompromitteerd! 

 Meestal linkszijdig: abdominale inhoud door posterolateraal foramen van diafragma 

 Diagnose op RX en abdomen 

 Chirurgisch herstel: probleem longhypoplasie 

o Foetale endotracheale occlusie ter bevordering van longgroei. Als baby geboren wordt moet 

die plug er zo snel mogelijk uit gehaald worden  

INFECTIES 

 early onset <48 u na geboorte: 2 oorzaken 

 Opstijgende bacteriële infecties van amnionvocht: direct contact met foetale longen -> pneumonie en 

secundaire sepsis. Cave PROM (premature rupture of membranes?) 

 Congenitale virale infecties én listeria (schimmelkazen) –>  foetale infectie via de placenta 

Late onset (>48u na geboorte) 
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 Breed spectrum aan bacteriën, omgeving, nosocomiaal 

 Zeer aspecifieke presentatie (temperatuur instabiliteit, voedingsproblemen, braken, apnee, 

bradycardie, RDS, buikopzetting, icterus, hypoglycemie, convulsies, irritabiliteit, volle fontanel, shock.  

 AB zullen vrij snel gestart worden, stoppen als kweken negatief zijn na 3 dagen 

 

 

1) Groep B streptococcen (10-30% van zwangeren is drager in geboortekanaal) 

a. Early onset: RDS en pneumonie, sepsis en meningitis 

b. Late onset: ( tot 3 maanden) door kolonisatie van de huid en slijmvliezen -> meningitis, focale 

infecties (osteomyelitis, septische arthritis) 

2) Listeria monocytogenes: zeldzaam maar ernstig 

a. Spontaan miskraam, preterme geboorte, fetale of neonatale sepsis met hoge mortaliteit 

(cave niet gepasteurizeerde melk/kazen) 

3) Gramnegatieve infecties 

4) Conjunctivitis: traankanaal nog niet goed ontwikkeld, evt. dacrocystitis 

i. Banaal: gewoon spoelen 

ii. Met zwelling en purulente secreties: chlamydia of gonococcen <48u na geboorte 

5) Navelinfecties: navelstreng stomp moet ontsmet worden! OL: -> neonatale tetanus 

6) Hepatitis B 

METABOLE PROBLEMEN BIJ DE PASGEBORENE 

VERWORVEN 

 Hypoglycemie 

o Definitie: <40 mg/dl 

o Oorzaken: 

 Verminderde glycogeen reserve: prematuritas, dysmaturitas 

 DM bij moeder, verhoogd insuline (ZS diabetes, obesitas bij moeder, verhoogd GG) 

 Asfyxie, polycythemie, elke co-morbiditeit 

o Symptomen: prikkelbaarheid, apnee, lethargie, convulsies 

o R/: preventief: frequente melkvoeding, glucose infuus 

 Hypocalcemie 

o Definitie: <8,5 mg/dl 

o Oorzaken: prematuriteit, diabetes, transiËnte hypoparathyroidie 

o Symptomen: apnee, convulsies, clonus 

Casus: Kenny, pasgeborene (PML 36w, GG 2,4 kg, 5e kind van niet consanguine ouders). Zwangerschap niet 

medisch gevolgd, 4 andere kinderen perfect gezond. Polyhydramnios. Bij aanleggen: baby lijkt zich te verslikken 

en wordt cyanotisch. Bij eerste onderzoek: geen dysmorfie, systolisch hartgeruis, geen meconiumpassage door 

anale atresie, skeletafwijkingen met structurele scoliose, trifalangeale duim. 
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 VACTERL syndroom 

1) Vertebrale afwijkingen 

2) Anale atresie 

3) Cardiale afwijkingen 

4) Tracheo-oesofagale fistel met Esofagale atresie 

5) Renale afwijkingen 

6) Ledematen 

Voor ouders helpt het dat er een diagnose is. Dit maakt het voor jou als arts ook 

makkelijker om de vragen van ouders te beantwoorden. 

 

CRANIO-FACIALE AANDOENINGEN: GESPLETEN LIP,  GESPLETEN VERHEMELTE 

GESPLETEN LIP 

Unilateraal of bilateraal, geen fusie van frontonasale en maxillaire processus. Esthetisch heel goed te corrigeren 

GESPLETEN VERHEMELTE  

Unilateraal of bilateraal: geen fusie van processus palatinae en septum nasi.  

 Voedingsproblemen: melk gaat onmiddellijk naar de neus. 

Verhemelteplaatsje plaatsen op moment van voeding 

 Gehoorsproblemen 

 Spraakstoornissen 

 Multidisciplinaire aanpak!! 

GASTRO-INTESTINALE CONGENITALE AFWIJKINGEN 

Hoge darmobstructie->: polyhydramnion, braken op de eerste dag, geen opgezette buik, soepele buik 
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Lagere darmobstructies: kan zich pas na enkele dagen presenteren. Hoe distaler, hoe meer een opgezette buik. 

slokdarmatresie 

 Speekselvloed, 

ademhalingsproblemen, direct braken 

op voedsel, verslikken 

 Frequent tracheo-oesofagale 

fistel 

 Dikwijls andere geassocieerde 

afwijkinge: cardiaal, anorectaal, 

renaal, gastro-intestinaal, skelet 

 Diagnose: onmogelijkheid 

plaatsen van maagzonde, RX thorax, 

geen contraststof (cave chemische 

pneumonitis) 

 Veelvuldig aspireren, continue 

suctie 

 Heelkunde 

Dunne darm obstructie 

 Duodenum atresie (1/3 met trisomie21) 

 Atresie van jejunum of ileum 

 Malrotatie met volvulus (urgentie! Infarct!) 

 Meconium ileus: ingedikt meconium obstrueert terminale ileum geassocieerd met muco. Geen 

passage meer van darminhoud voorbij terminale ileum. Gebeurt dikwijls in utero al -> obstructiebeeld 

uitgezette darmen en een perforatie-> in utero meconiumperitonitis. Denk dus altijd aan muco bij 

meconium ileus 

 

 

 

 

 

 

 

Dikke darmobstructie: braken, galbraken, opgezet abdomen, geen meconiumpassage 

 Voorbeeld ziekte van Hirschprung: aganglionair rectum –colonsegment met variabele lengte 

o Geen meconium 24-48u 

o Progressieve opzetting van abdomen, enterocolitis 

o Diagnose: ppa-leeg rectum, tx, manometrie en biopsie 

o r/ HK: stomie aanleggen op deel dat wel bezenuwd is, en in tweede tijd een sluiting doen 
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 rectale atresie: afwezigheid van anus op de normale plaats; evt fistel naar blaas, urethra of vagina. 

Vaak op het peritoneum geplaatst in een te scherpe hoek -> ectopische hoek -> ectopische anus 

(obstructies). 

o r/ HK 

GALBRAKEN is alarm: belangrijke intestinale obstructie. Is altijd een urgentie 

Omphalocoele: darmen uit de navel 

 abdominale inhoud via umbilicale ring 

 bedekt met amnionvlies en peritoneum (droogt minder snel uit) 

 dikwijls + andere congenitale afwijkingen 

gastroschisis: erger 

 darm exterioriseert door defect in abdominale wand 

 groot risico proteïneverlies en dehydratatie 

 meestal geen onderdeel syndromale afwijkingen 

 opmerking: als inhoud niet in de buik zit, zal de buikholte achteraf te klein zijn. Men kan dit vaak niet 

in 1 tijd sluiten, we moeten tijd geven postnataal om uit te zetten. 

ONTWIKKELINGSPROBLEMEN-CEREBRAL PALSY (HS 4 HANDBOEK) PROF. LAGAE 

INLEIDENDE CASUSSEN 

CASUS 1 

 jongen, 15 maanden 

 normale zwangerschap, normale geboorte 

 staat alleen, maar stapt nog niet 

 fijne motoriek: wijst, pincetgreep 

 begint paar woordjes te spreken 

KO: 

 biometrie normaal 

 pediatrisch onderzoek normaal 

 neurologisch onderzoek normaal 

diagnostische houding? Slechts 1 ontwikkelingsdomein gestoord, normale biometrie, geen aanknopingspunt uit 

klinisch onderzoek, maar… toch duidelijke achterstand in motorische ontwikkeling 

 controle op 24 maanden 

 begint te stappen 

 eerder atactisch (bij alle kinderen eigenlijk wanneer ze beginnen stappne) 

 fijne motoriek OK 

 taal nog geen tweewoordzinnen 

 positief Gowers -> proximale spierzwakte 

uiteindelijke diagnose: Duchenne,  

 X linked,  

 pseudohypertrofie (meer bindweefsel en vetweefsel) van de kuitspieren.  
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 Leerproblemen, rolstoelgebonden 10-15 jaar, scoliose, respiratoire problemen, cardiale problemen, 

vroegtijdige dood 

CASUS 2 

 Meisje 28 maand 

 Normale zwangerschap, normale geboorte 

 Initiële ontwikkeling normaal 

 Taalontwikkeling vertraagd (alleen woordjes, geen zinnen) 

 Biometrie normaal, geen dysmorfie 

 KO 

o Progressieve microcefalie 

o Eigenaardige handbewegingen 

o Eerder hypotoon 

o Geen goed oogcontact 

o Pervasieve kenmerken 

 RETT syndroom: 

o Prevalentie 1/10 000 -1/15000 vrouwelijke geboortes 

o Initieel normaal voor de eerste 6-18 maanden, daarna begint regressie 

o Vier klinische stadia 

 I: early onset stagnation (onset 6m-1,5y) 

 II: rapid developmental regression (onset 1-4y) 

 III: pseudostationair (onset 2-10y) 

 IV: late motor deterioration (when ambulation ceases) 

o Mentale retardatie, spacticiteit, autistisch gerag, convulsies, scoliose, stereotype 

handbewegingen, slaapstoornissen, burxisme,  

o Normale hoofdomtrek bij geboorte, daling van hoofd evolutie naar microcepalie  

o MCEP2 mutatie, Xq28, meestal de novo 

o Bijna exclusief meisjes 

o Evolutie: degeneratieve multisysteem aadoening 

CASUS 3 

 3 jaar, jongen 

 Overactief (ADHD?) 

 Matig vertraagde globale ontwikkeling 

o Stappen 15m 

o Taalvertraging (frequente oorontstekingen) 

 Vooral sociale problemen 

 Moeilijkheden in 1e kleuterklas 

 Fragiel X syndroom 

o 2-5% van kinderen met globale ontwikkelingsvertraging 

o Mutatie in FMR gen 

ONTWIKKELINGSPROBLEMEN: INDELING 

1) Globaal 

2) Communicatief/taal en/of autisme 

3) Motorisch +/- cerebral palsy 

4) Primair sensorisch 

5) Specifieke leerproblemen: ADHD/learning disability 
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Ontwikkelingsvertraging leidt in overgrote 

meerderheid tot intellectual disability 

 

 

 

 

 

 
Mentale beperking wordt nog steeds te vaak in IQ schalen uitgedrukt, maar waar het eigenlijk om te doen is is 

functionaliteit , onderschat niet wat iemand met een IQ 60/70 nog allemaal kan. 

 

CONCEPT: GROWING INTO DEFICIT 
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Deze kinderen ontwikkelen wel, maar altijd aan tragere snelheid. De afstand met d mediaan stijgt. 

 Slow but steady 

 Regressie 

 Plateau 

WANNEER ZEKER DIAGNOTISCH ONDERZOEK DOEN? 

 Ontwikkelingsvertraging in verschillende domeinen 

 Ontwikkelingsvertraging met klinisch neurologische aanknopingspunten 

o Microcephalie/macrocephalie 

o Visuele, audititieve of motorische problematiek 

o Communicatieve problemen 

o Epilepsie 

 Familiale mentale achterstand 

 Regressie 

 Twijfel-> periode van klinische follow up 

DIAGNOSTIEK 

 Perinatale risicofactoren (cfr. Storch, roken) 

 Familiaal 

 KO: biometrie&evolutie, huid, dysmorfie, organomelie 

 Gehoor en visueel onderzoek 

 Vroeg aan autisme denken 

 Beeldvorming MRI>>>CT 

 Chromosomaal onderzoek: micro-array onderzoek, WES 

 Gericht genetisch onderzoek (cfr FraX) 

 Is metabole screening (hielprik) bij geboorte gebeurd? 



71 
 

REGRESSIE 

1) Echte regressie 

a. Metabole oorzaken: vb adrenoleucodystrofie (casus uit les, 6 jaar, ADHD profiel, toenemende 

schoolproblemen, na 2 jaar ontstaan piramidaal beeld) 

b. Genetische oorzaken: vb RETT 

2) Pseudoregressie 

a. Epileptische encefalopathie: vb West syndroom 

3) Stilstand in ontwikkeling: 

a. Posttraumatisch: niet aangeboren hersenletsel 

PERIPARTALE ASFYXIE 

Tekort aan zuurstof voor de weefsels 

Oorzaken: 

 Inadequate circulatie (ischemie) 

 Inadequate ventilatie (hypoxie) 

Gevolgen 

 Acidose 

 Hypercapnie 

 Apgar score <7 na 5 minuten 

 Op termijn orgaanfalen:  

o Hersenen! Hypoxisch-ischemische encefalopathie) 

o Multi-orgaanfalen 

 

 

 

 

 

 

 

We moeten de secundaire 

fase proberen te vermijden! 

Bijvoorbeeld door 

hypothermie (metabolisme 

hersenen stilleggen) 

 

RISICOFACTOREN VOOR ASFYXIE  

 Hypertensie: pre-eclampsie 
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 Groeiretardatie 

 Placentaloslating (!) 

 Fetale anemie (rhesus!) 

 Pre-en postmaturiteit 

 Niet fysiologische arbeid 

 Abnormale hoofdpresentatie 

 Meconial fluid 

SARNAT CLASSIFICATIE  VOOR HIE  

is a classification scale for hypoxic-ischaemic encephalopathy of the newborn (HIE), a syndrome caused by a 

lack of adequate oxygenation around the time of birth which manifests as altered consciousness, altered 

muscle tone, and seizures. [1] HIE is graded based on the infant's clinical presentation, examination findings, the 

presence of seizures and the duration of illness. Sarnat staging is used alongside electroencephalogramfindings 

to provide information about the prognosis for the infant. Mild HIE, according to the scale, usually has a normal 

outcome, whereas in severe HIE the mortality rate is 75%, and 80% of survivors have neurological sequelae.[2] 

Classificatie zelf is niet zo belangrijk. wel aangehaald in de les 

 En hyperalerte baby  is geen goed teken 

 Elk kind moet een kans krijgen, maar indien na 2-3 dagen we vaststellen dat het niet goed gaat, dat 

het steeds een ernstigere handicap zal hebben of een groot risico op vroegtijdig overlijden, dan 

stoppen we in samenspraak met de ouders de behandeling. Je moet een kind wel alle kansen geven bij 

de geboorte, en dit pas bekijken en beslissen na enkele dagen. 

PERIVENTRICULAIRE LEUKOMALACIE (PVL) 

Rond ventrikel is een deel niet goed bevloeid, fragiel voor ischemie -> aantasting van de witte stof. 

kan focaal of diffuus zijn indien ernstig. 

Cystische leukomalacie: opgevuld met vocht & gaan versmelten met 

ventrikel -> cave corticospinale baan! 

Bij extreem prematuren: 

cave basale ganglia (foto 

links) 

 

 

 

INTRACRANIËLE BLOEDINGEN 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_hypoxia#Pre-and_postnatal
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarnat_staging#cite_note-Sarnat-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalogram
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarnat_staging#cite_note-Gardiner-2
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Asfyxie -> PVL. Wanneer het een prematuur is, kan daarbij ook nog eens intracraniële bloeding komen. 

Waarom bij prematuren? 

Germinale matrix ontwikkelt zich van 20-32/34w zwangerschap, 

dit is een broedplaats van neuroblasten, een reticulair netwerk 

van zeer fijnmazige bv met daarin hersencellen. Zeer gevoelig 

voor bloedingen, die vaak komen tgv bpstijging 

Ook rond ventrikel maar op andere plaats dan VPL. 

 

Cave corticospinale baan! 

Cave obstructieve hydrocefalie door stolling. Heel wat kinderen 

lopen uiteindelijk met zo’n shunt rond, maar die hebben daar 

gemiddeld drie keer per tien jaar last van. 

 

 

Classificatie:  

– Grade 1 : isolated periventricular bleeding 

– Grade 2 : intraventricular with normal ventricles 

– Grade 3 : Intraventricular with dilatation 

– Grade 4 : intraventricular with parenchymal damage 

 

Op deze foto zie je rechts een intraventriculaire 

bloeding, en links een PVL cyste, die veel meer 

klachten zal veroorzaken dan de bloeding zelf 

 

 

 

 

 

<-Dit is een porencefalie holte, een grote cystische holte. Via MR 

kunnen we soms ook de timing van het voorval achterhalen, was 

het prenataal, perinataal of postnataal? Deze was perinataal 
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POSTNATALE RISICOFACTOREN VOOR ASFYXIE  

 Infecties CNS 

 Trauma (accidenteel-niet accidenteel) 

 Shock 

 Metabole dysregulatie, intoxicatie 

 Status epilepticus 

 Enkele inborn errors of metabolism 

Battered child: 

 Zien ze hier in UZ gemiddeld 1x/maand spoed 

 Kind meestal tussen 2-5 maand oud 

 Volgens prof meestal de vader, die 10 seconden helemaal door het lint gaat 

 Typische letsels: 

o Subdurale bloeding 

o Shock (30% van hun bloedvolume kan verloren gaan) 

o Retinale bloedignen (krijg je ook niet bij stollingsproblemen) 

 

EINDRESULTAAT = CEREBRAL PALSY 

 Is meer dan enkel een motorisch probleem! 

 Verschillende perinatale en vroege postnatale oorzaken 

 Variabele hersenlesies op MRI 

 Prematuren > atermen 

 Stabiele lesies, stijgende deficits (growing into deficit) 
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Dyskinetisch bvb voor kernicterus, 

aantasting basale ganglia. 

Ongecontroleerde onvrijwillige 

bewegingen. 

Chorea= onregelmatig, plots en 

kort, niet-repetitief 

Athetose= trage bewegingen meer 

distaal 

Dystonie= simultane contractie 

agonist en antagonist van de romp 

en proximale spieren 

 

 

 

Spasticiteit: schade aan UMN, spastische hypertonie (snelheidsafhankelijk,knipmesfenomeen),  hyperreflexie 

Decrease of GABA release -> meer excitatoire impulsen (glutamaat), meer stimulatie alfamotorneuron 

 Hemiplegie 

 Quadriplegie (alle vier de ledematen, vaak ernstig), vaak opistothonus van de romp) 

 Diplegie (alle vier de ledematen, maar benen meer dan armen) 

COMORBIDITEIT 

 Visuele perceptieve problemen 

 Epilepsie 

 Intellectual disability 

 Gedragsproblemen 

 Taalproblemen 



76 
 

 Eetproblemen 

 Hydrocefalie 

BEHANDELING 

Doel: 

1) Bewaren van functie 

2) Stoppen deteriorisatie 

3) Anti-spacticiteit 

4) Respect voor de normale ontwikkeling!!!! Zitten op 6m, lopen op 12m, eerst zitten, dan stappen, je 

kan een kind dat nog niet kan zitten niet leren stappen 

5) Geen etiologische behandeling!!!! 

Modaliteiten 

1) Fysiotherapie 

2) Ortheses-casting 

3) Medication to decrease hypertonia: Lioresal 

a. Gaba agonist 

b. Side effects: sedatie, hypotonie, ataxie, verwarring, middelijkheid, convulsies 

c. Rebound spasticiteit 

d. Potentialisatie van antihypertensiva 

4) Chemical denervation (botox): 

a. Onset 24-72h, piek na 4-6 weken. 

b. Gemiddeld effect duurt 3-6 maand 

c. Reversibel 

d. Effect is dosisgebonden 

5) Surgery (muscle/bone) 

6) Intrathecal baclofen 

7) Selective dorsal rhizotomy:  

a. Dorsal root ablation 

b. Definitive 

c. Indication: children/no CI 

DEGREE OF IMPAIRMENT: GMFC CLASSIFICATIE  

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS) 

 age range 0-18y 

 LEVEL I - Walks without Limitations 

 LEVEL II - Walks with Limitations 

 LEVEL III - Walks Using a Hand-Held Mobility Device 

 LEVEL IV - Self-Mobility with Limitations; May Use Powered Mobility 

 LEVEL V - Transported in a Manual Wheelchair 
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INFECTIES BIJ KINDEREN (HS 14 UIT BOEK), PROF. DEBOECK 

INLEIDING 

 Meest frequente oorzaak van acute ziekte, wereldwijd: 

 luchtweginfecties en diarree zijn het meest frequent 

 mortaliteit vooral in ontwikkelingslanden 

 in Westen:  

o sterke daling in morbiditeit en mortaliteit 

o ernstige infecties bestaan nog altijd: meningokoksepsis, meningitis, multiresistente bacteriën 

o kinderen met immuundeficiëntie: ongewone/opportunistische kiemen 

o tropische aandoeningen komen ook in Westen voor: reizen en migratie 

VIRUSINFECTIES 

 Specifiek virus –specifiek patroon-overlap 

Maar patronen niet absoluut! Parainfluenza ook bronchiolitis, niet enkel griep. 

 Frequenter dan bacteriële infecties, in functie van de leeftijd 

 Vaccinatie bestaat of is in ontwikkeling 

 Antistoffen/cytotoxische T lymfocyt als verdediging 

BACTERIËLE INFECTIES 

 Potentieel invasief: sepsis, meningen, artritis 

 Jong kind veel vaker dan een kind ouder dan vijf jaar 

 Potentieel levensbedreigend: onbehandeld/laat herkend, kan tot verwikkelingen en restletsel leiden 

 Initeel moeilijk te DD van virale infectie 

 Antibiotica 

 Antistoffen en fagocytose door neutrofiel als verdediging 

SCHIMMELS 

 Oppervlakkige infecties van huid en mucosa (vb spruw in mondholte na AB gebruik) 

 Na behandeling antibiotica (diarree en opp schimmelinfecties) 

 Fagocytose door neutrofiel (cave neutropenie of neutrofieldysfunctie -> invasieve schimmelinfecties) 

HET KIND MET KOORTS 

presentatie in een kind 

 Kind met koorts =heel frequent 

o meestal virale infectie of gelocaliseerde specifieke infectie zoals otitis, tonsilitis 

o hoe herken je een kind met ernstige infectie dat dringend een behandeling nodig heeft? 

 Koorts meten 

 Leeftijd: <3maand: sepsis en meningitis screening tenzij duidelijke oorzaak 

 Risicofactoren: sibs ziek, epidemie, reis, dieren, niet gevaccineerd, 

immuundeficiëntie 

 Hoe ziek is het kind: PAS OP ZO 

 Koorts >38° zo <3mnd, >39 zo 2-6mnd 

 Bleek, gmotteld, blauw 

 CNS infectie: bewustzijn, nekstijf, fontanel, stuipen, focale neurologische 

tekens, AH distress, galbraken, dehydratatie of shock 
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 Is er een rash (vb roodvonk, maculopapulaire rash vaak samen met virusinfectie). 

Heel vaak wordt voor virusinfectie een AB voorgeschreven, dan komt er een rash. 

Meestal is deze rash van het virusinfectie en geen allergie voor antibioticum zoals 

ouders vaak denken.  Probeer deze denkwijze te vermijden anders moet het kind 

steeds zwaardere AB nemen indien het “allergisch” is aan de eerstelijsnproducten. 

 Is er een focus voor infectie? (uitkleden!) 

 Indien geen focus 

o Prodromale fase van banale virusinfectie 

o Serieuzere bacteriële aandoening (septicemia/UTI) 

o VERDER ONDERZOEKEN: 

SCREENING VOOR SEPSIS 

 Hemocultuur 

 WBC aantal (jongen kinderen zijn lymfocytair itt volwassenen (neutrofilair)!) en differentiatie 

 CRP 

 Urine! Nooit vergeten, kinderen vermelden niet vaak pijn bij het plassen 

 Overweeg 

o Rx thorax 

o LP tenzij contra-indicatie 

o Specifieke (snel)tests, bijvoorbeeld RSV in de winter, daar is een sneltest voor 

BEHANDELING VAN HET KIND MET KOORTS 

 Kan het kind thuis behandeld worden? 

 Koortswerend middel: 

o Alleen zo onwel 

o Paracetamol/ibuprofen evt. afwisselend (toch cave paracetamol intoxicatie) 

 Vermoeden ernstige infectie (niet bewezen): IV antibiotica (dit kind zou wel eens een sepsis kunnen 

hebben, voorbeeld kind met petechiën) 

o >3Mnd: derde generatie cefalosporine 

o <3mnd: derde generatie cefalosporine + ampiciline (want ook listeria is mogelijkheid) 

 Vermoeden van herpes encefalitis: acyclovir 

o Vermoed hierbij een immuundediciëntie 

KOORTS ZONDER FOCUS 

 <5% unsuspected bacteriëmie met pneumokokken bij kinderen jonger dan 2-3 jaaar 

 Klassiek presenteert zich dat met alleen koorts. Hoe hoger koorts, hoe meer kans op bacteriëmie 

 Vaak zit kind er ook toxisch uit 
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Voorbeeldcasussen: 

 

 

 

LEVENSBEDREIGENDE INFECTIES 

SEPTICEAEMIE 

Zie hoofdstuk over urgenties eerder 

BACTERIËLE MENINGITIS 

 >80% bij kinderen 

 Mortaliteit 5-10% 

 Langdurige sequellen bij meer dan 20% 

o Door/gehoorverlies 

o Mentale handicap 

 Meningitis ontstaat na bacteriëmie 

o Schade door host response of infectie van de meningen 

 Oedeem, intracraniële overdruk, verminderde perfusie 
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 Vasculopathie en infarct van cerebrale cortex 

 Fibrine deposits en blok van CSF resorbtie in arachnoidale villi, evt. hyrdocefalie 

 Kiemen (belangrijk!) 

o 0-3maand: 

 Groep B streptococcus 

 E Coli en andere darmbacteriën, listeria 

o 1m -6jaar 

 Neisseria 

 Streptococcus pneumoniae 

 Hemophilus influenzae 

o >6jaar 

 Neisserie meningitidis 

 Streptococcos pneumoniae 

 Symptomen bij (sepsis)/meningitis 

o Aspecifiek: koorts, slecht drinken, irritabel, hypotoon, minder alert, stuipen. Ook in periodes 

zonder koorts is het kind niet goed 

o Bij grotere kinderen: hoofdpijn, braken, fotobobie 

 Tekens bij klinisch onderzoek 

o Koorts 

o Opgezette fontanel (tot 1 jaar voelbaar) 

o Shock pols, capp refill traag 

o Petechiën en purpura (zijn eigenlijk septische embolen, kan je bactierïen uit kweken) 

o Verminderd bewustzijn 

o Focale neurologische tekens 

o Opistotonus 

o Nekstijf (niet te beoordelen voor leeftijd van 1 jaar) 

o  
 Vermoeden meningitis: lumbaalpunctie 

Lumbaalvocht analyse bij meningitis (zie ook cursus neuro) 
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 Behandeling bacteriële meningitis 

o Urgent transfer naar ZH 

o Eventueel al antibiotica systemisch voor transfer 

o LP 

o IV antibiotica: 

 3e generatie cefalo (plus ampi indien risico op listeria) 

o Supportive therapie 

o Cave hersenoedem, inappropriate antidiuretisch hormoon 

o Dexamethasone vermindert verwikkelingen 

 Profylaxis voor contacten 

o Rifampicine voor eradicatie van meningokok en H influenzae (pneumokok niet) uit 

nasopharynx van huiscontacten 

 Opmerkingen nog uit cursus neuro 

o Cave antibioticagebruik reeds vooraf, dit maakt diagnose moeilijker. Plocytose zal minder zijn, 

en vaak geconverteerd tot lymfocytair beeld –> gemaskeerde/onderbehandelde bacteriële 

meningitis 

o Bij listeria: vaak ook lymfocytair 

 Contraindicaties LP: 
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VIRALE MENINGITIS 

 2/3 van alle meningitis 

 Enterovirus, EB virus, adeno, (bof) 

 Minder ernstig verloop 

 PCR Voor enterovirus 

 Goede outcome 

ENCEFALITIS 

 Inflammatie van hersenen (en meningen) 

o Directe invasie: herpes simplex 

o Neuro-immuun respons of antigen en laattijdig oedeem: bvb varicella 

o Trage virusinfectie: HIV, SSPE na mazelen 

 Symptomen: koorts, veranderd bewustzijn , (stuipen) 

TOXIC SHOCK SYNDROOM 

 Door toxine producerende S aureus en groep A streptokokken 

 Toxine vrijzetting uit infectie in eender welke plaats, zelfs kleine abrasie, brandwonde 

o Koorts >39° 

o Hypotensie 

o Diffuse erythemateuse maculaire rash 

o Progressieve orgaandysfunctie 

 Huid: mucositis mond, ogen, genitaliën 

 GI: braken, diarree 

 Nierfalen 

 Leverfalen 

 Stollingsstoornis en trombocytopenie, veneuze trombose 

 CNS: verminderd bewustzijn 

 Aanpak 

o ICU voor shock behandeling 

o AB: derde generatie cefalo plus clindamycine 

o Debridement van infectiehaarden 

o IV immuunglobulines 

o Na 1-2 weken desquamatie thv handpalmen, voetzolen, vingers en tenen 

NECROTISERENDE FASCIITIS/CELLULITIS 

 Subcutane infectie vanaf huid tot op fascia en spier -> locale pijn, ziek, hoge koorts 
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 S.aureus, groep A streptokok (na varicella) (varicella: fasciitis / TSS) 

 IV antibotica 

 Chirurgisch debridement van necrotisch weefsel 

 IV immuunglobulines 

SPECIFIEKE BACTERIËLE INFECTIES 

MENINGOKOK SEPSIS EN MENINGITIS 

 
o Kan een gezond kind doden in een paar uur tijd 

o Zo overleving 

 Minder kans op neurologisch restletsel dan pneumokok/H influenze 

 Kans op necrose van extremiteiten 

 Sepsis is meer dodelijk van sepsis + meningitis 

o Koorts en petechiën/purpura (niet wegdrukbaar, grillig, necrose) 

o Antibiotica systemisch en transfer naar ICU 

o Meningitis betere prognose dan alleen sepsis 

o Preventie: geconj vaccin teen groep A en C, niet groep B 
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Komt er dan geen vaccin tegen type B? 

