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Hereditaire polyneuropathieën op de
kinderleeftijd
Van klinisch beeld tot diagnose

Op de kinderleeftijd worden regelmatig hereditaire polyneuropathieën gezien. Het kan zowel één
van de polyneuropathieën uit de hereditaire motorisch-sensorische neuropathieën betreffen als een
polyneuropathie die deel uitmaakt van een syndroom. Een hereditaire polyneuropathie kan vanaf de
geboorte klinische verschijnselen geven, maar het debuut kan ook op latere leeftijd optreden. Het
herkennen van deze verschijnselen en het stellen van de juiste diagnose zijn van groot belang. 
In deze bijdrage wordt het belang van het stellen van de juiste diagnose geïllustreerd aan de hand
van een casus. Vervolgens wordt ingegaan op de klinische overeenkomsten en verschillen tussen de
diverse hereditaire polyneuropathieën. Juist deze verschillen kunnen een belangrijke richting geven
aan het maken van een juiste differentiaaldiagnose en het te verrichten aanvullende onderzoek.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2007;108:217-27) 
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Inleiding
Hereditaire polyneuropathieën zijn vanaf de geboorte
al aanwezig, wat overigens niet wil zeggen dat ze ook al
vanaf de geboorte klinische verschijnselen geven. Er
bestaan 2 belangrijke groepen hereditaire polyneuro-
pathieën: primaire hereditaire polyneuropathieën met
polyneuropathie als hoofdsymptoom, en een groep
waarbij de polyneuropathie onderdeel is van een erfe-
lijk syndroom met naast de polyneuropathie andere
klinische symptomen (de polyneuropathie-plus-
syndromen). De bekendste groep primaire hereditaire
polyneuropathieën is de ziekte van Charcot-Marie-
Tooth (CMT) of hereditaire motorisch-sensorische
neuropathie (HMSN). In de literatuur worden de
termen CMT en HMSN vaak door elkaar gebruikt,
wat tot verwarring kan leiden. 
De geschatte prevalentie van primaire hereditaire
polyneuropathieën is 30 gevallen per 100.000.
HMSN type 1 is de meest voorkomende met een
prevalentie van 15 gevallen per 100.000, gevolgd
door HMSN type 2 met een geschatte prevalentie
van 7 gevallen per 100.000.1 De prevalentie van

polyneuropathieën als onderdeel van een syndroom
is niet bekend. 
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de
meest voorkomende hereditaire polyneuropathieën en
een leidraad gegeven voor de diagnostiek bij een kind
met een hereditaire polyneuropathie. De hereditaire
sensibel-autonome neuropathie (HSAN) en de here-
ditaire motorische neuropathie (HMN) worden kort
behandeld, maar de verworven polyneuropathieën,
zoals het guillain-barrésyndroom, worden in dit artikel
buiten beschouwing gelaten. 

Casus
Na een zwangerschapsduur van 34 weken werd onze
patiënte geboren met een apgarscore van 1, 1 en 3 na
respectievelijk 1, 5 en 10 minuten. Bij antenatale
echografie werd al hypokinesie gezien. Na de geboorte
was er tevens sprake van areflexie, hypotonie en
artrogryposis van handen en voeten. Het EMG toonde
een ernstige demyeliniserende polyneuropathie met
‘compound muscle action potential’ (CMAP) van
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Tabel 1. Overzicht van de genen en loci die betrokken zijn bij de hereditaire motorisch-sensorische
neuropathie (HMSN)-typen en de debuutleeftijd.

Type Gen Locus Debuutleeftijd

HMSN1: dominant; demyeliniserend
HMSN 1A PMP22 17p11 1e decennium
HMSN 1B P0 1q22 1e decennium
HMSN 1C LITAF 16p13 2e decennium
HMSN 1D EGR2 10q21 2e decennium
HMSN X (S-D*) connexin32 Xq13 2e decennium
HNPP PMP22 17p11 3e decennium
dejerine-sottassyndroom (HMSN 3) PMP22 17p11 2 jaar

