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Hereditaire polyneuropathieën op de kinderleeftijd
omvatten meer dan alleen de hereditaire motorisch-
sensorische neuropathieën (HMSN), zoals Schieving
en Smit in hun bijdrage duidelijk maken.1 Deze aan-
doeningen zijn vrij zeldzaam in de algemene neuro-
logische praktijk, maar worden met enige regelmaat
gezien door de kinderneuroloog. Niet zelden wordt
dan ook de diagnose bij één van de ouders gesteld,
meestal betreft het de meest voorkomende vorm van
erfelijke polyneuropathie, HMSN type 1. Bij voor-
keur worden ook beide ouders onderzocht. Dit geldt
ook voor eventueel andere aangedane familieleden. 
Ondanks de relatief lage prevalentie is er een grote
verscheidenheid aan hereditaire polyneuropathieën.
De verscheidenheid aan klinische beelden is zo
omvangrijk dat het zo goed als onmogelijk is de
afzonderlijke beelden met hun klinische kenmerken,
elektrofysiologische verschillen, en de genetische
afwijkingen in het ‘werkgeheugen’ te hebben en te
houden. Nog afgezien van het feit dat er sprake is
van een zekere fenotypische variabiliteit en dat het
klinische beeld sterk afhankelijk is van de leeftijd
van het kind. Deze groep ziekten vraagt een uiterst
zorgvuldige neurologische klinische diagnostiek om
daarmee tot een juiste nosologische diagnose te
komen, en ouders en kind goed te kunnen voorlichten
over de prognose en zo mogelijk ook behandeling. 
Na een uitgebreide anamnese en familieanamnese
en een zorgvuldig neurologisch onderzoek kan een
uitspraak worden gedaan over de betrokkenheid van
de verschillende perifere zenuwvezels: motorische-,
sensorische- (dikke en/of dunne), en autonome
zenuwvezels, (de verdeling van) spierzwakte en atrofie,
betrokkenheid van diafragma of afwijkingen in
andere orgaansystemen (huid, oren, ogen). De uit-
voering van een EMG bij deze kinderen dient bij

voorkeur te gebeuren door een klinisch neurofysio-
loog met grote ervaring op dit gebied bij kinderen.
Natuurlijk willen we dit als neuroloog allemaal zelf
kunnen, maar ook het vroeg inschakelen van een kli-
nisch geneticus kan met name voor het vaststellen
van afwijkingen buiten het neuromusculaire systeem
erg waardevol zijn (polyneuropathie-plussyndromen).
Tevens is de klinisch geneticus de deskundige bij 
uitstek om na het stellen van de diagnose een erfe-
lijkheidsadvies te geven. 
De naamgeving van hereditaire polyneuropathieën
kan verwarrend zijn. Niet alleen het veelvuldig ge-
bruik van eponiemen, maar ook het feit dat er klinische
overeenkomsten bestaan tussen de diverse aandoe-
ningen. Bovendien zijn er in het verleden klinische
indelingen gemaakt die onder invloed van de huidige,
met name genetische, inzichten veranderen. 
Om een voorbeeld te geven. Is er wel een betrouwbaar
klinisch onderscheid te maken tussen een patiënt/
familie met HMSN met een pyramidebaansyndroom
(HMSN 4), waarbij er bij enkele patiënten mutaties in
het mitofusine 2-gen zijn gevonden2, en een patiënt/
familie met een distale hereditaire motore neuropathie
met betrokkenheid van het centraal motorisch neuron
(mutaties in het senataxinegen)?3

Een voorbeeld van een congenitale aandoening die heel
sterk lijkt op de spinale spieratrofie (SMA) type I 
(ziekte van Werdnig-Hoffmann) is de autosomaal
recessieve ziekte ‘spinal muscular atrophy with respi-
ratory distress’ (SMARD). Bij deze aandoening is er,
in tegenstelling tot de SMA type I, sprake van een
diafragmaparalyse en een ernstige axonale senso-
motore polyneuropathie. Ook kan er sprake zijn van
een artrogryposis. Bij deze kinderen, met een infauste
prognose, zijn mutaties gevonden in het immuno-
globuline μ-bindend proteïne 2 (IGHMBP2)-gen.4

Bij de door de auteurs gepresenteerde patiënte was er
sprake van een artrogryposis van handen en voeten.
Om het nog wat ingewikkelder te maken: de artro-
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gryposis (multiplex congenita) kent een zeer uitge-
breide differentiële diagnose, die varieert van een
centrale aandoening tot zenuw, spier, al dan niet in
combinatie met syndromale afwijkingen.
Persoonlijk ben ik erg terughoudend met het ver-
richten van een zenuwbiopt bij kinderen met hereditaire
polyneuropathie met als doel de exacte diagnose te
kunnen stellen. In tegenstelling tot een spiernaald-
biopt onder lokale anesthesie is een suralisbiopt een
ingreep die meestal onder algehele narcose wordt
verricht en een litteken achterlaat. Indien niet vooraf
aanwezig, is er na het biopt sprake van een permanente
anesthesie van een klein deel van de laterale voetrand.
Het gebruik van zoeksystemen is voor de diagnostiek
c.q. classificatie van deze aandoeningen onmisbaar.
De uitgebreidste en actueel bijgewerkte site is mijns
inziens die van de Neuromuscular Disease Center,
gevolgd door de site van Online Mendelian
Inheritance in Man (OMIM).5,6

Hereditaire polyneuropathieën op de kinderleeftijd
vormen een diagnostische uitdaging voor de (kinder)
neuroloog en klinische neurofysioloog. Ondanks de
relatieve zeldzaamheid kan na anamnese en nauw-
gezet neurologisch onderzoek, meestal gevolgd door
elektrofysiologisch onderzoek, een correcte klinische
diagnose worden gesteld. De ontwikkelingen in de
genetica maken bij steeds meer patiënten een mole-
culair genetische diagnose mogelijk.
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