 Kapselpolysacharide gelijkt erg op neutraal cel glycopeptide en is 

daarom weinig immunogeen 

 Recent vaccin met 4 antigenen 

o Selectie op basis van genome screening: immunogeen en 

AG kan in contact met host 

o Bexsero (GSK), EMA jan 2013, FDA 2015 

o Ook enige bescherming tegen non-B types 

o Dit komt later waarschijnlijk in het basis 

vaccinatieprogramma 

 Tetravalent glycoconjugate vaccines A, C, W, Y travel Afrika 

 Plannen om super combo vaccint e maken: A B V Y W135 

 

PNEUMOKOK 

o Locaal: pharyngitis: otitis, sinusitis, conjunctivitis 

o Invasief: sepsis , meningitis, pneumonie 

o Jongen kinderen maken zeer slecht antistoffen tegen kapselpolysachariden.  

o Cave hyposplenisme (sikkelcel anemie, nefrotisch syndroom) 

o Vooral jongere kinderen dragen de pneumokok in de bovenste luchtweg, en kunnen anderen 

besmetten 

o Ongeveer 90 verschillende serotypes 

o Tot 2007 vaccineerden we niet, in 2007 een 7 valentvaccin, in 2011 en 13 valent vaccin. 

Afwachten of er geen andere serotypes zullen de plaats innemen van deze 13 vaccin 

o Vaccinatiegraad Vlaanderen: 2012: 99% 1e dosis, 96% 3e dosis 
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Blijvend bewaken van de 

epidemiologie! 

Serotype vervanging… 

Een vaccin niet gebaseerd 

op serotype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H INFLUENZAE TYPE B 
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o Door vaccinatie is dit zeldzaam geworden 

o Was een belangrijke oorzaak van: 

 Otitis media, pneumonie 

 Epiglottitis (nu ook door streptokok groep A) 

 Cellulitis, osteomyelitis, sept arthritis 

 Meningitis 

 Replacement disease: een andere pathogeen neemt dat ziektebeeld over, bvb 

streptokok groep A 

o Als je dan toch een H influenzae type b zou vaststellen bij een kind 

 Niet gevaccineerd 

 Failed vaccine 

 Humorale immuundeficiëntie? 

 Wout 11 m, Hoge koorts>40 en hoesten. Weing allert, tachypnoe, 

meningeale tekens negatief, crepitaties LOK -> bacteriële pneumonie, 

bevestigd door RX thorax. Opname, Augmentin IV. Hemocultuur: H. 

Influenzae type B, ondanks zijn vaccinatie 

o Kan dit kind wel antistoffen maken? 

 Wat zijn de Ig waarden voor de leeftijd 

 Zo te laag: heeft dit knd B cellen? 

 Zo niet: hoe is de rest van het immunsysteem? 

 DD Bruton agammaglobulinemie, SCID 

 Primaire of secundaire immuundeficiëntie 

o Laboresultaten van Wout, geen IgA, amper IgG en Ig M. Die maakt 

precies geen antistoffen. 

o Wout heeft ongeveer geen B vellen (CD19) 

o Diagnose: Bruton Agammaglobulinemie 

 Geen B cellen 

 Geen aanmaak van AS 

 X gebonden (moeder was drager) 

 Mutatie in tyrosine kinase 

 R/: IG subsitutie levenslang 

S.AUREUS/ GROEP A STREPTOKOK 

o Directe invasie: huidinfecties 

 Zweren: S aureus, rond haar follikels, zweetklieren. Normaal pijnlijk 

R/ AB PO (iV), soms heelkunde 

Recidieven? –> dragerschap in neus? Meerdere zweren, relatief weinig pijn -> 

Immuundeficiëntie bvb hyper IgE/Job syndrome? 

 Periobritale cellulitis 

 Koorts 

 Unilaterale zwelling/roodheid ooglid 

 Pijn 

 Strep, pneumokok, (H Influenzae) 

 Ethmoiditis 

Gevaar orbitale cellulitis  

R/ AB iV 
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 Impetigo: (“krentenbaard”, locale huidinfectie bij (jonge) kinderen, erg besmettelijk. 

Meer zo voorafbestaand eczeem. 

Onbedekte delen vooral gelaat, rond 

neus, en ook autoinoculatie door 

krabben. 

 Hongingkosten: 

streptokokken 

 Bullae: staph  

 

R/ antibioticum locaal op PO, nauw spectrum, evt. in neus bij recidief (dragerschap 

eradicatie) & thuis blijven tot genezen want zeer besmettelijk 

o Via toxine (-> superantigenen-> massieve T-celproliferatie): scalded skin syndrome (exfoliatief 

toxine van de staphylokok) 

 Koorts, onwel 

 Locale infectie rond neus, mond, ogen 

 Dan diffuus erytheem en pijnlijke huid 

 Nicholsky teken+ 

 
 Immuungemedieerd: 

o Post strep carditis, glomerulonefritis, acuut gewrichtsreuma 

EPIGLOTTITIS: ZELDZAAM & BACTERIEEL 
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Driepikkelpositie: niet willen platliggen 

Oorzaak: H. Influenza 

R/ IV antibiotica, rechtzitten 

FREQUENTE VIRUSINFECTIES 

Enkele vragen… 

 Wanneer moet je ongerust zijn bij een kind met varicella? 

 Heeft het zin in België te vaccineren tegen mazelen? 

 Moeten we ongerust zijn over infertiliteit/bof? 

Koorts/rash is een frequente combinatie: vaak heel specifiek bvb varicella, lyme 

Incubatietijd: van kort tot lagn 

 Gastro-enteritis: 24 u 

 Varicella 10-23 d 

 Mycoplasma: enkele weken 

 HIV, tb: jaren 

Besmettelijke fase: van 1-2 dagen voor start rash, tot rash verdwenen. Bijvoorbeeld varicella, weghouden tot 

rash verdwenen is. 

HUMANE HERPESVIRUSSE N 

 

 1-2 herpes simplex 

 3 varicella zoster 

 4 CMV 

 5 EBV 

 HHV6/7 roseola infantum 

 HHV 8 Kaposi sarcoom bij HIV 

 Primoinfectie, latentie, dormant persistent, reactivatie 

1) Herspes simplex 

a. kan asymptomatisch 

b. gingivostomatitis:  

i. primoinfectie, 2mnd tot 3jr 

ii. hoge koorts 4-5d 

iii. dan pas vesikels op tong, wangmucosa, gingivae, verhemelte 

iv. kind kan niet/nauwelijks eten/drinken 

v. heb je maar 1 keer 

c. huidinfecties 

i. aften: mucocut junctie, huidschade 

ii. exczema herpeticum 

1. herpesletsels op eczeemhuid 

2. bacteriële surinfectie 

iii. witivnger: 

1. pijnlijk, rood, oedeem, witte papels 

2. autoinoculatie, of via ouders 



89 
 

d. ooginfectie:  

i. blefaritis, conjunctivitis, cornea ulcus, litteken 

ii. dendritisch patroon: oogarts consulteren 

e. CNS en veralgemeende infectie penumonie, lever 

i. Neonatus 

ii. Immuundeficiëntie 

2) Varicella: windpokken/waterpokken 

a. Lange incubatietijd: 14 dagen gemiddeld 

b. Erg variabel in ernst, levensgevaarlijk bij Tcel deficiëntie, denk eraan zo nieuwe letsels na 10d 

c. Koorts 

d. Exantheem: papel>vesikel>pustel>korst tegelijk te zien 

e. In vlagen, alle stadia tegelijk te zien 

f. Besmettelijk tot alle letsels ingedroogd 

 

vaak eerste letsels in behaarde 

hoofdhuid! 

 

 

 

 

 

 

 

g. Verwikkelingen: 

i. Secundaire bacteriële infectie: opnieuw koorts na koortsvrij. Cave toxic shock, 

necrotis fasciitis 

ii. Encefalitis: 

1. Meestal cerebellitis: 1 wk na begin, ataxie, goede prognose, duur tot 1 mnd 

iii. Purpura fulminans: zelfde varicella uitslag met overal purpura vlekken. protein S 

inhib door virale antistof 

h. Behandeling: symptomatisch, tijdig verwijzen bij verwikkelingen/ongewoon ernstig 

i. Aciclovir bij ernstig verloop 

ii. Vroeger Ig maar nu niet meer beschikbaar 

i. Zona: reactivatie van varicellacirus 

i. Letsels met distributie volgens dermatomen 

ii. Eerder zeldzaam bij kinderen 

1. Vooral wanneer varicella voor leeftijd 1 jaar 

2. Jeuk eerder dan neuralgische pijn 

iii. Herval/meerdere dermatomen 

1. Is er T cel immuundeficiëntie 

3) EB virus: mononucleose  

a. Klierkoorts, college diesease, kissing disease 

b. Jonge kinderen zijn vaak weinig ziek 

c. Koorts, malaise, moeheid (relatief zelfdzaam nadien) 

d. Tonsillofaryngitis (kan heel indrukwekkend zijn), cervicale lymfeklieren ++ 

(burgemeesternek), evt. obstructief ademen. R/ corticosteroiden hiervoor 

e. Periorbitaal oedeem: regelmatig 

f. (hepato)splenomegalie 

g. Rash/icterus 

h. Diagnose: 
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i. Atypische lymfocyten 

ii. Monospot 

iii. Serologie + IgM EB virus 

iv. DD/ CMV kan gelijkaardig ziektebeeld geven, meestal milder. Belangrijk pathogeen 

na orgaanstransplantatie/neonaat 

i. R/ symptomatisch 

j. Verwikkelingen: 

i. Obstructief ademen: R/ steroiden 

ii. Rash na amoxi ++++ 

iii. Fulminant leverlijden 

iv. Aplastische anemie 

v. Miltruptuur (cave contactsporten, niet zolang grote mild) 

vi. ?chronisch vermoeidheid syndroom 

vii. Brukitt lymfoom 

viii. Post transplant lymfomen 

k. HHV6 en HHV7: 

i. Exanthema subitum, roseola infatum 

ii. Peuters 

iii. Hoge koorts en mailaise gedurende enkele dagen 

iv. Maculaire rash en koorts verdwijnt 

v. Vaak misdiagnose: allergie voor antibotica/mazelen/rubella 

PARVOVIRUS 

 Erythema infectiosum: 

o Hoge koorts, malaise, hoofdpijn, myalgie 

o Rash 1 week later: slapped cheek appearance 

o  

 Aplastische crisis: vooral bij kinderen met hemolytische anemie 

 Hydrops bij de foetus 

ENTEROVIRUS 

 Coxsackie, echo, polio 

 Transmissie faeco-oraal 

 Zomer en herfst 

 Vaak asymptomatisch 90% 

 Koorts en maculaire /pinpoint petechiale rash 

o ?buikpijn en braken 

o Zo petechieën beter opname IV AB tot zeekr… 

 Hand/foot/mouth 

 Herpangina 

o Meestal in de zomer 

o Koorts, sliklast, anorexie 

o Roodheid, vesikels op week verhemelte en uvula 

o Meningitis/encefalitis 

INFREQUENTE VIRUSINFECTIES 

MAZELEN 
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Foto: cattharaal facies 

 Progressief hogere koors 

 Hoest, conjunctivitis, rhinorrhee, ‘catarhaal facies) 

 Koplik spots (precies witte puntjes op wangmucosa), nadien maculopapulaire rash (oren-naar 

beneden), confluerend, schilderen in week 2 

 Verwikkelingen:  

o Pneumonie (mortaliteit OL!) 

o encefalitis (1/5000) met sequellen ++ 

o subacute scleroserende panencefalitis: eerst grijze stof dan witte stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vacciantie blijft belangrijk. Het vaccin is ook goed beschermend 

 

 Incidentie volgens leeftijd: vooral jonge kinderen  
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BOF 

 Lange incubatie 2-3wk 

 30% subklinisch 

 Koorts, malaise (je bent wel minder ziek dan bij mazelen), uni>bil parotitis 

 Pijn bij kauwen 

 Buikpijn, braken, gestegen amylasen 

 Verwikkelingen 

o Virale meningitis en (encefaliitis) 

o ((Orchitis unilateraal)) 

o ((pancreatitits, artritis)) 

 Sequellen 

o (gehoorsverlies) 

o ((mann steriliteit: heel erg zeldzaam)) 

 Maar 19% van de 

mensen met bof was 

niet gevaccineerd. Het 

huidig vaccin 

beschermt niet 

levenslang, 

hervaccinatie is nodig 

(boost) 

 

 

 

 

RUBELLA 

 Mild ziektebeeld 

 Lange incubatie 2-3 weken 

 Koorts, maculopapulaire rash,  

 +++ lymphnode occipitaal, auriculair, cervicaal  -> denk aan rubella 

 Serologie nodig voor diagnose 

 Teratogeen: doofheid, oogaantasting, hartaantasting, microcefalie: zwangeren moeten immuun zijn, 

evt. vaccinatie indien geen hoge titers.  

ZIEKTE VAN KAWASAKI:  MUCOCUTANEOUS LYMPH NODE SYNDROME 

Belangrijkste oorzaak van verworven hartziekte bij kinderen 

 Acute syteemvasculitis 

o Aantasting van kleine en middelgrote arteriën en voorkeur voor kransslagaders! 

 Leeftijd: 50% <2jr, 80% < 4j,  90% < 5jr 

 M/V= 1,5/1 

 Incidentie: vooral aziatische landen hoog: 120-150/100000 

 Mortaliteit 

o Vroeger gemiddeld 2% 

o Sinds R/ met IVIG: gemiddeld 0,2%: vroeg herkennen vroeg behandelen vooraleer 

aneurysmata ontstaan 

 Klinische criteria:  
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o Koorts gedurende vijf dagen of meer plus minstens 4 van de volgende criteria 

 Bilateraal niet pururlente conjunctivitis (90%) 

 Roodheid, oedeem, fissueren van mucosae: lippen, tong of farynx (90%) 

 Oedeem en roodheid van handen en voeten (90%) 

 Polymorf eantheem (90%) 

 Cervicale lymfadenopathie (75%) 

 Atypische vorm: minder criteria maar coronaire aneurysmate aanwezig bij 

echocardiogram 

 R/  

o IVIG 

o Aspirine 

o Behandelijng op tijd starten (5 dagen hoge koorts (blijvend), is al suggestief) 

o Duidelijker lager risico vaataantasting 

TUBERCULOSE: ALLE LEEFTIJDEN!!!  

 Incidentie laag: meer Oost-Europa/+- HIV epidemie 

 Kinderen 

o Vatbaar voor veralgemeende infectie (miliaire tbc, tbc meningitis) 

o Worden besmet door (weinig symptomatische) volwassenen 

o Zijn niet besmettelijk: lage hoeveelheid kiemen 

 Erg moeilijk om diagnose te stellen: (geen sputa, BAL negatief) 

o Denk eraan 

o Blijvend koorts, longinfiltraat 

o Meningitis met gedaalde glucosewaarden 

o Pneumonie + meningitis 

o Bijvoorbeeld bezoek uit het buitenland 

o Intradermale test: 

 Vaak negatief bij milliaire tb of indien zwak immuunantwoord 

 Elispot: (in vitro interferon productie) 

 Quantiferon: hoeveel interferon zit er in het bloed 

o R/ 6-12 maand, 2-3 drugs 

o Zoek besmettingsbron 

IMMUUNDEFICIËNTIES 

IMMUNISATIE DOOR K&G 
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Schema moet je niet vanbuiten kennen, weet wel waarvoor eer gevaccineerd kan worden 

Vaccin mazelen/rubella/bof is ondertussen al vervroegd, en dus niet meer op 12 maand maar vroeger 

Polio: wettelijk verplicht, cave bulbaire polio! 

CASUS 

 Philip 3 jaar, sedert hij naar kribbe gaat, om haverklap ziek. Bij elke verkoudheid volgt wat… Dikwijls 

otitis, al 3 keer met oorloop (iedere keer oorloop is verdacht), al 3x opname owv longontsteking (ook 

verdacht). Tussen die periodes in ziet hij er redelijk goed uit en is hij ook actief. Ook in de zomer is hij 

beter, maar ook al oorloop gehad in de zomer. Erg grote jongen (G op P75, L op P97), een afwijkingen 

in biometrie. Ouders waren ook groot 

o Bloedbeeld: kind maakt amper amtisttoffen 

 Moet hij ze nog leren maken (voorbijgaand?) 

 Kan hij ze niet aanmaken? 

 Astrid 4 jaar: elk jaar otitis met oorloop, al 3 keer lobaire pneumonie methoge koorts en ZH opname. 

Snel beter na AB po, of iv 

o Eutroof, geen afwijkingen 

o Genoeg witte bloedcellen, neutrofielen, lymfocyten, 

o Geen IgA: IgA deficiëntie: meest frequente immuunstoornis 
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Antistoffen maken we tegen extracellulaire bacteriën en virussen.  

 

 

 

 

 

 

 

Maturatie van het humoraal systeem. Bij geboorte: evenveel antistoffen als moeder (transplacentair gekregen 

vooral op eind zwangerschap). IgM kan wel al zelf gemaakt worden bij de geboorte (dit wil zeggen dat er 

intrauterien al een infectie is geweest, wordt ook gebruikt als screeningstest). Na geboorte worden antistoffen 

van moeder progressief opgebruikt. IgG leren we maken, IgA matureert laatst. Na de geboorte ga je dus in een 

soort dipje, vooraleer je zelf antistoffen kan maken, en vaak gaan die kinderen dan ook naar de crèche. 

 

 

 

 

 

 

Immuunglobulinen: structuur en functie 

 Fab: specificiteit, bind het antigen 

 Fc: vaste eigenschappen 

o Welke klassen Ig M, G, A 

o Bindt complement: (G, M, bloedbaan) 

o Gaat door placenta (G), epitheel (A) 

o Bindt aan macrofagen (G) opsonisatie 

 IgM:  

o Eerste antwoord: staat klaar op B cel 

o Pentameer -> grote capaciteit 

o Lage affinitiet 

 IgG: 

o Na isotype switch hogere affiniteit 

o Opsoniseert (accessoire cellen beschikbaar). Contact tussen B en T cel is nodig. 

 IgG1: 

 Grootste fractie 

 Tegen proteïne antigen 

 T-cel afhankelijk 

 IgG2:  
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 Niet voor leeftijd 2 jaar 

 Tegen polysaccharide 

 Tcel onafhankelijk, meer dan IgM 

 Geconjugeerde vaccin: polysacharride antigen geplakt aan proteïne antigen 

o IgA:  

 Op mucosae: neutraliseert baterie, toxine 

 Laatste maturatie 

 Problemen -> vaak luchtweginfecties > darminfecties). Je kunt IgG maken dus dan 

wel achteraf bestrijden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T cel dependent:     T-celindependent 

 

Herhaling Immuno: T-cel-afhankelijke (TD) en -onafhankelijke (TI) antigenen 

 De activatie van B cellen hangt af van het type van antigeen (Ag); er bestaan nl. twee wegen van 

activatie: de T cel onafhankelijke (ook wel thymus-independent of Tind of TI) en de T cel afhankelijke 

weg (Thymus-dependent of ook T-cel-dependent genoemd, afgekort als Tdep of TD). 
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 De TI (thymus- of T-cel independent) kunnen nogmaals onderverdeeld worden in type 1 en type 2: 

tot de type 1 (TI-1) Ag behoren de lipopolysacchariden (LPS) van gram-negatieve bacteria. De TI-2 

Ag zijn grote polymeriscxhe moleculen met repetitieve antigenische determinanten (bv flagelline 

en bacteriële polysacchariden).  

 De TI-1 Ag hebben de eigenschap om, bij hoge concentraties, B cellen te activeren ongeacht hun 

Ag-specificiteit: het worden daarom polyclonale B cel activatoren genoemd of mitogenen (cfr. 

Superantigenen bij activatie van T cellen). De manier van activatie van de B cellen door mitogenen 

is niet gekend. Opgelet, bij lage concentraties geven de TI-1 Ag wel activatie van specifieke B cellen 

(met als gevolg een productie van specifieke antistoffen gericht tegen bv. LPS). 

 TI-2 Ag activeren B cellen door crosslinking van de membraan Ig receptor. Ze wijken af van de TI-1 

Ag door het feit dat het geen mitogenen zijn en dat ze toch afhankelijk zijn van T cel cytokinen (niet 

van het celcontact met T cellen als dusdanig zoals het geval is bij de TD Ag).  

 De humorale respons van TI Ag verschilt met die van TD antigenen: (1) de antistof respons is 

zwakker, (2) er worden geen geheugen cellen gevormd, (3) en er is geen Ig-klasse-switch 

(hoofdzakelijk IgM antistoffen worden gevormd na interactie van B cellen met TI Ag). 

 

 

ZIEKTEBEELDEN 

 Transiënte humorale immuundeficiëntie: bvb medicatie die T cellen onderdrukken 

 Verworven immuundeficiëntie: HIV, malnutritie, immuunsuppressie 

 Primaire immuundeficiënties zijn zelfzaam 

o <1/800 

o “Jeffrey Modell: 10 alarmtekens  
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Presentatie: 

1) Humoraal -> frequente infecties door gewone kiemen  

2) Cellulair 

a. Ernstige infecties door gewone kiemen 

b. Infecties door ongewone kiemen (p. jeroveci: op 1 jaar heeft iedereen As zonder er ziek van t 

ezijn geweest, indien je ziek wordt= raar 
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3) Gecombineerd 

a. Neutrofiel: abcessen, fungi 

b. Complement: fulminante infecties  

 

ALLERGIE HOOFDSTUK 15 

 

INLEIDING 

“ik ben allergisch”: Eczeem, voedselelallergie, allergische rhinitis en conjunctivitis, astma, urticaria, allergie 

op insectenbeten, anaphylaxis… Een genetisch voorbeschikt persoon reageert op een antigen in de omgeving. 

Zit heel vaak in de familie, altijd navragen of andere familieleden last hebben. 

De allergische mars: atopisch 

eczeem is vaak een voorbode van 

later astma en allergische rhinitis. 

Uit handboek: eczeem en 

voedselallergie1() in vroege 

kindertijd, allergische 

rhinitis/conjunctivitis(2) en asthma 

(3)in lagere schooljaren. 

Allergische rhinitis/conjunctivitis 

gaan vaak vooraf aan asthma, en 

veel kinderen 80% met asthma 

hebben conjunctivitis. 

Meerdere allergische 

aandoeningen komen ook 

simultaan voor bij heel wat 

kinderen 

 

ISAAC studie hierboven 

Natuurlijk verloop 

 Fabel: je mag eczeem niet behandelen, anders slaat het naar binnen (asthma). Dat is nu 

eenmaal zo voorgeprogrammeerd, los van eventuele behandeling 

 Vragen: mijn kind heeft astma 

o Zal het altijd astma houden? 

o Kan mijn kind er nog uitgroeien? 

Belang allergische aandoeningen: 

 Komt veel voor 

o Puntprevalentie astma bij kinderen 15% in B 

o Voedselallergie neemt toe: nu ongeveer 5% vd kinderen 

o Prevalentie is fors gestegen in voorbije decennia, maar is nu gestabiliseerd 

 Meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen, frequente schoolafwezigheid 
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PATHOGENESE 

 Meerdere susceptibiliteitsgenen 

 Abnormaal immuunrespons op schadeloze omgevingsprikkels (eiwitten meestal) 

 Sensitizatie vooraleer symptomen optreden 

o Kan al intra-uterien 

 Slechts enkele stimuli zijn verantwoordelijk voor de meeste allergieën: 

o Inhalatie: huisstofmijt, pollen, vachtdieren, schimmels (zeldzaam!) 

 Astma, allergische rhinitis en conjunctivitis 

o Voedsel: noten(gaat noot voorbij, vaak ook anafylaxis), koemelk/ei (gaan wel voorbij), zaden, 

vis schaaldieren, groenten,  fruit. (Koken kan een instabiel eiwit denatureren: geen reactie 

meer. Kan zijn dat je op rauw product allergisch bent maar op gekookte niet, vb appels)  

o Insectenbeten, medicatie, latex 

 

 IgE gemedieerd 

o Vroege reactie minuten na exposure: histamine 

 Urticaria, angiooedeem, niezen, bronchospasme 

o Late reactie na 4-6 uur 

 Neusobstructie, hoest, bronchospasme 

 Niet IgE gemedieerd: verloop trager en meer wisselend 

 

 Regionale verschillen in prevalentie van astma en atopie: hygiëne hypothese 

o Hoger in landen met Westerse levensstijl, lager in OL 

 Weinig siblings, vaccinatie, weinig infecties, vaak AB, minder darmpathogenen, 

minder contact met dieren, weinig endotoxine, overdreven isolatie huizen, 

upholstering contact met stof 

PRIMAIRE PREVENTIE VAN ALLERGISCHE AANDOENINGEN 

Tot nu toe is niets gevonden ondanks vele pogingen 

 Borstvoeding na 4-6m 

 Dieet 

 Allergenen vermijden of grote expositie 

 Probiotica, prebiotica 

 Omega 3  

 Vitamine D, antioxidantia 

 Medicatie, immunotherapie 

ANAMNESE EN KLINISCH ONDERZOEK 

 Sommige kinderen zijn het zo gewoon dat ze niet klagen 

 Open mond AH, neusverstopping, snurken, obstructief slaapapnee 

 Allergic salute 

 Bleke gezwollen neusmucosa 

 Hyperinflatie 

 Atopisch eczeem in de plooien 
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 Allergic shiners, dennie-morgan lijnen, blauwgrijze kleur 

 G evolutie in geval van exclusie dieet 

 

VOEDSELALLERGIE 

 IgE gemedieerd 

o Urticaria, zwelling gelaat 10-15 min na inname 

o Bij eerste inname 

 Niet IgE gemedieerd: voedselintolerantie 

o Uren nadien braken, diarree, buikpijn, geen G-toename 

 Primair: kind heeft het nooit verdragen 

 Secundair: kruisallergie tussen pollen en fruit/groente/fruit/noot bvb appel 

o Oraal allergie syndroom= pollen-fruit-syndroom: kind kan voordien gewoon appels eten, 

maar doodrdat het allergisch wordt aan pollen uiteindelijk ook aan appels, omdat die een vrij 

gelijkaardig proteïne delen. 

 Wat?  

o Zuigeling: voorbijgaand (melk, ei), niet voorbijgaand (pinda) 

o Kinderen: pinda, noten, vis, schaaldieren 

 Diagnose: IgE gemedieerd: huidtest of RAST. Dubbel blind provocatie zou gouden standaard zijn, maar 

is omslachtig en je moet zorgen dat je goed kan monitoren. 

 R/  

o Acuut: antihistaminica en evt adrenaline 

o Chronisch: exclusie uit voeding 

ATOPISCH ECZEEM 

 Eczeem is atopisch wanneer er IgE’s gevonden worden tegen veel voorkomende antigenen. 