8q23 8q23
EGR2 10q21

HMSN ‘intermediate’ NCV DNM2 19p12 1e of 2e decennium
10q24 10q24
1p34 1p34

P0 1q22
HMSN-X Xq13

HMSN 2: dominant; axonaal
HMSN 2A KIF1Bβ 1p36 10 jaar

mitofusin 2 1 
HMSN 2B RAB7 3q13 2e decennium
HMSN 2C 12q23-q24 1e decennium
HMSN 2D GARS 7p14 15-30 jaar
HMSN 2E NF-68 8p21 1-40 jaar
HMSN 2F HSPB1 (HSP 27) 7q11 2e decennium
HMSN 2G 12q12 15-25 jaar
HMSN 2L HSPB8 12q24 15-33 jaar
HMSN P 3q13 17-50 jaar
HMSN-ataxie 7q22 13-27 jaar
HMSN 2P0 P0 1q22 35-60 jaar

HMSN-AR 2: recessief; axonaal
HMSN-AR 2A lamin A/C 1q21 2e decennium
HMSN-AR 2B 19q13 3e en 4e decennium
HMSN-AR- 2 Ouvrier autosomaal 1e decennium

HMSN 4: recessief; demyeliniserend
HMSN 4A GDA P1 8q13 infantiel
HMSN 4B MTMR2 11q22 2-4 jaar
HMSN 4B2 SBF2 11p15 1e en 2e decennium
HMSN 4C KIAA1985 5q23 5-15 jaar
HMSN 4D (Lom) NDRG1 8q24 1-10 jaar
HMSN 4E EGR2 10q21 vanaf geboorte
HMSN 4F periaxin 19q13 1-3 jaar
HMSN-Russe 10q22 8-16 jaar
dejerine-sottassyndroom (HMSN 3) P0 autosomaal 2 jaar

HMSN 4F
congenitaal hypomyelinatie neuropathie P0 autosomaal geboorte

EGR2
PMP22

HNPP=’hereditary neuropathy with liability to pressure palsies’, S-D*=semidominant, NCV=’nerve conduction velocity’, en
AR=autosomaal recessief.
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de n. medianus van 3,3 mV en ernstige vertraagde
motorische zenuwgeleiding (4 m/s; normaalwaarde
26 m/s; SD 2,2 m/s). Onderzoek van n. peroneus en
tibialis liet geen motoractiepotentialen zien, sensibel-
geleidingsonderzoek werd niet verricht.
De vader van de patiënte bleek uitgebreid bekend te
zijn in ons ziekenhuis. Hij was in de neonatale periode
ook hypotoon geweest, tevens was er bij hem sprake
van overstrekken en slikstoornissen. Dit had, mede
vanwege een matige start, tot de diagnose cerebrale
parese op basis van perinatale asfyxie geleid. Hij heeft
een normale intelligentie en is deels rolstoelafhankelijk. 
Neurologisch onderzoek aan het bed van zijn dochter
liet echter distale spierzwakte, sensibele stoornissen
en een areflexie zien. Het EMG toonde ook bij hem
een ernstige demyeliniserende polyneuropathie. Bij
de vader werd een biopt van de n. suralis genomen.
Deze toonde ongemyeliniseerde vezels zonder tekenen
van inflammatie, wat past bij de diagnose congenitale
hypomyeliniserende neuropathie (CHN). Vader en
dochter bleken beiden heterozygoot voor een insertie
van een G-nucleotide in exon 4 van het MPZ-gen
(NM_000539:c.549-550InsG, p.Leu184AlafsX51).
Ondertussen is bij de moeder een zwangerschap
beëindigd in verband met een antenaal gestelde
diagnose van CHN.

Kliniek
De meeste hereditaire polyneuropathieën kenmerken
zich ook op de kinderleeftijd door zowel symmetrische
motorische, sensorische als autonome verschijnselen. 
Bij motorische verschijnselen gaat het om hypotonie
en spierzwakte, met name distaal. De armen zijn
meestal minder aangedaan dan de benen. Wanneer
de polyneuropathie intra-uterien al verschijnselen
geeft, kan de verminderde mogelijkheid tot bewegen
leiden tot contracturen en het beeld geven van een
artrogryposis. Op latere leeftijd kunnen ook defor-
miteiten, zoals holvoeten (pes cavus), verkorte achilles-
pezen of hamertenen, ontstaan. Spieratrofie wordt vaak
waargenomen, die zich uit in zogenoemde flessen-
benen. Door de spierzwakte kan de motorische ont-
wikkeling vertraagd verlopen. Het lopen gaat vaak
met een hanentred. Door de verkorte achillespezen
lopen veel kinderen op hun tenen. Wanneer er ook
proximale spierzwakte aanwezig is, kan een waggel-
gang optreden. Bij zeer ernstige congenitale poly-
neuropathie kan er sprake zijn van zwakte van de
ademhalingsspieren. Bij demyeliniserende polyneuro-
pathieën als HMSN type 1 en 3 en het refsumsyn-
droom kan ophoping van abnormaal myeline aan-
leiding geven tot verdikking rondom de zenuwen,

