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Uw diagnose?

(Tijdschr Neurol Neurochir 2008;109:140-1)  

Ziektegeschiedenis
Een meisje van 9 jaar met recidiverende tonsillitis
die elders een adenotonsillectomie onderging, werd
gezien in verband met een second opinion. Na de
operatie was ze misselijk, waarvoor zij eenmalig
Primperan® kreeg. Een dag later merkte ze dat haar
hoofd in een niet te corrigeren stand gedraaid stond,
ook ’s nachts. Vanwege lichte koorts kreeg ze
Augmentin® intraveneus. 
Een CT-scan van de cervicale wervelkolom (CWK)
10 dagen na de adenotonsillectomie toonde een
lymfadenopathie in de hals langs de grote vaten en

langs de sternocleidomastoideus, maar geen abcessen.
Er werd gestart met Akineton® onder verdenking
van een cervicale dystonie. Dit had geen effect.
Bij lichamelijk onderzoek was het hoofd continu
gedraaid naar rechts en licht geroteerd (zie Figuur 1).
Zowel actieve als passieve bewegingen van de nek
waren ernstig beperkt en pijnlijk. Een licht verhoogde
spiertonus van de rechtersternocleidomastoideus was
aanwezig. Overig neurologisch onderzoek was niet
afwijkend. Laboratoriumonderzoek toonde als enige
afwijking een licht verhoogde bezinking van 19 mm/
uur (normaalwaarde 3-13 mm/uur) bij een normaal
CRP. De CT-scan van de CWK werd herhaald (zie
Figuur 2A en B, pagina 141).
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Figuur 1.
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Kunt u met deze gegevens een diagnose
stellen?
De juiste diagnose vindt u onderaan deze pagina. 

Diagnose: Het griselsyndroom is een atraumatische atlanto-axiale subluxatie als gevolg van een ontstekingsproces
in de nek.1 Het is een zeldzame aandoening die bijna alleen bij kinderen optreedt. Het wordt beschreven in associatie
met bovensteluchtweginfecties of KNO-operaties, zoals tonsillectomie. Alhoewel de pathogenese niet geheel duide-
lijk is, wordt het syndroom algemeen verklaard door een hyperemie na een infectie die leidt tot decalcificatie van de
voorste boog van de atlas. De aanhechting van het ligamentum transversum aan de boog van de atlas zou hierdoor
verminderen, wat leidt tot een subluxatie van de dens. 
Vroege herkenning is belangrijk omdat de standsafwijking van de nek niet spontaan verdwijnt. Bij ongeveer 15%
van de patiënten kunnen uiteindelijk neurologische, soms ernstige, complicaties optreden in de vorm van spinale
uitvalsverschijnselen. 
Een conventionele foto is vaak van matige kwaliteit bij een kind met een pijnlijke torticollis en voor de diagnose
wordt dan ook geadviseerd een CT-scan of MRI van de CWK te maken, die typische afwijkingen laat zien.
Contrast moet ook gegeven worden om een abces of spondylodiscitis uit te sluiten. 
De differentiaaldiagnose van een acute torticollis is uitgebreid en omvat traumatische subluxatie, cervicale dystonie
(fluctuaties over de dag), tumoren in de fossa posterior (intermitterende torticollis met braken), torticollis door oogbol-
motoriekstoornissen. 
Behandeling van het griselsyndroom bestaat uit breedspectrum antibiotische therapie (ook als het optreedt na een
KNO-operatie), een zachte of harde nekkraag, halofixatie, of -bij neurologische symptomen- open fixatie.
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Figuur 2.A. Coronale afbeelding van de cervicale wervelkolom. De zwarte pijl geeft de dens aan en de witte pijl de atlas. Te zien
is dat de dens niet in het midden van de atlas staat en gesubluxeerd is. B. Axiale afbeelding van de cervicale wervelkolom. De witte
pijl geeft het bovenste facetgewricht van de atlas aan en de zwarte pijl het rechter bovenste facetgewricht van de axis. Hier is sprake
van een geroteerde stand van de atlas ten opzichte van de axis.
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