wellicht minder eenvoudig is te realiseren dan werd verwacht, maar zeker niet onmogelijk is.
Dr.M.van Boven en mw.dr.M.Kretzschmar, mathematisch biologen, mw.dr.M.A.E.Conyn-van Spaendonck, arts-epidemioloog, en dr.T.G.Kimman, veterinair microbioloog, leverden commentaar op eerdere versies van dit manuscript; het gebruikte
wiskundige model werd beschikbaar gesteld door dr.N.J.Gay,
mathematisch bioloog.

measles, where measles infection ‘jumps’ from one region to
the other.
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abstract
Epidemiology of measles in the Netherlands: an exploratory
analysis of notifications
Objective. Explorative analysis of the effects of vaccination
policy on measles incidence.
Design. Retrospective study and mathematical modelling.
Method. Analysis of national and regional case notifications
of measles provided by the Inspectorate of Health in the
Netherlands over the period from January 1976 (when vaccination was started) through September 1999. Also computer
simulations with a mathematical epidemic model of measles
were used to calculate the incidence of measles from 1976 onwards.
Results. According to the model results, measles should not
persist with the current vaccination programme. However, the
case notification data showed that measles appeared to persist
at a nation-wide level. At a regional level, measles did not persist, not even in regions with low vaccine coverage. A possible
cause of the unexpected persistence at the national level is the
asynchronous regional course of the 6-year epidemic cycle of
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Casuïstische mededelingen

Kinderen met een wankel looppatroon door acute ruggenmergcompressie
m.j.koppe, t.g.k.j.de haas, w.j.r.van ouwerkerk, l.m.e.smit en ch.m.zwaan
Onlangs beschreven Bloem et al. in dit tijdschrift vier
kinderen met een dronkemansgang,1 waarbij zij vooral
ingingen op de differentiaaldiagnostiek van cerebellaire
stoornissen. Een wankel looppatroon kan echter eveneens berusten op verminderde spierkracht en/of positiezin in de benen. Deze symptomen kunnen optreden
wanneer het ruggenmerg wordt gecomprimeerd. Door
de beperkte ruimte binnen het wervelkanaal kan ruggenmergcompressie binnen uren tot dagen tot onherstelbare neurologische schade leiden. Snelle herkenning
van dit ziektebeeld is mogelijk en noodzakelijk, omdat
alleen tijdige behandeling tot volledig neurologisch herAcademisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Postbus 7057, 1007 MB
Amsterdam.
Afd. Kindergeneeskunde: M.J.Koppe en mw.T.G.K.J.de Haas, coassistenten.
Afd. Kinderneurochirurgie: W.J.R.van Ouwerkerk, neurochirurg.
Afd. Kinderneurologie: prof.dr.L.M.E.Smit, kinderarts.
Afd. Kinderhematologie/Oncologie: Ch.M.Zwaan, kinderarts.
Correspondentieadres: Ch.M.Zwaan (e-mail cm.zwaan@azvu.nl).
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samenvatting
Bij 3 tevoren gezonde kleuters, 2 meisjes van 2 en bijna 5 jaar
en een jongen van 20 maanden, ontwikkelde zich binnen dagen
een progressief wankel looppatroon. Twee van hen hadden
bovendien pijn in de rug. Bij alle drie bleek er acute ruggenmergcompressie te bestaan op basis van een maligne tumor.
Na laminectomie volgde volledig neurologisch herstel. De histologische diagnosen luidden respectievelijk Ewing-sarcoom,
chloroom en T-cel-non-Hodgkin-lymfoom. Acute ruggenmergcompressie bij kinderen is zeldzaam en manifesteert zich
meestal met pijn in de rug, spierzwakte en een wankel looppatroon. Sensibiliteits- en sfincterstoornissen ontstaan veelal
later. MRI is het beeldvormend onderzoek van keuze. Behandeling is gericht op decompressie van het ruggenmerg.
Vroege herkenning van het syndroom is belangrijk, aangezien
de prognose afhangt van de ernst en de duur van de neurologische afwijkingen voor de behandeling.