 Positieve familiegeschiedenis vaak 

 50% zullen ook andere allergische aandoeningen ontwikkelen 

 Ernstig eczeem, verband met  voedselallergie, vooral ei 

ALLERGISCHE RHINOCONJUCTIVITIS 

 Chronisch: huisstofmijt, dieren 

 ~seizoen: graspollen, boompollen 

 Neusloop, oogjeuk, niezen, verstopte neus, snurken, slechte slaap, 

hoest 

 Antihistaminica, ansale steroiden, cromogl oogdruppels, 

(immunotherapie) 

 Vaak samen met asthma 
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EPILEPSIE MET KINDEREN 

 

DEFINITIES  

 Epileptic seizure is a transient occurence of signs/or symptoms duet o abnormal excessive or 

synchronous neuronal activity in the brain 

 Epilepsy is a disorder of the brain characterized by 

o An enduring presispoistion to generate epileptic seizures 

o And by the neurobiological, cognitive, psychological and social consequences of this 

condition 

 Definition of epilepsy requires the occurrence of at least one non provoked epileptic seizure 

PATHOGENESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trigger kan bijvoorbeeld een vaccinatie 

zijn. De vaccinatie veroorzaakt de 

epilepsie niet, het zorgt gewoon voor 

een trigger bij een persoon met aanleg 

voor aanvallen 
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ETIOLOGIE 

 Structureel: MRI (geen CT) 

o Corticale malformatie 

o Acquired brain lesions 

 
 Genetic  

o gene panel:  aangevraagd wanneer structureel of metabool niets gevonden -> geeft 

verklaring 10-15% van de onverklaarde gevallen. Is het wel belangrijk dat je weet welk gen 

verantwoordelijk is? Ja, omdat het een verklaring biedt voor de ouders. Je kan stoppen met je 

langdurige en dure metabole onderzoeken, maar vooral geeft het een beeld van de toekomst, 

en een prognose schetsen. Dit geeft ons nog niet de behandeling.  

o exome sequencing 

 Metabolic 

 Immune/infectious (febrile seizures) 

 Unknown 

DIANGOSE: TWO LEVELS 

1) Seizures 

a. Classification important 

b. Classification and organization 

2) Syndromes 

a. Determines prognosis and co-morbidities (volwassenen: veel minder syndromen dan 

kinderen) 

b. Veel meer waarde aan prognose bij kinderepilepsie dan bij volwassenen. Volwassenen willen 

vaak niet stoppen met hun medicatie want dan verliezen ze hun rijbewijs. Bij kinderen zal het 

vinden van een syndroom een bepaling geven van de prognose, bijvoorbeeld dat het kind in 

de puberteit geen aanvallen meer zal hebben. 
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c. Helps in the choice of the best treatment 

Epilepsie remains a clinical diagnosis 

Keep looking for an etiology 

 

CLASSIFICATIE (ZIE NEURO) 

 

 Nieuwste medicamenten die we nu geven zijn “breedspectrum” 

zowel voor focaal als gegeneraliseerd (???<> cursus neuro) 

 Eigenlijk is de opdeling focaal/gegeneraliseerd niet zo heel erg 

belangrijk volgens de prof 

EPILEPSIE SYNDROOM-> PROGNOSE 
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EEG: nodig om het syndroom te 

diagnosticeren 

Eigenlijk geeft het syndroom niet 

echt aan welke behandeling, 

daarvoor kijken we vooral naar 

het type aanval (hoewel 

hierboven anders aangehaald) 

 

 

 

 

 PROGNOSE 

Geel: weinig invloed op 

cognitieve ontwikkeling 

Zalmkleurig: majeur effect op 

cognitieve ontwikkeling 
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CHILDHOOD ABSENCE EPILEPSY 

 

 Staring spells (sometimes >50/day) 

 Onset 4-10 years 

 Normal developing children  

 Typical EEG: 3hz piekgolven: handtekening absence epilepsie 

o EEG kan ook normaal zijn als je het interictaal neem uiteraard, 

pas daar mee op 

 ‘easy’ to treat (monotherapy) 

 Little of no effect on cognition/behaviour als het kind reageert op 

medicatie  

 2/3 stop epilepsy around puberty 

 1/3 ontwikkelt echter op latere leeftijd andere vorm: myocloon, tonisch-

clonisch. Valt dit te voorspellen? Als het een atypisch beeld is: reageert 

niet op depakine, zeer vroege onset … -> hogere kans 

 

 

 

FOCAL TEMPORAL LOBE EPILEPSY 

 Etiology: structural (mesial temporal sclerosis) 

 Sometimes difficult to treat 

 Consider epilepsy surgery (when structural). Postop geheugenverlies? Niet bij kinderen, andere 

hippocampus compenseert 

 Lijkt op absence, die cursus neuro voor verschillen 

 Probleem linker hippocampus -> ipsilaterale symptomen 

foto hieronder: dit is een aanlegstoornis van de temporaalkwab (geen MTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENNOX GASTAUT EPILEPSIE: ZEER ERNSTIG 

Klassieker onder de kinder-epilepsie 
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Casus nathan: myoclone schok en kind valt een beetje neer. Hoewel dit er niet zo ernstig uitziet, zijn dit soort 

vormen van epilepsie vaak moeilijker te behandelen dan de spectaculaire tonisch-clonische aanval. Tragische 

gevallen, kind komt normaal binnen, wat spierschokken, en gaat buiten met nogal trieste diagnose. 

Kan zowel genetisch zijn, als structureel als metabool.  

 Different etiology 

 Different seizure types: 

o Atonic seizures 

o Myoclonic seizures 

o Tonic seizures 

o Tonic-clonic 

o Long-lastig absences 

o Focal seizures 

 Typical EEG changes, trage piekgolven: 1,5-2 Hz 

 Epileptic encephalopathy: je hersenen worden ziek door de epilepsie. Aanvallen doen er niet echt toe, 

het is de onderliggende encephalopathie die zorgt voor de stilstand in ontwikkeling. Nathan is tien jaar 

later nog altijd op hetzelfde ontwikkelingsniveau.  

 Drug-resistant: je kan niet beloven aan ouders dat hij ervan afgeraakt. Je kan proberen ernst van 

aanvallen te verminderen, maar je krijgt de aanvallen niet weg. 

WEST SYNDROOM 

Herpes encefalitis kan leiden tot epilepsie. Filmpje uit de les: clusters (minuten van aanvallen) waarin het kind 

wat verstijfd en spierschokken heeft. Infantiele spasmen. Kan ook tot andere types epilepsie leiden. EEG is 

afschuwelijk: 

 

Kinderen ontwikkelen niet door constant gestoord EEG 

West syndroom 

 Onset 3-12 maand typically 

 Different etiologies (casus hier was bvb herpes encefalitis) 

 Seizure type: infantiele spasmen 

 Typisch EEG: hypsarrhythmia 

 Epileptic encephalopathy: stagnatie of zelfs regressie 

 Drug resistant 

 1/3 gaan evolueren naar Lennox Gastaut epilepsie  

 

KOORTSSTUIPEN 

 Simple -> wel geruststellend 

o Self limiting (<3-4 min) 

o Short duration 
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o Generalized (tonic/clonic) (niet aan 1 kant zoals filmpje uit de les) 

o No recurrence within the next 24h 

o No postictal signs 

o R/ hoeft niet 

 Complex -> niet geruststellend (zie filmpje uit de les) 

o Longer duration 

o New events within following 24h; series of events 

o Focal seizures 

o Postictal signs 

o Epileptisch brein dat door koorts in gang schiet  

o -> evolutie naar epileptische syndromen, vb Dravet  

DRAVET SYNDROOM: ERNSTIG 

 First seizure: unilateral long lasting febrile seizure 

 Start <1y 

 Later different seizure types without fever 

 Etiology: 80% SCN1A mutation (Na-kanaal in gaba-inhibitorische interneuronen die piramidale cellen 

zouden moeten stilleggen) 

 Drug resistant 

 Epileptic encephalopathy 

 Gaan kinderen achteruit door zoveel langdurige aanvallen te doen? Onder andere, ook door de 

onderliggende encefalopathie 

 

 

 

BEHANDELING 

 Wees zeker van je diagnose! DD convulsieve syncope, breath holding spells, tics, sleep myoclonus… 

 Chronische antiepileptica 

o Monotherapy, tailored to the patient 

o Monitor side effects and efficacy clinically (> blood levels) 
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o Try to stop after 2 years of seizure freedom 

 Discuss rescue medication 

 Drug resistant epilepsy: comprehensive approach 

o Consider surgery, VNS, ketogenic diets 

 >20 AED: how to make the right choice 

o Seizure type? (cfr most RCT) 

o Epilepsy syndrome? 

o Patient characteristics!!!!!!!!!!! 

 Depakine/keppra -> gedragsstoornissen 

 Meisje 14 jaar, beter geen depakine want hormonale invloeden 

 Topomax -> taalproblemen, beter niet bij autisme bvb 

 Is het mechanism of action of an AED and the pathogenesis of the epilepsy important for choosing the 

right AED 

 What about the 30% refractory cases? 

 

Can we influence the associated cognitive and behavioural problems? 

 

ABSENCE-EPILEPSIE ALS VOORBEELD 

 80% is goed na 16 weken 

 Na 1 jaar: 20% is goed met lamictal (lamotrigine), Valproaat doet het veel beter, maar dan nog is 

slechts 50% goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminale remissie van 5 jaar slechts bij 14%, en bij 24% geraakt men slechts aan een 

terminale remissie van minder dan een jaar. 

 We zijn er dus nog niet 
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DRUG-RESISTANT EPILEPSY 

= failure of at lest 2 trials with adequate antiepileptic drugs, used for adequete duration.  

Hoe meer therapiën je moet uitproberen, hoe lager de kans dat je nog responder wordt. 
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PR-: niet farmacoresistent 

PR+: wel farmacoresistent: maar 10-30% zal een IQ bereiken van > 80 

CONCREET: 

1) Broad-spectrum first-line drugs: 

 Valproate, lamotrigine, levetiracetam, topiramate 

 (zonisamide, perampanel, pregabalin, retigabin, brivarecetam) 

 Eigenlijk zou 90% van de kinderen met epilepsie een van bovenstaande vier 

moeten gebruiken 

2) Narrow spectrum (partial epilepsy): carbamazepine, oxcarbazepinde, sulthiame, 

(lacosamide) 

3) Specials:  

 Vigabitrin/ACTH for infantile spasms 

 Ethosuximide for absence seizures 

 (rufinamide and felbamate for Lennox Gastaut epilepsy) 

 Stiripentol for severe myoclonic epilepsy of infancy 

4) Try to avoid phenobarbital/phenytoin for chronic use 

5) Benzodiazepines only in some refractory epilepsies 

6) Other treatment possibilities 

 Resective epilepsy surgery: best option 
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 Disconnective surgical procedures: hemispherotomy, callosotomy) 

 Voorbeeld: Rasmussen encephalitis: Chirurgie als 

eerstelijnsbehandeling. Rasmussen:Atrofie/aantasting 1 

hersenhelft, eerst basale ganglia -> hemiparese/epilepsie. Enige R/ 

is een hemisferotomie, alle verbindingen tussen L-R hemisfeer 

kapotsnijden. Dan hebben ze wel een hemiparese, maar meestal 

hadden ze die al door de aandoening. 

 Ketogenic diets/atkin 

 
 Vagus nerve stimulation: VNS: pacemaker van de hersenen 

 Werkt vooralb ij kinderen 

 Stimuleert de vagus retrograad 

 Niet aanvalsvrij 

 Duur en ernst vd aanvallen daalt 

 Minder aanvallen 
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 Geen bijwerkingen! Beter dan 3-5 medicamenten combineren 

7) Rescue medicatie! 

 Prolonged febrile seizures/acute symptomatic seizures-> rescue medicatie 

 
 Prof vertelde het emotionele verhaal van Jana, Een kind met Dravet die het 

al bij al nog goed deed, maar voor wie koorts een trigger was voor een 

zware epilepsieaanval. Koorts is vaak een ongelofelijke trigger voor 

langdurige epilepsieaanval. Kinderarts in Genk weigerde echter bij haar om 

38°C koorts te behandelen, en bijgevolg is Jana in een status epilepticus 

gegaan die ze niet gecoupeerd hebben en is ze vegetatief geworden. Dit 

omdat we niet zouden vergeten dat bij een langdurige epilepsieaaval (lees 

>4-5 min) ALTIJD moeten couperen met BDZ. 
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GASTRO-ENTEROLOGIE 

BRAKEN 
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 Braken= symptoom: gastro-intestinaal, infecties buiten GI stelsel, meningitis, verhoogde intracraniële 

druk, metabole stoornis, …  

 Regurgitatie: terugvloei van maaginhoud tot in de mond 

 GER: onvrijwillige terugvloei maaginhoud in de slokdarm 

 Braken met kracht= projectielbraken (intracraniële overdruk of pyloorstenose) 

 

GASTRO-OESOFAGALE REFLUX 

GER= onvrijwillige terugvloei van maaginhoud in de slokdarm.  

o Tot leeftijd 18m is dit normaal 

 Onvoldoende efficiënte werking van sluitspier op overgang van maag naar slokdarm. 

Maag ligt vrij dwars op slokdarm, rechte hoek, melk loopt makkelijk terug 

 Onvoldoende motoriek van slokdarm of maag (b neuromusculaire problemen of HK 

aan slokdarm of diafragma 

 Aangeboren afwijkingen bv maagbreuk 

 Voedingsallergie bv koemelkallergie 

 Banale reflux bij zuigelingen:  

 Zichtbaar teruggeven van maaginhoud uit mondje  

 Drinkt vlot flesje uit 

 Goede gewichtsevolutie 

 Afwijkiende GER bij zuigelingen: 

 Geïrriteerde zuigeling 

 Veelvuldig huilen, vl tijdens en na voeding (geen pijn ’s nachts dus slapen 

goed door) 

 Slechte gewichtsevolutie 

 Bloedarmoede 

 ‘bijna wiegendood’: vagale reactie uitlokken, spasme vd luchtwegen, 

bradycardie. Cardiorespiratoire reactie niet adequaat. Dit kan een oorzaak 

van wiegendood zijn. 

 Afwijkende GER bij oudere kinderen 

 Zure oprispingen 

 Branderige pijn achter borstkas 

 Pijn bij eten 

 Longontstekingen (aspiratie) 

o Duur reflux is belangrijk: gaat inwerken op slokdarmmucosa 

o Cave irritatie larynx en aspiratie 

Diagnose GER 

 24u pH-metrie: referentiewaarden, evaluatie therapie 

 RX SMD: aantonen onderliggende congenitale anatomische afwijking: vb herniatie vd maag 

 Gastrocopie: slokdarm, maag, duodenum, biopten 

R/ 

 Onschuldige reflux: 

o Hoogstand 30° 

o Frequent kleine maaltijden en indikken (bv nutriton, gelilact, rijstmeel: wordt niet 

opgenomen door baby), antriregurgitatie melken (AR melken) 
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o Luchtslikken voorkomen, rechtop houden na voeding. Lucht inslikken -> meer druk, en meer 

kans op reflux.  Klokkend geluid bij het drinken???= lucht inslikken. Ander speen op de fles 

zetten 

o Antacida bv Gaviscon 

 Pathologische reflux 

o H2 receptor antagonist (ranitidine) 

o PPI’s (omeprazole) 

o Vermoeden allergie: voeding wijzigen 

 Na 8 weken therapie: klinische herevaluatie 

 Bij recidief -> investigaties, GER documenteren, evt. HK (nissen) 

 

 

 

PYLOORSTENOSE 

 Pyloorstenose: hypertrofie van de pyloorspier met obstructie van de maaguitgang. (etiologie?) 

 Bij zuigelingen tussen 2-7 weken, meestal jongentjes (4/1) en eerstgeborenen 

 Klinische presentatie 

o Eerste levensweken vrij goed 

o Derde/vierde week: 

 Projectiel braken (geen galbraken), dat in tijd en frequentie toeneemt 

 Hongerige zuigeling 

 Hypochloremische metabole alkalose met hypokaliëmie (door uitbraken van 

maaginhoud) 

 Plast ook niet veel meer 

 Kind is niet septisch, kind grijpt hongerig naar volgend flesje. Kind met volvulus zal 

wel zeer ziek zijn 

 Stop in LG toename en LG 

verlies 

Figuur: a) zichtbare maagperistalsis, b) voedingstest, 

de pyloor voelt aan als een harde olijf, diepe palpatie 

halverwege het middelpunt van de voorste rand van 

rechter ribbenrooster en de navel, c) pyloorstenose 

op echo, d) pyloorstenose bij operatie, bleke dikke 

pyloorspier en de pyloromyotomieincisie zichtbaar. 
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 Diagnose: 

o Testvoeding: peristaltische golf van maag li naar echts: maag probeert maaginhoud door 

pyloor te duwen 

o Olijfvormige massa van de pyloor (?): staat zo in tekstboeken maar prof heeft dit nog nooit 

gevoeld 

o Echo pyloor (evt. RX SMD bij twijfel 

o DENK ERAAN! Anders geraakt kind in serieuze problemen. Na lange duur gaan ze ook niet 

meer gaan braken, maag zet uit en verliest kracht om samen te trekken. Probleem is echter 

niet opgelost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R/ 

o Eerst herstel van vocht en electrolyten (0,45% zouit en 5% dextrose met 

kaliumsupplementen) 

o Chloor en kalium repletie door intraveneuze toediening 

o Indien hersteld: HK (kan na 24-48 u, geen haast) 

 Pylorotomie, zonder maagslijmvlies te beschadigen 

 Zeer vlot herstel 

Uit handboek (niet zo gezien in de les, maar wel handig): BRAKEN, RODE VLAGGEN 
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EXCESSIEF HUILEN (“HUILBABY’S)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heel frequent probleem 

 Bijkomende anamnestische gegevens verzamelen 

 Aanvullende gegevens klinisch onderzoek? 

 Differentiële diganose? 

 Aanvullende onderzoeken? 

 Beleid? Voedingsveranderingen, medicatie, opname, andere tips? 
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 Verschillende termen: excessive infant crying, persistant infantile crying, 

zuigelingenkolieken, 3 maanden kolieken, avondkolieken 

 Verschillende definities: 

 Wessel 1954 

o >3u /dag 

o >3d per week 

o >3 weken 

o Leeftijd 3w-3m 

o Wat is normaal? Gezonde baby huilt eerste 7 weken 

gemiddeld 2,25 uren per dag 

 Incidentie: 

 Verschillende gegevens omwille van uiteenlopende definities en selectiecriteria 

 2,5% tot 20% 

 

 Factoren 

o Geslacht? 

o Aterm/prematuur/dysmatuur; hoog GG, hoog LG op 1m 

o Felsvoeding, borstvoeding? 

o Leeftijd, pariteit, scholingsniveau moeder 

o Vaginaal/sectio 

o Roken (!) pre-en postnataal, gelinked aan hogere motulinespiegels) 

 Anamnese en klinische elementen: 

o Gezonde baby met normaal klinische neurologisch onderzoek (leeftijd <3m) 

o Huilen met plots begin, lange duur 

o Ontroostbaar 

o Aanwezigheid van dagritme (toename namiddag en avond) 

o Andere bevindingen 

 Gebalde vuistjes 

 Opgespannen 

 Optrekkenv an de beentjes 

 Pijnlijke grimassen 

 Rood aanlopen van het gelaat 

 Opgezette buik met flatulentie 

o Ouders: gevoelens van onzekerheid, ongerustheid, angst 

 Differentieel diagnose: 

o Cave: 

 Hoge schrei, opistotonus 

 Braken, diarree, koorts 

 Afwijkend neurologisch gedrag 

 Afwezigheid dagritme 

 Leeftijd >4m 

o Andere 

 Invaginatie, liesbreuk 

 Koemelkallergie 

 Urineweginfectie 

 Intracraniële overdruk, glaucoom 

 Trauma 

 Metabool 

 Pathogenese: 
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o Biologisch mechanisme: bioritme van melatonine en serotonine, ontwikkeling circadiaan 

ritme 

o Neurologisch en gedragsmatig mechanisme 

 Ouder-kind relatie verstoord/ouderlijke stress: oorzaak/gevolg 

 Temperament 

 Ontwikkeling reactiepatroon 

 Regulatie weengedrag 

o Gastro-intestinaal 

 Koemelkallergie: meta-analyse 22% effect hypoallergene voeding 

 Koemelkallergie 1-4% vd populatie <> paroxysmaal excessief wenen 20% vd 

populatie. Koemelk allergie verklaart dus niet de meerderheid van de 

gevallen 

  Aeroënterie en –colie 

 Aerofagie 

 Lactose 

 Intestinale microflora 

 Gastro-esofagale reflux 

 Stoornis darmmotiliteit 

 R/ 

o Veel gebruikte therapieën zijn empirisch 

o Cave: voeding, obstipatie, ger, urineweginfectie, hernia inguinalis, invaginatie 

 Voedingsverandering: meest populaire behandeling, maar heel belangrijk placebo- 

effect 

o Medicatie: fenobarbital, anticholinergica, antihistaminica, …. Weinig evidentie! Gevaarlijk! 

o Gedragstherapie:  

 Beide ouders: ontneem hun zelfvertrouwen niet! Leg hen uit dat je de ernstige 

dingen hebt uitgesloten, dat dit een normaal fenomeen is en dat dit niet hun fout is. 

 Geruststelling 

 Uitleg 

o Ziekenhuisopname 

 Crisisinterventie 

 Zorg door verpleegkundige 

 Nachtrust ouders 

 Prognose: 

o Gunstig: klachtenvrij: 

 54% 2m 

 85% 3m 

 95% 4m 

o Spontaan verdwijnen tussen 3-4 m 

o Geen latere gevolgen 
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ACUTE BUIKPIJN 

 

Typisch verhaal acute apendicitis: laat patiënt ook eens springen. 

 

Atypisch verhaal van apendicitis… Klinisch patroon bij kinderen kan zeer breed zijn 

INTRA-ABDOMINALE OORZAKEN:  

 Acute appendicitis++ 

 Intestinale obstructie 

 Inguinale hernia 

 Peritonitis 

 Diverticulitis van meckel 

 Pancreatitis 

 Abdominaal trauma: kinderen vertellen dit niet altijd spontaan! 

 Mesenteriële adenitis 

 Gastro-enteritis 

 UWI 

 Hydronefrose 

 Urolithiase 

 Henich-schönlein vasculitis 

 Diabetische ketoacidose 

 Sikkelcelanemie 

 Hepatitis 

 Inflammatoire darmaandoening 

 Constipatie 
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 Gynaecologische oorzaken (postpubertair) 

 

EXTRA-ABDOMINALE OORZAKEN 

 BLWI (vb streptococcen angina) 

 Onderkwabspneumonie 

 Torsiio testis 

 Heuppatho 

 Spinale pathologie 

 .. 

APPENDICITIS 

 Voorkomen: meest frequente oorzaak van acuut abdomen bij kinderen op elke leeftijd, minder 

frequent bij zuigelingen en jonge peuters. Moeilijke diagnose bij zuigelingen en cerebral palsy (spasme 

van buikspieren vaak oo) 

 Pathogenese: obstructie van lumen van appendix door inflammatoir oedeem, lymfoid hyperplasie of 

appendicoliet 

 Kliniek 

o 1à2 dagen peri-umbilicale/krampachtige pijn 

o Met anorexie, nausea, dikwijls + braken (niet excessief braken) 

o Pijn wordt constant en migreert naar rechter fossa door gelokaliseerde peritoneale 

inflammatie 

o Lichte koorts 

o Faciale flushing met foetor ex ore 

o Abdominale pijn neemt toe bij beweging 

o Persisterende gevoeligheid rechter fossa iliaca (Mc Burney, spierverzet (leid de kinderen eerst 

af), loslaatpijn 

 Cave kliniek 

o Zuigelingen en jonge peuters 

 Moeilijker diagnose 

 Soms appendicoliet (RX abdomen enkel) 

 Frequenter perforatie: omentum minder ontwikkeld, dat normaal appendix omgeeft 

o Retrocaecale appendicitis: geen gelokaliseerd spierverzet 

o Appendix gelegen in klein bekken: weinig abdominale symptomen 

o Geperforeerde appendicitis: pijn neemt af (nadien wel terug slechter) 

 D/: KLINISCH 

o Progressieve aandoening dus HEREVALUEREN 

o Bijkomende onderzoeken: 

 Leucocytose niet altijd aanwezig 

 Urine (indien onstoken appendix tegen blaaswand ligt): soms lichte proteïnurie, 

soms milde leukocyturie 

 RX (appendicoliet) 

 Echo-abdomen: in dagdagelijkse praktijk niet zo evident:  vals +, vals -,  maar andere 

oorzaak aantonen, vb mesenteriële adenitis 

 CT-abdomen bij gecompliceerde appendicitis, of wanneer je moeilijker kan 

vertrouwen op kliniek bij cerebral palsy bvb 

 Verwikkelingen: 

o Periappendiculair palstron, abces 
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o Perforatie 

 DD/ mesenteriële adenitis (yersinia), primaire peritonitis (pneumokok) 

 R/ laparoscopie met excisie van onstoken appendix. Bij perfo: IV voch + AB, spoelen abdominale holte 

NIET SPECIFIEKE BUIKPIJN EN MESENTERIËLE ADENITIS 

Kinderen gaan heel vaak buik als locatie van pijn aanduiden: niet specifieke buikpijn en mesenteriële adenistis 

 Niet specifieke buikpijn: 

o Pijn 1à2 dagen 

o Meestal minder hevig 

o Dikwijls + bovenste luchtweginfectie en cervicale klieren 

 Mesenteriële adenitis 

o Grote abdominale adenopathieën, normale appendix 

INVAGINATIE 

Casus: milan 

 12 maanden oud, wordt naar spoedgevallen gebracht met volgend probleem: 

o Sinds 1 dag intermittente kolieken en braken zonder diarree, hij is laatste 2 uur ook 

apathisch geworden 

o Op spoedgevallen: Stil, lethargisch kind met intermittente periodes van hevig wenen en 

pijnsyndroom 

o KO/ worstvormige massa in rechter bovenste kwadrant 

o Rode gelei excretie 

 

 Ineenschuiven van proximaal darmsegment in meer distaal: meestal ileum in caecum en colon 

door ileocaecale klep. Gaat meestal niet spontaan voorbij -> R/ noodzakelijk! 
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 Voorkomen: piek tussen 2m en 2j jaar 

 Hoe ouder het kind is, hoe meer kans uitlokkende factor: divertikel, poliep, klier (lymfoom…)… 

 Meestal echter geen onderliggende oorzaak 

 Kliniek: 

o Hevige koliekachtige pijn: meest typisch, kind wordt bleek, vooral rond de mond en trekt 

z’n beentjes op. Initieel herstelt het kind tussen aanvallen door, maar later wordt hij 

lethargischer 

o Kind kan weigeren te eten, en kan braken, afhankelijk van plaats intussuceptie zit er gal 

bij 

o Bleekheid, bewustzijnsverlies indien langbestaand 

o Rode gelei-achtige secretie per anum/ppa 

o Opzetting van abdomen en shock 

 D/ 

o Echo: cocarde beeld 

o Rx abdomen enkel: uitgezette dunne darm met afwezigheid van lucht in distale colon en 

rectum 

o rx colon inloop: als kind nog niet in shock is 

 R/ 

o Volume repletie (shock behandelin) 

o RX colon inloop met lucht of gastrografine: niet bij shock of darmnecrose (peritoneale 

prikkeling bvb) -> gevaarlijk 

o HK: bij verwikkeling/shock/ischemie-necrose 

 Zo mislukken colon inloop reductie 

 Zo peritoneale prikkeling (>24u: darmischemie 

 Bij recidief 

o Onthoud vooral: denk eraan, simpele diagnose, colon inloop voldoend indien je er snel genoeg bij 

bent, hoe jonger het kind hoe atypischer de presentatie soms… 

DIVERTIKEL VAN MECKEL 

Overblijfsel thv ileum van ductus vitello-intestinalis met ectopische maagmucosa of pancreasweefsel 

Kliniek 

 Asymptomatisch 

 (dikwijls pijnloos) rectaal bloedverlies 

 Volvulus 

 Leading point van invaginatie 

 Diverticulitis (cfr appendicitis maar linker fossa) 

D/ 

 Meckelscan (70% positief): nucleaire beeldvorming voor maagmucosa (technetium) 

R/ 

 HK 

MALROTATIE 

Meestal gezien in eerste dagen van het leven, maar kan ook op latere leeftijd. 
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Intestinale mesenterium niet gefixeerd thv duodeno jejunale bocht of thv ileocaecale junctie, met kortere basis 

veroorzaakt door defect in rotatie: voorbeschikkend tot volvulus. Banden van Ladd over duodenum -> 

obstructie (+/- obstructie van de bloedvoorziening) 

 

 Kliniek 

o Obstructie +/- darmischemie 

o Bloed in maagvocht of in stoelgang 

o Galbraken (altijd alarmsymptoom!!!) 

 RX SMD: hoek van Treitz niet op normale plaats 

 R/ dringende HK: volvulus detorderen, toestand fixeren in non-rotatie 

RECURRENTE ABDOMINALE PIJN: ZEER FREQUENT 

ATYPISCHE CHRONISCHE BUIKPIJN 

 Atypische chronische bruikpijn 

o Buikpijnklachten die normale activiteiten onderbreken, meestal peri-umbilicaal, 

gedurende > 3maanden in 10% van kinderen. Bij <10% is er een organische oorzaak 

 Oorzaak: psychosomatisch? 

