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Samenvatting 
 
Acute, niet traumatische hersenaandoeningen bij kinderen zijn een belangrijk 
probleem in Afrika ten zuiden van de Sahara (sub-Sahara Afrika, sS Afrika). 
Deze hersenaandoeningen worden meestal toegeschreven aan malaria (cerebrale 
malaria), aan acute bacteriële meningitis (ABM) en virale hersenontstekingen. 
Zij gaan gepaard met hoge sterfte en met neurologische en cognitieve 
restverschijnselen bij degenen die overleven [1-5]. Er is een duidelijk verband 
tussen de slechte afloop en het voorkomen van meerdere toevallen, verhoogde 
intracraniële druk (verhoogde druk binnen de schedel) en shock. Het aanpakken 
van deze factoren bleek te leiden tot een betere afloop [6]. Dit vereist 
merendeels voorzieningen voor intensieve zorg die er vaak niet zijn terwijl de 
middelen en methoden voor  intensieve zorg  invasief zijn en ervaring vereisen 
die in de meeste instellingen ontbreekt. Ontwikkeling van eenvoudige methoden 
voor het stellen van een diagnose en voor het bewaken van de hersenfunctie zou 
de zorg voor deze patiënten verbeteren en meer inzicht kunnen geven in de 
achterliggende oorzaken van de aandoeningen. In afwezigheid van de juiste 
middelen, van voldoende kennis en van mogelijkheden van intensieve zorg, 
zouden eenvoudige empirische interventies mogelijk de afloop kunnen 
verbeteren. Recent onderzoek heeft aangetoond dat vaak een verkeerde diagnose 
wordt gesteld betreffende hersenaandoeningen bij kinderen hetgeen aannemelijk 
maakt dat verkeerde schattingen zijn gemaakt van de ziektelast door bepaalde 
aandoeningen, dat onjuiste ideeën zijn ontstaan over pathofysiologie en 
verkeerde conclusies zijn getrokken over het klinische eindresultaat [7]. Kennis 
van de oorzaak van acuut coma bij kinderen in sS Afrika is dan ook een 
belangrijke eerste stap bij het bestuderen van de risicofactoren en interventies 
om de afloop te verbeteren. 
In dit proefschrift worden de volgende studies beschreven die tussen 2004 en 
2010 werden verricht bij kinderen met acuut, niet traumatisch coma: 

1. onderzoek betreffende de veranderingen van oorzaak en afloop in de loop 
der tijd; 

2. beschrijving van het vóórkomen van toevallen tijdens kinderziekten; 
3. beschrijving van het electro-encefalografisch patroon (EEG); 
4. onderzoek naar de effectiviteit van het anti-epilepticum fosphenytoine 

voor de preventie van toevallen en ter verbetering van de afloop; 
5. onderzoek van een niet invasieve methode om intracraniële druk te meten; 
6. bespreking van het gebruik van middelen voor het beïnvloeden van de 

intracraniële druk; 
7. onderzoek naar het nut van gelofusine, een op gelatine gebaseerde 

vloeistof bij het bestrijden van shock. 
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Veranderingen in vóórkomen en oorzaak van acuut coma bij kinderen, niet 
veroorzaakt door trauma 
  
