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ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een ex-prematuur van 32 weken en 2 dagen, lid van een 
drieling, presenteerde zich op de leeftijd van 6 weken met 
respiratoire insufficiëntie bij een status epilepticus. Zij werd 
geïntubeerd en naar de neonatale intensive care unit (NICU) 
van het MUMC+ gebracht. De status epilepticus werd be-
handeld met fenobarbital oplaad en onderhoud maximaal 5 
mg/kg per dag, midazolam maximaal 0,3 mg/kg per uur, 
lidocaïne maximaal 6 mg/kg per uur (na 30 uur gestaakt en 
tijdelijk vervangen door zonisamide maximaal 1 mg/kg per 
24 uur) en levetiracetam maximaal 20 mg/kg per 24 uur), 
met uiteindelijk een acceptabele aanvalscontrole.
Differentiaaldiagnostisch werd bij de convulsies gedacht aan 

hypoxie als gevolg van centrale apneu (in het kader van een 
respiratoirsyncytieelvirusinfectie dan wel sepsis), encefalitis, 
een metabole of genetische stoornis, of cerebrale hypoxie- 
ischemie (asfyxie). Oriënterend laboratoriumonderzoek toon-
de een licht verhoogde CRP-concentratie zonder pleiocytose. 
Uitgebreid metabool en genetisch onderzoek toonden geen 
afwijkingen. Liquordiagnostiek toonde geen pleiocytose, en 
een normaal eiwit- en glucosegehalte. De MRI-scan van het 
cerebrum toonde leuko-encefalopathie met een diffuus oede-
mateus aspect van de supratentoriële witte stof met restrictie-
ve diffusie, tevens betrokkenheid van de pariëtale en occipita-
le cortex als ook de thalamus (zie Figuur 1).

WAT IS UW DIAGNOSE?
De juiste diagnose vindt u op pagina 189.

Uw diagnose? 

Prof. dr. R.J. Vermeulen1, T. Kalay2, E. van Westering-Kroon3, prof. dr. B.W. Kramer4, mw. M. Tijssen5

FIGUUR 1. Transversale T2-gewogen (a), DWI (diffusiegewogen beelden) (b) en ADC (‘apparent diffusion coefficient’)-opna-

men (c), vervaardigd op dag 3 na het ontstaan van de klachten. Op de T2-gewogen opname is oedeem van de witte stof 

zichtbaar. De DWI toont een verhoogd signaal en ADC een verlaagd signaal (restrictieve diffusie, passend bij cytotoxisch oe-

deem). De basale ganglia en cortex zijn relatief gespaard. Ook het cerebellum (niet afgebeeld) is gespaard.
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DIAGNOSE VAN DE CASUS OP PAGINA 188

NEONATALE ENCEFALOPATHIE OP BASIS 
VAN EEN HUMAAN-PARECHOVIRUS- 
INFECTIE

De PCR in het nasofarynxspoelsel was positief voor het hu-
maan parechovirus. Daarmee werd de diagnose humaan-pa-
rechovirusencefalitis gesteld. 
De patiënte is één van een drieling. Ook haar zussen waren 
met klinische verschijnselen van een gastro-enteritis opge-
nomen. Bij een zus is ook de diagnose humaan-parechovi-
rusinfectie met PCR gesteld. De zussen hadden geen van 
beiden neurologische verschijnselen ontwikkeld en ontwik-
kelden zich uitstekend. De patiënte werd behandeld met 
intraveneus immuunglobuline (IVIG), wat geen significant 
effect had op de epileptische aanvallen. De follow-up-MRI-
scans op een leeftijd van 18 dagen toonden progressieve af-
wijkingen met cystevorming ter plaatse van de supratentori-
ele witte stof (zie Figuur 2). Klinisch heeft de patiënte 
ernstige motorische en visuele beperkingen alsook refractai-
re epilepsie op een gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden. 