die voelbaar kan zijn rond de zenuwen van de hand,
voet of nek.  
Over het algemeen is het bij kleine kinderen lastig
na te gaan of er sprake is van sensibele klachten.
Door sensibiliteitsstoornissen kunnen wondjes aan
de voeten te laat opgemerkt worden en aanleiding
geven tot wondinfecties, ulceraties en in ernstige
gevallen zelfs osteomyelitis. Sensibele stoornissen
kunnen zich ook uiten in een onzekere gang en in
een tremor. Reflexen zijn vaak verlaagd of geheel
afwezig, meestal meer aan de onderste extremiteiten
dan aan de bovenste. 
Tot slot kunnen ook autonome verschijnselen voor-
komen. Het kan hierbij gaan om veranderde zweet-
secretie, doorbloeding van de ledematen, abnormale
haar- en nagelgroei. Ook algemene symptomen als
orthostatische hypotensie, diarree, obstipatie, cardiale
aritmieën en urineretentie kunnen een uiting zijn van
een autonome dysfunctie bij een polyneuropathie. 
Vaak zijn hereditaire polyneuropathieën onderdeel
van een syndroom, die naast polyneuropathie gepaard
gaan met andere symptomen in diverse organen
(polyneuropathie-plussyndromen). Deze symptomen
kunnen een belangrijke aanwijzing zijn voor de
onderliggende aandoening.1

Aanvullend onderzoek
EMG
Eén van de belangrijkste onderzoeken in het kader
van de diagnostiek van hereditaire polyneuropathie
is het elektromyografisch onderzoek (EMG). Door
middel van het EMG kan onderscheid gemaakt
worden tussen polyneuropathie, multipele mono-
neuropathieën, voorhoornlijden of een myogene
aandoening. Met het EMG kan nagegaan worden of
de motorische, sensorische of beide vezeltypes zijn
aangedaan. De betrokkenheid van autonome zenuwen
of dunne ongemyeliniseerde sensorische vezels kan
niet worden onderzocht. Hiervoor bestaan wel
onderzoeken (onder andere thermal-thresholdtest),
maar deze zijn over het algemeen niet uit te voeren
bij jonge kinderen.2

Tevens is met het EMG het diagnostisch belangrijke
onderscheid tussen demyeliniserende en axonale
polyneuropathie te maken. De Nederlandse criteria
voor het stellen van de diagnose demyeliniserende
polyneuropathie zijn: 1. een verlaging van de maxi-
male geleidingssnelheid onder de 70-80% van de
ondergrens van normaal, 2. een toename van de 
distale motorische latentietijd (DML), of 3. de F-
wavelatentie boven de 125-150% van de bovengrens
van normaal. Kenmerkend voor een hereditaire
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polyneuropathie zijn uniform verlaagde geleidings-
snelheden.3 Het vinden van geleidingsblokkades pleit
tegen een hereditaire demyeliniserende polyneuro-
pathie en past juist bij een verworven demyeliniserende
polyneuropathie.3

De criteria voor het stellen van de diagnose axonale
polyneuropathie zijn: 1. een afname tot onder de
ondergrens van normaal van de distaal opgewekte
CMAP of ‘sensory nerve action potential’ (SNAP),
en 2. de volgende afwijkingen bij het naald-EMG:
spontane spiervezelactiviteit (zoals fibrillaties, positieve
scherpe golven en complexe repeterende ontladingen),
grote brede polyfasische ‘motor unit potentials’
(MUP’s) en verhoogde vuurfrequentie (>20 Hz) van
MUP’s in een enkelvoudig aanspanningspatroon.3

Mengbeelden kunnen uiteraard voorkomen.
De normaalwaarden voor zenuwgeleidingstijden,
DML, F-wavelatentie en de hoogte van CMAP of
SNAP zijn leeftijdsafhankelijk en verschillen van de
normaalwaarden voor volwassenen tot ongeveer de

leeftijd van 5 jaar. Deze normaalwaarden zijn te
raadplegen in het artikel van Garcia et al.4