 Aanpak (handboek): Doel is de ernstige oorzaken eruit te halen zonder onnodige last te geven 

aan het kind: 

o Anamnese/ko (ook perineum voor anale fissuren!)/biometrie 

o Urine microscopie en cultuur: UTI kunnen pijn veroorzaken zonder andere symptomen  

o Abdominale echo -> galstenen, PUJ obstructie? 

o Verdere investigaties enkel op indicatie 

 

 DD 

o Dysfunctie van darm motiliteit: prikkelbare darmsyndroom 

o Dyspepsie 

o Abdominale migraine 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM:  

a. Veranderde darm motiliteit en verhoogde gevoeligheid 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw_oC9n5HMAhVBXRoKHUJ7BGoQjRwIBw&url=https://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/peds/abd_webpages/abdominal16.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNEQFWVu6RlUUko9qCkBHCaWkNIkRw&ust=1460830392765620
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b. Buikpijn die vermindert na stoelgang, slijmerige stoelgang, opgeblazen gevoel, gevoel van 

onvolledige ontlasting, constipatie afwisselend met losse stoelgang 

PEPTISCH ULCUS, GASTRITIS, FUNCTIONELE DYSPEPSIE  

Zie handboek pagine 228, ik vermoed niet zo belangrijk 

 

Samenvattend schema uit handboek (niet gezien in de les) 

 

GASTROENTERITIS 

 Frequente oorzaak van hospitalisatie van jonge  kinderen (10% van hospitalisaties <5jr) 

 Rotavirus (60%<2j), adenovirus, norovirus, coronavirus 

 Bacteriële oorzaken: minder frequent in westerse wereld: campylobacter jejuni, Shigella, salmonella, 

cholera, enteretoxigene E Coli 

 Symptomen: poltos frequente losse tot waterige stoelgang +/- braken 

 Gevaar: dehydratatie tot hypovolemische shock 

 Risico op deshydratatie: 

o Zuigelingen >6maanden, of met laag GG 

o >6x stoelgang laatste 24u 

o >3x braken laatste 24u 

o Geen extra vochtintake (hielden niets binnen/kregen niets) 

o Onderliggende malnutritie 

 Zuigelingen grootste risico door verhoogd lichaamsoppervlakte (perspiratio insensiblis!), hogere 

basale vochtintake, immanture renale tubulaire resorbtie 
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 Kliniek van dehydratatie (uit handboek, niet in les) 

 
 Graad van deshydratatie: 

o Lichaamsgewichtverlies: moeilijk in te schatten door ouders 

o Klinisch: 

 Niet klinisch detecteerbaar <5% 

 Klinische deshydratatie tussen 5-10% 

 Shock >10% 

o Isonatremisch: vocht en zuitverlies idem 

o Hyponatremisch: zo kind veel hypotone oplossing drinkt bvb, shift van H20 van extra naar 

intracellulair, hersenoedeem, convulsies 

o Hypernatremisch: meer water dan zoutverlies. (door hoge koorts, warme drogeo mgeving vb) 

Shift van H2O intra-> extracellulair, cellulaire deshydratatie (moeilijker zichtbaar!), 

prikkelbaar, bewustzijnsveranderingen, convulsies, hypertonie 

 Aanpak: 

o <5% (niet klinisch detecteerbaar): preventie deshydratatie: continueer borstvoeding, 

melkvoeding, vochtintake om verlies te compenseren, ORS zo verhoogd risico 

o 5-10% (klinisch): ORS (50ml/kg over 4h) frequent in kleine hoeveelheden, continueer 

borstvoeding, andere dranken erbij zo onvoldoende,  

o >10% shock, IV NaCH 0,9% 20ml/kg snel, evt herhalen, vervolgens onderhoud + verlies 

o ORS voor jongere kinderen: minder NaChl, lagere osmolariteit beter voor kinderen 

 Suiker, gluclose, samen met NaCl… 

 Citraat buffer voor acidose 

o Zo snel mogelijk normale melk, niet verdund! En vaste voeding (sneller herstel darmslijmvlies) 

o Geen antidiarree medicatie (darminhoud stapelt zich op),  

o Geen antiemetica (slechte BBB, centrale neveneffecten bij kinderen) 

o AB slechts uitzonderlijk bij septisch aspect of bewezen sepsis, bij ondervoeding of 

immuungecompromitteerde patiënten 

 Salmonella non typhi: verlengde excretie bij AB gebruik! 

 Yersinia: geen effect 

o IV versus enterale rehydratatie: meta-analyse Fonseca 

 Geen significante verschillen voor 

 Gewichtstoename 

 Duur van braken 

 Geen overlijdens in ontwikkelde landen, convulsies in ontwikkelde landen 0,4% in 

beide groepen 

 Falen enterale rehydratatie-> conversie IV 4% 

 -> non inferioriteit orale rehydratatie 
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 Bloedname bij AGE? 

o Matige deshydratatie met verhaal of klinisch onderzoek inconsistent met ernst 

diarree/ziekte: discordantie tussen vaatbad en vulling: risico dat het een hyperNa 

dehydratatie is, inschatting moeilijk -> bloedname 

o Ernstige deshydratatie 

o Elk kind waarbij IV vocht gestart wordt 

o Andere? 

 Indicaties voor primaire IV rehydratatie: 

o Shock 

o Gewijzigd bewustzijn 

o Opgezet abdomen/paralytisch ileus 

 

DIARREE 
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MALABSORBTIE  

Afbeelding niet gezien in de les 

 

 Malabsorbtie presenteert zich met: 

o Abnormale stoelgang 

o Meestal:failure to thrive, slechte groei 

o Specifieke voedingstekorten 

 Pan-malabsorbtie of specifiek 

o Gluten enteropathie 

 Biometrie: afvlakking gewichtscurve wanneer gluten ingevoerd worden 

  
o Transiënte eiwitintolerantie (vfr allergie) 

o Vetmalabsorbtie 
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o Andere zeldzame oorzaken van malabsorbtie 

o Zeer specifieke transportdefecten 

GLUTENINTOLERANTIE: MEER INFO 

o Gliadinefractiev an gluten veroorzaakt een immunologische respons die schadelijk is voor het 

proximaal deel van de dunne darmmucosa. Verlies van cellen aan de top van de villi en 

verhoogde migratie van absorptieve cellen van crypten naar villi doch ontoereikend: 

afvlakking van villi en vermindering van absorptie oppervlak 

o Gluten is aanwezig in tarwe, rogge, gerst, spelt, … en mogelijks haver 

 Incidentie: 1:3000 tot 1:500 tot 0,5:100. Relatie met vroegtijdig invoeren van gluten 

in dieet? 

 Klassieke symptomen starten meestal in de eerste 2 levensjaren na het invoeren van 

gluten in de voeding 

 Slecht gezind, abnormale stoelgang 

 Opzetting van de buik 

 Dystrofie (“tabakzakjes’) thv billen 

 Minder acute symptomen: milde, niet speficieke GI klachten, anemie 

(minder Fe resorbtie!), groeistoornissen 

o Symptomen op latere leeftijd: ijzerdeficiënte anemie, foliumzuurdeficiëntie 

o Diagnose:  

 Afgevlakte vili op jejunale biopsie, toename van intre-epitheliale lymfocyten, 

crypthyperplasie 

 Verdwijnen van symptomen en catch-up groei na verwijderen van gluten uit voeding 

 Serologie: anti-endomysiumantistoffen, tissuetransglutaminase IgA 

 R/ glutenvrije voeding voor gans leven 

EXOCRIENDE PANCREASINSUFFICIËNTIE (ZIE OOK LES PROF DEBOECK)  

o CF: afwezigheid lipase, proteases en amylase 

o Maldigestie en malabsorbtie 

o Grote hoeveelheid bleke, vette stoelgang (steatorrhee) 

o Ernstige loongproblemen (recurrente of persisterende longinfectie) 

ZELDZAME OORZAKEN 

o Bacteriële overgroei thv dunne darm 

o Galzouten deficiëntie (cholestatische aandoeningen, resectie van disale ileum,…): 

vetmalabsorptie en malabsorptie van vetoplosbare vitamines 

o Verminderd vertransport bv intestinale lymfangiectasie, of a-betalipoproteïnemie (geen 

cholymicronenvorming) 

o Lactasedeficiëntie 

 Postdiarrhee (transiënt) 

 Late onset: na 2-3 jaar bij niet-caucasiche volkeren geen expressie meer van lactase 

gen in de dunne darm 

o Short bowel 

o … 
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PEUTERDIARREE 

 Peuterdiarree: chronische niet specifieke diarree vermoedelijk door maturatie stoornis van de darm 

motiliteit 

 Meest frequente oorzaak van losse stoelgang bij peuters en kleuters 

 Stoelgang heeft wisselende consistantie: soms goed gevormd, soms losse stoelgang, soms explosieve 

stoelgang. Aanwezigheid van onverteerde groenten in de stoelgang 

 Kinderen volgen hun biometrie-curves, er zijn geen uitlokkende dieetfactoren 

 Verloop is gusntig: spontaan opgelost rond 5 jaar 

 Aanpak: voeding met voldoende vet en vezels (vezels vertragen de transit, hyperperistalsis wordt 

minder) 

INFLAMMATOIRE DARMAANDOENINGEN 

COLITIS ULCEROSA 

a. Recurrente, inflammatoire, ulcererende aandoening van mucosa van colon 

b. Ook bij kinderen! 

c. Klinische bevindingen: rectaal bloedverlies, diarree, koliekpijn, gewichtsverlies 

d. Erythema nodosum, arthritis… 

e. D/ conoloscopie + biopsies; uitsluiten infectieuze oorzaken 

f. R/  

i. Lokale +/- systemische steroiden: suflasalazine 

ii. Evt breed spectrum AB IV, + IV vocht 

iii. Colectomie 

CROHN 

g. 1/4 van crohn patiënten hebben eerste symptomen tijdens kinderleeftijd of adolescentie 

h. Transmurale ontsteking, focaal, sub-acuut of chronisch, over gans gastro-intestinaal stelsel 

(mond tot anus), vnl terminaal ileum en proximaal colon. Verdikking van de darmwand en 

verkleving tussen darmlissen 

i. Klinische bevindingen: buikpijn, diarree, groeiachterstand met verlate puberteit. Aften thv 

mond, perianale fissuren, abcessen, arthritis, uveitis, erythema nodosum, itnermittente 

koorts 

j. D/  

i. RX dunne darm transit: vernauwing, fissuren, onregelmatigheden van de mucosa 

ii. Biopsies (coloscopie): niet verkazende epitheloid granulomata 

iii. Bloedname: CRP verhoogd, ijzerdeficiëntie, laag ablumine  

k. R/ 

i. Steroiden, dieet: doel remissie bekomen en bestendigen (medicamenteus), evt anti-

TNFI (3e lijns) 

ii. HK voor complicaties 
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CONSTIPATIE 

 

NORMAAL STOELGANGSPATROON: 

- Postnataal: 99% defaecatie binnen 48 uren 

- Borstvoeding: 

o 7x/dag tot 1x/7dagen 

- Kind 

o 3x/dag tot 3x/week 

- Bewuste controle: 37 maanden 

DEFINITIE CONSTIPATIE: 

- Eerder symptoom dan diagnose 

- Rome III criteria: 

o <2-3/week 

o Pijnlijke defaecatie 

o Grote harde stoelgang elke 7-30 dagen 
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o Palpabele abdominale of rectale stoelgang 

o 1 episode van incontinentie na toilettraining 

- Chronisch probleem >8 weken 

VOORKOMEN 

- 0,3-28% 

- PMR (psychomotore retardatie) en autisme: 26-74% 

- Soiling (4-7 jaar): 1-3% 

- Piekincidenties 

o Begin zindelijkheidstraining 

o Begin schoolperiode, kamp 

o Na acute infectieuze periode 

- Risicofactoren: 

o Moeizame of pijnlijke ontlasting, oppervlakkige anale fissuur 

o Een te vroege of te strenge zindelijkheidstraining 

o Langdurige ziekte, bedurst of te weinig beweging 

o Vezelarme voeding 

o Psychologische familiale stress: seksueel misbruik bvb 

OORZAKEN 

 

 Hypercalcemie-> water wordt bijgehouden-> harde stoelgang 

KLINISCHE PRESENTATIE 

- Abdominale pijn 

- Anorexie 

- Enuresis door druk op blaas 

- Soiling-encopresis  

- Overloopdiarree 

- Ophoudgedrag 

- Pijnlijke defaecatie 
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DIAGNOSE 

- Anamnsese 

- KKO: abdominale massa, met ppa: stoelgang tot in rectum 

o Inspectie soms voldoende: je gaat stase in het retum gewoon zien staan, sfincter staat open 

o Leeg rectum, anale sfincter staat open -> denk aan trauma (seksueel misbruik) 

- Rx abdomen enkel: 

o Bij twijfel 

o Obese patiënt 

o Weigeren rectaal onderzoek 

o Psychologische factoren 

 

 

 

 

Afbeelding: faecalomen op rx abdomen 

Niet enkel faecale verontreiniging, daar dient ons colon nu eenmaal voor,  

 

 

 

BEHANDELING 

o Desimpactie 

 Paraffine olie: cave aspiratie bij zuigelingen en PMR: geen probleem voor de 

veroplosbare vitaminen, geen evidentie voor toxiciteit of carcinogenesis. Niet echt 

lekker om in te nemen, niet handig bij kleine kinderen 

 Polyethyleenglycol: niet-absorbeerbare component, osmotische activiteit met 

volume expansie intestinaal, per os of nasogatrische zonde. Veilig 

elektrolytenprofiel, serum osmolaliteit en renale functie. 

 Niet lekker, veel kinderen moeten dit per zonde krijgen 

 Lavementen: cave want er is al genoeg fixatie op de anale regio 

o Onderhoudsbehandeling: dieetaanpassin 

o Beweging en stoelgangverzachters 

o Stoelgangstraining 
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OPMERKING: ZV HIRSCHPRUNG: ORGANISCHE OORZAAK VAN CONSTIPATIE 

o Aganglionair rectum –colonsegment met variabele lengte 

 Geen meconium eerst 24-48uur 

 75% rectosigmoid, 10% volledig colon 

o Progressieve opzetting van abdomen met galbraken 

o Zuigelingen: enterocolitis met vb clostridium difficile 

o Kinderleeftijd: presentatie met chronische constipatie met opzetting van de buik, meetsal 

zonder soiling 

o Ppa: leeg rectum, echter bij terugtrekken: explosief losse stoelgang en flasus 

o D/ rx, manometrie en bioptie 

o R/ heelkundig 

 

Abdominale distentie bij Hirschprung 
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Uit handboek, maar handig: RODE VLAGGEN CONSTIPATIE 
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RESPIRATOIRE INFECTIES 

 

INLEIDING: LONGZIEKTEN BIJ KINDEREN 

 Belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd 

 50% van rdpl van jonge kind 

 ¼ van ZH opnames 

 Astma: meest voorkomende chronische ziekte 

 Muco: meest voorkomende erfelijke aandoening 

Meer luchtweginfecties bij 

 Rokende ouders 

 Zwak sociaal milieu: overcrowding, slechte behuizing 

 Slechte voedingstoestand 

 Onderliggende longziekte: bronchopulmonale dysplasie, muco astma 

 Jongens 

 Congenitale hartziekte, immuundeficiente, ontwikkelingsstoornis 

URTI: BLW INFECTIES 

GEWONE VERKOUDHEID (CORYZA) 

 Neusloop, neusverstopping, wat koorts 

 Rhinovirus, corona, RSV 

 6-8/jaar in de herst/winter (chronische aandoeningen vaak constant ziek) 

 Geen R/ nodig, je kan paracetamol geven, maar zeker geen antibiotica 

 Verwikkelingen: otitis media 

OTITIS MEDIA 

o Otitis media: 

 Meestal na BLWI (5-7/jaar) 

 20% van de kinderen >4 jaar 

 Trommelvlies rood, welvend 

 Koorts, huilen, pijn meer bij neerliggen (trekken aan oor), braken, diarree (soms 

enige symptomen braken en diarree) 

 Virus (RSV), maar vooral bacteriën: pneumokok, H Infl, Moraxella 

 KO: rood welvend TV 

 R/  

 pijnstilling 

 Antibiotica zo <1 jaar, veel pijn, na 1-2 d niet beter 

o Chronische serieuze otitis media (glue ear) als verwikkeling otitis media, 2-5jaar 

 Verstopping van buis eustachius 

 Trommelvlies rood bruinig, niet zo gewelfd 

 Vooral bij herhaalde otitis 

 Gehoorsverlies, slecht/laat praten, leerstoornis 

 Oorpijn 

 ‘zet tv altijd luid, verstaat woorden verkeerd, praat onduidelijk’ 
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 R/   

 TV buisjes? 

 Adenoidectomie? 

 

 

 

 

Normaal   OMA   OME 

MASTOIDITIS 

 Oortje naar voor, pijn roodheid zwelling achter het oor, afstaand oor 

SINUSITIS: 

 Behalve ethmoiditis, eerder typisch voor grotere kind 

 Sinus nog niet ontwikkeld 

 Meestal na BLW infectie 

 R/ AB, analgetica, decongestiva 

 Maar pas op: miskende frontale sinusitis, cave hersenabces 

PHARYNGITIS:TONSILLITIS 

o Viraal bij jong kind: adeno, entero, rhinovirus 

o Bij tonsillitis en groter kind –> denk bacterieel 

 Groep A strep (5-7 jaar typisch) en EB virus (typisch adeolescenten) 

 Buikpijn kan teken zijn van tonsilitis (buikpijn vaak zeer vaag) 

o R/  

 AB zo bacterieel, peni of 1e generatie cefalosporine, 10 dagen! 

 Gedurende 10 dagen voor eradicatie strep A 

 Acuut gewrichtsreuma/ glomerulonefritis (gekleurde urine)  is verdwenen? 

Het bestaat wel nog dus verlies het niet uit het oog. 

 Rash op amoxi bij EB virusinfectie 

ADENOIDITIS POSTERIOR:  

hypertrofie adenoiden (en tonsillen) tgv herhaalde BLWI 

o Obstructie nasopharynx en buis van eustachius 

 Snurken, obstructief apnee, slaperig door de dag, hypoxie, pulmonale hypertensie, 

groeistoornis 

 Hoesten ‘s avonds, ’s nachts 

 Open mond AH, ogivaal verhemelte, neusspraak 

 Chronisch glue ear, herhaalde otitis, gehoorverlies 

 Adeno/tonsillectomie (voor obstructief apnee: ze moeten er beiden uit) 

 Tympanostomiebuisjes 

 Kan ook vanzelf overgaan. Als het zich al voordoet in september oktober, dan moet 

het kind nog de volledige winter doorkomen, kun je wel beter wegnemen 
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 Trismus -> denk aan peritonsillair abces (spasme kauwspieren) 

 

LARYNGEALE EN TRACHEALE INFECTIES 

 

KROEP (VIRALE LARYNGOTRACHEOBRONCHITIS)  

o 6 maand -6 jaar 

o Piek in het najaar 

o Virale infectie subglottis regio 

o Heesheid, stridor(inspiratoir), blafhoest= triade. Heesheid bij jong kind is moeilijk in te 

schatten, meestal zwijgen ze ook, maar moeder kan zeggen dat stem wat anders klinkt. 

 

Retractie van borstkas (nog veel kraakbeen, wordt 

naar binnen getrokken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Stridor: acute oorzaken 

o Vooral kroep ++++ 

o Vreemd voorwerp 

o Bacteriële tracheitis 

o Difterie 

o Acuut angioneurotisch oedeem 

o Retropharyngeaal abces 

o Stridor: chronische oorzaken: 

o Laryngeaal: laryngomalacie, subglottisstenose, subglottishemangioom, 

paralyse stembande, laryngeaal webs, cyste, gespleten larynx, papilloma op 

larynx 

o Tracheaal: vasculaire ring, tracheastenose, tracheale web 

o Kroep: etiologie 

o Para influenza virus type 1: 48% 

o Verloop 
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o Traag begin 

o Voorafgegaan door koorts en neusloop 

o Typische kenmerken: hese stem, blafhoest, stridor, ademnood 

o Evolueert soms naar lagere luchtwegen: laryngotracheobronchitis met 

wheezing 

o Ernst inschatten: 

o Stridor enkel bij inspanning 

o Stridor in rust 

o Stridor bifasisch: bij in –en expiratie-> stuur maar naar ziekenhuis 

o Ernst retracties 

o Activiteit (spelen, drinken) en bewustzijn 

o Kleur: cyanose door hypoventilatie -> naar ziekenhuis 

o Auscultatie: verminderd ademgeruis -> naar ziekenhuis, evt al wat 

adrenaline geven 

o R/ 

o Koude of warme vochtige lucht (stomen). Is niet wetenschappelijk bewezen, 

maar je gaat er misschien trager en dieper van ademen, en dit zou op zich al 

kunnen helpen 

o Dexamethasone 

o Adrenaline in ZH, pas op tot je zeker bent dat het kind goed gemonitord 

wordt 

o Bewaking en eventueel intubatie 

o DDX met epiglottitis 

EPIGLOTTITIS 

Zeldzaam door h.influenza B vaccinatie 

 
Laterale opname vragen als je toch epiglottitis wil uitsluiten 

BACTERIËLE TRACHEITIS 

o Stridor, heesheid, blafhoest (net als kroep) 

o Hoge koorts, toxisch, snel toenemende luchtwegobstructie door dikke 

taaie secreties (verschil met kroep) 

o Oorzaak: s aureus 

o R/ intubatie, AB iv 
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(RECURRENTE) SPASTISCHE KROEP OF LARYNGITIS STRIDULOSA (ZIE OOK CASUS STEF 7 JAAR) 

o Kinderen 3-8 jaar 

o Recurrent 

o Plots begin ‘s nachts, beter tegen ochtend 

o Heesheid, stridor, blafhoest 

o Geassocieerd met atopie, vaak voorbode van astma 

o Zelden een virus geïsoleerd 

 

 

 

 Benigne laryngomalacie (zie casus Giel 4,5 maanden) geen infectie maar aangehaald ter voorbeeld 

van andere oorzaak chronische stridor 

o Meest voorkomende oorzaak van niet infectieuse chronische stridor bij 

jonge kinderen 

o Begin tijdens 1e levensmaanden 

o Kakelend geluid in schokjes 

o Variabel, meer bij ruglig 

o Aanzuigen van epiglottis en aryepiglottisplooien bij elke inspiratie 

o Moeilijk drinken, vooral bij LWI 

o Gaat voorbij rond leeftijd 1-1,5 jaar 

BRONCHITIS 

Acute bronchitis in aansluiting met BLWI 

 Koorts en hoest gedurende een tweetal weken 

 Dd met asthma 

 Dd met pertussis/mycoplasma infectie 

 Meestal geen R/ nodig 

Chronische bronchitis ja/nee? 

 Protracted bacterial bronchitis als oorzaak van chornische hoest 

o Wekenlang hoesten met hoorbare secreties 

o Vaak met wat wheezing 

o Soms tracheomalacie 

o Meer bij jongens 

 R/ met AB om evolutie naar bronchiectasieën te voorkomen 

AB en asthma medicatie tegelijk voorschrijven is 

echt niet nodig. Weet wat je diagnosticeert 
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PERTUSSIS (KINKHOEST 

Geen koorts 

Catharrale fase/ paroxysmale fase/covalescente fase 

Langdurig hoesten >3 weken, meestal > 6 weken 

 Hoestbuien, meer ’s nachts van overdag 

 Soms eindigend met braken 

 Typische whoop niet altijd aanwezig 

Karakteristieke hoge lymfocytose >15x10^9 

D/ wisser met PCR 

Zuigelingen met kinkhoest : wel gevaarlijk 

 Geen koorts 

 Asfyxerende hoestbuien 

 Eindigend in braken (apnee, convulsie) 

 Typische gierende inademing meestal aanwezig… maar moet herkend worden 

 r/ macrolide: helpt patient zelf niet, spontaan herstel. 

 Hoge lymfocytose -> goede bewaking 

BRONCHIOLITIS 

 Acute lage luchtweginfectie bij zuigeling, (kan ook bij ouderen) 

 Meestal door RSV infectie, maar ook metapneumo, adenovirus, influenza, soms meerdere 

virusinfecties simultaan 

 Typische symptomen 

o Incubatietijd: 5 dagen 

o Begin (1-3d): LWI, hoest, neusloop, (koorts) 

o Plots: LLWi: dyspnee, tachypnee, hyperinflatie (opgezette borstkas), wheezing (uitademing 

duurt langer dan inademing),  retracties, crepitaties (verkoudheid die uit de hand loopt), 

prikkelhoest. Soms moeilijk ademhalen en slikken te combineren, kunnen zich ook verslikken. 

o Duur: 7-21d 

 epidemiologie 

o Ongeveer 50% van de bevolking heeft RSV elk jaar 

o Onder leeftijd 3 jr, ouder BLWI 

o 2% van zuigelingen belanden in ZH 

o Vooral jonger dan 1 jaar 

o piek januari-december: winterepidemies 

 hoog risico groep 

o cardiopathie (met pulmonale hypertensie) 

o chronische longziekte: BPD-muco 

o baby’s <6w 

o ex-premature kinderen 

o immuundeficiëntie 

o neurologische en  metabole stoornissen 

o congenitale afwijkingen 

 verwikkelingen 



143 
 

o apnee (soms leidend tot ‘wiegendood’) 

 in begin van ziektebeeld, soms eerste teken 

 vooral bij 

 ex-prematuur kind 

 baby’s jonger dan 10w 

o verloop lange termijn 

 evolutie astma/atopie 

 meer kans op recurrente wheezing 

 tot 10-13j 

 behandeling 

o R/ acute fase: 

 Efficient!! Mortaliteit <2% 

 Supportief: O2, IV vocht, monitoring, beademing zo nodig 

 Adrenaline aerosol (hypertoon zout, He) 

 Trial met bronchodilatoren? Komt kind uit asmatische familie bvb. Helpt het niet, 

stop er dan mee. 

 Geen effect systemische steroiden 

PNEUMONIE 

Inflammmatie/infectie van longparenchym door 

 Micro-organismen 

o Bacteriën: pneumokok, streptokok 

o Atypische bacteriën: mycoplasma 

o Virussen: RSV, influenza, adenovirus 

 Niet-infectieus: aspiratie, hydrocarbonen (petroleum bvb), vreemd voorwerp, medicatie, radiatie 

PNEUMONIE DOOR INFECTIE 

a. epidemiologie 

i. Frequente oorzaak van morbiditeit 

1. 0,4% zuigelingen: hospitalisatie vr pneumonie 

2. 13% van infectieziekten >2 jaar in ZH 

3. Ambulant: 1-5% van kinderen per jaar; piek tussen 2-3 j 

ii. Hoge mortaliteit in OL/ kinderen met onderliggend lijden 

iii. Virale oorzaak meer frequent 70% 

iv. Bacteriële oorzaak ernstiger ziektebeloop 

b. Etiologie vaak ongekend 
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c. pathogenese  

d. Klachten: wisselend en soms heel aspecifiek 

i. Koorts, kortademigheid, onwel, hoest, moeilijke ademhaling, kortademigheid, pijn 

op de borst 

ii. Maar ook: buikpijn (basale pneumonie!), braken 

e. Kliniek: 

i. Tachypnee, neusvleugelen, kreunen, dyspnee 

AH fequentie bij kinderen: 

 
ii. Auscultatie 

1. Verminderd vesiculair ademgeruis  

2. Bronchiaal ademen: (geluid grote luchtwegen wordt ook perifeer gehoord, 

door consolidatie) 

3. Fijne crepitateis 

4. Verhoogde stemfremitus tenzij pleuritis 

iii. Percussie: demping 

iv. (cyanose/desaturatie), wanneer ganse kwab/long is aangetast, maar meestal zie je 

dit niet. autonome regulatie van perfusie en ventilatie 

v. Soms nekstijf 

vi. Thoraxonderzoek bij specifieke ziektebeelden: 
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Opmerking: kinderen produceren bijna nooit sputum, zij slikken het in! Uitzondering: muco/andere chronische 

longziekten 

Vraag: welke pathofysiologische mechanismen kunnen hypoxie veroorzaken bij een kind met pneumonie 

 Diagnose 

o Thorax radiografie:  

 Ondersteunt de klinische diagnose 

 Verklaart soms koorts zonder focus 

 Localisatie? Hartboord MK, diafragma OK 

 Verwikkelingen? Pleuritis 

 Correleert niet altijd met klinisch onderzoek 

o Bevindingen 

 Lobaire consolidatie/luchtbronchogram 

 Ronde pneumonie 

 Bronchopneumonie 

 Interstitiële pneumonie 

 Verwikkelingen: abces, pneumatocoele, pleurauitstorting 
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Voorbeelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o andere beeldvorming: 

 echo thorax: pleura-uitstorting 

 CT thorax: uitgebreidheid empyeen, andere complicaties 

o Bloedonderzoek: 

 WBC>15 000/microliter 

 CRP stijging 

o Hemocultuur: slechts + bij 10% vd patiënten met bacteriële pneumonie 

o Urine: antigendetectie (latex agglutinatie 

o Ziekteverwekkers: 

 
 Casus Halima, vijf maand, twee weken koorts, hillaire massa, vernauwing van de 

luchtweg, supertypisch voor TB. Ga besmettingsbron na! Kinderen zijn niet 

besmettelijk maar vatbaar, volwassenen vaak niet echt ziek maar wel 

superbesmettelijk. In deze casus vermoeden ze de oma, omdat die hoest, maar meot 

nog gecheckt worden 

o Bacteriële infectie 

 Sputum= betrouwbaar staal uit lagere luchtweg 

 Zelden sputum bij kinderen tenzij suppuratieve longaandoening bvb muco 

 Staal bovenste luchtweg: weinig correlatie 

 Bloedkweek: zelden positief 

 Maagspoeling: ’s ochtends: TBC, Ziehl, zuurvaste staven 

o Virale/atpische infectie 
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 Nasopharyngeale spoeling: PCR, kweek, antigen 

 Serologie 

 R/ 

o Opname in ziekenhuis? 