Gedurende de laatste 7 jaren hebben wij een vermindering gezien van de 
malariatransmissie aan de kust van Kenia en van het aantal patiënten met 
malaria in ons ziekenhuis [8]. Deze ontwikkeling ging gepaard met een 
vermindering van ernstige malaria (tot 75%) en van sterfte door malaria [8]. Wij 
verwachtten een naar verhouding gelijke vermindering van het aantal patiënten 
met cerebrale malaria en van kinderen met coma in deze periode. Wij 
analyseerden prospectief verzamelde gegevens om de trend betreffende 
incidentie, oorzaak, klinische verschijnselen, sterfte, en risicofactoren voor 
sterfte te onderzoeken. Wij zagen een vermindering van incidentie van coma van 
93 per 100 000 kinderen in 2004 naar 44 per 100 000 in 2009. Het aantal 
kinderen dat jaarlijks werd opgenomen met coma door malaria daalde met 64% 
maar het aantal met hersenaandoeningen van onbekende oorzaak 
verdrievoudigde. Het was duidelijk dat malaria een belangrijke rol speelde als 
oorzaak van coma bij kinderen in Kilifi maar de dramatische toename van coma 
met onbekende origine was niet verwacht. Het is mogelijk dat een andere 
oorzaak toeneemt in de regio maar waarschijnlijker is dat coma door onbekende 
oorzaak vroeger werd miskend doordat coma altijd aan malaria werd 
toegeschreven als parasieten in het bloed werden gezien terwijl deze parasieten 
niet noodzakelijkerwijze de oorzaak van het coma waren (afhankelijk van 
diverse factoren kunnen mensen, met name kinderen, rondlopen met parasieten 
in hun bloed zonder ziekteverschijnselen te vertonen). Omdat de kinderen 
tevoren gezond waren en een normale groei en ontwikkeling vertoonden 
overwogen wij een andere infectieuze oorzaak zoals een virusinfectie. In het 
verleden hebben wij Herpes simplex type 1 virus aangetoond in liquor 
(hersenvocht) van kinderen bij wie cerebrale malaria was gediagnosticeerd [9]. 
Een andere mogelijkheid is dat een aantal van deze kinderen lijdt aan een niet 
eerder onderkende aangeboren afwijking van de stofwisseling of aan 
afwijkingen van de bloedvaten in de hersenen. De oorzaak van coma bij 
kinderen varieert in verschillende delen van Afrika. In Egypte spelen 
stofwisselingsziekten een belangrijke rol hetgeen mede wordt bepaald door 
sociaal-culturele factoren als consanguїne huwelijken. Malaria speelt een 
belangrijke rol in West- en Oost-Afrika waar malaria nu eenmaal veel voorkomt 
en in Equatoriaal Guinee is bacteriële meningitis belangrijk, mogelijk door 
gebrek aan vaccins en unieke geografische omstandigheden [1-3]. Vergelijking 
is lastig omdat de gegevens uit ziekenhuizen komen en dat is zeer waarschijnlijk  
 
 
 
 

 
 
 
niet representatief voor wat zich in de bevolking afspeelt. Bovendien was de 
definitie van coma in de verschillende onderzoeken niet steeds hetzelfde. In veel 
Afrikaanse landen sterven veel kinderen voordat zij een ziekenhuis of 
gezondheidspost hebben bereikt en al dit onderzoek onderschat de grootte van 
het probleem van hersenaandoeningen bij kinderen. Onderzoek naar de oorzaak 
van coma bij kinderen in sS Afrika gedurende een lange periode is ons niet 
bekend. De veranderende malariatransmissie en de introductie van vaccinaties 
zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de oorzaken van coma en in de afloop. 
Heroriëntatie op interventies in de gezondheidszorg, op protocollen betreffende 
klinisch handelen en op onderzoeksprioriteiten is daarom nodig. 
 
Incidentie, oorzaak en prognose van acute toevallen bij kinderen. 
 
Acute toevallen zij vaak voorkomende neurologische verschijnselen bij 
kinderziekten. Zij vormen een belangrijke risicofactor voor een slechte afloop en 
zijn vaak een voorbode van coma, mogelijk door beschadiging van hersenen of 
door een metabole aanslag op een al onder druk staand systeem [10-13]. Er zijn 
weinig gegevens over hoe het kinderen in sS Afrika die toevallen hadden 
vergaat. De meeste gegevens komen uit ziekenhuizen en zijn beperkt tot de 
gestelde diagnoses [14-16]. 
Wij bestudeerden incidentie, oorzaak en afloop van toevallen onder kinderen 
van 0 – 13 jaar in Kilifi en vonden een incidentie van 425 per 100 000 per jaar 
en van status epilepticus van 46 per 100 000 per jaar. Het risico was hoger bij 
jonge kinderen: bij kinderen jonger dan 5 jaar was de incidentie van acute 
toevallen 879 per 100 000 per jaar en van niet met epilepsie in verband staande 
status epilepticus 95 per 100 000 per jaar. Malaria en neonatale sepsis waren de 
belangrijke oorzakelijke factoren voor acute toevallen en malaria was dit voor 
status epilepticus. De sterfte bedroeg 3.1% en 1.3% van de overlevende kinderen 
toonden ernstige neurologische afwijkingen ten tijde van ontslag uit het 
ziekenhuis. Het is duidelijk dat de kinderen in Kilifi ten tijde van ons onderzoek 
vaak gekweld werden door toevallen die in verband stonden met infectieziekten. 
Onze schattingen van toevallen door malaria zijn hoger dan de rapportages uit 
West-Afrika [15]. Sindsdien hebben wij een duidelijke vermindering van 
malariatransmissie aan de kust van Kenia vastgesteld [8].Wij veronderstelden  
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dat de vermindering van de malariatransmissie zou leiden tot minder toevallen 
bij kinderen en daarmee vermindering van neurologische handicaps. Wij hebben 
inderdaad een afname gezien in incidentie van alle acute symptomatische 
toevallen bij kinderen overeenkomstig de voorspelde afname ten gevolge van 
aan malaria toe te schrijven fracties [17]. Deze afname zou kunnen betekenen 
dat profylactische toediening van anti-epileptica en toepassing van andere 
neuroprotective , adjuvante therapie bij hersenaandoeningen bij kinderen minder 
invloed zal hebben op de afloop. 
 
