Boeken en websites

PediStat
Een paar maanden geleden werd via de
ambulancedienst een kind aangekondigd dat betrokken was bij een ernstig
verkeersongeval. Op de seh maakte het
traumateam zich klaar: traumachirurg,
intensivist, kinderarts, verpleegkundigen en andere hulptroepen. Meestal
wordt dan het pril-lint gepakt voor het
klaarleggen van materialen en medicatie,
maar deze keer legde de anesthesioloogintensivist zijn smartphone op een tafeltje
naast de intubatieset en liet hij me
PediStat zien. Het openingsscherm van
deze app geeft je de keuze om geboortedatum of huidige leeftijd (jaren en
maanden) in te voeren. Dan verschijnt
een keuzescherm (print): gaat het om
luchtwegmanagement, anafylaxie,
brandwonden, reanimatie, instrumentarium, vulling, coma enzovoort? De
submenu’s helpen je snel verder. De
comamodule loodst je door de Glasgow
Coma Schaal heen, op een leeftijdsspecifieke manier. PediStat geeft doseringen
van alle veelgebruikte medicatie, niet
alleen voor reanimatie, maar ook voor
anesthesie-inductie, convulsies, status
asthmaticus, pijnbestrijding en intoxicaties. Doseringen worden duidelijk
aangegeven, zowel in milligrammen als
in milliliters, volgens het opgegeven of
geschatte gewicht.
De app is ontwikkeld door Pediatric
Emergency Physicians, een in Nederland
nog niet bestaand specialisme, een
soort hybride kruising tussen kinderarts, traumachirurg en anesthesioloogintensivist. De protocollen en algoritmes
zijn afgeleid van de Amerikaanse versie
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van de Advanced Pediatric Life Support
(apls). Relevante verschillen met de
Nederlandse apls-richtlijnen heb ik nog
niet kunnen ontdekken. Voor nog geen
6 euro een nuttige, handige en goed
bruikbare app voor spoedsituaties. Check
your own pulse first!
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Een baby met een grijze tong
Wat is uw diagnose?
Haartong.
Differentiaaldiagnose
Wat het niet is:
–	spruw: wit van kleur, niet wegschraapbaar en vooral op
wangslijmvlies;
–	orale melanose: zelfde consistentie
als omgevende mucosa, zelden op
de tong;
–	hairy leukoplakie: lineaire witte
strepen, geassocieerd met
immuundeficiëntie.
Omschrijving diagnose
De haartong komt voor op alle leeftijden en heeft een prevalentie van 0,5%
bij volwassenen tot 8% bij kinderen.1
De aandoening wordt geregeld gezien
op consultatiebureauartsen en door
huisartsen. Het is onbekend hoeveel
van deze kinderen worden verwezen
naar de kinderarts of dermatoloog.
Door hyperkeratose van de filiforme
papillae van de tong in combinatie
met verkleuring van deze papillae door
overgroei van chromogene micro-organismen, ontstaat het typische klinisch
beeld van een zwarte of bruine harige
macula.2 De papillen kunnen zo lang

worden dat ze een draadvorm krijgen,
vandaar de naam haartong. De aandoening kan zich ook milder presenteren,
zoals in deze casus.
Hoewel de oorzaak onbekend is, is de
haartong een goedaardige aandoening.
Deels leeftijdafhankelijke factoren die
van invloed zin op het ontstaan van
een haartong zijn antibioticagebruik,
slechte mondhygiëne, roken, alcoholische dranken en koffieconsumptie. Ook
kan een haartong secundair aan een
bacteriële infectie of een schimmelinfectie ontstaan. Een goede mondhygiëne, waarbij ook de tong geborsteld
wordt, is bij kinderen de enige behandeling. Bij kinderen is deze aandoening
meestel zelflimiterend en verdwijnt
spontaan na enkele weken.3
Referenties
1	Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP. Dermatology.
2nd Edition. New York: Mosby; 2008.
2	Körber A, Voshege N. Black hairy tongue in an
infant. CMAJ. 2012;184(1):68.
3	Poulopoulos AK, Antoniades DZ, Epivatianos
A, Grivea IN, Syrogiannopoulos GA. Black hairy
tongue in a 2-month-old infant. J Paediatr Child
Health. 2008;44:377-9.
Er zijn geen relaties met farmaceutische industrieën
gemeld.

244 | nummer 4 | december 2012 | Praktische Pediatrie