 Toxisch ziek kind, sepsis 

 Ademnood 

 Braken 

 Jonger dan 2j 

 Meer dan 1 longkwab aangetast 

 Bijkomend ziekteprobleem: spierziekte, immuundeficiëntie, mentale retardatie, 

sikkelcelanemie, nefrotisch syndroom 

o AB PO/IV bij vermoeden bacteriële infectie 

 Erg ziek, hoge koorts 

 Lobaire pneumonie 

 Stijging WBC, CRP 

 Vermoeden specifieke verwekker: mycoplasma, M. Hominis, B. pertussis, 

Pneumocystis 

o Ondersteuning algemeen 

 Koortswerende middelen 

 Vochtbilan: cave IADH (inappropriate ADH) 

 Zuurstof 

 (beademing) 

o Meer vatbaar voor pneumonie 

 Rokende ouders 

 Spierziekte 

 Longziekte 

 Immuundeficiëntie 

 Nefrotisch syndroom 

 Sikkelcel 

Casus uit les: pleurompneumonie als verwikkeling 

 

Opmerking: mycoplasma pneumoniae: walking pneumonie 

 Bacerie zonder celwand, veel AB werken echter in op celwand 

 Frequente oorzaak CAP 

 Transmissie bij nau contact, aerosol 
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 Incubatie 2-3 w 

 Meest frequent tussen 6-18j 

 Kliniek:  

o van BLWI, laryngitis, tracheobronchitis tot pneumonie 

o Vaak weinig koorts 

o Uitgesproken hoest, dikwijls paroxysmaal 

o Wheezing 

o Extrapulmonale symptomen: arthritis, rash ataxie, … Steven-Johnson. Misschien komt dit 

door onze reactie op het pathogeen meer dan door pathogeen zelf 

 Diagnose: 

o Serologie: IgM (koude agglutinines), IgG, (sens 60%, spec 60-80%). Ietsje beter dan een 

muntstuk gooien dus 

o PCR op luchtwegsecreet 

 Verloop 

o Spontale resolutie na 2-4 weken 

 R/ versnellen van gezeing 

o Macroliden: werkt in op ribosomen& proteïnesynthese 

o Quinolones 

o Tetracyclines: niet geïndiceerd bij kinderen want tandverkleuring, zeker niet voor leeftijd 12 

jaar. 

o Clindamycine 

ASTMA 

INLEIDING 

- Meest frequente chronische respiratoire aandoening bij kinderen 

- Makkelijk behandelbaar bij kind >5 jaar 

o Toch grote oorzaak van schoolverzuim, beperkte activiteit, ziektegewin… 

o Zelden mortaliteit 

- Bij kind <5 jaar moeilijk 

- Hoe is de evolutie wanneer je in de eerste 6 levensjaren herhaalde episodes van wheezing had?          -

> Britse follow up studie 

 
o De minderheid heeft persistent astma: 5% 

o 1/3 remissie (blijvend) 

o 2/3: goede en slechte jaren 
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 Je kan dus als kinderarts een goede boodschap meegeven. 

o Risicofactoren: 

 Atopie bij patiënten en in de familie: veel meer kans op in groep persisterend astma 

te belanden. PS: aparte genetische factoren voor atopie, hyperreactiviteit, eczeem 

 Roken: veel meer kans op herval na initieel ‘verdwijnen’ van astma 

WHEEZING BIJ KLEUTERS: MOEILIJK ONDERWERP 

Wat is piepende ademhaling? 

- Wheeze >600 HZ: musikaal, sinusoidaal, harmonisch 

- Reutelen: <600 Hz: niet musicaal, niet sinoisidaal 

Overdiagnose van wheezing? Ouders van 92 baby’s met noise breathing.  

 

 Waarom zo vaak reutelen bij kleuters: Proportioneel aantal muceuze klieren is veel meer 

hoger, en kinderen doen niet zo vaak aan keel schrapen, alles blijft meer zitten. 

DIFFERENTIËLE DIAGNOSE 

- Vreemd voorwerp, GOR 

- Anatomische afwijking: stenose, web-> weinig variabiliteit op patroon, alle dagen last (astma wisselt 

vaak qua symptomen) 

- Vasculaire malformatie: ring/sling 

- Massa in de thorax: br cyst, lobair emphysema, klieren 

- Spasme van de larynx: vocal cord dysfunction, vb bij grote inspanning 

- Immunodeficiëntie 

- Longinfectie/ziekte: muco, primaire cilliaire dyskinesie 

- Hartafwijking: cor triatriatum (3 atria ivp 2), restrictieve myocarditis 

- Opmerking: proeftherapie: astma reageert goed op medicatie. Verandert er helemaal niets-> verder 

nakijken 

PATRONEN VAN WHEEZING (UIT PROSPECTIEVE FOLLOW-UP) 
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1) transient early wheezers:  

a. risicofactoren: laag geboortegewicht;roken in zws, ex-prematuur 

b. oorzaak: klein kaliber van de luchtwegen, longfunctie laag bij de geboorte en ook op leeftijd 6 

jaar. 

c. R/??? 

d. Prognose: grootste problemen voorbij op leeftijd 3 jaar 

2) niet atopische wheezers, latere aanvang: 

a. wheeze vooral/alleen bij luchtinfecties 

b. geen nauwelijks wheeze buiten deze episoden 

c. zomer veel beter dan winter 

d. geen familiegeschiedenis van atopie 

e. normale longfunctie bij geboorte en op leeftijd 6 jaar 

f. oorzaak: RSV, ander virus, kribbe? 

g. Therapie: BD, ICS, LTRA? Als het niet werkt, stop er dan ook mee. 

3) IgE associated wheeze/asthma: persistent wheeze 

a. Voor leeftijd 3 jaar en ook nog op leeftijd 6 jaar 

b. Multi-trigger wheeze 

c. Atopische familie: sterke genetische predispositie 

d. Eczeem 

e. Meer effect van astma therapie: ICS helpt altijd 

f. Longfunctie normaal bij geboorte, abnormaal of 6 jaar. Tot nu toe is onderzoek er nog niet in 

geslaagd die longfunctie te bewaren. Kinderen met herhaalde ernstige aanvallen van astma -> 

slechtere longfuncties. Deze mensen moet je echt goed behandelen 

g. Therapie: BD zo nodig en ICS in onderhoud 

Heel gemakkelijk om uitspraken te doen voor groepen patiënten, heel moeilijk om individuele predictie te 

maken. 

DIAGNOSE: 

- Episodes van wheezing/hoesten/dyspnee 

- Variabel, seizoenaal 

- Ondersteund door (familiale) atopie 

- Longfunctie (uitvoerbaar vanaf 6-7 jaar pas), kan eventueel dus. Voor en na bronchodilatatie 

- Succes van astmatherapie: helpt het niet dan is het geen astma 

- Uitsluiten andere pathologie: cave clubbing (inflammatie/hypoxie), sputumproductie, 

gewichtsstagnatie 

- Bij kinderen met herhaalde episodes van wheezing en dyspnee is astma de meest waarschijnlijke 

diagnose. 

- Klassieke diagnose: 

o Anamnese: typische elementen, hoest, 

wheeze, kortademig 

o KO: goede algemene toestand, hyperinflatie, 

wheeze 

o Aanvullend onderzoek 

 Atopie 

 Longfunctie 

 blauw: normaal 

 rood: met BD 

 paars: zonder BD 
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 Nl RX thorax indien genomen voor vermoeden andere oorzaken. Soms hyperinflatie, 

soms atelectase (vaak rechter middenkwab) 

BEHANDELING 

doel van behandeling: 

- Preventie van astmasymptomen en  aanvallen overdag en ’s nachts, zodat kind kan slapen en naar 

school gaan 

- Normale inspanningscapaciteit 

- Normale longfunctie 

- Geen neveneffecten van medicatie 

- Patiënt tevreden met therapieschema 

- Therapie= symptomatisch maar bij kinderen met echte aanvallen van astma je ook kan voorkomen dat 

ze abnormale longfunctie ontwikkelen 

Behandeling: 

1) Niet-medicamenteus 

a. Roken: niet binnen roken, ook niet onder de dampkap 

b. Allergenen, moeilijk in geval van graspollen (je kan gras kort houden en gras maaien wanneer 

kind er niet bij is). Beter geen huisdieren in huis halen, want als je ze moet weghalen als ze er 

reeds zijn, is het miserie. 

c. Andere uitlokkende factoren: uit de kribbe houden? (niet echt haalbaar voor veel ouders). 

Schimmelallergie is enorm zeldzaam. 

i. Sterk verschil per leeftijd 

ii. GOR: waarschijnlijk vaak mini-aspiraties en dan inflammatoire reactie. 

 

2) Medicatie 

a. Anti-inflammatoir: onderhoudsbehandeling 

i. ICS 

ii. LTRA 

iii. (cromomen) 

b. Bronchodilatoren: acute symptomen 

i. SABA, LABA 

ii. SAMA, LAMA 

iii. (heophylines) 
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.hoe erger de symptomen, hoe meer behandelen… 

 

 

 

 

En nogmaals de Gina guidelines 

 

 Vanaf stap 3: best 

eens doorverwijzen 

Er stond nog een 

andere schema in 

haar slides 

 

 

 

 

 

 

 

Toxiciteit inhalatiesteroïden: vanaf 400 -> weinig extra inflammatoir effect, maar wel stijging neveneffecten. 
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Inhalatietherapie: toestellen 

1) Aerosol: luchtstroom door vloeistof, via venturi effect 

sleept vocht mee, duur, complex in onderhoud. Wel 

soms handig bij ernstige aanval wanneer ademen en 

inhaleren moeilijk is 

2) Handgedreven inhalator + voorzetkamer: alle 

leeftijden.  

3) Autohaler (vanaf 5-7 jaar) (beath-actuated MDI): 

makkelijkere coördinatie inademen en inhalatie 

4) Droog poeder: rotahaler, discus en turbohaler (5-7 

jaar), je moet wel krachtig kunnen inademen 

Neveneffecten krijg je niet van wat je inslikt, dat wordt door lever verwerkt, het stuk dat via longen gaat 

kan wel systemische nevenwerkingen geven. Gelukkig is dit bij kinderen echter een zeer kleine fractie 

Depositie in de lage luchtweg: laag!!! 1-5% van de normale dosis 

- Puff beter dan natte aërosol, tenzij zeer ernstige aanval 

- Hoe jonger hoe lager de depositie 

- Coöperatie? 

ACUUT ASTMA: 

- juiste diagnose stellen 

- ernst inschatten 

o klinisch onderzoek: een kind dat niet meer kan spreken 

o saturatiemeting <92% 

o (piekstroom <70%) 

o Tirage: je moet grote negatieve druk creëren, goede maat voor luchtwegobstructie 

o Lage CO2: hypoxie-> hyperventileren 

 Hoog CO2 -> kind kan niet meer compenseren, stuur ze maar naar ziekenhuis 

o Pulsus paradoxus: bij inspiratie is systolische bloeddruk veel lager den expiratie. -60 

intrathoracale druk moet omgezet worden naar 120 mm Hg bij inspiratie, dit lukt niet. Bij 

inspiratie is systolische bp lager. Hoe meet je dit? Manchette opspannen, laten aflopen, 

luisteren wanneer je voor het eerst de harttonen hoort. Die hoor je het eerst bij expiratie, bij 

inspiratie ze verdwijnen terug. Ondertussen bp meter verder laten afnemen tot je ze continu 

hoort. Het verschil hiertussen is je pulsus paradoxus. 

o … (zie schema hieronder) 
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- Behandelen 

o Thuis/ZH. Ernstige aanval of eerste aanval is misschien veiliger in ziekenhuis 

o Bronchodilatoren: veel, vaak 

 Effect na min duur 2-4 uur 

 Niet beter na 3 dosissen: status asthmaticus 

 (ICS werken pas na 2tal weken). 

o Corticosteroïden stystemisch: effect na 6-12 uren, dan kan je BD misschien wat afbouwen. 

 Bvb predni 1-2 mg/kg x5d 

o zuurstof 

- volgende aanvallen voorkomen 

MOEILIJK ASTMA: THERAPIETROUW??? 

inhalatiemedicatie <<< orale medicatie: 44% vs 59% 

astmacontrole beter in gecontroleerd milieu 

betere astma controle in families met een regelmaat 

moeilijk behandelbaar astma: is heel erg zelden… Medicatie inname, juiste inname, vermijden van rook en 

alelrgenen… evt verkeerde diagnose? 
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RECURRENTE OF PERSISTERENDE HOEST 

- opeenvolgende virale LWI: niets aan te doen. Is er echter op die momenten wheezing en 

kortademigheid kan het om astma gaat, dat vaak verslechtert met LWI 

- pertussis/mycoplasma 

- astma 

- chronische longziekte of luchtmalformatie?? 

- Vreemd voorwerp 

- Aspiratie: reflux bvb 

- Sigarettenrook 

- Tic: makkelijk te herkennen volgens prof. Ongelofelijk indrukwekkende hoest met veel mimiek, vaaf 

geïsoleerde hoeststoten en niet tijdens slaap. r/ iedereen moet zwijgen over hoesten, kind grondig 

onderzoeken, evt RX thorax indien langdurig, indien alles normaal ->  geruststellen en eventuele 

medicatie stopzetten. 

- (tuberculose, chronische bronchitis) 

CHRONISCHE LW SYMPTOMEN 

Hoest, piepen, kortademig 

- Meest frequente diagnose astma 

- Verdacht voor andere diagnose: 

o Clubbing, sputum, G stagnatie, geen verbetering van astma therapie, nood aan AB, 

persisterend abnormale RX thorax, herhaalde pneumonieën. 

 

HERHAALDE INFECTIES OP DEZELFDE PLAATS 

- Vreemd voorwerp 

- Sequester en andere congenitale malformaties 

- bronchiëctasieën 
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HERHAALDE INFECTIES OP VERSCHILLENDE PLAATSEN 

- Muco (zie hieronder) 

- Primaire ciliaire dyskinesie 

- GER 

- Immuunstoornis 

o IgA deficiëntie: herhaalde meestal nog banane infecties 

o IgG deficiëntie: herhaalde bacteriële infecties door kiemen met polysaccharide antigenen 

o Panhypogammaglobinemie: ernstige bacteriële infecties en pneumocystis carinii 

o T-cel defect: levensbedreigende infecties door gewone kiemen, infecties door ongewone 

kiemen 

o Granulocytair defect: killing defect, (CGD), herhaalde abcessen 

MUCO IN MEER DETAIL 

Cystic fibrosis is caused by dysfunction or lack of the cystic fibrosis transmembrane conductance 

regulator (CFTR), a chloride channel that has a key role in maintaining ion and water homoeostasis in 

different tissues. CFTR is a cyclic AMP-activated Cl- channel found in the apical and basal plasma 

membrane of airway, intestinal, and exocrine epithelial cells. One of CFTR's primary roles in the lungs 

is to maintain homoeostasis of the airway surface liquid layer through its function as a chloride channel 

and its regulation of the epithelial sodium channel ENaC. More than 1900 CFTR mutations have been 

identified in the cftr gene. The disease is characterized by viscous secretions of the exocrine glands in 

multiple organs and elevated levels of sweat sodium chloride. In cystic fibrosis, salt and fluid 

absorption is prevented by the loss of CFTR and ENaC is not appropriately regulated, resulting in 

increased fluid and sodium resorption from the airways and formation of a contracted viscous surface 

liquid layer. In the sweat glands both Na+ and Cl- ions are retained in the lumen, causing significant 

loss of electrolytes during sweating. Thus, elevated sweat NaCl concentration is the basis of the 

classic pilocarpine-induced sweat test as a diagnostic feature of the disease. Here we discuss the ion 

movement of Cl- and Na+ ions in two tissues, sweat glands and in the air surface as well as the role of 

ENaC in the pathogenesis of cystic fibrosis. 

- Erfelijk autosomaal recessief: beide ouders moeten drager zijn 

- Komt in elke bevolkingsgroep voor 

- B: ongeveer 40 kinderen per jaar. Incidentie hoogst bij Kaukasiërs, (1:2500 – 4000 geboortes) 

- Ziektetekens beginnen niet altijd bij geboorte 

- Vroege diagnose en R/ vertragen het ziekteproces 

- Levensverkortende aandoening 

o Meer dan 50% zijn nu volwassen 
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- Taai slijm -> verstopte afvoerweg 

 

o CFTR kanaal -> 2000 mutaties gekend 

 Indien defect Geen secretie van chloor en dus vocht 

 Inhibeert  (direct/indirect?) ook EnAC, , dus als CFTR defect -> Enac heel actief -> 

natrium hyperabsorbtie 

o Long: luchtwegobstructie ne longinfectie 

o Pancreas: vetmalabsorptie (vaak al vroeg) 

o Zweet: teveel zoutverlies 

 Eerst isotoon zweet gesecreteerd en dan via CFTR moet ch er terug uitgheaald 

worden. Muco-> meer chloor in zweet -> diagnostische test 

o Genitale tractus: steriliteit bij man: vas deferens obstructie. Produceren nog sperma dus met 

IVF kan er nog voortplanting zijn 

o Lever, darm 

- Eerste ziektetekens 

o Chronische of herhaalde luchtweginfecties 50% 

o Gewichtsstagnatie 40% 

o Veel wenen en altijd honger:  

o Vette diarree 30% 

o Meconium ileus bij geboorte: 10% 

o Tekens van malabsorbtie: oedeem, anemie, hematomen (vit k malabsorbtie): <5% 

o Neuspolopen, verlengde geelzucht, uitdroging, invaginatie, atypische appendicitis, 

levercirrose, rectumprolaps, steriliteit <5% 

- Meest frequente erfelijke aandoening: denk zeker aan muco bij chornische hoest of onvoldoende 

gewichtstoename. 

- Diagnose: 

o Pilocarpine zweettest: cl<60 mEg/L, min 75 mg zweet 

o 2 CFTR mutaties 

o Neonatale screening: IRT + DNA in de toekomst 

- Genetica: CFTR gen op chromosoom 7: F508del (70%) en 1900 andere mutaties 

o Effect op functie van CFTR eiwit -> verschillende klassen 
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- Pathofysiologie 
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- Therapie 

o Preventief en symptomatisch 

o Regelmatige follow-up, vroeg opsporen en behandelen van verwikkelingen 

o Multidisciplinair 

o Referentiecentra in overleg met thuisarts 

o Behandeling longpatholgoie 

 Mucolytica 

 AH kinesitherapie 

 AB (s aureus, p aeruginosa) 

 (BD, anti-inflmammatoire medicatie, zuurstof, neusmasker beademing, 

transplantatie) 

o Behandeling verteerstoornis en abnormale zouthuishouding 

 Pancreasenzymen bij elke maatlijd 

 Hoge calorische intake: 120 tot 150% RDA -> hogere vetinname 

 Vetoplosbare vitaminen ADEK 

 Extra zout als zuigeling/bij warm weer 

 Kunstvoeding bij zuigelingen volstaat niet in zoutaanbod-> te weinig zout 

 +Teveel chloorverlies -> alkalose -> hypokaliemie-> pseudobarttersyndroom 

(echt barttersyndroom is een genetisch defect van de NKCC in de nier) 

o Behandeling in de toekomst 

 CFTR modulatoren 

 Potentiator Ivacaftor voor klasse 3 mutaties 

 Combo: corrector (s) plus potentiator in toekomst 

 Nadeel: prijs: 200 000 € /kind/jaa 
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NIER EN URINEWEGEN, PROF VANGEET 

NIERFUNCTIE EN KINDEREN 

Verschillend van volwassenen 

- Vele aandoeningen gediganosticeerd op prenatale echo 

- Potentieel grote schade aan ontwikkelde nier door infectie, reflux en obstructie. Je wordt geboren met 

aantal nefronen en ontwikkeling nier loopt verder postnataal. 

o Infectie/hoge bloeddruk schadelijker op 1 maand dan op 15 jaar bijvoorbeeld 

- Nefrotisch syndroom meestal zelflimiterend,  steroidgevoelig en zelden CNI 

- Dialyse en transplantatie: moeizamer dan bij volwassenen (zich ontwikkelend kind) 

o Intermittent opstapelen afvalstoffen -> effect op neurologische ontwikkeling 

o Veel adequatere correctie van afvalstoffen nodig bij kinderen 

- Nierfunctie ook verschillend 

o GFR daalt met toenemende prematuriteit. De eerste 2 weken is er een verdubbeling van de 

GFR; het eerste jaar een 6-voudige stijging tot 120 ml/min 

o Meting: plasma creatiniine, GFR bij benadering, inulineklaring, creatinineklaring 

o Lagere GFR bij kinderen -> farmacokinetische consequenties 

 

CONGENITALE AFWIJKINGEN: PRENATALE DIAGNOSE 

- Presymptomatische diagnose: vrijwaren schade 

- Diagnose 

o Potter’s syndroom: bilaterale renale agenese, geen urine, oligohydromnios, long hypoplasie 
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o multicystische nieren: geen fusie tussen 

ureterknoppen en nefrogeen mesenchym: geen nier 

parenchym, geen urineproductie, grote cysten met 

vocht gevuld (indien bilateraal -> potter sydnroom) 

o Autosomaal recessieve infantiele poylycystische nieren 

en autosomaal dominant (adult-type) polycystische 

nieren: in tegenstelling tot mutlicystische nieren is er 

wel een bepaalde nierfunctie bewaard maar beide 

nieren zijn wel aangetast 

o Ontdubbeld systeem: gedeeltelijk of volledig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Blaasextrofie: Failure of fusion of the infraumbilical midline structures results in exposed 

bladder mucosa (bladder extrophy). 

o Prune Belly syndroom: kinderen die geen buikspieren hebben -> zak die niet in staat is om de 

organen samen te houden (gedroogde pruimen uitzicht, vandaar de naam) 
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o Obstructie:  

Obstruction to urine flow may occur at the pelvi-ureteric or vesicoureteric junction, 

at the bladder neck (e.g. due to disruption of the nerve supply, neuropathic bladder) 

or at the posterior urethra in a boy due to mucosal folds or a membrane, known 

as posterior urethral valves. The consequences of obstruction to urine flow are 

shown in Figures 18.9a, 18.9b, 18.9c, and 18.9d. At worst, this results in a dysplastic 

kidney which is small, poorly functioning and may contain cysts and aberrant 

embryonic tissue such as cartilage. In the most severe and bilateral cases Potter 

syndrome is present. Renal dysplasia can also occur in association with severe 

intrauterine vesicoureteric reflux, in isolation or in certain rare, inherited syndromes 

affecting multiple systems 

- Antenatale behandeling: 

o Preventie van nierschade: vb urethrakleppen met BL hydroureteronefrose, slechte niergroei, 

minder urineproductie: blaasdrainage intra-uterien 

https://studentconsult.inkling.com/read/illustrated-textbook-pediatrics-lissauer-clayden-4/chapter-18/figure-18-9#0
https://studentconsult.inkling.com/read/illustrated-textbook-pediatrics-lissauer-clayden-4/chapter-18/figure-18-9#1
https://studentconsult.inkling.com/read/illustrated-textbook-pediatrics-lissauer-clayden-4/chapter-18/figure-18-9#1
https://studentconsult.inkling.com/read/illustrated-textbook-pediatrics-lissauer-clayden-4/chapter-18/figure-18-9#2
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- Postnatale behandeling 

o Nauwkeurige follow-up 

 Koorts: telkens urineonderzoek, uitsluiten UWI 

 Profylactische AB bij ernstige afwijkingen 

- Vesicoureterale reflux: ontwikkelingsstoornis thv BUJ 

o Mogelijk familiaal 

o Tijdelijk na UWI, is transiënt, je kan geen blijvende refluxdiagnose stellen na UWI, je moet die 

buiten fase van infectie diagnosticeren 

o Bij blaasdysfunctie of urtethrakleppen 

o Cave: cystitis, pyelonefritis, drukstijging thv papillae -> nierschade met hypertensie en CNI. Bij 

uitgesproken vormen toch HK dus 

URINEWEGINFECTIES 

- 3-7% van de meisjes en 1-2% van de jongens: 1UWI<6j 

- Bij jongens: meer onderliggende oorzaken 

- Pyelonefritis versus cystitis: hoe jonger het kind, hoe minder duidelijk dit onderscheid. Kinderen die 

een cystitis doen gaan snel naar een pyelonefritis gaan. Bij jonge kinderen maak je dit onderscheid 

niet 

- Belangrijk probleem! want 

o De helft structurele afwijkingen 

o Risico van nierschade met hypertensie en CNI bij pyeloneftitis. 

- Klinisch 

o Aspecifiek bij zuigelingen: koorts, braken, lethargie, voedingsstoornissen, icterus, sepsis, 

koortsconvulsies… Bij zuigeling maakt urineonderzoek dus deel uit van het klinisch 

onderzoek, zeker bij koorts. 

o Kinderen: dysurie, pollakisurie, buikpijn, koorts, lethargie, anorexie, braken, diarree, 

hematurie, recidief enuresis. 

- Diagnose: 

o Opvang urine zolang niet zindelijk 

 Zakje na zorgvuldige ontsmetting genitaliën, zakje leegmaken en in frigo zetten tot 

onderzoek. Anders blijft zakje tussen beentjes hangen, lekker warm en krijg je 

vermenigvuldiging van banale kiemen van het perineum 

 Blaassondage bij meisjes: zekerheid proper staal 

 Blaassondage bij jongens: moeilijk, cave fibrosering in urethra! Daarom gouden 

standaard: suprapubische punctie onder echogeleiding. Maar bij jongens vaak eerst 

zakje plakken 

o Zindelijke kinderen: midstream na zorgvuldige reiniging en ontsmetting 

o Microscopie, WBC, WBCesterase en nitraat op stick 

o Vooral de bacteriologische kweek >100 000/ml CFU reincultuur 

o Alle zuigelingen met koorts zonder focus: urineonderzoek 

o Bacteriën: E.Coli, Klebsiella, Proteus (+ fosfaatstenen die vorm van urineweg gaan 

aannemen), pseudomonas 

o Onderliggende anatomische of functionele afwijking: onvolledige blaaslediging of VUreflux 

- R/ van de eerste episode van acute pyeoloneftitis APN bij lage risico patiënten. Je wil nierfunctie zo 

goed mogelijk beschermen. Wie moet je nu IV gaan behandelen, en moet je die dan allemaal wel 

opnemen? Hieronder staan de huidige richtlijnen 

o Kinderen tussen 1-3 maanden: ALTIJD OPNEMEN 
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 Na uitsluiten van sepsis/meningitis start Claforan (cefalosporines) IV (100mg/kg/dag 

in 3 dosissen) minimaal 5 dagen, daarna afhankelijk van de conditie van het kind en 

antibiogram IV of PO (smalste spectrum antibioticum) 

 Totale duur 10 dagen. 

o Kinderen ouder dan 3 maand en jonger dan 2 jaar. 

 Opname 

 Claforan IV of Augmentin PO afhankelijk van conditie van het kind 

 Afhankelijk van antibiogram overschakelen naar smalste spectrum antibioticum 

 Totale behandelingsduur: 10 dagen 

o Kinderen ouder dan 2 jaar 

 Opname afhankelijk van conditie van het kind en sociale omstandigheden 

 AB beleid zie kinderen 2 mnd tot 2 jaar 

 In geval van thuisbehandeling: eerste dosis AB zo snel mogelijk na afname van urine 

(opspoed). Afspraak op raadpleging na 2-3 dagen (reactie op de behandeling, 

antibiogram). Totale duur: 10 dagen 

o AB profylaxe 

 Bij kinderen > 2 jaar, zonder echo afwijkingen: geen profylaxe 

 Kinderen <2 jaar en VUR gr I-II: geen profylaxe en geen controle RX cystografie 

 Kinderen <2 jaar en VUR>III en/of afwijkend DMSA en lagere graad VUR: antibiotica 

profylaxe (trimethorprim, cefaclor of nitrofurantionine) 

ENURESIS 

 

BEDPLASSEN (ENURESIS NOCTURNA) 

- Frequent probleem: 6% (5jr); 3% (10jr), jongens > meisjes 

- Familiale predispositie: 2/3 hebben eerste graad verwant met idem probleem 

- Uitsluiten organische oorzaak 

o UWI 

o Ernstige constipatie (blaasdysfuntie en externe compressie op blaas zodat gereduceerd 

volum) 

o Polyurie (osmotisch of DM, concentratietstoornis thv nier). Vaak nieuwe diagnose Diabetes! 