Continue registratie van het elektro-encefalogram bij acuut, niet door 
trauma veroorzaakt coma 
 
Het voorkomen van klinisch niet duidelijke maar electro-encefalografisch 
aantoonbare toevallen bij kinderen met hersenaandoeningen  in ontwikkelde 
landen is gedocumenteerd [18]. Voor sS Afrika bestaan hieromtrent weinig 
gegevens en het is onduidelijk hoe dit type toevallen de prognose beïnvloedt en 
of behandeling nuttig is. Tijdens continue EEG registratie van kinderen met 
coma zagen wij dat 66% van alle toevallen electro-encefalografische toevallen 
waren en dat bij 20% van de kinderen alleen dit type toevallen voorkwam. Bij 
kinderen met electro-klinische toevallen bestond geen overeenstemming tussen 
kliniek en EEG; 63% van de toevallen toonden focaal klinische kenmerken maar 
waren gegeneraliseerd (79%) of focaal met secundaire generalisatie (14%) op 
het EEG. 
Wij toonden dus het frequent voorkomen van electro-encefalografische 
toevallen aan. Standaard EEG machines zijn in de meeste instellingen voor 
gezondheidszorg in Afrika niet aanwezig. Goedkopere machines zoals de 
Cerebral Function Analyser Monitor (CFAM) die 1, 2 of 4 EEG kanalen hebben 
en relatief gemakkelijk zijn in gebruik en interpretatie kunnen een rol spelen 
waar geld beperkingen oplegt. Wij toonden aan dat 93% van alle toevallen die 
door EEG machines werden vastgelegd, ontdekt zouden worden met standaard 
afleidingen zoals toegepast bij de 2 kanaals CFAM (F3,F4, P3 en P4). Empirisch 
gebruik van effectieve anti-epileptica bij opname zou toevallen kunnen 
voorkomen en de prognose kunnen verbeteren. Wij hebben geen licht kunnen 
werpen op de invloed van electro-encefalografische toevallen op de afloop 
vanwege de kleine aantallen en omdat wij geen langdurige na-controle konden 
toepassen en geen cognitieve tests konden afnemen. Experimenteel onderzoek 
geeft aan dat langdurig voorkomen van electro-encefalografische toevallen 
aanleiding kan geven tot problemen met herinnering en met gedrag [19]. Grotere 
studies met lange follow-up en gebruik van cognitieve tests zijn nodig om een 
antwoord te geven op deze vraag. 
 
 

 
Fosphenytoine voor de preventie van toevallen en ter verbetering van de 
prognose bij kinderen met acuut, niet door trauma veroorzaakt coma  
 