Laboratoriumonderzoek
Oriënterend laboratoriumonderzoek bij verdenking
op hereditaire polyneuropathie is in tegenstelling 
tot het aanvullend onderzoek bij volwassenen niet 
standaard nodig. Bevindingen bij lichamelijk onder-
zoek kunnen wel een aanleiding geven tot het ver-
richten van laboratoriumonderzoek, met name bij
de polyneuropathie-plussyndromen. Het kan gaan
om metabool onderzoek van plasma, urine of liquor.
Wanneer er sprake is van een polyneuropathie-
plussyndroom zonder klinische aanwijzingen voor
een onderliggende syndroomdiagnose kan het zinvol
zijn om naast enzymdiagnostiek in lymfocyten, in
het bloed de zeer langeketenvetzuren, vitamine E,
fytaanzuur, lactaat en het iso-elektrisch punt van
transferrine te bepalen.5

Tabel 2. Globale indeling naar debuutleeftijd en aard (demyeliniserend of axonaal) van de verschil-
lende vormen van primaire hereditaire polyneuropathie.

Debuutleeftijd Type polyneuropathie

demyeliniserend axonaal

antenataal CHN

neonataal CHN, HMSN 4E

1e levensjaar CHN, HMSN 4E, 4F HMSN 2E

2e levensjaar HMSN 3, 4B, 4E, 4F

<5 jaar HMSN 4A, 4B, 4C, 4F

1e decennium HMSN 1A, 1B, HMSN HMSN 2A, 2C, 2E,
‘intermediate’ NCV, HMSN-AR Ouvrier
HMSN 4B2, 4C, 4D,
HMSN-Russe 

2e decennium HMSN 1C, 1D, X, HMSN HMSN 2B, 2D, 2E, 2F,
‘intermediate nerve’, 2G, 2L
HMSN 4B2, 4C, HMSN-AR 2A, 
HMSN-Russe HMSN-ataxie

3e decennium HNPP, HMSN 2P0,  HMSN 2D, 2E, 2G, 2L
HMSN P HMSN-ataxie, 

HMSN-AR 2B

CHN=congenitale hypomyeliniserende neuropathie, HMSN=hereditaire motorisch-sensorische neuropathie, NCV=‘nerve 
conduction velocity’, en HNNP=’hereditary neuropathy with liability to pressure palsies’.
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Genetisch onderzoek
Van steeds meer hereditaire polyneuropathieën is het
genetische defect bekend. Bij sterke verdenking op
een bepaalde hereditaire polyneuropathie kan direct
genetisch onderzoek worden aangevraagd. Dit kan
worden verricht op leukocyten uit heparine of EDTA
bloed, of op fibroblasten die gekweekt zijn uit een
huidbiopt. Via de site http://www.dnadiagnostiek.nl
kan gekeken worden in welk centrum in Nederland
de DNA-diagnostiek kan worden verricht.  
De groep genen die bekend is, wordt steeds groter.
Zo kan HMSN type 1 veroorzaakt worden door
mutaties die gelegen zijn op chromosoom 17 (type

1A; PMP22-gen), chromosoom 1 (type 1B; MPZ-
gen), chromosoom 16 (type 1C; SIMPLE-gen) en
op chromosoom 10 (type 1D; EGR2-, KROX20-
gen).6 De ontwikkeling op dit gebied gaat erg snel en
voor een recente update wordt verwezen naar
http://www.molgen.ua.ac.be/CMTMutations/

Zenuwbiopt
Wanneer er geen aanwijzingen zijn om welke here-
ditaire polyneuropathie het gaat en indien precieze
diagnose belangrijke klinische consequenties heeft,
kan een zenuwbiopt belangrijke informatie geven. 
Meestal wordt het zenuwbiopt genomen uit de n.

Tabel 3. Overzicht van de aard (demyeliniserend of axonaal) van de polyneuropathie-plus-
syndromen. 