Enkele jaren geleden werd voor het eerst beschreven dat een 
infectie met humaan parechovirus cerebrale afwijkingen bij 
pasgeborenen kan veroorzaken.1 Het humane parechovirus 
behoort tot de Picornaviridae en is een neurotroop virus.
De acute symptomatologie kan bestaan uit neonatale convul-
sies, gastro-enteritis of een ‘rash’. Soms kan ook een hypothy-
reoïdie de uiting zijn van een humaan-parechovirus infectie.2 
In een groot Australisch cohort presenteerden de meeste kin-
deren zich met een ernstig sepsisachtig beeld.3 Met een PCR 
kan in bloed, liquor, feces of neusspoelvloeistof van de kin-

deren de aanwezigheid van dit virus worden aangetoond. 
Klinisch lijkt de infectie op een infectie met een enterovirus. 
In eerste instantie zijn deze parechovirusinfecties geduid als 
enterovirusinfecties met negatieve (PCR) diagnostiek. In 
tweede instantie zijn de parechovirusinfecties met een spe-
cifieke PCR aangetoond.1 
Bij het inflammatoire proces komen cytokines vrij, waaron-
der interleukine-2, die toxisch kunnen zijn voor de oligo-
dendrocyten en ontwikkelende axonen, waardoor de schade 
kan optreden.4 De neurologische symptomen betreffen voor-
al neonatale convulsies. 
Prematuur geboren kinderen hebben een hoger risico voor 
het oplopen van cerebrale beschadigingen. Deze beschadi-
gingen betreffen vooral wittestofschade, de zogenoemde pe-
riventriculaire leukomalacie.5 Deze is te onderscheiden van 
de periventriculaire leukomalacie na perinatale asfyxie. Bij 
perinatale asfyxie (hypoxie-ischemie) verschilt de verdeling 
van de hypoxisch-ischemische schade sterk van de schade 
bij een humaan-parechovirusinfectie in locatie.6 Daarnaast 
lijkt er ook een duidelijke predispositie te zijn voor jonge 
(premature) zuigelingen en vrouwelijke geslacht.7 
De uitkomsten wat betreft ontwikkeling zijn zeer wisselend. 
Als gevolg van deze beschadigingen kunnen deze kinderen 
een handicap ontwikkelen in de vorm van cerebrale parese 
(CP).7,8 Sommige auteurs melden dat kinderen zich redelijk 
goed ontwikkelen, waarbij opgemerkt dient te worden dat 
de meeste studies een zeer korte follow-up hebben.1,9 Andere 
auteurs melden juist zeer matige ontwikkeling na een hu-
maan-parechovirusencefalopathie.10 
De vraag is waarom juist prematuur geboren kinderen deze 
encefalopathie kunnen ontwikkelen. Het ontbreken van an-
tilichamen als gevolg van prematuriteit en de gevoeligheid 
van de eerder genoemde oligodendrocyten zijn factoren die 

FIGUUR 2. Opnames op dag 18 dag na de start van de klachten. De T2-gewogen opname (a) toont uitgebreid parenchymver-

lies van de witte stof met cysteuze leuko-encefalomalacie. De DWI (b) en ADC (c) tonen nu juist vrije diffusie (laag op diffusie, 

hoog op ADC, passend bij secundair weefselverval).



JA ARGANG119OKTOBER20185

190
een verklaring kunnen geven voor het ontwikkelen van deze 
ernstige encefalopathie. Het ontwikkelen van wittestofscha-
de is geassocieerd met infecties.5 

BELOOP CASUS
De ontwikkeling van de patiënte loopt duidelijk gestoord. 
Op de leeftijd van 4 maanden ontwikkelde ze een syndroom 
van West, een ernstige refractaire epilepsie die met behulp 
van steroïden wordt behandeld. Het verschil met haar zus-
sen is groot. Ze vertoont nu bij een gecorrigeerde leeftijd van 
6 maanden nauwelijks visuele volg- en geen grijpreacties. 
Verder heeft ze een sterk verhoogde tonus in de benen, pas-
send bij ontwikkelende spasticiteit.

CONCLUSIE
Humaan parechovirus is een neurotroop virus en infectie kan 
leiden tot een zeer ernstige encefalitis met wittestofschade in 
de neonatale periode. De wittestofschade bij de pasgeborene 
kan goed worden gedetecteerd met cerebrale echografie. MRI 
en vooral de diffusiegewogen MRI geeft gedetailleerde infor-
matie van de uitgebreidheid van de wittestofschade. 
Omdat de klinische presentatie van entero- en parechovirus 
identiek is, dienen deze virussen bij atypische neonatale in-
fecties altijd te worden onderzocht met behulp van een PCR. 
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