stel kan leiden. In dit artikel beschrijven wij drie kinderen met acute, niet traumatische ruggenmergcompressie.

ziektegeschiedenissen
Patiënt A, een tevoren gezond meisje van 2 jaar oud, werd verwezen wegens apathie, prikkelbaarheid en slappe parese van
de benen. De afgelopen twee weken was zij hangerig, at en
dronk minder en sliep slecht. Tevens stond zij wankel op haar
benen en zakte door de knieën. De laatste dagen kon zij niet
goed meer lopen en bewoog zij zich kruipend voort. Bij presentatie elders werd een helder meisje gezien, zonder meningeale prikkeling, met een opvallende bewegingsarmoede van
de benen. Er bestonden aantoonbare blaasretentie en een
openstaande sfincter ani. Bij neurologisch onderzoek waren de
functies van de hersenzenuwen intact. Coördinatie, motoriek
en reflexpatroon van de armen waren normaal. Er was duidelijke krachtvermindering van de benen. Op pijnprikkels trok
zij de benen terug. De kniepeesreflexen waren verlaagd, de
achillespeesreflexen verhoogd. De voetzoolreflex links verliep
mogelijk volgens Babinski en rechts indifferent. In eerste instantie werd gedacht aan een myelopathie of polyradiculitis.
Liquoronderzoek leverde een sterk verhoogde eiwitconcentratie van 6,3 g/l op; Gram-preparaat- en kweekuitslagen waren
negatief. Liquordrukken werden niet gemeten.
Patiënte werd vervolgens verwezen naar ons ziekenhuis voor
aanvullende diagnostiek. De beschreven bevindingen werden
bij neurologisch onderzoek bevestigd. Differentiaaldiagnostisch
werd gedacht aan een intraspinale ruimte-innemende afwijking
of acute myelopathie. MRI van de wervelkolom toonde een
ruimte-innemende afwijking op thoracaal niveau (Txi) met
ruggenmergcompressie (figuur 1). Besloten werd tot spoedlaminectomie en decompressie van het ruggenmerg, waarbij het
epidurale, intraspinale deel van de tumor werd verwijderd.
Pathologisch onderzoek toonde een Ewing-sarcoom. Na che-