Demyeliniserende polyneuropathie- Axonale polyneuropathie-plussyndromen
plussyndromen

CDG a-bètalipoproteïnemie 
CCFDN adrenomyeloneuropathie
cockaynesyndroom analfalipoproteïnemie (Tangier)
congenitale spierdystrofie andermannsyndroom
merosinedeficiëntiesyndroom ataxia teleangiectasia
ziekte van Farber acute autonome polyneuropathie
hypomyelinatie en congenitaal cataract CEDNIK
ziekte van Krabbe cerebrotendineuze xanthomatose
marinesco-sjögrensyndroom chediak-higashisyndroom
metachromatische leukodystrofie chowdocksyndroom
ziekte van Niemann-Pick fabrysyndroom 
ziekte van Pelizaeus-Merzbacher ‘giant axonal neuropathy’
refsumsyndroom glycogenose type III
SOX10-mutatiesyndromen ‘infantile axonal neuropathy with respiratory failure’
thermosensitieve polyneuropathie IOSCA

LCHADD
letale neonatale sensomotorische polyneuropathie 
methyleentetrahydrofolaatreductasedeficiëntiesyndroom
minifasciculaties en gonadale dysgenese
MNGIE
NARP
leighsyndroom
Navajo neuropathie met arteriopathie
Navajo neurohepatopathie 
neuroaxonale dystrofieën
RPIA-deficiëntie

CDG=congenitale defecten in de glycosylering, CCFDN=’congenital cataracts facial dysmorphism neuropathy’, 
CEDNIK=’cerebral dysgenesis, neuropathy, ichthyosis, and palmoplantar keratoderma’, IOSCA=‘infantile-onset spinocerebellar
ataxia’, LCHADD=‘long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency’, MNGIE=‘mitochondrial neurogastrointestinal
encephalomyopathy’, NARP=neuropathie, ataxie en retinitis pigmentosa, en RPIA=ribose-5-fosfaatisomerase.
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suralis. Bij het ontbreken van sensibele verschijnselen
kan in zeldzame gevallen overwogen worden om een
motorische zenuw te kiezen. Bij voorkeur wordt een
zenuwbiopt verricht in een centrum waar ook de ver-
dere analyse zal plaatsvinden.5

Behandeling
De behandeling van een hereditaire polyneuropathie
is meestal symptomatisch en multidisciplinair. Meestal
zijn naast de (kinder)neuroloog, een fysiotherapeut,
revalidatiearts, podotherapeut, orthopeed en een
pedicure betrokken bij de behandeling. Met behulp
van fysiotherapie, goede voetverzorging, aangepaste
schoenen, loophulpmiddelen, eventuele orthese, en
orthopedische voetcorrecties wordt gestreefd om
met zo min mogelijk klachten een zo goed mogelijke

kwaliteit van leven te bereiken.7

Bij pijnklachten als gevolg van de polyneuropathie moet
eerst worden geprobeerd een oorzaak als overbelasting
weg te nemen. Eventueel kunnen in dat geval paraceta-
mol of NSAID’s worden voorgeschreven. Neuro-
pathische pijn als gevolg van een hereditaire poly-
neuropathie wordt zelden in de literatuur beschreven.8

Neurotoxische medicatie, die vermeden moet worden,
staat vermeld op http://www.charcot-marie-tooth.org/
med_alert.php.9

Hoge doses ascorbinezuur en progesteronreceptor-
antagonisten remmen in diermodellen voor de ziekte
van HMSN 1A de progressie van afwijkingen in de
zenuwen. Momenteel worden onderzoeken bij mensen
verricht.10

In de toekomst kunnen behandelingen in de vorm
van gentherapie worden verwacht.11

Tabel 4. Huidafwijkingen bij demyeliniserende en axonale polyneuropathie-plussyndromen. 

Huidafwijking Demyeliniserende Axonale polyneuropathie-
polyneuropathie-plussyndromen plussyndromen

hyperpigmentatie huid cockaynesyndroom adrenomyeloneuropathie

hypopigmentatie huid chediak-higashisyndroom

‘giant melanosis’ chediak-higashisyndroom

ichtyose refsumsyndroom CEDNIK

acanthose a-bètalipoproteïnemie 
snel verouderende huid cockaynesyndroom

fotosensibiliteit cockaynesyndroom

anhydrose Fabrysyndroom

palmoplantaire keratoderma CEDNIK
Navajo neuropathie met 
arteriopathie

peesxanthomen cerebrotendineuze xanthomatose 

lipogranulomatose ziekte van Farber

subcutane noduli ziekte van Farber 

teleangiectasieën ataxia teleangiectasia

CEDNIK=’cerebral dysgenesis, neuropathy, ichthyosis, and palmoplantar keratoderma’.
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Tabel 5. Oog- en oorafwijkingen bij demyeliniserende en axonale polyneuropathie-plussyndromen. 

