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Rode gewrichten van de vingers
Diagnose
De diagnose werd gesteld op perniones (ook wel pernio,
winterhanden). Deze aandoening wordt gemakkelijk
verward met artritis en is daarom nogal eens reden voor
verwijzing naar de tweede lijn.
Op de polikliniek kindergeneeskunde en reumatologie zien
wij regelmatig kinderen (voornamelijk meisjes) die worden
verwezen vanwege pijnlijke zwelling van handgewrichten
met roodheid, met de vraag of er sprake zou kunnen zijn
van jeugdreuma.
Perniones is een aandoening van de huid die zich
manifesteert als rode tot rood-paarse maculae, papels
en noduli op plaatsen die worden blootgesteld aan kou.
Het vaakst komt dit voor op handen en voeten. Doordat
de verdikkingen zich meestal bij gewrichten manifesteren,
leidt dit tot bewegingsbeperkingen en ook wel pijn. Dit
geeft ook de verwarring met artritis. Meestal ontstaan de
verdikkingen/verkleuringen binnen een dag en verdwijnen
dan in de loop van enkele weken.
Perniones komt meestal voor aan het begin van de winter
en verdwijnt weer in de lente. Een klein deel van de
patiënten heeft een meer chronisch beloop en heeft ook
last in de zomermaanden.
De pathogenese is niet duidelijk, er wordt uitgegaan
van een afwijkende vasculaire respons op kou. Door
koudegeïnduceerde vasoconstrictie of vasospasme
wordt een inflammatoire respons gestimuleerd met de
vorming van huidlaesies. Ook kan hyperviscositeit of
endotheelschade bij de aanwezigheid van autoantistoffen
een rol spelen.
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Perniones kan ook secundair voorkomen bij hematologische aandoeningen (bijvoorbeeld paraproteïnemie),
auto-immuunziekten, virale hepatitis of maligniteiten. Dit
zien we dan meer op de volwassen leeftijd. De frequentst
gerapporteerde relatie met een onderliggende ziekte die
ook bij kinderen kan voorkomen, is systemische lupus
erythematosus.
De diagnose wordt gesteld op basis van de anamnese
en de typische bevindingen bij lichamelijk onderzoek.
Bij de anamnese moet worden gevraagd naar een relatie
met kou, lokalisatie van de afwijkingen, duur van de
klachten en aanknopingspunten voor auto-immuunziekten
(Raynaud, zonlichtallergie, ulcera, artritis, familiair
voorkomen). Bij lichamelijk onderzoek is er naast
algemeen intern onderzoek specifiek aandacht voor
huidafwijkingen en artritis. Een biopsie is niet nodig om
de diagnose te stellen.
Er zijn geen serologische tests die de diagnose bevestigen.
Aanvullend laboratoriumonderzoek wordt alleen gedaan
om, bij vermoeden hierop, een onderliggende aandoening
uit te sluiten. Het kan dan zinvol zijn een bloedbeeld en
antinucleaire antistoffen te bepalen. De behandeling
van perniones is symptomatisch. Uitleg is van belang,
en daarnaast het advies zich goed warm aan te kleden
en handschoenen te dragen. Bij ernstige klachten kan
behandeling met nifedipine worden overwogen, maar dit
is zeker bij kinderen niet eerste keus.
Trefwoorden perniones, winterhanden, artritis
Er zijn geen relaties met farmaceutische industrieën gemeld.