Altijd uitsluiten 

- R/ zelden onder 6 jaar 

o Uitleg, geen strafmaatregelen: het kind kan er niets aan doen 

o Kalender 

o Plaswekker: meestal erg effectief 

o Desmopressine (synthetisch vasopressine analoog): meestal niet nodig 

ENURESIS DIURNA: ONVOLDOENDE BLAASCONTROLE OVERDAG (+ BEDPLASSEN) 



166 
 

- oorzaken 

o Verminderde aandacht voor blaasvulling (ontwikkelingsstoornis of psychogeen of normaal 

(kind gaat teveel op in spelen) 

o Instabiele blaas (ongecoördineerde detrusor 

o Hypotonie van de blaashals 

o UWI 

o Ontdubbeld systeem: urine blijft druppelen, ectopische ureter te laag in urethra uitmond, 

distaal van de blaassfyncter 

o Neurogene blaas (uitgezette blaas, stoornis in perineale gevoeligheid, abn anale tonus, abn 

gangpatroon en reflexen) 

o Constipatie 

- Onderzoeken: 

o Urinenazicht: microscopie en cultuur 

o Echo: blaaspathologie: onvolledige blaaslediging, verdikking van blaaswand 

o Urodynamisch onderzoek 

o RX wervelzuil: wervelafwijkingen –spina bifida occulta; tethered cord (MRI) 

- Aanpak 

o Blaastraining, bekkenbodumspieren oefenen, R/ van constipatie, evt oxybutynine voor 

blaascontracties 

SECUNDAIRE ENURESIS:  ENURESIS NA 6 MAANDEN ’S NACHTS DROOG GEWEEST 

- Emotioneel (vb Sinterklaas die in aantocht is)++++ 

- UWI 

- Polyurie 

- Onderzoek van urine voor infectie, glucosurie, proteinurie, nuchtere osmolariteit, echo van 

urinewegen 

PROTEÏNURIE 

 

 

 

 

 

 

 

Faciaal oedeem: onderhuids weefsel is veel losmaziger periorbitaal, daar zie het het best 

- Definitie: persisterende proteïnurie in 24u urinedebiet >4mg/h/m2; of op nuchter ochtend urinestaal 

>20 mg eiwit/mmol creatinine 

- Transiënte proteinurie (bij koortsepisode of na inspanning) 

- Orthostatische proteïnurie : enkel zo kind rechtstaand (overdag) 

- Nefrotisch syndroom: 

o  proteïnurie -> hypoalbuminemie en oedeem 

 periorbitaal 
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 thv scrotum 

 ascites 

 ademnood door pleura uitstorting en abdominale opzetting 

o anders dan bij volwassenen: bij kinderen heel dikwijls na banale verkoudheid, maar ook heel 

gevoelig aan steroïden 

o steroid gevoelig nefrotisch syndroom 

 meest frequente vorm (85-90%), geen NI, meer bij jongens en atopie, uitgelokt door 

respiratoire infectie 

 tussen 1-10 jaar, geen macroscopische hematurie, normale BP, normaal 

complement, normale nierfunctie, hypoalbuminie 

 R/ prednisone: 60 mg/M2/dag gedurende 4 weken, vervolgens 40 gedurende 4 

weken en stop. Alternatief: langere kuur… 

 Biopsie: minimal changes 

 Complicaties 

 Hypovolemie/oedemen (Na in urine is zeer laag, <20 meq/l, verhoogd Hct) 

 Trombose door verlies stollingsfactoren in urine en gestegen viscositeit: 

normaal bij kinderen zijn DVT heel infrequent (antitrombine verlies, 

trombocytose, steroiden, verhoogde synthese van stollingsfactoren) 

Aanwijzingen dat hemostase niet in evenwicht zit en wat protrombogeen is 

 Verlies Ig in urine (urine is zeer eiwitrijk) -> cave infecties 

 Hypercholesterolemie 

o Steroid-dependent nefrotisch syndroom (10%) 

 Bij relaps 

 Zo teveel NW van steroiden: levamisole, cyclofosfamide, cyclosporine 

o Steroid-resistent nefrotisch syndroom (heeft ze niet veel over gezegd, zie handboek p 338) 

o Congenitaal nefrotisch syndroom (eerste 3 maanden) 

 Ernstig 

 Autosomaal recessief (Finse type) 

 Hoge mortaliteit/morbiditeit door gevolgen hypoalbuminemie 

 GFR is normaal, maar toch nefrectomie en dialyse in afwachting transplantatie. 

Betere prognose dan wanneer je al je eiwitten constant verlies 

o Secundair aan systeem aandoeningen 

 SLE vasculitis  

 HS vasculitis 

HEMATURIE 

- Microscopische hematurie (>10 RBC/veld),  

- macroscopisch: rode of bruine urine: rode urine wil niet per definitie zeggend at er hematurie is, als er 

heem in de urine zit, heb je haem in de urine, maar nog geen RBC in urine. Je zal urine microscopisch 

moeten nakijken. 

- Stick: positief voor haem  

- Microscopisch 

o Gave RBC: niet glomerulair (UTI+++, trauma, lithiasis, tumor, SS, bloedingsziekten, V renalis 

trombose, hypercalciurie) 

o Dysmorfe RBC (+casts, + proteïnurie): nefrologisch 

o Rood + zonder RBC: intravasculaire hemolyse, myoglobinurie, pigmenten (uraten (geen 

klinische relevantie, roze kleur in pamper), voeding (rode bieten), medicatie) 

- Nefritis: oligurie, hypertensie, oedeem, hematurie en proteÏnurie; soms snelle evolutie naar NI (rapidly 

progressive glomerulonefritis) 
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o Poststreptokokken 

o IgA nefropathie, zie het als een variant van HS maar enkel in de nier 

o Familiale nefritis (Alport) 

o SLE, andere systeemvasculitis 

o Henoch Schönlein vasculitis: meest frequente vasculitis! 

 Pathogenese: IgA en complement deposities  in de vaatwand, IgA-

immuuncomplexen in de circulatie 

 Huid 

o Palpabele purpura: billen, scrotum, extensor zijde van bovenste en 

onderste LM, drukplaatsen (bv sandalen), symmetrisch. Romp is 

vrij, daar kan je een huis op bouwen 

o Oedeem van handen en voeten en gelaat 

 Gewrichten: 2/3 van de patiënten): arthralgieën, arthritis, periarticulair 

oedeem (wisselend) van enkels, polsen, knieën en ellebogen 

 Darmen: Hematomen worden weggeduwd, krampen, bloederige ontlasting, 

soms invaginatie 

 Nieren: 80% van de kinderen microscopische of macroscopische hematurie, 

met of zonder proteïnurie. 5-10% lange termijn FU nodig indien 

verslechtering van de nierfunctie, proteïnurie, hypertensie. Volwassenen: 

nierproblemen vaker 

 behandeling:  

 meeste kinderen herstellen spontaan 

 AB bij s pyogenes in farynx 

 Steroïden eventueel bij hevige abdominale krampen 

 5% evolueert naar chronische nierinsufficiëntie 

o Onderzoek: 

 Microscopie en cultuur 

 Eiwit in urine en calcium excretie 

 Echo nieren en urinewegen 

 Ureum, creatinine, elektrolyten, ca, p, albumine 

 Perifeer bloedbeeld, stolling 

o Zo evidentie voor glomerulaire hematurie 

 Sedimentatie, complement, anti-DNAse antilichamen 

 Keelwissel en antristreptolysineO:anti-DNAseB titers 

 Hepatitis B antigen 

 Evt nier biopsie 

 Familiaal onderzoek, gehoortest (cfr Alport syndrome) 
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HYPERTENSIE 

OORZAAK 

- Meetal secundair aan renale oorzaak 

- Renine-dependent 

o Ziekte van renaal parenchym bv VUR 

o Renovasculair: a ren stenose 

o Renale tumor: willms tumor 

- Coarctatio aortae: hypertensie bo LM, afwezige liespulsaties 

- Catecholamine overproductie, bv neuroblastoma 

- Endocriene oorzaken 

o Congenitale bijnierschorshyperplasie 

o Neuroblastoma 

- Essentiële hypertensie 

 

 

KLINIEK/DIAGNOSE/BEHANDELING 

- Dikwijls asymptomatisch 

- Regelmatige BP meting, elke eerste maal bij nieuw contact, minstens 2x/jar herhalen zo renale 

pathologie 

- Bp vergelijken met normale waarden voor leeftijd/lengte 

- Juist meten: grootte van manchette (pseudohypertensie) 

- Kliniek zo symptomatisch: braken, hoofdpijn, hypertensieve retinopathie, hypertensieve 

encefalopathie met convulsies, proteïnurie. Pas in gevorderd statium. 

- Aanpak: correctie van de oorzaak; anders zoutrestrictie, antihypertensieve medicatie, 

vermijden/behandelen van obesitas, vermijden van andere risicofactoren voor cardiovasculaire 

pathologie 

RENALE MASSA 

- Hydronefrose: PUJ of VU stenose diff! 

- Autosomale recessieve polycystische nieren: + hypertensie, + lever fibrose + CNI 

- Autosomaal dominante polycystische nieren (minder ernstig) 

- Maligne tumor: nefroblastoma of Wilms tumor, neurblastoma (bijnier) 

 

Afbeelding uit hb: 
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NEFROLITHIASIS 

- Fosfaatstenen door infectie: vnl proteus 

- Calcium stenen door hypercalciurie 

- Nefrocalcinosis: calciumneerzetting in het parenchym (bv door furosemide) 

o Hematurie, koliekpijnen, UWI, passage van gruis of steentjes 

- Litotrypsie of HK 

- Herstel structurele afwijking van urinewegen of behandeling van onderliggende metabole afwijking 

 

 

RENALE TUBULAIRE STOORNISSEN 

- Verhoogd urinair verlies van AZ, glucose, osfaat, bicarbonaat, na, ca, k uraat 

- Individuele stoornissen (cfr schema) 

-  

o Voorbeeld te kennen: renale tubulaire acidose 

 Acidose met hyperchloremie en normale aniongap tgv gestoorde renale acidificatie 

 Voedingsproblemen, groeiachterstand 

 Proximale vorm (typeII): gereduceerde proximale tubulus reabsorptie van 

bicarbonaat 

 Distale vorm (ype II): gereduceerde distale waterstofsecretie + nefrocalcinose 

 PH van de urine meten: alkalisch 

o Gegeneraliseed proximale tubulus dysfunctie: fanconi syndroom 
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 Polydipsie, polyurie 

 Salt depletion and dehydratation 

 Hyperchloraemic metabolic acidosis 

 Rickets 

 Failure to thrive/poor growth 

 

 

ACUTE NIER INSUFFICIËNTIE 
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CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE  

Vast voedsel in mond aanleren 

Transplantatie: enkel wanneer nieuwe nier ook niet aangetast zal worden door aandoening, ook kijken naar 

leeftijd (doen we dat een kind van 2 maand aan)-> ethische vragen 

 

HEPATOLOGIE 

Handboek is veel te uitgebreid volgens de prof, enkel de topics uit de les komen aan bod tijdens examen. 

NEONATALE LEVERAANDOENINGEN 

GALWEGENOBSTRUCTIE 
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1) galwegenatresie 

 

- Galwegenatresie 

o Progressieve destructie van extrahepatische en vervolgens intrahepatische galwegen, dus 

niet aangeboren! Kan dit eventueel ook aangeboren zijn? 

o NI GG, progressieve icterus, donkere urine, ontkleurde stoelgang, hepatomegalie, 

splenomegalie bij portale hypertensie 

o Kasai-ingreep (hepatoportoenterostomie) dringend!!! = a loop of jejunum is anastomosed to 

the cut surface of the porta hepatis, facilitating drainage of bile from any remaining patent 

ductules. 

 <60 dagen: 80% succes -> nood aan vroege diagnose 

o Cirrose, portale hypertensie frequente complicaties, ookindien operatie succesvol was 

o Levertransplantatie 

- Choledochuscyste (25% cholestase op zuigelingenleeftijd)  

NEONATALE HEPATITIS 

In neonatal hepatitis syndrome, there is prolonged neonatal jaundice and hepatic inflammation. In contrast to 

biliary atresia, these infants may have intrauterine growth restriction and hepatosplenomegaly at birth. 

- Congenitale infectie: CMV, Toxoplasmose 

- Metabole stoornissen: 

o Alfa1-antitrypsine deficiëntie (PiZZ): verlengde icterus, hepatomegalie, bloedingsproblemen 

o Galactosemie: is een zeldzame autosomaal recessieve erfelijke suikerstofwisselingsziekte met 

als oorzaak de afwezigheid van galactose-1-fosfaat uridyltransferase (enzym) waardoor 

galactose-1-fosfaat niet kan worden omgezet naar glucose-1-fosfaat-> opstapeling 

metaboliet. (wikipedia). Kliniek: voedingsproblemen, hepatomegalie, cataract, 

ontwikkelingsstoornis 

- TPN (totale parenterale nutritie) cholestase 

VITALE HEPATITIS 

Uit HB: Clinical features of viral hepatitis incluse nausea, vomiting, abdominal pain, lethargy and jaundice, 

however 30-50% of children do not develop jaundice. A large tender liver is common and 30% will have 

splenomegaly. The liver transaminases are usually markedly elevated. Coagulation is usually normal. 

- Hepatitis A: niet echt iets over gezegd in de les 

- Hepatitis B: vertiale transmissie! 

o  Kinderen die HBV perinataal oplopen -> asymptomatisch maar 90% chronische carrier.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Autosomaal
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o Oudere (kinder)leeftijd-> asymptomatisch of klassieke tekens (zie hierboven). 5-10% worden 

chronische dragers. 

o Reële kans op levercarcinoom! 

o Uit HB: Alle zwangere vrouwen: screening voor HBsAG. Baby’sv an alle HBsAG+ moeders 

moeten HBV vaccinatie krijgen, en ook immunoglobulines indien de vrouw ook HBeAG positief 

is.Als vrouw drager is, geven we antistoffen aan pasgeborene en vaccineren we, beide in een 

verschillende bil, anders neutraliseer je je vaccin door je antistoffen 

- Hepatitis C: (uit handboek allemaal):verticale transmissie in 6% van de geïnfecteerde moeders, maar 

kans verdubbelt indien coinfectie met HIV. Zelden acute infectie, merderheid worden chornische 

dragers. Ook risico 20-25% op HCC 

ACUUT LEVERFALEN 

- Massieve necrose van leverparenchym-> verlies van leverfunctie +/- encefalopathie 

o Paracetamol overdosage 

o Virale hepatitis 

o Metabole stoornis 

- Icterus, encefalopathie (~ernst leverfalen), stollingsstoornissen (eerst VitK door slechte resorbtie, 

factor V zeer gevoelig aan leverfalen, PT verlend), hypoglycemie, electrolytenstoornissen 

o Uit HB:Eerste tekenen encefalopathie: afwisselende periodes van irritabiliteit en verwardheid 

en sufheid. Sommige kinderen zijn agressief en lastig 

CHRONISCHE LEVERAANDOENINGEN 

- Autoimmuun hepatitis: presentatie 7-10 jaar 

- Cystic fibrosis: leversteatose, progressieve billaire fibrose, cirrhose en portale hypertensie 

CIRROSE EN PORTALE HYPERTENSIE:  

- slokdarmvarices, ascites, spontange bacteriële peritonitis, encefalopatie,... 

- kinderne emt een gecompenseerde cirrhosis kunnen asymptomatisch zijn als de leverfuntie adequaat 

is. Geen geelzucht dan normale levertesten. Verdere evolutie van cirrhose-> decompensatie 

AANPAK VAN KINDEREN MET LEVERZIEKTEN 

voeding, vetoplosbare vitaminen, levertransplantatie bij acuut leverfalen of bij terminaal chronisch leverfalen. 
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ONCOLOGIE 

Handboek is veel te gedetailleerd, enkel dit kennen. 

- Incidentie van maligne aandoeningen: 1 op 500 kinderen ontwikkelt een kanker voor leeftijd 15 jaar 

- 2e doodsoorzaak bij kinderen (eerste: trauma) 

- Welke: type is totaal verschillend dan bij volwassenen 

o Leukemie: vrijwel steeds actuut, ALL meest frequent 

o >hersentumoren>neuroblastoom>NHL>Wilms tumor of 

nefrobalstoom>AML>Rhabdomyosarcoma>retinobalstoom>osteosarcoom>Ewing’s sarcoma 

>andere 

 Nefrobalstoom: embryonale restcellen in nieren 

 Retinoblastoom: ook embryonale restcellen 

 Neuroblastomen: ook embryonale restcellen uit neurale lijst. 

- Kliniek:  

o Algemene symtomen: anorexie, LG-verlies, malnutritie, koorts 

o Specifieke tekens afhankelijk van soort tumor en localisatie 

ACUTE LEUKEMIE 

- Meest voorkomende maligne aandoening bij kinderen (1:30 000 <14 jaar) 

- ¾ ALL, 1/5  AML, de rest ongedifferentieerd 

- Vooral ALL is typisch voor kinderleeftijd 

 

- Kliniek 

o Malaise,  

o Bleekheid, moeheid 

o Koorts 

o Recurrente infecties,  

o ecchymosen,  

o botpijnen (blasten heffen periost op, tibia en femur bvb) 

 dit zijn geen groepijnen (actief kind, ’s nachts pijn vooral na volledige dag wandelen!) 

 botpijn is veel intsenser 

o hepatomegalie 

o splenomegalie 

o lymphadenopathieën: op vreemde plaatsen die je niet direct associeert met virale infecties, 

bv op mandibulatak 



176 
 

 
 

o tandvleeshypertrofie bij AML (diphantoïne geeft dit ook trouwens) 

 
o cave CZS: meningeale prikkeling zonder meningitis: nekstijfheid zonder koorts 

o testis! (vermoeden leukemie-> testis palperen) 

 unilateraal/bilateriaal 

 slecht doordringen chemotherapie 

samenvattend schema uit handboek: (niet gezien in de les) 
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- diagnose 

o perifeer bloed en beenmergaspiraat (morfo, immuunfenotypering (-> maturatie vd cel),  

o cytogentica,  

o karyotype 

- behandeling 

o chemotherapie (gemiddeld 2 jaar behandeling waarvan 6 maand in ziekenhuis, daarna zoveel 

mogelijk ambulant) 

o complicatie van behandeling: infectie en bloeding 

o prognose: globale blijvende remissie (genezen voor het leven) tot 70-90%, dit is niet 

vergelijkbaar met volwassenen 

- prognostische factoren bepalen de behandeling 

o goede prognostische factoren: geen zware chemo, bij zware prognostische factoren doe je dit 

wel 

o klinische karakteristieken 

 2-10 jarigen hebben de beste prgnose 

 Zuigelingen onder leeftijd van 1 jaar hebben een EFS van +/- 10% 

 EFS voor meisjes> jongens 

 Initiële leukocytose: > 50 000 WBC/mm3 is prognostisch minder gunstig: 

 
o Immuunfenotypering 
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o Cytogenetica en moleculaire genetica 

o Therapeutische respons 

NEFROBLASTOOM (WILMS TUMOR) 

- Ontstaat uit embryonaal nierweefsel 

- 60% voor leeftijd van 3 jaar 

- Kliniek 

o Abdominale massa, asymptomatisch toevallige vondst, palpatie!! (+++++) 

o Soms koorts, verminderde eetlust, braken, abdominale pijn, hematurie, hypertensie bij druk 

op arteria renalis 

- D/  

o Voorzichtige palpatie! Cave scheuring kapsel en spreiding maligne cellen in de buik 

o Beeldvorming: echo, rx ivp, ct, mri 

o Metastase screening 

o APO 

- R/ 

o Nefrectomie, chemotherapie afhankelijk van stadium 

 Bilateraal: niersparende chirurgie, of chemo 

- Prognose 

o Afhankelijk van stadium 

o Meerderheid zeer gusntig 

o Meer dan 85% definitieve genezing 

- ABDOMEN TELKENS PALPEREN, ook bij preventief onderzoek 

NEUROBLASTOMA 

Meest voorkomende maligne tumor op zuigelingenleeftijd, ontstaat uit primitieve neurale lijstcellen (bijnier 

medulla, sympatische zenuwketen (hals tot laag in romp, incl bijnieren)). 

- Kliniek: 

o Abdominale massa: hard, glad, niet pijnlijk, in de flank 

 45% in bijnier 

 25% retroperitoneaal 

 4% bekken 

 20% posterieur mediastinum 
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 4% hals 

o Leveraantasting, botmeta’s, beenmergmeta’s 

o Horner syndroom: soms presenting symptom 

o Spinaal kanaal compressie 

o Huidmeta’s: noduli, infiltratie orbita-> periorbitale ecchymose, prooptose 

o Catecholamineproductie –> zweten, hypertensie, diarree 

 
- Diagnose 

o Catecholamine in urine 

o Verhoogd ferritine 

o Onderzoek van de massa (echo, RX, CT, MIBG-scan) 

o Beenmergonderzoek 

- R/ 

o Afhankelijk van localisatie en stadium 

o Chemo, HK 

o Spontane regressie mogelijk 

o Stadium 4S: neuroblastoom met metastase, die zich niet maligne gaat gedragen maar die in 

loop van tijd een uitdifferentiatie gaat geven van blasten naar mature cellen. -> spontane 

regressie mogelijk (zogenaamde mirakels in de media gaan vaak over stadium 4S) 

- Prognose: afhankelijk van leeftijd en stadium 

- Voorbeeld: stadium 4, dsytrofe huid, harde knobbels, uitgezaaid neurobalstoom 

o  
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- Voorbeeld stadium 4S: vrolijk kind, goed gevoed, zal geen chemo nodig hebben 

o   

 

LANGE TERMIJN OVERLEVERS 

o Specifieke orgaandysfunctie door tumor of door chemo (veel chemo is cardiotoxisch) 

o Endocriene problemen 

o Infertiliteit 

o Neuropsychologische problemen 

o Secundaire tumoren 

o Schoolse carrière: in Vlaanderen twee volwaardige centra, Gent en Leuven, daar kunnen we 

dan inzetten op ziekenhuisschool en blijvende stimulatie van het ontwikkelend kind. Je moet 

hier echt wel extra energie in steken 

PALLIATIEVE ZORG VOOR KINDEREN EN “ADVANCE CARE PLANNING”  

o Specifiek voor kinderen, kinderen zijn vaak nog opgewekt en maken nog plannen, ook al 

weten ze heel goed dat ze zullen overlijden bijvoorbeeld 

o Advance care plan: goed nadenken wat je gaat bereiken met je R/, heeft het zin een sonde te 

plaatsen als het kind niet meer eet, moeten we preterminaal nog een transfusie doen? 

Moeten we natuurlijke evolutie respecteren of het stervensproces verlengen? 

Overzichtschema uit handboek (niet gezien in de les: 
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HEMATOLOGIE 

ANEMIE 

 

Als het kind slaapt kan je nog het best de anemie beoordelen 

INLEIDING 

- Ontwikkeling van hematopoïetisch weefsel: 

o Foetus: vanaf 3e trimester: hematopoïese verschuift van lever naar beenmerg 

o Zuigeling: beenmerg in lange pijpbeenderen: hematopeIetische cellen overlvoediger dan 

stroma, niet in axiaal skelet. Denk hieraan bij BMpunctie 

o Ouder kind: beenmerg naar centrale botten (wervels, sternum, ribben) 

o Bij chronische hemolyse of thalassemie 

 Extramedullaire hematopiese in lever, milt, eventueel schedel 

- Normale waarden per leeftijd en geslacht:  

o Na geboorte: hoog Hb (14-21,5g/dl)  

o Fysiologische dip rond 10g/dl 10-12 weken (2 maand) 

o Stijging tot 14g/dl rond puberteit, mannen meer Hg dan vrouwen 
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- Ook de globineketens veranderen: foetaal Hg: HgF is gradually replaced by adult Hb (HbA + HbA2) 

 
o Bèta thalassemie kan je niet stellen bij geboorte, omdat er nog weinig bèta is 

o Idem dito voor sikkelcelanemie, mutatie in bètaglobine. Deze baby’s sukkelen niet bij 

geboorte, ze zijn beschermd door foetaal hg 

 

DEFINTIE 

 Hg waarde -2SD (95% CI) onder gemiddelde voor leeftijd/geslacht; met normaal bloedvolume en 

normale hydratatie 

GEVOLGEN 

- Acute anemie: slecht cardiovasculair gecompenseerd, kind kan dit enkel door frequentie hartslag op 

de drijven: pols stijgt, systolische corsouffle, weinig inspanningstolerantie, hoofdpijn, veel slapen, 

slecht eten, syncopes 

- Chronische anemie: bij kinderen vrij goed verdragen. RBC overleeft gemiddeld 120 dagen, als je plots 

niets meer bijmaakt -> langzaam instellende anemie, kinderen kunnen nog lang functioneren, soms tot 

aan 3g/dl, kind is wat meer moe en minder eetlust 

- Klinisch probleem bepaalt de hoogdringendheid van diagnostische onderzoekingen en eventuele 

transfusie 

ANAMNESE 

- Geslacht: (X gebonden bv G6PD) 

- Ras: Hb S-C/thalassemie 

- Neonatale fase: hyperbili (bij sferocytose), wissel? 

- Voeding: Fe, VitB12, FZ, Vit E, pica 

o Borstvoeding bevat Fe, verdunde koemelk niet, 

o Vit B12 deficiëntie bij kinderen is zeer zeldzaam, behalve bij streng veganisme 

o Pica: eten van niet-eetbare zaken. Sommig kinderen pellen verf van de muur, vroeger zat 

daar lood in. Loodintoxicatie-> microcytaire anemie 

- Medicatie: fenytoïne, drug-induced aplasia 

- Infectie: hepatitis, infectie geïnduceerde aplasie 

- Familiaal: icterus, galstenen, splenectomie, anemie 
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o Soms moet je je anamnese echt wel wat invasief voeren 

- Diarree: dunne darm aandoeningen FZ, vit B12, malabsorbtie, chronisch bloedverlies 

- Bloedingsneiging 

- Andere onderliggende aandoeningen…: CNI, reuma (ik vermoed dat ze RA bedoelde?) 

KLINIEK 

- Anemie 

- Icterus 

- Haem in urine 

- Petechiën 

- Prupura 

- Koorts of infecties 

- Slechte biometrie 

- Labo 

o Hb, Hr, RBC, WBC, bloedplaatjes 

o Reticulocytosen 

 Chronisch -> wordt je ijzerdeficiënt ->  minder reticulocytose op de duur 

o Inadequaat of adequate RBC aanmaak? 