Toevallen kunnen een oorzaak zijn van hersenschade bij acute 
hersenaandoeningen of gevolg zijn van deze aandoeningen. Preventie van 
toevallen zou kunnen bijdragen aan vermindering van sterfte en van neuro-
cognitieve restverschijnselen. In een onderzoek met fenobarbital gegeven als 
preventief middel in éénmalige intramusculaire injectie van 20 mg per kg 
lichaamsgewicht aan kinderen met cerebrale malaria bleken de kinderen die het 
middel kregen 50% minder toevallen te krijgen dan de kinderen die een placebo 
kregen en was in de behandelde groep een neiging tot minder neurologische 
restverschijnselen [20]. Maar de sterfte in de behandelde groep was meer dan 
verdubbeld doordat de ademhaling werd onderdrukt en beademing met 
machines niet beschikbaar was. Fosphenytoine leek een goed alternatief voor 
fenobarbital omdat het minimale vermindering geeft van de functies van hart en 
longen en omdat het al gebruikt wordt bij neurochirurgische patiënten [21]. Het 
wordt ook intramusculair toegediend. Wij onderzochten het effect van een 
enkele intramusculaire injectie met fosphenytoine, 20 phenytoine equivalenten 
per kg in vergelijking met placebo en zagen geen gunstig resultaat ondanks 
goede bloedspiegels van het middel. Een tussentijdse analyse voordat het 
volledig onderzoek was afgesloten toonde geen vermindering van het aantal 
toevallen en ook geen enkele neiging tot vermindering en de conclusie was dat 
voortzetting van het onderzoek niet zinvol was. 
Het nut van profylactische anti-epileptische middelen bij kinderen met 
traumatisch hersenletsel is aangetoond [22]. Omtrent laatstgenoemde 
aandoening bestaat meer  kennis betreffende de pathofysiologie en omtrent het  
tijdstip van ingrijpen. Hoewel wij hebben aangetoond dat fosphenytoine 
toevallen niet voorkwam en neurologische restverschijnselen niet reduceerde bij 
de betreffende patiëntengroep, mag worden opgemerkt dat dit dient te worden 
bevestigd, of ontkracht, in grotere studies met voldoende bewijslast bij patiënten 
met verschillende oorzaken van hersenaandoening, waarin ook gekeken moet 
worden naar effect van verschil in tijd van toediening van het middel in relatie 
tot begin van de ziekte en naar mogelijke andere risicofactoren zoals verhoogde 
intracraniële druk. 
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Meting van verplaatsing van het trommelvlies bij kinderen met 
hersenaandoening 
 
Klinische verschijnselen ten gevolge van verhoogde intracraniële druk zijn niet 
zo dramatisch als die van toevallen. Het bewaken en beïnvloeden van verhoogde 
intracraniële druk kan bijdragen aan een betere afloop. In instellingen voor 
gezondheidszorg in sS Afrika zijn de mogelijkheden om intracraniële druk te 
bewaken beperkt omdat de middelen hiertoe invasief zijn en omdat technische 
kennis en ervaring nodig zijn, ook om kwaliteit te waarborgen [23]. Niet 
invasieve middelen zouden van grote waarde kunnen zijn voor de bewaking 
maar ook om meer inzicht te krijgen in de achterliggende mechanismen. De 
“tympanic membrane displacement (TMD) analyser”, een apparaat dat 
verplaatsing van het trommelvlies registreert, is onderzocht bij kinderen met 
verhoogde intracraniële bloeddruk van onbekende oorzaak en met 
hydrocephalus (waterhoofd) waarbij een duidelijk verband werd aangetoond met 
directe, invasieve drukmetingen [24]. Bij gebruik van de TMD analyser kunnen 
metingen worden verricht met akoestische stimulering van de stijgbeugel reflex 
(stapesreflex, de stijgbeugel is een van de 3 gehoorbeentjes) en van de spontane 
fysiologische variaties in intracraniële druk tengevolge van de werking van het 
hart en de ademhaling. Dit laatste is betrekkelijk weinig bestudeerd. 
Wij bestudeerde het nut van metingen met de TMD bij de bewaking van 
kinderen met acuut, niet traumatisch coma. Wij zagen dat kinderen die klinisch 
tekenen toonden van verhoogde intracraniële druk in halfzittende houding 
hogere amplitudes toonden van de hart- en ademhalingsdrukcurves vergeleken 
met kinderen met normale intracraniële druk. Kinderen die stierven toonden 
significant hogere amplitudes van de hartcurve zowel in halfzittende houding als 
liggend en hogere amplitudes van de ademhalingscurves in halfzittende houding 
vergeleken met de overlevende kinderen. Maar we toonden geen significante 
relatie aan tussen de druk gemeten door middel van een lumbale punctie en de 
metingen verricht met de TMD. Drukmeting door middel van lumbale punctie is 
geen geëigende methode om een niet invasieve methode van intracraniële 
drukmeting te valideren in het kader van intensieve zorg omdat dit langdurige 
observatie vereist van de variaties van de drukken die samenhangen met hart- en 
ademhalingsactie [23]. Ons onderzoek was niet goed opgezet om het nut van de 
TMD voor deze metingen vast te stellen omdat de intracraniële druk bij 
hersenaandoeningen door infecties niet overal gelijk. Ons onderzoek wijst op 
een mogelijke rol voor de TMD maar het nut dient bevestigd te worden in  
 
 
 
 
 

 
 
onderzoek met directe intracraniële meting  en intracraniële beeldvorming. 
Overigens zagen wij een significant verband tussen abnormale tympanometrie 
en sterfte. Russische onderzoekers (Boris, persoonlijke mededeling) hebben een 
significante relatie waargenomen tussen tympanometrie en intracraniële 
drukmetingen. Bij afwezigheid van directe intracraniële drukmetingen in ons 
onderzoek kunnen wij slechts speculeren over een dergelijk verband bij onze 
patiënten. Mogelijkerwijze zou tympanometrie een goedkoop en eenvoudig 
alternatief zijn om veranderingen in intracraniële druk dynamica vast te stellen 
en voorspellingen te doen over de prognose bij kinderen met acute 
hersenaandoeningen. 
 
