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SAMENVATTING
Een 16-jarig meisje werd opgenomen wegens dehy-
dratie bij persisterende misselijkheid, braken, diarree 
en koorts. Bij lichamelijk onderzoek werd een mild 
gedehydreerde patiënte gezien met een pijnlijke, 
maar soepele buik en een opvallende tonsillitis. 
Nader aanvullend onderzoek toonde gestoorde 
leverwaarden, hematologische afwijkingen, een 
splenomegalie en een verdikte galblaaswand. 
Ondanks dat sprake was van adequate circulatie, 
waren er wel aanwijzingen voor myocarddysfunctie 
met een verhoogde waarde voor NT-proBNP. Van-
wege de ontwikkelingen rondom SARS-CoV-2 bij 
kinderen werd mede aan de (aan SARS-CoV-2 gere-
lateerde) diagnose ‘multisystem inflammatory syn-
drome in children’ gedacht. De PCR voor SARS-
-CoV-2 en serologisch onderzoek naar SARS-CoV-2 
waren beide negatief en er was geen contact geweest 
met een bevestigde SARS-CoV-2-patiënt. Uiteinde-
lijk waren de resultaten van een PCR en serologisch 
onderzoek positief voor Epstein-Barr-virus (EBV), 
wat wees op een actieve EBV-infectie. Deze casus 
toont het belang aan van een open blik ten tijde van 
een pandemie, naast kennis van atypische presenta-
ties van een EBV-infectie bij kinderen.
(TIJDSCHR INFECT 2021;16(1):22-6)

SUMMARY
A 16-year-old girl was admitted to the hospital with 
dehydration caused by persistent nausea, vomiting, 
diarrhoea and fever. On examination, the patient 
appeared to be dehydrated, had a tender, but soft 
abdomen and a striking tonsillitis. Further examina-
tions showed disturbed liver enzyme tests, haemato-
logical abnormalities, splenomegaly and a thickened 
gall bladder wall. Despite having an adequate circu-
lation, the patient showed signs of myocardial dys-
function with increased levels of NT-proBNP. With 
recent developments regarding SARS-CoV-2 in chil-
dren taken into account, the diagnosis multisystem 
inflammatory syndrome in children was considered. 
However, the results of a SARS-CoV-2 PCR and 
serology were both negative and the patient had not 
been in contact with a confirmed case of SARS-
CoV-2. Eventually, Epstein-Barr virus (EBV) serology 
and PCR both appeared to be positive, proving an 
active EBV-infection. This case shows the impor-
tance of maintaining a broad differential diagnostic 
perspective during a pandemic, aside from know-
ledge about atypical presentations of EBV-infections 
in children.
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CASUS
PRESENTATIE
Een 16-jarig meisje presenteerde zich op de afdeling 
Spoedeisende Hulp met sinds een week bestaande misse-
lijkheid, braken, diarree en wisselende koorts. Ze had 
geen intake sinds 24 uur. De mictie was op dat moment 
minder frequent en donkerder van kleur, zonder dysurie. 
Wel meldde de patiënte een gezwollen gevoel in de hals, en 
pijn bij het slikken en praten. Gedurende de ziekteperiode 
was zij ongeveer 5 kg afgevallen. De patiënte was seksueel 
actief met een vaste partner en gebruikte orale anticoncep-
tie. In haar omgeving waren geen zieken en zij was niet in 
het buitenland geweest. De patiënte had een volledige vac-
cinatiestatus volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Bij de 
huisarts was 3 dagen eerder reeds een tonsillitis gezien, de 
uitslag van een COVID-19-test was negatief.
Bij lichamelijk onderzoek werd een matig ziek meisje 
gezien met een pols van 95/min, een bloeddruk van 
141/93 mmHg, een saturatie van 99% en op dat moment 
een lichaamstemperatuur van 37 °C . Zij had wat droge 
slijmvliezen met een niet-verlengde centrale capillaire 
‘refill’. In het hoofd-halsgebied werden vergrote tonsillen 
gezien met wit-geel beslag en een milde lymfadenopathie. 
Het onderzoek van het abdomen en de rest van het alge-
meen intern pediatrisch onderzoek leverden geen nieuwe 
aanknopingspunten op. 
Bij aanvullend onderzoek werd een dubieus urinesedi-
ment gezien, met een marginale leukocyturie (5-15) en 
erythrocyturie (0-5). De urinescreening toonde een nega-
tief nitriet. Laboratoriumonderzoek toonde een CRP- 
gehalte van 67 mg/l, een leukocytose en trombopenie, niet 
afwijkende elektrolyten en een normaal glucosegehalte. 
Het kreatininegehalte was hoog-normaal. De patiënte 
werd opgenomen wegens dehydratie en kreeg intraveneus 
vocht toegediend. In verband met de misselijkheid werd 
ondansetron voorgeschreven. 
In de differentiaaldiagnose werd gedacht aan een infectie 
met Epstein-Barr-virus (EBV) of cytomegalovirus (CMV), 
een (virale) gastro-enteritis, of toch een urineweginfectie. 
Diagnostiek naar EBV en CMV werd ingezet. Ook werd 
een urinemonster op kweek gezet.