 Adequaat: gestegen reticulocyten -> hemolyse (LDH, bili gestegen, haptoglobine 

gedaald) of bloedverlies 

 Inadequaat 

 Hypochroom, microcytair 

 Normochroom, normocytair 

 Hyperchroom, macrocytair 

OORZAKEN 
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1) Verminderde productie van RBC: beenmergprobleem of verminderde EPO productie 

Reticulocyten gedaald, relatief aan de graad van anemie (nl LDH, bili, hapto) 

i. Deficiëntie van bouwstenen: Fe (frequent!), vit B12/FZ (zelden), pyridoxine 

ii. Depressie van beenmerg 

1. Pure red cell aplasia 

a. Congenitaal (Diamond-blackfan anemie) -> selectieve uitval van 1 

lijn door mutatie in ribosomale protein gen (RPS) 

b. Verworven:  

i. parvovirus B19: enkel in kinderen met erfelijke 

hemolytische anemieën, niet in gezonde kinderen 

ii. transiënte erythroblastopenie van de kinderleeftijd: TEC, 

usually triggered by viral infections and had the same 

haematological feauters as Diamond-Vlackfan anaemia, 

but usually recovers within several weeks, no family 

history or RPS gene mutations 

2. Infectie, immuun, … 

3. Idiopatische depressie, aplasie 

iii. Mechanishe intereferentie en verdringing 

1. Osteopetrosis, myelofibrosis 

2. Malignitieit:  

iv. Verminderde productie van RBC door verminderde EPO productie: kwantitatief 

probleem 

1. CNI: geen epo aanmaak 

2. Hypothyroidie, hypopytuitarisme 

3. Chronische inflammatie: onafhankelijk van de Fe inname ook minder Epo 

productie 

4. Eiwitmalnutritie 

5. Hb variant met verminderde affinitiet voor O2 

2) stoornis in RBC maturatie: dyserythropoïesis (kwalitatief probleem) 

a. Primaire (CDA): congentitale dyserythropoïetische anemie 

b. Secundaire (B12/FZ, loodintoxicatie, thalassemies ). Voorbeeld loodintoxicatie, lood zit in 

oude verven, kind eet verfschilfers van de muur… of lood zit in afvoerbuizen van oude huizen, 

dat als drinkwater gebruikt wordt… 

3) RBC afbraak (LDH, bili, ret: gestegen, hapto gedaald 

a. Intrinsiek defect 

i. Membraan (vb sferocytose) 

ii. Hg defect (vb thalassemie) 

iii. Enzymdefect (vb G6PD) 

b. Extrinsiek defect 

i. Immuungemedieerd: Cooms positieve auto-immuun 

ii. Niet immuun (HUS/TTP, hypersplenisme, infectie… 

4) Bloedverlies (gestegen reticulocytose tenzij uitputting van ijzerreserves, nl LDH, hapto, bili) 

a. Acuut of chronisch 

b. Intern of extern,  

i. extern bvb shaken baby syndrome (subdurale bloeding), occult GI bloedverlies.. 

c. Iatrogeen, cfr bloednames bij prematuren 
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ANEMIE: CLASSIFICATIE 

1) Normocytair-normochroom 

a. Acuut bloedverlies, RBC membraan/enzym, sequestratie milt, CNI, verworven hemolytisch 

2) Microcytair normochroom 

a. Toxisch, infectieus, maligniteiten 

3) Microcytair hypochroom 

a. Fe deficiëntie, thalassemies 

4) Macrocytair-normochroom 

a. B12, FZ, blackfan, hypothyroidie, leverstoornissen, beenmerginfiltratie, dyserythropoeiese 

DIAGNOSTIEK 

Minimale bloedname 

- Perifeer bloedbeeld: telling, morfologie 

- Reticulocytose 

- LDH, Bili (T+D), haptoglobine 

- (coombs), nierfunctie, leverfunctie, LDH, urinezeer 

- BG, kruisproef! 

Specifieke testen 

- Fe status, vit B12, FZ 
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- Sikkelceltest, Hb elektroforese/hbA2/HbF/HbS 

- Osmotische fragiliteit, RBC enzymen 

- Beenmerg/botboor 

Vorm van de rode bloedcellen helpt soms: 

 

ANEMIE: VOORBEELDEN 

- Verminderde aanmaak bv  ijzerdeficiëntie Johnny 

o Door grote groei is er veel ijzer nodig! 

o Zuigelingen die grote hoeveelheden koemelk drinken zonder vlees en groenten, nadat ze zijn 

overgeschakeld van borstvoeding-> opletten 

 Koemelk heeft lage ijzerinhoud en het is slecht geresorbeerd (10%) 

 Groenten en fruit zijn rijk aan vitC en daardoor verhoogde absorbtei 

o Borstvoeding bevat minder Fe doch beter resorbtie (50%).  

o Groter risico zo prematuur en/of zo moeder ijzerdeficiënt.  

o Evt. chronisch occult bloedverlies (GER) 

o Kliniek: bleekheid, vermoeidheid, pica, apathie, irritabiliteit, slechte concentratie (Fe ook 

belangrijk voor hersencellen), voor spierfunctie) 

o Diagnose:  

 Laag Hb, microcytair-hypochroom 

 Reticulo’s stijgen 5d na start Fe 

 Laag serumijzer (grote ijzerschommelingen op de dag, dus oppassen) 

 Hoge ijzerbindingscapaciteit: transferrine, lage saturatie 

 Gedaald ferritine (maar cave want akuut fase eiwit) 

o Therapie 

 Fe 3 mg/kg elementair ijzer/dag (normale behoefte), 6 mg/kg om lege ijzerstores op 

te vullen 

 Let op met bepaalde ontbijtgranen “rijk aan ijzer”, slechts 1% wordt geabsorbeerd 

o Dd 

 Thalassemie minor/major 

 Loodintoxicatie 

- Verhoogde afbraak: sferocytose 

o Meest frequente hereditaire hemolytische anemie in België 

o RBC membraan eiwit gestoord, (verschillende genen mogelijk),  waardoor RBC gecapteerd in 

milt 
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o Meestal AD (makkelijke diagnose), soms AR of de novo. Indien negatieve familiale 

geschiedenis, sluit sferocytose niet direct uit! 

o Kliniek:  

 Opstoot vaak naar aanleiding van een infectie (<>G6PD, naar aanleiding van 

medicatie) 

 Icterus: continu of intermittent, ernstig in neonatale fase. 

 Anemie: vaak naar aanleiding banale infecties,   mogelijk gecompenseerd,  

 Splenomegalie 

 Galstenen door bilirubine (-> wegname galblaas indien niet op tijd splenectomie 

werd gedaan) 

o Diagnose: anemie + hoge reticulo’s, coombs negatief, sferocyten, verhoogde osmotische 

fragiliteit 

o r/ 

 splenectomie tussen 6-10 jaar voor ernstigere vormen gecombineerd met 

cholecystectomie zo galstenen. Geen splenectomie voor 6 jaar want milt van belang 

voor immuunreactie tegen gekapselde bacteriën. 

 Vaccinatie voor splenectomie!!!  

 Peni profylaxe post-splenectomie tot aan volwassen leeftijd 

- Sikkelcelanemie: mutatie in codon 6 van bèta-globine keten, AR 

o Zwart tropsich afrika, midden oosten, indië, sommigen rond MZ (HbAS beschermt tegen 

malaria) 

o Pathogenese: HbSS wordt onoplosbaar in de gedeoxygeneerde toestand, RBC sikkelen, geven 

obstructie in microcirculatie op plaatsen met verlaagde PH, toename ischemie  

 Uitgelokt door koude (vb eerste maal spelen in de sneeuw) 

 lage O2  

 Banale infectie 

 Hoge temperatuur 

 Deshydratatie door bvb buikgriep 

 Iatrogeen: garrot teveel aanspannen bij bloedname 

o Kliniek is ernstig: dactilitis (hand&foot syndrome), vaso-occlusieve crisissen, sequestratie in 

de milt (acute splenomegalie), auto-infarctisatie van de milt (afunctionele milt), acuut 

thoracaal syndroom,  met eventuele surinfecties, CVA,…. 

o Behandeling: 

 Preventie: rehydratatie 

 Pijnstilling 

 AB voor infectie 

 Altijd goede oxygenatie blijven behouden! 

 Indien nodig: eventuele polytransfusieprogramma (doel HbS > 30%) 

 Hydrea (doel HbF>20%). Medicamenteus laten toenemen foetaal hemoglobine 

 Allogene beenmergtransplantatie, enkel met HLA compatible sibling anders te groot 

risico ivm risico van de ziekte zelf 

 Vaccinatie want afunctionele milt, evt profylactische AB 

- Thalassemie: pathologie van alfa of bèta keten 

o Vnl Middellandse-Zee en Midden-Oosten, niet exclusief, er zijn hier ook Vlamingen die 

specifieke mutaties hebben, verschillend van mutaties van patiënten rond Middelandse-Zee 

gebied 

o Ernst afhankelijk van hoeveelheid HbA, HbF 

o Bèta thalassemie major: 
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 Ernstige anemie en icterus einde eerste levensjaar 

(voordien bèta keten nog niet tot expressie gekomen) 

 Biometrie curve: groeiretardatie 

 Extramedullaire hematopoiese, hepatosplenomegalie en 

maxillaire overgroei 

 Specifiek fenotype: faciaal skelet 

overontwikkeling: 

 Behandeling: 

 Polytransfusieprogramma: doel verminderen 

extramedullaire hematopoiese 

 Ijzerchelatie (verhoogd ijzer door verhoogde 

ijzerabsorbtie door polytransfusies) 

 Evt allogene beenmergtransplantatie indien 

HLA compatible sibling 

 

NEUTROPENIE 

INLEIDING 

- Bij geboorte: neutrofielen hoog 

- Tussen 1week en 8jaar: relatieve lymfocytose 

- Daarom definitie neutropenie 

o < 1000/µl (tussen 2weken en 1 jaar) 

o < 1500/µl (> 1jaar) 

o Milde neutropenie: neutro’s tussen 500 en 1500/µl 

o Matige neutropenie:  tussen 200-500/µl 

o Ernstige neutropenie: > 200/µl 

- Hematopoietische stamcel-> myeloblast->promyeolocyt-> myelocyt-> metamyelocyt-staafkernige -> 

segmentkernige granulocyt 

- GM-CSF/ G-CSF 

-  

OORZAKEN 
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- Door extrinsieke factor 

o Infecties (viraal, bacterieel, sepsis: meest frequent!) 

o Medicatie: 

 Idiosyncratische reactie (transient of persisterend) 

 V tuberculostatica, ASA, sulfonamides, peni 

o Auto-immune neutropenie (AIN): chronische neutropenie van de kinderleeftijd 

 Specifieke antigranulocytaire antilichamen (anti-HNA, human neutrophil antigens) of 

immuuncomplexen -> versnelde destructie van granulocyten en soms van hun 

voorlopers in het beenmerg. Deze antineutrofylaire antistoffen kunnen bij kinderen 

onder de leeftijd van drie jaar een diepe neutropenie veroorzaken, die doch 

spontaan verdwijnt rond de peuterleeftijd. 

o Neonatale allo-immune neutropenie 

o Metabole ziekte 

o Voedingsdeficiëntie (Vit B12, FZ, anorexia) 

o Hypersplenisme 

o Beenmerginfiltratie 

o Chronische idiopathische neutropenie 

- Door intrinsieke factor 

o Cyclische neutropenie: Cyclische neutropenie (CyN) is een uiterst zeldzame ziekte die zich kenmerkt 

zich door een cyclische variatie in het aantal circulerende granulocyten, maar ook in het aantal 

monocyten, eosinofiele granulocyten, lymfocyten , trombocyten en reticulocyten. Voor de kliniek is 

vooral de periodieke ernstige neutropenie met een neutrofielen aantal <200/μl belangrijk. De cyclusduur 

is 20-22 dagen. De neutrofiele granulocyten variëren in deze periode van 0 tot ongeveer 1400/µL. Tijdens 

de nadir van de cyclus treden, soms ernstige, bacteriële infecties op en worden vaak afteuze mondlaesie 

gezien. Vrijwel alle patiënten vertonen gingiva hyperplasie en gingivitis. 

 AD 

 Cyclus 21 dagen 

 ELA-2 mutatie (heterozygoot) 

o Ernstige congenitale neutropenie (Kostmann): SCN, wordt gekenmerkt door een ernstige 

congenitale neutropenie op basis van een vroege rijpingsstop in de myelopoiese. Het is een zeldzame 

aandoening met een incidentie van < 1: op miljoen. Op basis van overervingspatroon worden een aantal 

subtypes onderscheiden: een autosomaal dominante vorm van SCN waarbij een ELA2 mutatie wordt 

aangetoond, en een autosomaal recessieve vorm op basis van een aantal verschillende mutaties(HAXax-

1 mutatie, G6PC3 mutatie). Bij een klein deel van de patiënten is tot heden geen genetische afwijking 

aangetoond. De verschillende subtypes presenteren zich klinisch identiek en het beenmerg vertoont in 

alle gevallen een rijpingsstop op niveau van de promyelocyten. SCN wordt beschouwd als een 

preleukemische aandoening 

 AR 

 ELA2 mutatie + andere (G-CSF receptor) 

 Evolutie naar AML/MDS 

DIAGNOSE 

- Anamnese en KO 

- Duur en ernst neutropenie 

- Uitsluiten cyclische: 6 weken 2-3x/week WBC aantal + differentiatie) 

- Coombs/Ig bepaling 

- Beenmerg, botboor 

- Anti neutrofiele antistoffen 

- B12, FZ, metabole testen 
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BEENMERGFALEN (APLASTISCHE ANEMIE) 

- Reductie of afwezigheid van de 3 cellijnen, waardoor perifere pancytopenie met anemie, infectie en 

bloeding 

o Verworven: virussen, medicatie, toxische producten, idiopathische, …) 

o Aangeboren: aplasie syndromen 

 Fanconi anemie: kleine gestalte, abnormale radius en duim, nierafwijkingen, cardiale 

afwijkingen, pigmentvlekken, (verhoogde chromosomale breakage). Normale 

cognitieve ontwikkeling. Cave transformatie naar acute leukemie 

 
 Schachman-Diamond: exocriene pancreasinsufficiëntie, beenmergfalen en 

skeletafwijkingen. 

 Anemie, infecties, bloedingsstoornissen 

BLOEDINGSZIEKTEN DOOR AANGEBOREN STOLLINGSZIEKTEN 

- Hemofilie 

- Ziekte van von Willebrand 

- Andere congenitale stollingsstoornissen 

- Anamnese: persoonlijk en familiaal 

o Hematomen: normale blauwe plekken mag je niet voelen, indien echt geïndureerd -> 

pathologisch 

o Petechiën, purpura 

o Mucosale bloedingen: neusbloedingen, tanden poetsen 

o Inwendige bloedingen 

o Hemartrosen/spierbloedingen 

o Menstruaties/ (bevallingen) 

o Bloeding bij ingrepen of 

tandextracties (definitieve 

tanden) 

Handig overzichtje stollingscascade (illustratief) 
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HEMOFILIE 

- Factor VII(A) of factor IX(B) tekort 

- X gebonden recessief 

- Ernstig, matig ernstig, mild (draagsters) 

- 1/10 000 (4/5 hemofilie A) 

- Gen voor factor VIII en IX op X-chromosoom 

- Bijna uitsluitend jongens 

- Vrouwelijke draagsters kunnen laag factor gehalte hebben (lyonisatie van X-chromosoom) 

o Gemiddeld 50% gemuteerd factor VIII 

o Kunnen op gauss curve ook meer naar links/rechts zitten 

o Je moet dit getal kennen om haar bloedingsrisico te kennen! 

- 1 op 3 nieuwe mutatie: zonder familiale voorgeschiedenis 

- Ernst van hemofilie constant binnen één familie 

- Diagnose: 

o aPTT verlengd, PT altijd normaal 

o doseren factor VIII en factor IX 

o bepalen residuele activiteit 

 FVIII/FIX <1%: ernstig 

 1-4% matig ernstig 

 5-40%: mild 

o Bloedingen: hematomen (harde kern!), spier- en gewrichtsbloedingen, bloedingen na trauma 

en chirurgie 

o Chronisch: ernstige arthropathie: bij elke bloeding gewrichtsschade, ontstoken synovium, 

kraakbeen gaat kapot, cysten in bot… 

o Ernst van klinisch beeld afhankelijk van residueel factor gehalte 

- Beleid bij ernstige hemofilie: residueel factorgehalte <1% 
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o Toedienen van FVIII of FIX concentraat (IV), concentraten uit plasma of via recombinante DNA 

technologie 

o Curatief bij bloeding of trauma: dit werd vroeger gedaan, maar nu ook: 

o Preventief met als doel: voorkomen spontante bloedingen en gewrichtsschade 

 FVIII 3X/week, factor IX 2X/week 

 Steeds meetbaar stollingsfactorgehalte behouden van >1% 

 Bloedingspatroon zeer variabel-leeftijd eerste bloeding 12-18 maand-3-4 jaar 

o IV toegangsweg bij voorkeur via perifere vene 

o Start preventieve transfusies wordt individueel bepaald afhankelijk van klinisch beeld 

o Toedienen van transfusies 

 Eerste jaren: kinderarts, pediatrisch verpleegkundige 

 Vanaf 4-5 jaar: ouders of verzorgers 

 Vanaf 7-10 jaar: patiënt 

- Complicaties: 

o Inhiberende antistoffen 

 5-20% hemofilie A, 2-5% hemofilie B 

 Risicofactoren: onderliggende genetische afwijking, familiale factoren, type 

concentraat 

 Behandeling: geactiveerd FVII 

 Dagelijks hoge dosis FVIII (tolerantieinductie) 

o Vroeger: HCV, HBV door gebrek aan controle  

- Behandeling milde hemofilie (RF 5-40%) 

o Bleoding na trauma hof heelkunde 

o Diagnose: a PTT en dosage FVIII_FIX 

o R/ enkel bij bloeding/trauma/preoperatief 

o Niet systematisch preventief 

o R/ 

 Minirin (desmopressin) 4 tot 10 voudige stijging van FVIII gehalte (cave vohtretentie 

hyponatremie) IV formulering beschikbaar in België. Octostim neusspray nu wel 

terugbetaald in belgië, wel niet geschikt voor enuresis 

 Vorming antistoffen zeldzaam (enkel na toedienen FVIII) 

 FVIII indien onvoldoende resons op MINIRIN, FIX 

 

ZIEKTE VAN VON WILLEBRAND 

- Meest frequente erfelijke hemostasestoornis 

- vWF: 

o  kleefstof tussen bloedplaatjes -> defective platelet plug formation 

o Drager en stabilisator van VFIII in het bloed -> deficiency in fVIII 

- Symptomatische vWD 

o Conservatieve  schatting 15/10 000 

o Systematisch onderzoek 1% 

- Autosomale overerving,  

- Kliniek gedomineerd door slijmvliesbloedingen 

- (huid)bloedingstijd verlengd 

- Kliniek 

o Mucosale bloedingen: epistaxis en menorrhagie 

o Bloeding in de mondholte 

o Postoperatief 
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o Mild tot matig ernstig 

o Variabel in tijd en binnen families. 

o  
- Diagnose 

o vWF komt niet tussen in aPPT of PT, maar aPTT soms verlengd 

 FVIII proportioneel gedaald met vWFAg 

o vWFAg normaal of verlaagd (kwantitafief) 

o vWF functie verstoord (kwalitatief) 

 ristocetinefactoractiviteit: interactie vWF-bloedplaatjes 

 platelet function analyser( PFA) en bloedingstijd verlengd 

- R/ 

o Bij bloeding/trauma/chirurgie 

o Minirin/octostim (DDAVP) bij meeste types1, sommige type 2! 

 Causes secretion of both FVIII and vWF into plasma, cave hyponatremie door 

waterretentie! 

o Na proeftransfusie bij diagnosestelling! 

o Uitzonderlijk vWF-concentraat indien onvoldoende effect van minirin 

 Steeds bij type 3, sommige type 2 en bij alle vormen bij noodzaak van langdurige 

hemostasecorrectie 

o Soms preventief 2X/week VWF 
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Recap:  

- PT meet activiteit van II, V, VII en X 

- aPTT meet activiteit van II, V, VIII, IX, X, XI, XII 

ANDERE ERFELIJKE STOLLINGSSTOORNISSEN 

Factor 11: slechte correlatie residueel factor gehalte en bloedingsneiging (sommige heterozygoten hebben 

verhoogde bloedingsneiging) 

Factor 12:  je kunt 12 deficiëntie hebben en geen bloedingen hebben. Factor 12 heeft geen rol in de 

hemostase, wel bij aPTT. Hoe komt dit? Je factor 12 zit in je contactactivatie indien je contact maakt met bvb 

een glazen tube. In vitro geïndentificieerd, maar in vivo heb je dit niet nodig.  

ALGEMENE AANPAK VAN STOLLINGSSTOORNISSEN 

- Geen aspirine of andere bp remmers 

- Vaccinaties SC en niet IM 

o Geef vaccinaties subcutaan-> grote blauwe plek ipv spierbloeding die veel revalidatie zal 

vergen 

- Tranexaminezuur (Exacyl=fibrinolyseremmer) als adjuvante therapie bij slijmvliesbloedignen 

- Informatie aan patiënt 

o Geen contactsporten voor kinderen (ook geen voetbal in clubverband) 

o Zwemmen, atletiek, tennis… mag wel 

TROMBOCYTOPENIE 

Casus: 
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- Trombocytopenie correleert met bloedingsrisico,  

o mucocutane bloedingen: < 15 000 -20 000/µl, risico van spontante bloedignen 

o > 80 000/µl: heelkunde mogelijk 

- oorzaken van trombopenie 

o verminderde productie: zeldzaam 

 congenitaal: fanconi/wiskott-aldrich/bernard soulier) 

 verworven: aplastische anemie, beenmerginfiltratie (vb leukemie), drug-induced 

o verhoogde afbraak: 

 neonataal: NAIT (neonatal alloimmune trombocytopenia), ITP van moeder 

 DIC, HUS,…. 

 ITP of ziekte van werlof 

- Kliniek:  

o Petechiën, purpura, ecchymosen 

o Mucosale bloedingen 

 Neus 

 Tandvlees 

 Menorraghiën 

o Bloedingen bij ingrepen/tandextracties 

PRIMAIR/VERWORVEN TROMBOCYTOPENIE: ITP  

ITP is the commonest cause of trombycytopenia in childhood. It is usually caused by destruction of circulating 

platelets by antiplatelet IgG autoantibodies. It is usually caused by destruction of circulating platelets by 

antiplatelet IgG autoantibodies. The reduced platelet count may be accompanied by a compensatory increase of 

megakaryocytes in the bone marrow. 

- Kinderen tussen 2-10 jaar oud 

- Diepe trombocytopenie, normaal of gestegen megakaryocyten 

o < 20 000/µl 

o Grote bloedplaatjes 

o BM: normale rode en witte reeks, normale of gestegen megakaryocyten 

- Acuut begin (2w na antigenstimulus: vaccinatie of banale infectie) 

o Bij volwassenen is het echt een auto-immuun fenomeen, bij kinderen is het een toevallige 

kruisreactie met de eigen plaatjes  
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- Geen serologische test voor diagnose: exclusiediagnose 

- Petechiën, ecchymosen, mucosale bloedingen 

- Intracraniële bloeding <1% 

- Geen hepatosplenomegalie, geen adenopathieën 

- Geen klinische afwijkingen, tenzij bloedingen 

- DD: ITP is een exclusiediagnose: 

o Pseudotrombopenie 

o Infiltratief merg, vb AL(M)L, neuroblastoma 

 Opmerking ivm DD met ALL: a bone marrow examination should also be performed 

if the child is going to be treated with steroids, since this treatment may temporarily 

mask the diagnosis of ALL. 

o Aplasie 

o Hereditaire vorm 

- Prognose: 

o 80% is binnen 6 maanden hersteld 

o 90-95 % is binnen 12 maanden hersteld 

o Chronisch in geval van HIV (5-10% van HIV-patiënten) of bredere AI ziekte (ACA? SLE, SK) 

- Aanpak: behandeling van de patiënt, niet van bloedwaarde: 

o Most children can be managed at home and do not require hospital admission. Most children 

do not need any therapy even if platelet count is <10x109 , but treatment should be given is 

there is evidence of major bleeding (brain.GI) of persistent minor bleeding that affects daily 

life 

o Therapie beïnvloedt je outcome niet, patiënt zal niet sneller genezen. Je zorgt er wel voor dat 

ze tijdelijk beschermd zijn bij te diepe val van de plaatjes 

o Ernstige (IC) bloedingen zijn zeldzaam, maar meestal in de beginfase 

o R/ corticosteroïden (na beenmerg zo enige twijfel) 

o R/ IV IG (snellere correctie?), maar je maskeert geen ALL 

o (bp transfusie niet preventief, wel op ogenblik van eventuele bloeding) 

DIC 

Acuut of chronisch 

Oorzaak 

- Sepsis/ernsige infectie (elk microorganisme, meningokok!) 

- Trauma (vb polytrauma, neurotrauma, 

vetembolen), brandwonden 

- Orgaandestructie (vb ernstige pancreatitis) 

- Maligniteit (vaste tumoren, 

myeoloproliferatieve of lymfoproliferatieve 

aandoeningen) 

- Vasculaire abnormaliteiten (Kasabach-Merrit-

syndroom, grote aneurysmata) 

- Erntig leverfalen 

- Ernstig toxisch of immunologische reacties 

o Vb slangenbeet, drugs, transfusiereacties, transplantrejectie 
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Pathogenese: 

 

Diagnose: 

- Onderliggende aandoening geassocieerd met DIC 

- Globale hemostase testen: trombocytopenie, verlengde PT, verlaagd fibrinogeen, verhoogde D-

dimeren 

Aanpak 

- Onderliggende pathologie behandelen 

- Bp en/of plasmatransfusie 

o Bij actieve bloeding of risico op bloeding (invasieve procedures) 

o Olie op het vuur? 

ALGEMENE AANPAK VAN STOLLINGSSTOORNISSEN 

- Geen aspirine of andere bp remmers 

- Vaccinaties SC en niet IM 

- Tranexaminezuur (fibrinolyseremmer) als adjuvante therapie bij slijmvliesbloedignen 

- Informatie aan de patiënt 

Afbeelding uit handboek (niet gezien in de les) 
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TROMBOSE IN KINDEREN 

Voornamelijk kinderne met andere onderliggende pathologie: cardiale stoornissen, oncologisch, centrale diepe 

lijn,… en voornamelijk rond geboorte en zuigelingentijd 

Risicofactoren: 

- Verhoogd factor VIII (vWF) 

- Verlaagd prot C, prot S, antitrombine 

- aPC resistentie/FV leiden 

- lupus anticoagulant, anticardiolipine antistoffen 

- verlaagd plasminogeen 

- verhoogd homocysteine (MTHFR) 

- verhoogd lipoprotein(a) 

- protrombine gen mutatie 

- bloedplaatjes??? Spontane aggregatie, aggregatie met lage dosis agonisten; verkorting van adhesietijd 
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GENITALIA 

Vooral wanneer wel en niet behandelen is belangrijk 

Handige recap uit handboek (niet te kennen) 

 

JONGENS: INGUINALE HERNIA 

- Indirect: open processus vaginalis +++ (bij volwassenen meest frequent direct) 

- Jongens >>>>>>>>>>> meisjes 

o 1/50 

o Prematuritas ++++ 

- Intermittente zwelling in lies/scrotum bij wenen/persen 

- Ingeklemde liesbreuk: pijnlijke massa, braken, wenen 

o Reduceren evt. na analgesie en ingreep plannen 

o Dringende ingreep zo niet reduceerbaar 

- Ontroostbaar huilen: vergeet ook niet hernia uit te sluiten 

- Zal niet spontaan verdwijnen, ingreepplannen bij zuigeling zodra vastgesteld 

JONGENS: HYDROCOELE 

- Vocht rond testis: nauwe verbinding met peritoneum via processus vaginalis 

- Asymptomatische scrotale zwelling 

o Verandert niet veel van volume: altijd groot, altijd vergroot <> inguinale hernia 

o Vaak bilateraal 

o Evt blauwige verkleuring 

- Niet altijd zichtbaar bij geboorte 

- Kan spontaan verdwijnen 

- Ingreep zo geen resolutie op leeftijd 2 jaar, (navelbreuk wachten tot 5 jaar, liesbreuk niet wachten 

gaat niet verbeteren) 
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NIET INGEDAALDE TESTIS/CRYPTORCHIDIE  

Frequentie: 

- Geboorte: 4% jongens met uni of bilaterale cryptorchidie: meer bij prematuren (indaling 3e trimester) 

- 1,5% op leeftijd 3 maandag occasioneel niet bij geboorte, wel later 

Onderzoek; warme omgeving, relaxatie (bv ook bad), massage naar beneden toe 

Vormen: 

- Retractiel: kan in stroctum gebracht maar actief cremaster reflex trekt die steeds terug naar boven 

- Palpabel: kan gepalpeerd worden in de lies maar je krijgt hem niet tot in scrotum. 

- Niet palpabele testis 

D/ 

- Echografie: is er testis? Hoe zijn de inwendige organen 

- (hormonale evaluatie: testo productie na HCG injectie) 

- Laparsoscopie 

R/: orchidopexie 

- Gedurende tweede levensjaar zo testis niet in scrotum 

o Latere infertiliteit: 

 Uni en vroeg herstel: geen probleem 

 Vooral bij bilaterale cryptorchidie, ook na ingreep 

o Latere maligniteit: vooral bij intra-abdominale testes 

- Orchidopexie: via inguinale weg, via laparoscopie voor intra-abdominale testes 

VARICOCOELE 

- Varices van testiculaire venen 

- Verband met subfebrilitias 

- Voorkomen: meestal peripubertair, Li meer dan rechts 

- Niet bij peuters/kleuters dus 

- r/ zo 

o symptomen: zwaartegevoel, pijn 

o slechte groei van testis 

o (infertiliteit) 

o NIET zo mild en zonder symptomen (laat de kinderen maar met rust) 

ACUUT SCROTUM: TORSIE VAN TESTIS 

- Meest bij adolescent maar kan op elke leeftijd 

- Meer bij niet ingedaalde testis, vaak ook late diagnose 

- Symptomen vaag 

o Pijn in scrotum, lies, onderbuik 

o Braken 

o Dd appendicitis 

- KO: testis gevoelig, licht gewollen, iets hoger dan contralateraal (wordt eigenlijk omhoog getrokken) 

- Urgente chirurgische exploratie (moet binnen 6-12 uur opgeheven worden)  

 tenzij uitgesloten (echo doppler) 
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- Pexie van contralaterale testis zo torsio -> voorkomen nieuwe torsie en dan infertiliteit 

ACUUT SCROTUM: TORSIE VAN EPITESTIS 

- Jongens juist voor puberteit 

- Toenemende pijn over verloop 1_2 dagen 

- Exploratie en resectie: vaak dd torsio testis 

ACUUT SCROTUM: EPIDIDYMO-ORCHITIS 

- Meest bij zuigelingen en kleuters 

- Soms samen met urineweginfectie 

- DD acuut idiopathisch scrotaal oedeem (usually painless, bilateral scrotal swelling and redness in a 

preschool schild) 

- DD ingeklemde liesbreuk 

Examenvraag: meest waarschijnlijk in adolescentie: torsie. Bij kleuters epididymo-ochitis 

 

HYPOSPADIAS 

 

- Meer ventrale opening van de meatus urethrae 

- Onvolledige ventrale fusie van voorhuid 

- Ventrale strengen aan penisschaft zodat penis gekromd is: 

jongens kunnen niet naar voor plassen, plassen tussen hun 

voeten 

- Bij erge vormen 

o Sluit geassocieerde afwijkingen urinewegen uit 

o ? seksuele differentiatie: onvoldoende virilisatie van 

jongen of virilisatie van meisje? 