De rol van osmotische middelen bij kinderen met acute 
hersenaandoeningen; een systematisch onderzoek van de literatuur 
 
Osmotische vloeistoffen zijn goedkoop en wijd en zijd beschikbaar en het ligt 
dan ook voor de hand de effectiviteit van deze middelen te bestuderen bij de 
behandeling van kinderen met hersenaandoeningen.  Richtlijnen voor het 
gebruik van osmotische vloeistoffen zijn ontwikkeld op basis van onderzoek bij 
patiënten met traumatisch hersenletsel, meestal bij volwassenen en deze zijn 
aangepast voor gebruik bij kinderen. Bij kinderen met acute, niet door trauma 
veroorzaakte hersenaandoeningen bestaat voor deze richtlijnen minimale 
bewijskracht. Wij verrichtten een systematisch onderzoek van de literatuur 
betreffende het effect en de werkzaamheid in de praktijk van verschillende 
osmotische middelen en het effect op ontwaken uit coma en op de afloop 
(neurologische restverschijnselen en sterfte) bij kinderen met acute 
hersenaandoeningen. Het gebruik van oraal toegediend glycerol bij kinderen met 
acute bacteriële meningitis en van hypertone zoutinfusies bij acute traumatische 
en niet-traumatische hersenaandoeningen bleek gunstig. Beide middelen kunnen 
goed gebruikt worden waar maar beperkte mogelijkheden zijn. Hypertone 
zoutinfusie bleek een grotere en langer durende vermindering van de 
intracraniële druk te bewerkstelligen dan mannitol, fysiologische zoutoplossing 
en Ringer-lactaat oplossing, vooral als het middel als continue infusie werd 
toegediend. Het is goedkoop, gemakkelijk verkrijgbaar en verbetert het tekort 
aan circulerend volume, een gebruikelijke complicatie van hersenaandoeningen 
bij kinderen. Volumevermindering is een van de belangrijke nadelen van 
mannitol. Glycerol kan worden toegediend door middel van een slangetje via de  
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neus naar de maag. Op grond van ons overzicht kunnen geen aanbevelingen 
gedaan worden  voor verandering van de richtlijnen. Voor het opstellen van een 
richtlijn voor gebruik bij kinderen met hersenaandoeningen is goed onderzoek 
nodig naar de juiste concentraties, doseringen en wijze van toediening van de 
verschillende osmotische middelen.  
 
Volumevergroting met albumine vergeleken met gelofusine bij kinderen 
met ernstige malaria 
 
 
Bij kinderen met hersenziekten waarbij de bloed-hersenbarrière beschadigd kan 
zijn, bestaat het risico dat correctie van het tekort aan circulerend volume ter 
verbetering van weefsel perfusie leidt to hersenoedeem. Aanvulling van her 
volume door colloïdale vloeistoffen zou veiliger kunnen zijn dan door middel 
van kristallijne vloeistoffen omdat laatstgenoemde in evenwicht komen met het 
extracellulaire compartiment en mogelijk de intracraniële druk kunne verhogen. 
Dit werd ondersteund door een onderzoek bij kinderen met ernstige malaria en 
acidose waarin werd aangetoond dat kinderen die een 4.5% albumine oplossing 
kregen toegediend significant minder vaak stierven (4%) dan kinderen die 
fysiologische zoutoplossing kregen toegediend (18%), hetgeen zich met name 
voordeed bij kinderen die in coma waren opgenomen (respectievelijk 5% en 
46% sterfte) [25]. Helaas is albumine te duur voor gebruik in de meeste 
instellingen in sS Afrika zodat gezocht moet worden naar goedkoperen 
colloidale oplossingen die niet op albumine zijn gebaseerd. 
Wij onderzochten de veiligheid en werkzaamheid van gelofusine, een 
gemodificeerd gelatine, in vergelijking met albumine bij kinderen met ernstige 
malaria en volumetekort. Beide interventies bestreden shock op veilige wijze. In 
de groep die albumine ontving stierven minder kinderen maar er was geen 
verschil in voorkomen van neurologische restverschijnselen.  
Van gelatine afgeleide producten zoals gelofusine zijn aantrekkelijke 
alternatieven voor albumine omdat zij goedkoop en ruim beschikbaar zijn en een 
met albumine en andere colloidale stoffen vergelijkbare effectiviteit hebben ter 
correctie van shock (26-28].  Het verschil in sterfte zou kunnen duiden op een 
neuro-protectief effect van albumine. Een grotere multi-centrische studie over 
toediening van vloeistofbolussen bij ernstig zieke Afrikaanse kinderen toonde 
onlangs een grotere sterfte bij kinderen die zout- dan wel albumine bolussen 
kregen toegediend in vergelijking met kinderen die geen bolussen kregen [29].  
 