Oog- en oor- Demyeliniserende polyneuropathie- Axonale polyneuropathie-
afwijkingen plussyndromen plussyndromen

cataract 1e decennium CCFDN cerebrotendineuze xanthomatose
hypomyelinisatie en congenitaal cataract fabrysyndroom
marinesco-sjögrensyndroom

opticusatrofie cockaynesyndroom andermannsyndroom
ziekte van Krabbe CEDNIK (hypoplasie)
ziekte van Pelizaeus-Merzbacher freidreichataxie
SOX10 ‘giant axonal neuropathy’

RPIA-deficiëntie

retinitis pigmentosa CDG IOSCA
refsumsyndroom NARP

leighsyndroom

retinadegeneratie CDG MNGIE
cockaynesyndroom

cherry-red spot ziekte van Farber

teleangiectasieën ataxia teleangiectasia
fabrysyndroom (torteuze vaten)

nystagmus CCFDN (pendelnystagmus) chediak-higashisyndroom
marinesco-sjögrensyndroom friedreichataxie
ziekte van Pelizaeus-Merzbacher ‘giant axonal neuropathy’
SOX10

opthalmoparese ziekte van Niemann Pick type C IOSCA
(verticaal) MNGIE

leighsyndroom
andermannsyndroom

oculomotore apraxie ataxia teleangiectasia

ptosis andermannsyndroom
MNGIE

heterochromia iridis SOX10

microcornea CCFDN

ulceraties cornea Navajo neurohepatopathie

fotofobie chediak-higashisyndroom

sensineuraal  cockaynesyndroom CEDNIK
gehoorverlies HMSN type 4F fabrysyndroom

dejerine-sottassyndroom infantiele axonale polyneuropathie
refsumsyndroom met respiratoir falen
SOX10 IOSCA

lethale neonatale axonale 
polyneuropathie
MNGIE
leighsyndroom

CCFDN=’congenital cataracts facial dysmorphism neuropathy’, CEDNIK=’cerebral dysgenesis, neuropathy, ichthyosis, and 
palmoplantar keratoderma’, RPIA= ribose-5-fosfaatisomerase , CDG=congenitale defecten in de glycosylering, IOSCA=’infantile
onset spinocerebellar ataxia’, NARP=neuropathie, ataxie en retinitis pigmentosa, MNGIE=‘mitochondrial neurogastrointestinal
encephalomyopathy’, en CCFDN=’congenital cataracts facial dysmorphism neuropathy’.
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Tabel 6. Overige neurologische symptomen bij demyeliniserende en axonale polyneuropathie-
plussyndromen.  

Centrale kenmerken Demyeliniserende polyneuropathie- Axonale polyneuropathie-
plussyndromen plussyndromen

ataxie CDG (met name rompataxie) a-bètalipoproteïnemie
CCFDN ataxia teleangiectasia
cockaynesyndroom (met name atactische gang) cerebrotendineuze xanthomatose
hypomyelinisatie en congenitaal cataract friedreichataxie
marinesco-sjögrensyndroom ‘giant axonal neuropathy’
ziekte van Niemann Pick type C IOSCA
ziekte van Pelizaeus-Merzbacher NARP
refsumsyndroom leighsyndroom

RPIA-deficiëntie

piramidaal syndroom hypomyelinisatie en congenitaal cataract adrenomyeloneuropathie (paraparese)
metachromatische leukodystrofie cerebrotendineuze xanthomatose 
ziekte van Krabbe (paraparese)
ziekte van Pelizaeus-Merzbacher freidreichataxie
SOX10 leighsyndroom

chorea CCFDN ataxia teleangiectasia

athetose ziekte van Niemann Pick type C IOSCA

epilepsie congenitale spierdystrofie andermannsyndroom
hypomyelinisatie en congenitaal cataract glycogenolyse type 3
ziekte van Niemann Pick type C IOSCA