- Ingreep voor leeftijd 2 jaar 

- ! geen circumcisie: weefsel nodig voor reconstructie 

-  
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VOORHUID 

- Niet retractiele voorhuid 

o At birth the foreskin is adherent to the surface of the glans penis. These adhesions separate 

spontaneously with time, allowing the foreskin to become more mobile and eventually 

retractile. 

o 1 jaar 50%; 4jr 10%, 16 jr 1% 

o Voorzichtig zelf manipuleren in bad kan helpen 

o Laat deze kinderen vooral met rust 

o Na vier jaar nog altijd niet vanzelf opgelost: corticosteroïden 2/dag enkele weken (maanden is 

nu ook weer niet nodig zei prof) 

- Geruststellen zo 

o Voorhuid is partieel verkleefd met glans penis prepubertair 

o Witte (inclusie)parels onder voorhuid 

- Paraphimosis: voorhuid is geretraheerd en glans penis is gewollen 

o Retractie onder pijnstilling/sedatie 

Indicatie voor circumcisie: 

- Echte phimosis: met wit littekenweefsel aan voorhuid, pas na leeftijd van 5 jaar komt dit voor 

- Recurrente balanoposthitis. (indien slechts eenmalig: warm baden en antibiotica) 

- (recurrente urineweginfectie/spina bifida en herhaald sonderen nodig) 

- Religieus: joods/moslim 

MEISJES 

LIESBREUK 

- Veel minder frequent dan bij jongens (1/10) 

- Zwelling in liesstreek: ovarium kan in breukzak zitten 

- Zeldzaam Testiculair feminisatiesyndroom 

o Genotype van jongen 

o Phenotype van meisje 

 80% heeft liesbreuken in testis 

o Meestal: Laten opgroeien als meisje, testis worden weggenomen 

o Hormonale inductie van puberteit nodig 

ADHESIE VAN LABIA MINORA 

- Vagina is niet te zien door midline adhesie 

- Asymptomatisch: vaak spontaan beter 

- Pijn, irritatie van perineum 

o R/ met oestrogeenzalf 2x/d ged enkele weken 

VULVOVAGINITIS EN VAGINAAL VERLIES 

- Komt geregeld voor 

o Geen uitlokker of 

o Infectie, irritantia, weinig hygiene, seksuele abusus, oxyuren 

- Onderzoek: 

o Kweek? Specifieke pathogenen 
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o Investigatie abusus 

o Zo herhaald/hardnekkig: onder narcose checken of er geen vreemd voorwerp inzit 

- Behandeling: goede hygiëne, geen schuimbad, fel geurende zepen, katoenen slipjes 

HUID 

Pasgeborene: heel wat voorbijgaande huidletsels 

Atopisch eczeem: 20% van de kinderen 

Wratten en hoofdluizen: frequent bij schoolgaande kinderen 

Acne: adolescentie 

PASGEBORENE 

- Vernix caseosa: bedekt de huid bij geboorte  

 
- Bulleus impetigo door S aureus -> systemisch antibiotica 

- Melanocytic naevi 

o 3% neonati, meestal kleine vlekken 

o Rezue naevi: 5% risico later maligne melanoom 

- Maligne melanoom 

o Zelden voor puberteit tenzij bij reuze naevus 

o Incidentie erg stijgend 

o Meer kans bij + familiegeschiedenis, bleek, zonnebrand, warm klimaat met veel zonexpositie 

o Gebruik bij kinderen factor 20 of meer 

- Luierdermatitis: ammoniak in urine vreet de zachte babyhuid aan  

o Minder met wegwerpluiers, meer bij herbruikbare luiers 

o Onvoldoende luierwissel of diarree 

o Huidirritatie door urine 

o Distributie: convexe vlakken van billen, buik, perineum, maar sparen van de plooien -> 

candida bijbesmetting indien wel in de plooien (ook satellietletsels) 

o R/ productieve zalf of topisch cs en frequente luierwissels 

 Candidainfectie behandelen indien aanwezig 

- Seborrheische dermatitis 

 

o Vanaf 2 maand 

o Hoofdhuid, dan gelaat, achter oren, plooien en pampergebied 

o Schilderig, berg 

o Geen jeuk, geen last 

o Meer kans op later atopisch eczeem 

o Olie/sulfer en salycilaat/corticosteroid 

- Atopsiche dermatitis 

o Na leeftijd 2 maand 

o Familiale atopie: 1/3 zal later astma hebben 
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o Kinderleeftijd:  

 50% gaat weg op leeftijd 12 jr, 75% op leeftijd 16 jaar. Tegen dat astma begint is 

eczeem weg 

o Diagnose 

 Klinisch 

  

 Jeuk, krabben, exacerbaties 

 Erytheem, vochtig, korsten 

 Van gelaat en extensor zijde naar plooien in ouder kind 

 Droog, lichenificatie 

 Gestegen IgE 

 Heel uitgesproken eczeem: denk aan ei-allergie 

 Heel ernstig en vaak ziek: denk aan immuundeficiëntie 

 Verwikkelingen: 

 Opstoten bij infectie, allergeen, warm/vochtig, medicatie, stress 

 S aureus 

 Herpes simplex 

 Lokale adenopathieën 

 R/ 

 Vermijd irritatie en uitlokkers: zeep, irritatie, katoen, korte nagels, wanten 

’s nachts, koemelk of ei eens vermijden? 

 Huid goed hydrateren (crème meerdere keren/dag, zalf bij erg droge huid) 

 Lokale corticosteroïden/immuunmodulatoren 

 Dieet? Ei, koemelk, pinda 

 

WRATTEN 

- HPV > 100 types 

o Predelictie voor vingers en voetzolen 

o Spontaan verdwijnen na maanden/jaren 

o R/ enkel zo pijnlijk of lastige plaats 

 Salicylzuurbereiding, plakkers… geduld 

 (cryotherapie) 

- Mollusca contagiosa (poxvirus)  

o (parelwratten) 

o Centrale umbilicus 

o Meestal multiple letsels 

o Verdwijnen spontaan binnen het jaar 

o Cryotherapie zo nodig, wel lastige bedoening want moet stuk voor stuk en is pijnlijk 

o (sec bacteriële infectie) 

TINEA CAPITIS 

- Ringvormig letsel in hoofdhaar, perifere schilfering 

- Alopecia en afgebroken haar 

- Schimmel hyphae in schraapsel 

- R/: langdurig 

o Topisch/systemisch… azole ged weken soms maanden 
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o Huisdieren? Kleine katjes bvb 

- Tinea corporis: katrienenwiel, randactiviteit 

PEDICULOSIS- HOOFDLUIZEN 

- Lagere school 

- Jeuk aan hoofdhuid en nek 

o Achter de oren 

o Bij kammen luizen 

o Neten vast aan de haren 

- Behandeling 

o Nat kammen na conditioner 2x/wk gedurende 2weken 

o Malathion 0,5% overnacht/permethrin 1% 10min 

 Herhaal na 1 week 

 Kammen om neten te verwijderen 

PYTIRIASIS ROSEA 

- Viraal? 

- Meestal bij adolescenten 

- ‘moedervlek’ op torso/arm van 2-5 cm 

- Na enkele dagen veel kleine rozen vlekken in kerstboompatroon op rug 

- Blijft enkele weken 

- Lichte jeuk 

- Geen behandeling, gaat weg na enkele weken 

ACNE 

- Vanaf 2 jaar voor puberteit 

- Androgeen stimulatie van talgklieren, talgproductie 

- Open en gesloten comedonen, pustels, noduli, cysten, littekens 

- Gelaat, rug, schouders 

- Keratolyse 

o Wassen, benzoylperoxide 2/Dag (kleurt T-shirts en beddengoed helaas ook) 

o Tetra( >12 jaar)/erytro 

o (retinoid isotretinoin zo geen behandeling helpt) 

SYSTEEMAANDOENINGEN 

- Lupus vlindererytheem 

- Henoch Shonlein purpura: gluteaal, onderste ledematen en ellebogen 

- erythema nodosum 

o idiopatisch 

o Tuberculose, streptokokkeninfectie 

o Medicatie 

o (bij sarcoidose: enkel volwassenen) 

o Licht pijnlijk, zeker bij palapatie 

o Verheven, glanzend, rood paars 

- Erythema multiforme:  

o Schietschijfpatroon: rode rand, wit vanbinnen met centrale blaasvorming 
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- Steven-Johnson syndroom: ernstige bulleuze vorm van erythema multiorme met ook aantasting van 

mucosale membranen (oraal, conjuntiva..). 

- urticaria (netelroos) 

o Jonge leeftijd, indrukwekkend 

o Cave luchtwegsymptomen want kan deel zijn van anaphylaxis 

ENDOCRINOLOGIE EN METABOLE STOORNISSEN 

DIABETES MELLITUS 

EPIDEMIOLOGIE 

- Stijgende incidentie in de laatste 20 jaar 

o 2/1000 tegen leeftijd 16 jaar 

o Veranderingen in ‘omgeving’ 

o Vooral noordelijke landen in europa: schotland, finland 

- Type 1>>>>>2 

- Ook type 2 stijgt omv obesitas opidemie 

- (type 3: genetisch, medicatie, infectie, CF..) 

OORZAAK 

- Genetische predispositie 

- HLA type associatie + trigger uit omgeving bvb enterovirus-infectie 

- Autoimmuunproces met destructie van bètacellen in pancreaseilandjes, andere auto-immuunziekten 

zijn ook meer frequent: hypothyrpïdie, addison, coeliakie, rheumatoide arhtritis 

KENMERKEN TYPE 1 

- Start: 2 pieken: kleuter en adolescent 

- Lente en herfst 

- Meestal vroege diagnose 

o Polydipsie, polyurie, G verlies  

o (sec enuresis, infectie huid) 

- Diabetische ketoacidsoe bij diagnose wordt minder frequent 

o Acetongeur, braken, dehydratatie, buikpijn, hyperventilatie , shock, bewustzijnsverandering 

DIAGNOSE 

- Random glucose > 200 mg/dL (11,1mmol/l) glucosurie en ketonurie 

- Zo twijfel: 

o Nuchtere glycemie > 126 mg/dL (7mmol/l) 

o Gestegen HbA1c 

BEHANDELING 

- Insuline 

- Educatie 

o Suikerhuishouding 

o Insuline toediening 

o Dieet: verminderen snelle suikers, <30% vet intake, tellen van suikers… 
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o Wat bij inspanning, ziekte 

o Monitor glycemie (ketonen) 

o Herken en behandel hypoglycemie 

o 24u hulp 

o Leren leven met een chronische ziekte 

- Puberteit:  

o Nood aan insuline stijgt meestal: van 0,5-1 U/kg/dag naar het dubbele of meer 

o Therapietrouw? 

o Eetstoornis? 

FOLLOW-UP 

- Groei en puberteitsvertraging? 

- Te hoog G op einde van puberteit vooral bij meisjes 

- Bloeddruk, nierfunctie, ogen, voeten 

- Andere auto-immuunziekten 

- Zwangerschap: cave congenitale afwijkingen bij slechte suikercontrole 

o Caudaal regressiesyndroom: maar 1 been en heel rudimentair aangelegd sacrum 

HYPOGLYCEMIE 

- Context: wanneer zie je dat 

o Neonatus (niet langer dan 4u nuchter houden…) 

o Diabetes 

o (metabole ontregeling: sepsis, intoxicatie, metabole stoornis (inborn error of metabolism)) 

- Symptomen 

o Zweten, bleek, bewustzijnsverandering, irritabel, hoofdpijn, stuipen, coma 

o Nachtelijk -> DM1 

- Op tijd herkennen, cave hersenschade vooral bij jongen kinderen 

o Ernstig ziek (ABC then DEFG (Dont Ever Forget Glucose) 

o Stuipen 

o Veranderd bewustzijn 

 

Bevestig lage glucose strip met glycemiebepaling in labo, spaar bloed en urine zo lage 

glycemie zonder oorzaak 

SCHILDKLIER 

- Weinig thyroxine gaat van moeder naar kind, toch kan ernstige hypothyroidie bij moeder 

hersenschade uitlokken.  

- Fetale schildklier maakt al rT3 (maar is inactief), heel vroeg.  

- Na geboorte:  

o Week 1 stijging in TSH en T3/4 

o TSH gaat naar nl adult range na ongeveer een week 

o Prematuren hebben laag T4 maar normaal TSH; T4 substitutie is niet nodig 

CONGENITALE HYPOTHYROIDIE  

- 1/4000 

- Voorkombare oorzaak van ontwikkelingsstoornis 

- Neonatale screening: TSH bepaling-> is TSH gestegen? 
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o negatief bij panhypopituitarisme (hebben lage TSH) 

- start behandeling op leeftijd 2-3 weken om retardatie te voorkomen 

JUVENIELE HYPOTHYRODIE 

- autoimmuun thyroiditis 

- meer bij down/turner 

- meer kans op andere auto-immuunafwijking 

ANDERE: 

- hyperthyroïdie: neonataal (moeder met Graves), teenage meisjes (Graves) 

- hypoparathyroïdie: syndromen bvb 22q11 deletie 

BIJNIER 

BIJNIERSCHORSINSUFFICIËNTIE:  

- chronisch bruine verkleuring 

- acuut: zout verlies 

CUSHING: 

- iatrogeen: voorkom door Q2D therapy 

- bijniertumoren 

METABOLE STOORNISSEN 

- zeldzaam 

- erfelijk 

- consanguiniteit 

- heel variabel ziektebeeld 

bij de neonaat 

- erg ziek zonder duidleijke verklaring 

- algemeen: drinkt slecht, braakt, groeit slecht 

- lever: geelzucht, hepatomegalie 

- CNS: letharige, convulsies, coma 

- Ook: ongewone reuk van urine, zweet, acidose, ketose, hoog ammoniak 
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Bij kinderen 

- Ongewone reuk 

- Braken, coma met acidose, ketose, hoog ammoniak 

- Grof gelaat 

- Lensdislocatie 

- Leerstoornissen, convulsies 

We kennen de tip van de ijsberg, ook nieuwe ziektebeelden bij volwassenen… Denk eraan en verwijs voor 

investigatie 

Neonatale screening? 

 

- Zeldzame aandoening met ernstige gevolgen 

- Klinisch herkennen is moeilijk/onbetrouwbaar 

- Een goede screening test is beschikbaar 

- Er is een behandeling 

- Vroeg behandelen verbetert de outcome 

MUSCULOSKELETALE AANDOENINGEN 

Inleidende casussen: HET MANKENDE KIND 
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Acuut 

- Trauma (accidenteel/niet-accidenteel) 

- Transiënte synovitis 

- Reactieve arthritis 

- Infectieus: 

o Osteomyelitis 

o Septische arthritis 

- Hemarthrose 

Chronisch 

- Orthopedische problemen 

- Rheumatische aandoeningen 

TRANSIËNTE SYNOVITIS 

- Meest frequente oorzaak van acute heuppijn bij kinderen, dikwijls gereferreerde pijn naar knie 

- Tussen 2-12 jaar (meestal tussen 3-6 jaar) 

- Tesamen met of niet na virale infectie 

- Afebriel of lichte koorts 

- Lichte stijging inflammatoire parameters 

- DD met septische arthritis 

REACTIEVE ARTHRITIS 

- Meest frequente vorm van arthritis 

- Transiënte zwelling van een gewricht (<6w) 

- Al dan niet + andere extra-articulaire tekens 

o Salmonella, shigella, campyolobacter, yersinia 

o Rubella, parvovirus B19, influenza, coxsackie, mycoplasma, borrelia 

o Acuut reuma (poststreptokokken) 

o IBD 

OSTEOMYELITIS 

 
- Ontstaan:  

o meestal hematogeen  

o evt door contiguïteit met aanliggende focus  
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- Localisatie:  

o meestal t.h.v. metafysen van de lange beenderen (distale femur en proximale tibia meest 
frequent)  

o epifysaire plaat verhindert meestal uitbreiding naar gewricht (behalve bij zuigelingen gezien 
bloedvaatjes door epifysaire groeiplaat lopen)  

 
- Verwekker : 90 % S. aureus, ook (H. influenzae), S. pyogenes, Salmonella,..  
- Klinisch :  

o algemene symptomen van maleise en koorts  

o lidmaat pijnlijk, arm wordt niet gebruikt, manken  

o gelokaliseerde zwelling, roodheid, drukpijnlijkheid  

o aanleunende gewricht mogelijk steriele effusie  

 
- Diagnose:  

o verhoogde inflammatoire parameters (sedimentatie, CRP)  

o herhaalde bloedkweken (positief in 60 %)  

o botpunctie zo geen positieve bloedkweken  

o RX : geen veranderingen tijdens eerste 10 dagen; nadien periostale reactie, osteolyse  

o botscan : tekent vroegtijdig doch niet volledig specifiek  

 
- Behandeling:  

o AB en aanpassen aan antibiogram gedurende 6 weken  

o (vb 3 weken IV + 3 weken per os)  

o zo onjuist beleid : mogelijk chronische osteomyelitis  

-  

SEPTISCHE ARTHRITIS 

 
Voorkomen:  
–hematogeen ;  

–contiguïteit van omliggende focus ; osteomyelitis  
 
Verwekker :  
–meestal S. aureus, (ook Kingella Kingae,…voor vaccinatie: ook 
H.influenzae type b)  
 
Klinisch  
–warm, gezwollen, pijnlijk gewricht met roodheid  

–beperkte beweeglijkheid, vochtuitstorting in gewricht  
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Diagnose :  
–aspiratie voor microscopie en kweek + hemoculturen  

–labo : verhoogde inflammatoire parameters (sedimentatie en CRP)  
 
behandeling :  
–drainage en AB  

–Urgentie!!!(cfr heup)  
 
differentiële diagnose :  
–infecties met arthritis (vb. Lyme disease)  

–post-infectieus : acuut gewrichtsreuma  

–viraal (vb. rubella, hepatitis B, parvovirus B19)  

–niet infectieuze arthritis (juveniel idiopathisch reuma, serum sickness, Henoch-Schönlein, inflammatoire 
darmaandoeningen)  

–transiënte synovitis van de heup (3-6 jaar)  

HEMOFILIE (ZIE HOOFDSTUK HEMATOLOGIE)  

 

 

 

REUMA 

 
Beschrijvende discipline : inflammatie en weefselbeschadiging  

•Lokaal of algemeen  

•Pijn zelden enige hoofdsymptoom (cave psychosomatiek)  

•Algemene symptomen ? Aantal gewrichten?  

•Uitsluiten van andere gekende oorzaken van gewrichtsafwijking : hemofilie, sikkelcelanemie, leukemie, 
infectieuze arthritis, virale arthritis,...  

•Manifestaties : synovitis/arthritis - enthesitis - serositis - myositis - auto-antistoffen productie – 
vasculitis  

•Meestal één klinische entiteit doch overlap mogelijk  

Laboratoriumtesten 

Acute faze markers:  
–bezinkingssnelheid, CRP, bloedplaatjesaantal, fibrinogeen, ferritine, CH50  
Interpretatie : niet specifiek, individueel verschillend  
•Reumafactoren:  
–antistoffen tegen Fc gedeelte van IgG  

–latex agglutinatie : IgM  
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Interpretatie : positieve reumafactor (RF) is niet diagnostisch  
–kinderen met JIA hebben meestal geen positieve RF  

–kinderen met SLE of Henoch-Schönlein vasculitis dikwijls wel RF  

–virale en bacteriële infecties ook soms RF.  

 
 
•Antinucleaire (ANA's) en anti-cytoplasmatische autoantistoffen :  
–Autoantistoffen worden dikwijls teruggevonden bij inflammatoire bindweefselziekten doch ook bij niet 
reumatische aandoeningen  

–Interpretatie : 65% van kinderen met positieve ANA's hebben auto-immuun ziekte. Titer en patroon 
zijn belangrijk!  
•Complement :  
–CH50 gestegen als acute faze, bij SLE en vasculitis is complement dikwijls gedaald.  
•HLA:  
–HLA B27 is geassocieerd met ankyloserende spondylitis,...  

JUVENIELE IDIOPATHISCHE ARTHRITIS  

 

Inleidende casus: meisje van 3 jaar, sinds 4 weken milde zwelling en verminderde mobiliteit van rechter knie en 

linker elleboog. Afebriel en in prima algemene toestand. 

 
•Prevalentie : 1:1000 kinderen  

•Leeftijd van presentatie : tussen 1 en 3 jaar en vroege tienerjaren  

•Diagnose : chronische arthritis aanwezig gedurende 3 maanden (Europa) in een kind jonger dan 16 jaar zonder 
andere verklaring voor de arthritis.  

•Kliniek tijdens de eerste 6 maanden bepaalt classificatie :  
–Oligo-articulaire presentatie : 4 of minder gewrichten  

–Poly-articulaire presentatie : 5 of meer gewrichten  

–Systemische presentatie : hoge piekende koorts > 39.4°C met reumatoide rash en gewrichtsaantasting 
bij aanvang of later in het verloop 

 

OLIGO-ARTICULAIRE PRESENTATIE (50% VAN JIA) 

 
 
1.Oligo-arthritis (Type 1) en oligo-extended vorm  
 
•Wie : jongere meisjes (piek rond 2jaar)  
•Kliniek :  

–weinig of geen algemene ziektetekens,  
–grote gewrichten (knieën > enkels, ellebogen > ....> heupen)  
–soms zwelling van kleine gewrichten van handen en voeten  
–asymptomatische zwelling, zelden pijn, leidend tot contracturen  
–weinig destructie, wel lokale groeistoornissen  

•Labo :  
–50% ANA's, geassocieerd aan hoger risico op uveïtis (cave blindheid)  
–weinig of geen acute faze markers  

 
2. Arthritis + Enthesitis (juveniele spondylarthropathie, Type 2)  
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•Wie : oudere jongens (> 8 jaar)  

•Kliniek :  
–asymmetrische aantasting van gewrichten van onderste ledematen  

–heup, knie, enkel, eerste metatarsofalangeaal gewricht  

–soms asymmetrische aantasting van gewrichten van bovenste ledematen  

–enthesitis : ontsteking van insertieplaats van de pezen (achillespees,..)  

–verminderde inspanningscapaciteit, malaise, pijn..  

–eventueel acute iritis  

–soms LG-verlies, koorts, anorexie,..  
•Evolutie :  

–soms later juveniele ankyloserende spondylitis, aantasting axiaal skelet, sacro-iliacale pijn  
•Familiaal : psoriasis, inflammatoire darmziekten, ankyloserende spondylitis, reactieve arthritis  

•Labo :  
–80 % positief voor HLA-B27  

–RF en ANA negatief  

 

 

 

 

 

 

 

 

POLY-ARTICULAIRE PRESENTATIE 

 
 
Wie : meisjes >> jongens (Reumafactor positief of negatief)  

•Kliniek :  
–kleine gewrichten van handen > voeten  

–grote gewrichten kunnen meedoen  

–cervicale wervelkolom, temperomandibulair gewricht, sternoclaviculair gewricht, interfalangeale 
gewrichten  

–frekwenter algemene ziektetekens: anemie, verhoogde leucocytose, koorts, klieren, 
hepatosplenomegalie, moeheid, anorexie  

•Reumafactor-negatieve vorm:  
onder 10 jaar  
betere respons op NSAID dan RF positieve  

•Reumafactor-positieve vorm:  
tussen 9-16 jaar  
destructieve arthritis, reumatische noduli  

50 % hebben evolutie naar slechte functionaliteit 
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SYSTEMISCHE PRESENTATIE (MINST FREQUENT) 

 
 
•Wie : < 16 jaar, jongens = meisjes  

•Kliniek :  
–intermittent piekende koorts gedurende meerdere weken met zalmkleurig, morbilliform exantheem  

–hepatosplenomegalie, lymfeklieropzetting, spierpijn, gewrichtspijn en prikkelbaarheid tijdens 
koortspieken  

–arthritis dikwijls pas na maanden (chronisch polyarticulair)  

–pericarditis, pleuritis, abdominale serositis  

–algemene malaise, anorexie, vermagering (Dif. Diagnose!)  
•Mortaliteit bestaat door myocarditis, infectie (immunsuppressiva)  

•Labo :  
–anemie, leukocytose, thrombocytose, verhoogde bezinking  

–RF en ANA negatief  
•Differentiële diagnose : occulte infectie (EBV,..), leukemie,..;  

REUMA: JIA-ALGEMENE KENMERKEN 

 
- ochtendstijfheid, stijfheid na immobilisatie  
- pijn  
- groei-achterstand (door systemische vorm of ernstige polyarticulaire vorm, ook door medicatie)  
- gelokaliseerde overgroei/ondergroei  
- RX veranderingen :  

–Osteopenie  
–RF-positieve polyarticulaire JIA : destructie  

REUMA:PROGNOSE 

 
 

- •zeer variabel ziekteverloop  
- •voor de meeste kinderen gunstig  
- •oligo-articulaire vorm bij jong meisje veel gunstiger dan RF-positieve polyarticulaire vorm  
- •begeleiding chronische zieke patiënt !!!  

 

REUMA: BEHANDELING 

 
•Kinesitherapie:  

–Beweeglijkheid van gewrichten stimuleren,  

–Spieren versterken  

–Hydrotherapie  

–Spalken bij rust om contracturen tegen te gaan  
•Medicamenteus  

–aspirine en andere NSAID: analgetisch en anti-inflammatoir  

–steroïden : lokaal (intra-articulair) of systemisch (bij vb pericarditis, ernstige polyarticulaire,..)  

–Methotrexaat (peroraal of subcutaan)  

–Cyclosporine  

–Nieuwere behandelingen: anti-TNFalfa, beenmergtransplantatie?  
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REUMA: SYSTEMISCHE LUPUS ERYTHEMATOSUS 

Inleidende casus 

 
auto-immuunziekte waarbij een of meerder orgaansystemen aangestast worden met als eerste 
ziekteverschijnselen : malaise, koorts, gewrichts- en huidafwijkingen  
•Wie : zelden < 10 jaar (verwijzing cursus IZ)  

•Kliniek :  
–vlindervormige rash over gelaat  

–Zonlichtovergevoeligheid  

–orale of nasofaryngeale ulceraties  

–arthritis (vooral kleine gewrichten), arthralgie  

–serositis (pericarditis, pleuritis, ..)  

–renale aantasting : nefritis, hypertensie  

–neurologische afwijkingen : convulsies, psychosen, verwardheid  

–hematologische afwijkingen : door auto-antistoffen : Coombs-positieve hemolytische anemie, auto-
antistoffen tegen bloedplaatjes of WBC  

•Labo :  
–positieve ANA's !! (ds DNA) en verlaagd complement  

–hematologisch : anemie, leucopenie, thrombopenie  

–renaal : proteïnurie en sedimentafwijkingen  
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REUMA: DERMATOMYOSITIS 

 
diffuse inflammatie van de huid en de gestreepte spieren  
•Wie : piekincidentie tussen 8 en 12 jaar, vooral meisjes  

•Kliniek :  
–koorts, vermagering, malaise,  

–krachtsvermindering (zeer geleidelijk aan) van proximale spieren : schouder, bekkengordel en hals  

–pijn en zwelling van handen en voeten,  

–huid- en slijmvliesafwijkingen : schilferende dermatitis aan strekzijde van gewrichten, 
teleangiectasieën aan oogleden, lila-achtige verkleuring van de oogleden en peri-orbitaal oedeem  

•Diagnose : criteria (4/5)  
 
1. proximale spierzwakte  
2. verhoogde spierenzymen  
3. EMG-afwijkingen  
4. histopathologie van spierbiopt  
5. karakteristieke huidafwijkingen  

•Prognose :  
–hoge mortaliteit voor steroïden tijdperk (1/3), nu met prednisone < 10%.  

–Langdurig verloop : calcificaties van huid en weke delen  

 