motherapeutische tumorreductie werd lokale tumorcontrole
verkregen door een vertebrectomie van Txi met interpositie
van een fibulaspaan. Patiënte werd protocollair nabehandeld
met chemotherapie. Een jaar later was zij neurologisch hersteld en in persisterende complete remissie.
Patiënt B, een 20 maanden oud jongetje met ongestoorde ontwikkeling, werd op de afdeling Spoedeisende Hulp van ons
ziekenhuis gepresenteerd wegens een progressief wankel looppatroon. Twee weken tevoren was bij hem elders een lumbaalpunctie verricht wegens een vermoeden van meningitis bij een
tonsillitis. Hierbij werd een onbegrepen eiwitverhoging van 3,8
g/l (normaal: < 0,4 g/l) gevonden bij een normaal celgetal en
normale glucoseconcentratie. Meningitis was hiermee uitgesloten en na goede reactie op de aldaar voorgeschreven antibiotica werd hij ontslagen. Sindsdien ging hij steeds slechter lopen.
Wij zagen een alert, niet ziek ogend jongetje. Hij leek pijn in
de rug te hebben tijdens het verluieren. Het lopen was inmiddels dusdanig verslechterd dat hij zich overal aan vasthield en
door de benen zakte. Bij neurologisch onderzoek leken de hersenzenuwen intact en waren motoriek en reflexen van de armen ongestoord. De tonus van de beenspieren was verlaagd.
Op pijnprikkels aan de voeten trok hij de benen symmetrisch
terug. De kniepees- en achillespeesreflexen waren levendig,
links een spoor hoger dan rechts met een klonische achillespeesreflex links. De voetzoolreflexen verliepen plantair. De
anus- en de cremasterreflex waren aanwezig. De coördinatie
was niet betrouwbaar te beoordelen.
Klinisch bestond het vermoeden van acute ruggenmergcompressie. MRI van de wervelkolom liet een afwijking uitgaande
van Tx zien, die zich uitbreidde in de epidurale ruimte (figuur
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ruggenmerg
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figuur 1. T1-gewogen MRI-opname van de wervelkolom van patiënt A: (a) een sagittale doorsnede toont een ruimte-innemende afwijking op laag-thoracaal niveau. Er is destructie van wervellichaam Txi; (b) een transversale doorsnede ter hoogte van Txi
toont een epidurale tumorlokalisatie met compressie en verplaatsing van het ruggenmerg naar lateraal.
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figuur 2. T1-gewogen MRI-opname van de wervelkolom van patiënt B: (a) een sagittale doorsnede toont een grote ruimteinnemende afwijking met ernstige ruggenmergcompressie (het witte boven de tumor is verplaatst epiduraal vet); (b) een transversale doorsnede ter hoogte van Tx toont een epidurale tumorlokalisatie met compressie en verplaatsing van het ruggenmerg
naar lateraal.
2). In verband met een dreigende complete dwarslaesie werd
besloten tot laminectomie, waarbij een hemicorporectomie van
Tx werd verricht met interpositie van een fibulaspaan. Pathologisch onderzoek toonde een chloroom (een solide haard
van myeloblasten), passend bij myeloïde leukemie, waarvoor
patiënt chemotherapeutisch werd behandeld. Drie jaar later
was patiënt neurologisch geheel hersteld en in persisterende
complete remissie.
Patiënt C was een bijna 5 jaar oud meisje dat bij de huisarts
werd gebracht vanwege sinds enkele weken bestaande nachtelijke pijn onder in de rug. Overdag had zij geen klachten, alhoewel het haar vader was opgevallen dat zij de laatste tijd
voorovergebogen liep. Patiëntje werd verwezen naar de kinderarts, die, afgezien van een licht verstreken lendenlordose,
geen afwijkingen vond. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht
aan spierpijn, discitis, spondylitis of een urineweginfectie. Bloedonderzoek (ontstekingsparameters), urinesediment en een
röntgenfoto van de lumbale wervelkolom ondersteunden geen
van deze diagnosen. Omdat een myogene oorzaak het waarschijnlijkst leek, werd diclofenac voorgeschreven.
Vier weken later werd de huisarts opnieuw geconsulteerd
wegens een onzekere loop. Het bleek dat patiënt sinds twee
weken regelmatig spontaan viel of door de knieën zakte. Er
volgde spoedverwijzing naar de kinderarts, die een wankel lopend meisje zag. Bij neurologisch onderzoek waren de hersenzenuwen intact en coördinatie en sensibiliteit ongestoord.
Motoriek en reflexen van de armen waren ongestoord. De
spierkracht in de benen was echter verminderd. Patiënt kon
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moeilijk overeind komen uit zittende positie en kon niet op
haar tenen lopen. De peesreflexen verliepen normaal, maar de
voetzoolreflexen verliepen volgens Babinski. Klinisch bestond
het vermoeden van acute ruggenmergcompressie.
Na verwijzing naar ons ziekenhuis en bevestiging van de
paraparese werd een MRI van de wervelkolom verricht. Deze
toonde een grote ruimte-innemende afwijking in het achterste
mediastinum, met ingroei in het wervelkanaal en compressie
van het ruggenmerg (figuur 3). Besloten werd tot spoedlaminectomie. Pathologisch onderzoek toonde een T-cel-non-Hodgkin-lymfoom. Een week na de operatie was patiëntje neurologisch volledig hersteld. Twee maanden later was zij begonnen
met chemotherapie en, getuige een controle-MRI-scan, in complete remissie.

