
Scheefstand van het hoofd 
na val van paard

Diagnose
De diagnose ‘luxatie van de cervicale wervels C1/

C2’ werd gesteld. Op de CT-scan werd een versterkte 

rotatie van de C1/C2-wervels gezien met een forse hoek, 

passend bij een rotatoire subluxatie, ook wel atlanto-

axiale rotatoire subluxatie (AARS) genoemd, zonder 

fracturen. Hierbij is ligamentair letsel waarschijnlijk. De 

behandeling, tractie met een spierrelaxans (diazepam) 

gedurende een nacht, was succesvol. Hierna droeg de 

patiënte gedurende enkele weken een zachte halskraag, 

waarbij de stand van de wervels goed bleef. Het beloop 

was ongecompliceerd. 

Een AARS kan behalve door een trauma ook ontstaan 

door artritiden, anatomische variaties of bindweefsel-

aandoeningen en wordt soms gezien bij het griselsyn-

droom. Dit syndroom ontstaat meestal na een operatie 

of ontsteking in het kno-gebied; hierbij vrijkomende 

ontstekingsmediatoren maken de ligamenten tussen C1 

en C2 losser en kunnen ook voor spierspasmen zorgen 

in nek en hals. Daardoor kunnen C1 en C2 ten opzichte 

van elkaar verschuiven, met een subluxatie tot gevolg. 

Een traumatische AARS ontstaat door het oprekken van 

de ligamenten door het trauma.1

Bij kinderen met trauma direct op het hoofd of de nek 

moet men bedacht zijn op mogelijk letsel van de nek-

wervels. Bij een fractuur worden zelden neurologische 

symptomen gevonden; daarom is het van belang om 

ook bij afwezigheid van zulke symptomen een fractuur 

te overwegen en laagdrempelig beeldvorming van de 

nek te verrichten. Een myogene torticollis kan zowel 

bij een fractuur als bij een AARS ontstaan. Onderscheid 

tussen deze twee is zonder beeldvorming moeilijk te 

maken. Bij een AARS is het echter onmogelijk om het 

hoofd voorbij de middenlijn te bewegen.2 

Een AARS kan betrouwbaarder worden gediagnosticeerd 

door CT-onderzoek met dynamische opnames, waar-

bij de rotatie tussen de atlas en de axis in beeld wordt 

gebracht. Bij afwezigheid van deze rotatie gaat het om 

een AARS. De diagnose kan niet betrouwbaar worden 

gesteld met MRI-onderzoek. Een MRI-scan is wel 

bruikbaar bij het vaststellen van ligamentair letsel en 

myelumpathologie. Alleen bij twijfel aan de oorzaak van 

de AARS of bij aanwijzingen voor schade aan het mye-

lum is een MRI geïndiceerd.3 Als er klachten zijn van 

myelopathie moet men erop bedacht zijn, ook bij nor-

male MRI-bevindingen, dat het kan gaan om SCIWORA 

(spinal cord inujry without radiographic abnormality).4 

Een mogelijke reden dat de patiënte zich pas na twee 

dagen presenteerde, is dat de spierspasmen niet direct 

zijn ontstaan en de torticollis zich daardoor pas later 

ontwikkelde.5

Figuur 2  De 2D-beelden van de CT-scan, op het niveau 
C1-C2, waarop de subluxatie goed zichtbaar is.
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