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Casus
Op de spoedeisende hulp zagen wij ’s avonds een 
5-jarig meisje dat was doorgestuurd vanuit de huisart-
senpost in verband met pijn in de nek en scheefstand 
van het hoofd naar links. De klachten bestonden sinds 
de ochtend. Zij was niet ziek en had geen koorts. Sinds 
een dag was er sprake van milde verkoudheidsklach-
ten; haar broertje hoestte al een paar dagen. Vader 
vertelde dat hij de dag voor presentatie met haar had 
gestoeid en haar daarbij een paar keer op de bank 
had gegooid. Er waren diezelfde dag geen klachten 
geweest en zij was rustig gaan slapen. Een kwartier na 
het ontwaken op de dag van presentatie klaagde zij 
over pijn in haar nek en werd een scheefstand van het 
hoofd naar links opgemerkt. Paracetamol hielp tegen 
de pijn maar de scheefstand hield aan. 
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een niet ziek 
meisje met forse pijn. Er bestond lateroflexie van het 
hoofd naar links met geringe rotatie naar rechts. In 
het hoofd-halsgebied waren er geen duidelijke teke-
nen van infectie afgezien van milde roodheid van de 
trommelvliezen. Er waren geen opgezette lymfeklieren 
voelbaar in de nek. Alle spiergroepen rondom de nek 
waren pijnlijk bij palpatie en ook was er drukpijn ter 
hoogte van de nekwervels. Elke (voorzichtige) mani-
pulatie van het hoofd was zeer pijnlijk. Neurologisch 
onderzoek en overig lichamelijk onderzoek waren niet 
afwijkend. 
In verband met de scheefstand van het hoofd en het 
mogelijke trauma een dag eerder werd er een röntgen-
foto gemaakt van de cervicale wervelkolom (figuur 1). 

Wat is uw diagnose?

Figuur 1  Conventionele röntgenopname, lateraal  
aanzicht van de cervicale wervelkolom.  
Een dag na opname met observatie, pijnstilling en onder-
steuning met een harde halskraag. 
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In deze rubriek vragen wij u een diagnose te stellen  

aan de hand van een of meer foto’s en een korte 

omschrijving. 

Op www.praktischepediatrie.nl kunt u uw diagnose 

controleren.