BELOOP (1)
Gedurende de eerste nacht in het ziekenhuis werd door de 
dienstdoende artsen een nadere beschouwing van de casus 
gedaan en werd besloten om lever- en pancreaswaarden te 
bepalen. De leverwaarden bleken afwijkend te zijn. Op 
dag 3 van de opname was het klinisch beeld van de 
patiënte nog niet hersteld en klaagde zij wederom over 
buikpijn. Op dat moment vielen icterische sclerae op en 

werd een diffuus drukpijnlijke, maar soepele buik gevon-
den. Een echo van het abdomen toonde een verdikte gal-
blaaswand; deze werd radiologisch geduid als passend bij 
een virale hepatitis. De lever zelf was homogeen zonder 
focale afwijkingen. De milt was vergroot tot 19 cm (nor-
maal maximaal 11 cm).1 Uit de microscopische differenti-
atie kwam een atypische lymfocytose.
In dit stadium was sprake van gastro-intestinale klachten, 
hepatitis/cholecystitis, splenomegalie, verhoogde infectie-
parameters, hematologische afwijkingen en een tonsillitis. 
Vanwege de multi-orgaanbetrokkenheid werd, naast een 
virale infectie, in de differentiaaldiagnose nu ook gedacht 
aan ‘multisystem inflammatory syndrome in children’ 
(MIS-C). Dit aan SARS-CoV-2 geassocieerde syndroom 
wordt gekenmerkt door koorts, buikklachten, hyperin-
flammatie en betrokkenheid van meerdere orgaansystemen 
(zie Kader 1). Het syndroom is uitgebreid beschreven door 
Wanders et al. in de COVID-19-special van dit tijdschrift.2

BELOOP (2)
Het aanvullend onderzoek bij de patiënte werd op dag 3 
herhaald en uitgebreid met onder andere stollingstijden, 
en waarden voor albumine, ferritine, NT-proBNP en trop-
onine-I (zie Tabel 1). Met het oog op cardiale betrokken-
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KADER 1. Casusdefinitie van de 
Wereldgezondheidsorganisatie voor MIS-C.3

•  Kinderen/adolescenten (0-19 jaar) met koorts (>3 
dagen) 
EN 2 van de volgende: 
o  uitslag of bilaterale nonpurulente conjunctivitis of 

tekenen van inflammatie van slijmvliezen of huid 
(mond, handen, voeten)

 o hypotensie/shock
 o  tekenen van myocardiale dysfunctie, pericarditis, 

valvulitis of coronairafwijkingen (inclusief 
echografische afwijkingen of verhoogde waarde 
voor troponine/NT-proBNP)

 o coagulopathie (afwijkend PT, APTT, of d-dimeer)
 o  acute gastro-intestinale symptomen (diarree, 

braken, buikpijn)
EN
•  Verhoogde inflammatiemarkers (BSE, CRP, 

procalcitonine)
EN
•  Geen andere voor de hand liggen verwekkers 

(inclusief virale en bacteriële verwekkers en 
toxischeshocksyndroom)

EN
•  Bewijs van (doorgemaakte) SARS-CoV-2-infectie (PCR 

of serologie) of contact met bewezen SARS-CoV-2-
patiënten.