beschouwing
Niet-traumatische ruggenmergcompressie op de kinderleeftijd is zeldzaam en wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een maligne tumor.2 In veel gevallen is de
tumor paravertebraal gelegen en treedt uitbreiding op
via de foramina intervertebralia in het wervelkanaal (patiënt C). De primaire tumor kan eveneens uitgaan van
de wervellichamen zelf (patiënt A en B). Zelden is er
een primaire intramedullaire tumor of zijn er wervelmetastasen. De meest voorkomende maligne tumoren die
op de kinderleeftijd tot acute ruggenmergcompressie
kunnen leiden, zijn het neuroblastoom, het Ewing-sarcoom en het maligne lymfoom.3 4 Andere oorzaken van

acute ruggenmergcompressie bij kinderen zijn benigne
tumoren (zoals neurilemmomen), skeletafwijkingen, epidermoïdcysten, bloedingen en infectieuze afwijkingen
(zoals epidurale abcessen).5 Deze oorzaken laten wij
hier verder buiten beschouwing.
Kliniek. Vroege herkenning van acute ruggenmergcompressie, vooral bij jonge kinderen, is moeilijk en een
hoge mate van alertheid is hiertoe noodzakelijk. Gelokaliseerde of radiculaire pijn in de rug wordt door 80%
van de patiënten gemeld en is dikwijls het eerste symptoom.3 De pijn kan verergeren bij bepaalde bewegingen,
in liggende positie (nachtelijke pijn bij patiënt C) of bij
de Valsalva-manoeuvre en neemt toe in de loop van de
tijd. Bij het stellen van de diagnose is er dikwijls reeds
een aanzienlijk verlies van spierkracht aan armen en/of
benen. Sensibiliteits- en sfincterstoornissen worden dikwijls later opgemerkt.
Elk kind met onverklaarde rugpijn behoort neurologisch te worden onderzocht. Hierbij dient men vooral
te letten op de aanwezigheid van een (latente) parese,
spiertonus- en sensibiliteitsveranderingen en sfincterstoornissen. Ataxie van de benen kan worden veroorzaakt door stoornissen van het diepe gevoel. Bij een afwijking boven de wervel Li kunnen de reflexen onder de
afwijking, door het wegvallen van cerebrale inhibitie,
verhoogd zijn, en de voetzoolreflexen pathologisch ver-

lopen. Is de afwijking onder Li gelegen, dan wordt de
cauda equina gecomprimeerd en kunnen, door onderbreking van reflexbogen, de reflexen aan de benen verlaagd of opgeheven zijn. Echter, afwezigheid van spierzwakte of sensibiliteitsstoornissen sluit de diagnose ‘ruggenmergcompressie’ nadrukkelijk niet uit. Progressie
van klachten of uitvalverschijnselen is een belangrijke
aanwijzing voor het bestaan van acute ruggenmergcompressie.
Differentiaaldiagnose. Bij snel (binnen dagen) progressieve spierzwakte is het syndroom van GuillainBarré de belangrijkste differentiaaldiagnose (patiënt A).6
Het belangrijkste verschil tussen acute ruggenmergcompressie en het syndroom van Guillain-Barré is het ontbreken van pathologische reflexen (verhoogde reflexen,
clonus, reflex volgens Babinski) bij het laatste. Bij het
syndroom van Guillain-Barré verdwijnen de peesreflexen van de paralytische extremiteiten zelfs volledig,
terwijl de huidreflexen (waaronder de voetzoolreflex)
meestal nog aanwezig blijven en normaal verlopen.
Verhoogde reflexen en pathologische voetzoolreflexen,
welke bij acute ruggenmergcompressie boven Li kunnen worden geconstateerd, sluiten het syndroom van
Guillain-Barré dus uit. Bij caudacompressie kunnen
echter eveneens areflexie en normaal verlopende voetzoolreflexen bestaan en kan klinische differentiatie