NARP
RPIA-deficiëntie

beroerte fabrysyndroom

myoclonieën ataxia teleangiectasia
cerebrotendineuze xanthomatose

mentale retardatie CDG andermannsyndroom
cataract en faciale dysmorfieën CEDNIK
cockaynesyndroom cerebrotendineuze xanthomatose
hypomyelinisatie en congenitaal cataract chediak-higashisyndroom
metachromatische leukodystrofie ‘giant axonal neuopathy’
ziekte van Krabbe IOSCA
marinesco-sjögrensyndroom methyleentetrahydrofolaatreducatase, 
ziekte van Pelizaeus-Merzbacher ‘minifascicles’ en gonadale dysgenesie
refsumsyndroom NARP
SOX10 leighsyndroom

Navajo neuropathie met arteriopathie
Navaja neurohepatopathie
RPIA-deficiëntie

CDG=congenitale defecten in de glycosylering, CCFDN=’congenital cataracts facial dysmorphism neuropathy’, IOSCA=’infantile
onset spinocerebellar ataxia’, NARP=neuropathie, ataxie en retinitis pigmentosa, RPIA=ribose-5-fosfaatisomerase, en 
CEDNIK=’cerebral dysgenesis, neuropathy, ichthyosis, and palmoplantar keratoderma’.
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Prognose
De meest voorkomende hereditaire polyneuropathieën
HMSN type 1 en type 2 zijn langzaam progressief.
Veel mensen blijven mobiel, slechts enkelen worden
rolstoelafhankelijk.1 De meeste patiënten zijn in
staat een normaal leven te leiden. CHN leidt tot een
ernstig ziektebeeld, dat in de loop van de jaren lichte
verbetering kan vertonen. Dit in tegenstelling tot de
prognose bij het dejerine-sottassyndroom (DSS),
dat een geleidelijke verslechtering laat zien. De 
prognose van polyneuropathie-plussyndromen wordt
meestal bepaald door de ernst van de bijkomende
problemen.12

Ziektebeelden
HMSN
Hereditaire motorisch-sensorische neuropathie is
een klinisch en genetisch heterogeen voorkomende
groep van neuropathieën. De prevalentie wordt
geschat op 17 tot 40 gevallen per 100.000. De
belangrijkste onderverdeling is de onderverdeling
tussen demyeliniserende (type 1 of 4) en axonale
polyneuropathieën (type 2). Er bestaat ook een ge-
mengde groep. De overerving kan zowel autosomaal
dominant, autosomaal recessief als X-gebonden zijn.
Er zijn inmiddels diverse genen bekend waarin een
mutatie één van de uitingsvormen van HMSN 
kunnen bepalen. Verschillende mutaties in dezelfde
genen kunnen verschillende ziektebeelden geven.
Autosomaal dominant overervende demyeliniserende
HMSN is de meest voorkomende hereditaire poly-
neuropathie.13 Een overzicht van alle voorkomende
HMSN-types met hun genetische locus en debuut-
leeftijd staat in Tabel 1 op pagina 218.12

CHN 
Congenitale hypomyeliniserende neuropathie is een
zeldzame vorm van polyneuropathie, die gekarakte-
riseerd wordt door prenataal, neonataal of vroeg-
infantiel debuterende hypotonie, areflexie, en adem-
halings- en slikstoornissen. Bij ernstige neonatale
gevallen kan een artrogryposis aanwezig zijn. Bij het
suralisbiopt wordt een kenmerkend beeld gezien van
niet of nauwelijks gemyeliniseerde axonen zonder
aanwijzingen voor myelineafbraak, waardoor het zich
onderscheidt van DSS waarbij sprake is van inflam-
matie met tekenen van de- en remyelinisatie met
karakteristieke uienschillen.14,15 CHN kan zowel
autosomaal dominant als autosomaal recessief over-
erven. Er zijn verschillende mutaties bekend in het
MTMR2-, PMP22-, EGR2- en MPZ-gen.

HSAN
Hereditaire sensibel-autonome neuropathie is een
groep polyneuropathieën die wordt gekenmerkt door
sensibele en autonome verschijnselen. Er bestaan 
5 typen, aangeduid met de romeinse letters I t/m V.
Meestal is het debuut op de volwassen leeftijd,
behalve bij type II dat ook tijdens het 1e-2e decen-
nium kan beginnen. Het gaat om een sensibele poly-
neuropathie die wordt gekenmerkt door huidulcera
en artropathieën. Dysautonomie is een belangrijk en
potentieel levensbedreigend kenmerk. Het is een
autosomaal recessieve erfelijke aandoening waarvan
het verantwoordelijk gen is gelokaliseerd op 
chromosoom 12p13.3. 