MIS-C=‘multisystem inflammatory syndrome in children’.
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heid bij een MIS-C werden ook de waarden voor  harten-
zymen bepaald. De waarde voor het NT-proBNP bleek 
verhoogd (518 ng/l). De patiënte werd aan de monitorbe-
waking gelegd. Tevens werd een elektrocardiogram 
gemaakt; deze was zonder afwijkingen. Een echo cor werd 
overwogen, maar vanwege logistieke redenen en een ver-
beterend klinisch beeld werd deze in eerste instantie uit-

gesteld en werd er uiteindelijk vanaf gezien. Wel werd 
serologisch onderzoek ingezet naar SARS-CoV-2.
In afwachting van de resultaten voldeed de patiënte aan 
een deel van de casusdefinitie voor MIS-C (zie Kader 1): zij 
had langdurige, persisterende koorts, tekenen van myo-
carddysfunctie (met verhoogde waarde voor NT-proBNP), 
tekenen van inflammatie (verhoogde CRP- en ferritine-
waarden) en er waren acute gastro-intestinale symptomen 
(buikpijn, braken en diarree).
Tonsillitis was echter niet eerder beschreven bij MIS-C. 
Voor de tonsillitis werd een KNO-arts geconsulteerd. Deze 
vond het klinisch beeld verdacht voor een EBV-tonsillitis. 
Besloten werd om de tonsillitis derhalve niet met antibio-
tica te behandelen, wel werd een banale keelkweek ingezet.
Gedurende de opname verbeterde het klinisch beeld van 
de patiënte aanzienlijk: haar misselijkheid en het braken 
namen af, en haar eigen intake verbeterde. De koorts bleef 
weg. Zij werd na 4 dagen ziekenhuisopname naar huis 
ontslagen, met follow-up op de polikliniek voor de uitsla-
gen en het herhalen van de laboratoriumdiagnostiek. 
Het serologisch onderzoek naar SARS-CoV-2 was negatief 
en bij navraag had de patiënte geen contact gehad met een 
bevestigde of vermoede SARS-CoV-2-patiënt. Hierom 
werd de diagnose MIS-C verworpen. In de urinekweek 
was geen groei en uit de keelkweek resulteerde een Strep-
tococcus agalactiae (groep B-streptokok), die werd geduid 
als dragerschap zonder klinische betekenis. Wel bleek 
sprake te zijn van IgM positief voor EBV en CMV. De eer-
der geziene atypische lymfocytose paste hier ook bij. De 
PCR op viraal DNA van EBV was ook positief; de patiënte 
maakte dus een actieve EBV-infectie door. De CMV-IgM 
werd geduid als een vermoedelijke kruisreactie.
Een week na ontslag (dag 10) waren alle waarden in de labo-
ratoriumuitslagen verbeterd en nog eens 2 weken later (dag 
24) keerden zij terug richting normaal (zie Tabel 1). Het 
beloop van de antistofrespons van EBV en CMV werd in 
deze periode ook gevolgd (zie Tabel 2). Omdat de CMV-IgM 
op dag 24 nog steeds positief was, werd een PCR op CMV 
uitgevoerd. Deze bleek negatief. De patiënte bleef nog wisse-
lend wat vermoeid na de ziekenhuisopname, maar herstelde 
verder zonder restverschijnselen.

EBV-INFECTIES
Bijna iedereen ter wereld (meer dan 95%) maakt in zijn 
leven een EBV-infectie door. Meestal gebeurt dit op jonge 
leeftijd, waarbij de infectie veelal asymptomatisch ver-
loopt. Wanneer de primo-infectie optreedt tijdens de 
puberteit of in de volwassenheid, dan is in 30-50% van de 
gevallen sprake van de trias van koorts, lymfadenopathie 
en faryngitis/tonsillitis (mononucleosis infectiosa).4

TABEL 1. Laboratoriumuitslagen.
Bepaling Uitslag

Dag 1 Dag 3 Dag 10 Dag 24

Hematologie

BSE (mm/u) 11

Hemoglobine 
(mmol/l)

9,7 8,9 8,3 8,6

Trombocyten
(x 109/l)

141 (L) 131 (L) 204 281

Leukocyten (x 109/l) 12,8 (H) 19,0 (H) 9,1 4,2

(Leukocyten)differentiatie

Segmenten (x 109/l) 4,2 1,4 (L)

Lymfocyten (x 109/l) 4,5 (H) 6,8 (H)

Atypische 
lymfocyten

++ ++

Chemie

Glucose (mmol/l) 4,3

Natrium (mmol/l) 135 138

Kalium (mmol/l) 3,5 3,8

Ureum (mmol/l) 2,4 2,9 2,5

Kreatinine (µmol/l) 80 73 56

Bilirubine tot. 
(µmol/l)

