
Read 
Korte tijd nadat ik de door Paul Brand 
beschreven app PediStat op mijn smart-
phone had gezet, kreeg ik van de ontwik-
kelaar ervan, QxMD Medical Software, de 
suggestie ook het gratis te downloaden 
Read eens te bekijken. Gratis, dus waarom 
niet?
Read, in te richten als een ‘personalized 
medical journal’, heeft mij inmiddels doen 
besluiten niet meer mee te draaien in de 
tijdschriftencarrousel in ons ziekenhuis.
In Settings kun je Specialties to follow 
kiezen en vervolgens uit een schier 
onuitputtelijke lijst tijdschriften jouw 
lijst Journals to follow samenstellen. 
Mijn lijstje: Acta Paediatrica, Archives of 
Disease in Childhood, Journal of Pediatrics, 
Nature, Pediatric Cardiology, Pediatrics 
and Science. Je krijgt nu vrijwel dagelijks 
een lijst nieuw verschenen artikelen ‘to 
review’. Lijkt het artikel je wat (op grond 
van titel en/of abstract) dan kun je het 
downloaden, lezen, liken of niet, in een 
map stoppen (Favorites), op Facebook of 
Twitter zetten, mailen of eventueel com-
mentaar geven. Ook is er een zoekfunctie. 
Artikelen die vrij toegankelijk zijn, worden 
direct van het internet geplukt. Artikelen 
die alleen voor abonnees beschikbaar 
zijn, kun je via de proxyserver van een van 

de instituten op een lijst downloaden, 
mits je natuurlijk een account hebt en het 
betreffende instituut een abonnement 
voor het tijdschrift heeft. De Nederlandse 
universiteiten staan allemaal op de lijst. 
Een verloren uurtje spelen met je iPhone? 
Je bladert voor je genoegen door je te 
reviewen artikelen! De app is (nog) niet 
beschikbaar voor Android.
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Een meisje met uitgebreide huiduitslag 

Bespreking en diagnose

U ziet een maculopapulair en deels papulovesiculair exantheem van het gezicht 
en de linkerarm. Gezien de milde symptomen en de typische verdeling van de 
huiduitslag luidt de diagnose gianotti-crostisyndroom. Dit syndroom is geasso-
cieerd met diverse infectieuze oorzaken. Wij dachten als oorzaak aan een infec-
tie met epstein-barrvirus (EBV), cytomegalovirus of hepatitis virus. Serologisch 
onderzoek toonde een EBV-vca-IgG van 62 U/ml, een positief EBV-vca-IgM en een 
negatief EBV-ebna-IgG. Hierop kon de diagnose gianotti-crostisyndroom door 
een EBV-infectie worden gesteld.
Bij poliklinische controle na twee weken was de huiduitslag bijna verdwenen.
Het gianotti-crostisyndroom, ofwel papulaire acrodermatitis van de kinderleef-
tijd, werd voor het eerst beschreven in 1955 en 1957 als een monomorf papu-
lair erytheem op de extremiteiten en het gezicht, dat langer aanhield dan de 
normale, bekende virale exanthemen.1,2 Intussen is bekend dat diverse virale en 
bacteriële infecties dit beeld kunnen veroorzaken. EBV is de meest voorkomende 
verwekker. Het beeld kan ook na een vaccinatie worden gezien. De pathoge-
nese van het syndroom is nog onbekend, maar gedacht wordt aan een lokale 
type-IV-overgevoeligheidsreactie op een viraal of bacterieel antigeen. Het beeld 
is zelflimiterend. De laesies herstellen zonder littekens, maar dit kan tot twaalf 
maanden duren.
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Er zijn geen relaties met farmaceutische industrieën gemeld. 
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