 
 

 
 
Wellicht had een belangrijk aantal kinderen dat vloeistofbolussen kreeg 
toegediend in dit onderzoek, deze niet moeten krijgen [30]. Verschillen in sterfte 
en neurologische restverschijnselen bij kinderen met coma werden niet specifiek 
onderzocht in dit onderzoek. Zolang er geen richtlijn is gebaseerd op goed 
onderzoek blijft fysiologisch zout de vloeistof van eerste keuze bij de 
behandeling van kinderen met hersenaandoeningen. Voor vergroting van het 
circulerend volume is hypertone zoutoplossing wellicht nuttig ter preventie en 
behandeling van intracraniële drukverhoging. 
 
 
 
 
 
Toekomstig onderzoek 
 
 
We weten nog te weinig over de oorzaken, pathofysiologie, risicofactoren, 
prognose en juiste manier van behandelen van kinderen met acute 
hersenaandoeningen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Kennis van de 
oorzaken is nodig om de onderzoeksagenda vast te stellen en dat staat als eerste 
op mijn onderzoeksagenda na mijn doctoraat. Ik stel mij voor een prospectief 
observationeel onderzoek te verrichten in gebieden waar malaria voorkomt en 
waar geen malaria voorkomt, onderzoek te doen naar virussen en bacteriën als 
oorzaken, beeldvormend onderzoek te verrichten en gedetailleerd klinisch 
onderzoek te doen. Als hierbij niet eerder ontdekte infectieuze oorzaken worden 
aangetoond ligt het voor de hand naar biomarkers te zoeken die gebruikt zouden 
kunnen worden in eenvoudige tests zoals rapid diagnostic tests, sneltesten 
gebaseerd op teststripjes die binnen enkele minuten kunnen worden afgelezen. 
Ik ben ook geïnteresseerd in verder onderzoek van de TMD analyser en van 
tympanometrie bij het bewaken van de intracraniële druk dynamica bij 
hersenaandoeningen. Ik wil dit doen in een eenheid voor intensieve zorg waar  
directe intracraniële drukmeting en bewaking, fysiologische metingen en 
beeldvorming tegelijkertijd kunnen plaatsvinden zodat de relatie tussen de 
dynamiek van intracraniële druk, drukgolven in de oren, intracraniële 
anatomische configuraties en prognose kan worden beoordeeld. Als de TMD 
analyser nuttig zou worden bevonden zou deze routinematig gebruikt kunnen 
worden in klinisch onderzoek naar gebruik van osmotische middelen.  
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Onderzoek ter bepaling van nut en toepasbaarheid van osmotische middelen 
vereist een grote onderzoeksgroep die alleen kan worden bereikt door multi-
centre onderzoek waarbij zeer waarschijnlijk instellingen moeten worden 
betrokken die niet zullen beschikken over voorzieningen voor intensieve zorg en 
over expertise met invasieve intracraniële drukmeting en bewaking. Uit ons 
literatuuroverzicht komen naar voren als prioriteit het bepalen van de optimale 
concentratie en snelheid van toediening van hypertone zoutoplossing en 
onderzoek naar welk middel voor welke aandoening nuttig is. 
 