HMN 
Hereditaire motorische neuropathieën is een groep
van polyneuropathieën met puur motorische ver-
schijnselen. Bij het EMG wordt het beeld van een
axonale polyneuropathie gezien. Naast de polyneuro-
pathie komen vaak andere verschijnselen van het
centraal zenuwstelsel voor, zoals een pyramidaal syn-
droom.  
Het debuut van HMN is vaak op jonge leeftijd. Van
HMN zijn steeds meer genlokaties bekend. De
genetische afwijkingen die worden gevonden bij
HMN worden ook gevonden bij HMSN, waardoor
er discussie ontstaat of HMN wel een aparte ziekte-
entiteit is.12

Bevindingen en richtingsbepaling in de 
differentiaaldiagnostiek
Beginleeftijd
De leeftijd waarop de polyneuropathie zich presen-
teert, kan per aandoening verschillen. Globaal is er
op basis van de debuutleeftijd een indeling van de
verschillende vormen van primaire hereditaire poly-
neuropathie te geven. Deze staan vermeld in Tabel 2
op pagina 220. De polyneuropathie-plussyndromen
staan hier niet in vermeld.1

Axonaal/demyeliniserend
Een belangrijke stap in de differentiaaldiagnose is
het bepalen van een axonale of een demyeliniserende
polyneuropathie. Voor de pure hereditaire polyneuro-
pathieën is dit terug te vinden in Tabel 2 op pagina
220 en voor de polyneuropathie-plussyndromen in
Tabel 3 op pagina 221.2

Wijze van overerving
Bijna alle hereditaire polyneuropathieën zijn erfelijk.
Daarbij zijn alle mogelijke vormen van overerving
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mogelijk, zowel autosomaal dominant en recessief,
als X-gebonden dominant en mitochondrieel. 
Aan de hand van een familieanamnese en -onderzoek
kan geprobeerd worden om het overervingspatroon
te bepalen. Bij het niet-voorkomen van meerdere
aangedane familieleden kan het gaan om een spon-
tane mutatie.
Een pure demyeliniserende polyneuropathie zonder
andere neurologische verschijnselen die autosomaal
dominant overerft, behoort tot de groep HMSN
type 1, terwijl eenzelfde beeld op het EMG in com-
binatie met een autosomaal recessief overervings-
patroon gezocht moet worden in de groep HMSN
type 4. Een X-gebonden overerving past ook bij een
HMSN type 1. Voor de axonale groep zonder neuro-
logische verschijnselen in andere systemen moet
gezocht worden bij HMSN type 2.2

Polyneuropathie-plussyndromen
Bij een polyneuropathie-plussyndroom komen naast
de verschijnselen van een polyneuropathie ook andere
symptomen voor. In het bijzonder gaat het om
afwijkingen aan de huid, de ogen of het gehoor en
het voorkomen van andere neurologische symptomen,
dysmorfe kenmerken en mentale retardatie.3 Het
herkennen van deze kenmerken kan belangrijke aan-
wijzingen geven voor een eventuele syndroom-
diagnose. Veel voorkomende symptomen en de 
bijbehorende syndromen staan weergegeven in Tabel 4,
5 en 6 op pagina 222, 223 en 224. Een consult van
de dermatoloog en de oogarts kunnen behulpzaam
zijn bij het opsporen van deze afwijkingen.3,11 Met
behulp van een gehoortest of een ‘brainstem auditory
evoked potential’ (BAEP) kan veelvoorkomend 
sensineuraal gehoorverlies worden opgespoord. 

Conclusie
De groep hereditaire polyneuropathieën kan zowel
op de kinderleeftijd, als ook op latere leeftijd debu-
teren. De debuutleeftijd kan een belangrijke factor
zijn voor het opstellen van de differentiaaldiagnose,
zoals geïllustreerd wordt door de casus. 
Hereditaire polyneuropathieën op de kinderleeftijd
worden gekenmerkt door symmetrische motorische,
sensorische en/of autonome verschijnselen. Bevin-
dingen bij het lichamelijk, neurologisch en elektro-
myografisch onderzoek zijn een belangrijk hulpmiddel
voor het bepalen van het verdere aanvullende onder-
zoek, zoals gericht genetisch onderzoek. Het beloop
van de aandoening verschilt per ziektebeeld.
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