tumor

b
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figuur 3. T1-gewogen MRI-opname van de wervelkolom van patiënt C: (a) een sagittale doorsnede toont een grote ruimteinnemende afwijking in het wervelkanaal en anterieur van de wervelkolom, beginnend ter hoogte van Tiv en eindigend bij Tx; (b)
een coronale doorsnede toont een ruimte-innemende afwijking in het achterste mediastinum met ingroei in meerdere foramina
intervertebralia.
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moeilijk zijn. Voorts kan een snel progressieve paraparese worden veroorzaakt door myelitis transversa,7 een
immuungemedieerde aandoening van het ruggenmerg
met symptomen van een dwarslaesie.
Diagnostiek. In geval van een klinisch vermoeden van
acute ruggenmergcompressie is het van belang zo snel
mogelijk de diagnose te stellen en de behandeling te
starten. MRI is het beeldvormend onderzoek van eerste
keuze. Röntgenfoto’s van de wervelkolom kunnen wervelafwijkingen aantonen, maar zijn niet geschikt voor
het aantonen van intraspinale ruimte-innemende afwijkingen. Wanneer aan het syndroom van Guillain-Barré
wordt gedacht, zal dikwijls worden besloten tot liquoronderzoek. Echter, bij ruggenmergcompressie is dit niet
ongevaarlijk wegens de mogelijkheid van inklemming
van het ruggenmerg en acute verslechtering van het neurologische beeld. In dit verband is het belangrijk erop te
wijzen dat belangrijke aanvullende informatie kan worden verkregen door bij de lumbaalpunctie de proef van
Queckenstedt uit te voeren. Bij een blokkade in de spinale liquorruimte kan deze gestoord verlopen en dan
wijzen op acute ruggenmergcompressie. Een normaal
verloop van de proef van Queckenstedt sluit acute ruggenmergcompressie echter niet uit. Verder bevat de liquor bij acute ruggenmergcompressie een hoge eiwitconcentratie (patiënt A en B).
Therapie. Wanneer de diagnose ‘acute ruggenmergcompressie’ wordt gesteld, is prompte decompressie van
het ruggenmerg aangewezen. Hiertoe bestaan drie mogelijkheden: operatief, chemotherapeutisch of radiotherapeutisch. Wanneer er snel progressieve uitval is door
een tot dan toe onbekende tumor, bestaat er een indicatie voor operatieve decompressie, waarbij tumorweefsel
wordt verwijderd voor pathologisch onderzoek. Meestal
zal een laminectomie worden verricht, waarbij decompressie via een posterieure benadering wordt nagestreefd. In geval van trage progressie van de neurologische symptomen kan men soms bij een onbekende tumor de histologische diagnose langs andere weg stellen
en primair chemotherapeutisch behandelen. Bij een neuroblastoom kan bijvoorbeeld de catecholamine-excretie
in de 24-uursurine diagnostisch zijn, en bij een maligne
lymfoom kan men in geval van beenmerguitbreiding de
diagnose met een beenmergpunctie stellen. Chemotherapie kan in die gevallen voor effectieve decompressie
zorgen.8 9 Dit alternatief voor laminectomie is van belang, aangezien zich na laminectomie op latere leeftijd
een kyfoscoliose kan ontwikkelen.10
Prognose. De neurologische prognose na decompressie is afhankelijk van de neurologische toestand bij aanvang van de therapie en de duur van de uitval. Kinderen
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die bij aanvang van de therapie niet meer kunnen lopen,
hebben een betere prognose dan volwassenen in dezelfde situatie. Bij volwassenen zijn de verlammingsverschijnselen dikwijls irreversibel, terwijl bij ongeveer de
helft van de kinderen deze functie terugkeert.3

abstract
Children with a stumbling gait; due to acute spinal cord compression by a malignant tumour. – Three previously healthy
children, two girls aged 2 and almost 5 years and a boy aged 20
months, developed a progressively stumbling gait within days.
In two this occurred after a period of weeks during which they
complained of, or seemed to have back pain. In all three cases
acute spinal cord compression by a malignant tumour was diagnosed. Histological examination revealed Ewing sarcoma, granulocytic sarcoma and T-cell lymphoma. Surgical decompression led to complete neurological recovery. Although rare, acute spinal cord compression during childhood is a medical emergency because of the risk of neurological morbidity. Back pain,
weakness and a stumbling gait usually are the first symptoms.
Sensory symptoms and sphincter dysfunction may develop
later. Early recognition is essential, as prognosis depends on
neurological findings and duration of symptoms when treatment is started.
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