 
Conclusie 
 
In de komende 10 jaren zal een belangrijke verbetering van ziekte en sterfte van 
kinderen in Afrika kunnen worden bereikt als door gezamenlijke inspanning een 
betere kennis ontstaat over oorzaken van hersenaandoeningen bij kinderen, als 
eenvoudige middelen en technieken worden ontwikkeld voor diagnose en voor 
bewaking van de hersenen en eenvoudigere en betere interventies worden 
geïntroduceerd in de zorg voor deze kinderen om complicaties te voorkomen en 
de prognose te verbeteren. 
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Onderzoek ter bepaling van nut en toepasbaarheid van osmotische middelen 
vereist een grote onderzoeksgroep die alleen kan worden bereikt door multi-
centre onderzoek waarbij zeer waarschijnlijk instellingen moeten worden 
betrokken die niet zullen beschikken over voorzieningen voor intensieve zorg en 
over expertise met invasieve intracraniële drukmeting en bewaking. Uit ons 
literatuuroverzicht komen naar voren als prioriteit het bepalen van de optimale 
concentratie en snelheid van toediening van hypertone zoutoplossing en 
onderzoek naar welk middel voor welke aandoening nuttig is. 
 
 
Conclusie 
 
In de komende 10 jaren zal een belangrijke verbetering van ziekte en sterfte van 
kinderen in Afrika kunnen worden bereikt als door gezamenlijke inspanning een 
betere kennis ontstaat over oorzaken van hersenaandoeningen bij kinderen, als 
eenvoudige middelen en technieken worden ontwikkeld voor diagnose en voor 
bewaking van de hersenen en eenvoudigere en betere interventies worden 
geïntroduceerd in de zorg voor deze kinderen om complicaties te voorkomen en 
de prognose te verbeteren. 
 

1. Anga G, Barnabas R, Kaminiel O, Tefuarani N, Vince J, Ripa P, Riddell 
M, Duke T: The aetiology, clinical presentations and outcome of 
febrile encephalopathy in children in Papua New Guinea. Ann Trop 
Paediatr 2010, 30(2):109-118. 

2. Fouad H, Haron M, Halawa EF, Nada M: Nontraumatic coma in a 
tertiary pediatric emergency department in egypt: etiology and 
outcome. J Child Neurol 2011, 26(2):136-141. 

3. Ibekwe RC, Ibekwe MU, Onwe OE, Nnebe-Agumadu UH, Ibe BC: Non-
traumatic childhood coma in Ebonyi State University Teaching 
Hospital, Abakaliki, South Eastern Nigeria. Niger J Clin Pract 2011, 
14(1):43-46. 

4. Carter JA, Neville BG, Newton CR: Neuro-cognitive impairment 
following acquired central nervous system infections in childhood: a 
systematic review. Brain Res Brain Res Rev 2003, 43(1):57-69. 

5. Idro R, Carter JA, Fegan G, Neville BG, Newton CR: Risk factors for 
persisting neurological and cognitive impairments following cerebral 
malaria. Arch Dis Child 2006, 91(2):142-148. 

6. Simma B, Burger R, Falk M, Sacher P, Fanconi S: A prospective, 
randomized, and controlled study of fluid management in children 

with severe head injury: lactated Ringer's solution versus hypertonic 
saline. Crit Care Med 1998, 26(7):1265-1270. 

7. Gwer S, Newton CR, Berkley JA: Over-diagnosis and co-morbidity of 
severe malaria in African children: a guide for clinicians. Am J Trop 
Med Hyg 2007, 77(6 Suppl):6-13. 

8. O'Meara WP, Bejon P, Mwangi TW, Okiro EA, Peshu N, Snow RW, 
Newton CR, Marsh K: Effect of a fall in malaria transmission on 
morbidity and mortality in Kilifi, Kenya. Lancet 2008, 
372(9649):1555-1562. 

9. Schubart CD, Mturi N, Beld MG, Wertheim PM, Newton CR: Role of 
viruses in Kenyan children presenting with acute encephalopathy in a 
malaria-endemic area. Am J Trop Med Hyg 2006, 75(6):1148-1150. 

10. Carter JA, Mung'ala-Odera V, Neville BG, Murira G, Mturi N, Musumba 
C, Newton CR: Persistent neurocognitive impairments associated with 
severe falciparum malaria in Kenyan children. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2005, 76(4):476-481. 

11. Boivin MJ, Bangirana P, Byarugaba J, Opoka RO, Idro R, Jurek AM, 
John CC: Cognitive impairment after cerebral malaria in children: a 
prospective study. Pediatrics 2007, 119(2):e360-366. 

12. Annegers JF, Hauser WA, Elveback LR, Kurland LT: The risk of 
epilepsy following febrile convulsions. Neurology 1979, 29(3):297-303. 

13. Brewster DR, Kwiatkowski D, White NJ: Neurological sequelae of 
cerebral malaria in children. Lancet 1990, 336(8722):1039-1043. 