84 (H) 33 (H) 18

Bilirubine geconj. 
(µmol/l)

66 (H) 22 (H) 11 (H)

Alkalische fosfatase 
(U/l)

152 (H) 243 (H) 287 (H) 120 (H)

g-GT (U/l) 153 (H) 322 (H) 302 (H) 110 (H)

ASAT (U/l) 570 (H) 305 (H) 135 (H) 35 (H)

ALAT (U/l) 468 (H) 361 (H) 170 (H) 89 (H)

APTT (s) 24

PT (s) 11,1

LD (U/l) 794 (H) 619 (H) 579 (H) 204

Lipase (U/l) 33

Albumine (g/l) 28,9 (L) 36,0

Urinezuur (mmol/l) 0,31

Ferritine (µg/l) 1.218 (H) 458 (H)

CRP (mg/l) 67 (H) 34 (H)

HS Troponine-I (ng/l) <3

NT-proBNP (ng/l) 518 (H) 224 (H)

geconj.=geconjugeerd, H=verhoogd, L=verlaagd, tot.=totaal.
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Complicaties van een EBV-infectie op de kinderleeftijd zijn 
zeldzamer en kunnen voor problemen zorgen in de diag-
nostiek. Een EBV-infectie kan onder andere leiden tot 
 respiratoire complicaties (luchtwegobstructie, pneumonie), 
cardiovasculaire complicaties (myocarditis), hematologi-
sche complicaties (trombocytopenie, aplastische  anemie, 
neutropenie), renale complicaties (hematurie, proteïnurie, 
acuut nierfalen), neurologische complicaties (meningitis/
encefalitis, insulten, ataxie, Alice-in-Wonderland- 
syndroom) en gastro-intestinale complicaties.4,5

Wat betreft de gastro-intestinale complicaties is in de meer-
derheid van de gevallen sprake van een stijging van de leve-
renzymen (90%) en een splenomegalie (50%), beide echter 
meestal zonder klinische relevantie. Een massieve vergro-
ting van de milt, met een risico op een miltruptuur, is zeld-
zaam. Symptomatische hepatitis, bijvoorbeeld in de vorm 
van icterus, is ongebruikelijk (circa 5% van de gevallen). 
Betrokkenheid van de galblaas is enkele malen beschreven 

in de literatuur, in de vorm van een galblaaswandverdik-
king en/of acute acalculeuze cholecystitis met buikpijn en 
icterus. Meestal betrof dit vrouwelijke patiënten en de 
meerderheid had hierbij ook gastro-intestinale klachten 
(misselijkheid, braken, diarree).6-8 De prevalentie van deze 
fenomenen is echter niet goed bekend.
Ernstige complicaties komen vooral voor bij patiënten met 
immuundeficiënties, of bij patiënten met een deregulering 
van het immuunsysteem - zoals patiënten met primaire of 
secundaire hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH).4 
HLH is een levensbedreigend hyperinflammatiesyndroom 
en wordt onder andere gekenmerkt door hoge, persiste-
rende koorts, splenomegalie, cytopenie (minstens 2 cel-
lijnen aangedaan), hepatosplenomegalie/hepatitis, stollings-
stoornissen en neurologische symptomen.9 Het onderscheid 
met een primaire EBV-infectie kan lastig zijn, maar wordt in 
eerste instantie vooral gemaakt op basis van de ernst van het 
klinisch beeld. HLH geeft bijvoorbeeld vaak levensbedrei-
gende cytopenieën, terwijl de hemato logische afwijkingen 
bij een EBV-infectie in het algemeen mild zijn. Zo kan HLH 
ook leiden tot acuut leverfalen, met zelfs een noodzakelijke 
levertransplantatie, terwijl een EBV-infectie meestal een 
milde hepatomegalie en beperkte stijging van de leverenzy-
men geeft. Aanvullend bloed onderzoek kan helpen bij de 
diagnose; in het geval van HLH zijn de waarden voor trigly-
ceriden, ferritine en de ‘soluble’ (oplosbare) interleukine- 2-
recepor vaak extreem verhoogd, terwijl het fibrinogeenge-
halte is verlaagd. Indien er een sterke verdenking is op HLH, 
kan genetisch onderzoek uitwijzen of sprake is van een erfe-
lijke (primaire) vorm, of van een door een EBV-infectie geïn-
duceerde (secundaire) vorm. Dit heeft implicaties voor de 
behandeling.9

De diagnose EBV-infectie kan worden bevestigd door anti-
stoffen en/of viraal DNA aan te tonen. De behandeling is 
symptomatisch en de acute klachten verdwijnen meestal 
na 2-4 weken. Vermoeidheid kan echter nog tot zeker 6 
maanden – en soms jaren – na de infectie aanhouden.

