Medische vignetten

Diagnose in beeld (138). Een meisje met bultjes
d.h.winterberg
Casus. Een meisje van 3 jaar en 7 maanden met het syndroom van Down werd gezien wegens bultjes op handen
en voeten. Zij had de afgelopen 3 dagen slecht gegeten
en geklaagd over keelpijn, maar maakte geen zieke indruk. Omdat ze niet koortsig leek, hadden de ouders
de lichaamstemperatuur niet gemeten. De bultjes waren
2 dagen eerder ontstaan op beide polsen en handen, en
hadden zich nu ook uitgebreid naar de voeten. Bij aanraken bleken de huidafwijkingen gevoelig te zijn. Bij
lichamelijk onderzoek werden papels en blaasjes met
grijswitte inhoud gezien op polsen, handen, voeten en
billen (figuur a). De huidafwijkingen op de handen en
voeten waren zowel palmair/plantair als dorsaal gelokaliseerd. Op de tong bevonden zich enkele kleine erosies,
op tandvlees en wangslijmvlies werden blaasjes gezien
(zie figuur b); het palatum molle en de farynxbogen
waren hyperemisch. Alhoewel differentiaaldiagnostisch
moest worden gedacht aan herpes simplex en waterpokken, was de aanwezigheid van vesiculeuze afwijkingen
op de handen en voeten en in de mond kenmerkend
voor hand-voet-mondziekte. Deze klinische diagnose
werd bevestigd door een positieve kweek op enterovirus
uit blaasjesvocht. Hand-voet-mondziekte gaat gewoonlijk gepaard met algemene ziekteverschijnselen zoals
koorts, malaise en anorexie. Eventuele huidafwijkingen
op de billen ontwikkelen zich meestal niet tot blaasjes.
Het beloop van deze ziekte is doorgaans goedaardig,
maar ernstige complicaties zoals meningitis en myocarditis zijn beschreven. De ziekte wordt meestal gezien in
de zomermaanden. Patiëntje herstelde snel; binnen een
week waren de blaasjes verdwenen.
Diagnose. Hand-voet-mondziekte.
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abstract
Diagnostic image (138). A girl with little bumps. – A 3-year-and7-month-old girl with Down’s syndrome had papules and vesicles on hands, feet and buttocks, and vesicular lesions in the
oral cavity. A positive culture of enterovirus in vesicular fluid
confirmed the clinical diagnosis ‘hand-foot-mouth disease’.

Aanvaard op 27 februari 2003

b
(a) Papulovesiculair exantheem op rechter pols en hand; (b)
witte blaasjes op de omslag van het lipslijmvlies boven de
rechter boventanden.
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