14. Akpede GO, Sykes RM: Convulsions with fever of acute onset in 
school-age children in Benin City, Nigeria. J Trop Pediatr 1993, 
39(5):309-311. 

15. Obi JO, Ejeheri NA, Alakija W: Childhood febrile seizures (Benin City 
experience). Ann Trop Paediatr 1994, 14(3):211-214. 

16. Axton JH, Siebert SL: Aetiology of convulsions in Zimbabwe children 
three months to eight years old. Cent Afr J Med 1982, 28(10):246-249. 

17. Kariuki SM, Ikumi M, Ojal J, Sadarangani M, Idro R, Olotu A, Bejon P, 
Berkley JA, Marsh K, Newton CR: Acute seizures attributable to 
falciparum malaria in an endemic area on the Kenyan coast. Brain 
2011, 134(Pt 5):1519-1528. 

18. Oddo M, Carrera E, Claassen J, Mayer SA, Hirsch LJ: Continuous 
electroencephalography in the medical intensive care unit. Crit Care 
Med 2009, 37(6):2051-2056. 

19. Krsek P, Mikulecka A, Druga R, Kubova H, Hlinak Z, Suchomelova L, 
Mares P: Long-term behavioral and morphological consequences of 
nonconvulsive status epilepticus in rats. Epilepsy Behav 2004, 
5(2):180-191. 

20. Crawley J, Waruiru C, Mithwani S, Mwangi I, Watkins W, Ouma D, 
Winstanley P, Peto T, Marsh K: Effect of phenobarbital on seizure 



222

frequency and mortality in childhood cerebral malaria: a 
randomised, controlled intervention study. Lancet 2000, 
355(9205):701-706. 

21. Boucher BA, Feler CA, Dean JC, Michie DD, Tipton BK, Smith KR, Jr., 
Kramer RE, Young B, Parks BR, Jr., Kugler AR: The safety, 
tolerability, and pharmacokinetics of fosphenytoin after 
intramuscular and intravenous administration in neurosurgery 
patients. Pharmacotherapy 1996, 16(4):638-645. 

22. Liesemer K, Bratton SL, Zebrack CM, Brockmeyer D, Statler KD: Early 
post-traumatic seizures in moderate to severe pediatric traumatic 
brain injury: rates, risk factors, and clinical features. J Neurotrauma 
2011, 28(5):755-762. 

23. Czosnyka M, Pickard JD: Monitoring and interpretation of 
intracranial pressure. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004, 75(6):813-
821. 

24. Reid A, Marchbanks RJ, Burge DM, Martin AM, Bateman DE, Pickard 
JD, Brightwell AP: The relationship between intracranial pressure 
and tympanic membrane displacement. Br J Audiol 1990, 24(2):123-
129. 

25. Maitland K, Pamba A, English M, Peshu N, Marsh K, Newton C, Levin 
M: Randomized trial of volume expansion with albumin or saline in 
children with severe malaria: preliminary evidence of albumin 
benefit. Clin Infect Dis 2005, 40(4):538-545. 

26. Stockwell MA, Soni N, Riley B: Colloid solutions in the critically ill. A 
randomised comparison of albumin and polygeline. 1. Outcome and 
duration of stay in the intensive care unit. Anaesthesia 1992, 47(1):3-6. 

27. Ngo NT, Cao XT, Kneen R, Wills B, Nguyen VM, Nguyen TQ, Chu VT, 
Nguyen TT, Simpson JA, Solomon T et al: Acute management of 
dengue shock syndrome: a randomized double-blind comparison of 4 
intravenous fluid regimens in the first hour. Clin Infect Dis 2001, 
32(2):204-213. 

28. Upadhyay M, Singhi S, Murlidharan J, Kaur N, Majumdar S: 
Randomized evaluation of fluid resuscitation with crystalloid (saline) 
and colloid (polymer from degraded gelatin in saline) in pediatric 
septic shock. Indian Pediatr 2005, 42(3):223-231. 

29. Maitland K, Kiguli S, Opoka RO, Engoru C, Olupot-Olupot P, Akech SO, 
Nyeko R, Mtove G, Reyburn H, Lang T et al: Mortality after fluid bolus 
in African children with severe infection. N Engl J Med 2011, 
364(26):2483-2495. 

30. Duke T: What the African fluid-bolus trial means. Lancet 2011, 
378(9804):1685-1687. 

 
 