CONCLUSIE
Dit artikel bespreekt een patiënte met een atypische pre-
sentatie van een EBV-infectie. Een EBV-infectie manifes-
teert zich meestal met malaise, milde koorts en een tonsil-
litis met lymfadenitis, maar kan ook ernstiger of zelfs 
fulminant verlopen met multi-orgaanbetrokkenheid. In de 
differentiaaldiagnose van deze casus werd, naast aan virale 
verwekkers, ook gedacht aan MIS-C. Dit aan SARS-CoV-2 
gerelateerde syndroom wordt gekenmerkt door koorts, 
hyperinflammatie en betrokkenheid van meerdere 
orgaansystemen. Ook ‘gewone’ virussen, zoals EBV, kun-
nen zich echter als zodanig manifesteren, zoals deze casus 
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TABEL 2. Antistofrespons van de patiënte op de 
EBV-infectie, de kruisreactie met CMV-antistoffen 
en de detectie van viraal DNA.*

Antistof Uitslag

Dag 1 Dag 24

EBV-VCA-IgM positief positief

EBV-VCA-IgG positief positief

EBV-NA-IgG negatief negatief

CMV-EIA-IgM positief positief

CMV-EIA-IgG negatief negatief

EBV-DNA kwalitatief positief

EBV-DNA logwaarde niet aantoonbaar

CMV-DNA kwalitatief niet aantoonbaar

*Interpretatie van de antistofrespons. De positieve uitslag van 

de VCA-IgM en de VCA-IgG, en de negatieve uitslag van de 

NA-IgG op dag 1 wijzen op een actieve EBV-infectie. De VCA-

IgM en VCA-IgG komen het eerst op in de acute fase en blijven 

respectievelijk minimaal 4 weken en levenslang aantoonbaar. 

Derhalve zijn deze op dag 24 nog steeds aantoonbaar. De 

EBV-NA-IgG-antistoffen ontwikkelen zich als laatste, meestal 

3-4 maanden na de primo-infectie, en zijn op dag 1 dus nog niet 

aantoonbaar. Op dag 1 is ook viraal DNA van EBV aantoonbaar, 

maar op dag 24 niet meer. Dit past bij het natuurlijk beloop 

van een EBV-infectie: een blijvend aantoonbare ‘viral load’ zou 

een hogere kans op met EBV-geassocieerde maligniteiten 

betekenen. De CMV-EIA-IgG komt normaal gesproken kort 

na de EIA-IgM op. Ook zonder de negatieve PCR is het niet-

converteren van de CMV-IgM-antistoffen op dag 24 dus al een 

aanwijzing voor een foutpositief resultaat.

CMV=cytomegalovirus, EBV=Epstein-Barr-virus, 

EIA=enzymimmuunassay, IgG=immuunglobuline G, 

IgM=immuunglobuline M, NA=‘nuclear antigen’, VCA=‘viral 

capsid antigen’.
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laat zien. Met adequate ondersteunende zorg herstellen de 
meeste patiënten volledig. Ernstige complicaties van een 
EBV-infectie zijn zeldzaam en komen vooral voor bij 
patiënten met primaire of secundaire HLH.
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Een Epstein-Barr-virus(EBV)-infectie verloopt meestal asymptomatisch of klassiek als mononucleosis 
infectiosa, maar kan ook fulminant verlopen met multi-orgaanbetrokkenheid. Dit kan problemen geven bij 
de diagnostiek.

2 ‘Multisystem inflammatory syndrome in children’, het aan SARS-CoV-2 gelinkte syndroom, wordt 
gekenmerkt door hyperinflammatie en betrokkenheid van meerdere orgaansystemen. Daarom wordt dit 
syndroom in deze tijd van een pandemie vaak als diagnose overwogen. ‘Gewone’ virussen moeten echter 
niet worden vergeten.

3 Zelfs patiënten met een ernstige presentatie van een EBV-infectie herstellen over het algemeen zonder 
restverschijnselen.
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