
een chronische aandoening waarbij vermoeidheid mede op 
de voorgrond staat. Vermoeidheid en een verstoord slaap-
waakritme worden ook gezien bij adolescenten met een 
auto-immuunziekte, zoals juveniele idiopathische artritis, 
of bij adolescenten die op de kinderleeftijd zijn behandeld 
voor kanker. We hebben daartoe FitNet-plus ontwikkeld, een 
internettherapie aangepast aan de behoeften van de patiënt. 
FitNet-plus wordt momenteel onderzocht op effectiviteit in 
samenwerking met de kinderreumatologie: online cgt voor 
jongeren met (auto-)immuunziekten.
FitNet is vertaald in het Engels en wordt nu onderzocht in 
een grote kosteneffectiviteitsstudie door de Universiteit 
van Bristol samen met de National Health Service (nhs). 
Bijna 800 kinderen worden geïncludeerd. Als ook hier de 
(kosten)effectiviteit wordt aangetoond, zou FitNet wereldwijd 
beschikbaar kunnen komen. 
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Een blauwe baby
Diagnose: blauw verkleurde lippen door 
gebruik van gentiaanvolet
Bij lichamelijk onderzoek zagen we een niet-zieke, 
niet benauwde baby. Inspectie van de mond toonde 
blauwpaarse lippen, maar verdere inspectie van huid, 
tong en mondslijmvlies toonde geen cyanose. Auscultatie 
van hart en longen toonde geen afwijkingen, lever en milt 
waren niet vergroot, de liespulsaties waren beiderzijds 
goed voelbaar en de perifere circulatie was intact. Bij 
inspectie van de mond viel op dat de binnenkant van de 
lippen niet was verkleurd (figuur 2). Het mondslijmvlies 
was vlekkerig blauwpaars verkleurd en toonde enkele 
minimale spruwlaesies. De ouders vertelden dat ze voor de 
behandeling van de spruw gentiaanviolet gebruikten.

Figuur 2
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Voor alle referenties bij dit artikel verwijzen wij u naar 
 www.praktischepediatrie.nl.

Er zijn geen relaties met farmaceutische industrieën gemeld.

Gentiaanviolet (methylrosaniline) is een ontsmettend 
middel waaraan ook een antimycotische werking wordt 
toegedicht.1 Het wordt geleverd in een waterige oplossing 
van 1%. Het Farmacotherapeutisch Kompas adviseert 
om terughoudend te zijn met dit middel: ‘Gentiaanviolet 
oplossing fna pas toepassen als behandeling met andere 
preparaten tegen Candida-infecties tot onvoldoende 
resultaat heeft geleid; dit vanwege mogelijke huidreacties 
en de donkerpaarse verkleuring van huid, kleding en 
linnengoed’. Sommige ouders geven bij de behandeling 
van spruw de voorkeur aan gentiaanviolet, omdat het 
‘natuurlijk’ zou zijn, in tegenstelling tot de ‘chemische’ 
geneesmiddelen zoals miconazol. In de medische 
literatuur is geen wetenschappelijk bewijs voorhanden 
dat gentiaanviolet werkelijk effectief is bij de behandeling 
van schimmelinfecties van huid of mondslijmvlies. De 
blauwe verkleuring van lippen, huid en slijmvliezen kan tot 
verwarring met cyanose leiden, zoals in deze casus het geval 
was.

Trefwoorden 
spruw, candida, gentiaanviolet, cyanose 

Referentie
– https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/ 

bladeren-volgens-boek/preparaatteksten/m/methylrosaniline

64

Praktische Pediatrie nummer 1 - maart 2017 Migranten en Global health


