
  

 

Wat is acute flaccid myelitis? 
 

Acute flaccid myelitis (AFM) is een Engelse term en 

betekent ‘acute slappe verlamming door ruggenmerg-

ontsteking’. Deze aandoening komt vooral voor bij 

kinderen. 

 

Bij AFM ontstaan ernstige verlammingsverschijnselen. 

Dat komt doordat zenuwcellen in het ruggenmerg en de 

hersenstam die de spieren aansturen (de ‘motorische 

voorhoorncellen’) beschadigd raken. Verschillende 

virussen kunnen zo’n beschadiging veroorzaken maar 

hoe is nog niet geheel bekend. Vroeger was het 

poliovirus de belangrijkste veroorzaker; de ziekte werd 

dan poliomyelitis of polio genoemd. Tegenwoordig zijn 

vooral andere virussen betrokken. 

 

AFM is zeldzaam. Wereldwijd zijn er de afgelopen jaren 

ongeveer achthonderd patiënten gemeld, de meeste in 

de Verenigde Staten. Het gaat veelal om jonge kinderen, 

tussen de twee en zes jaar oud. Maar ook kinderen van 

andere leeftijden kunnen AFM krijgen. Het kan ook 

voorkomen dat een volwassenene AFM krijgt, 

bijvoorbeeld iemand met een verzwakt afweersysteem. 

 

Verschijnselen 
 

Binnen enkele dagen kunnen bij AFM de spieren in de 

armen, benen, nek en romp ernstig verzwakken. Ook de 

ademhalingsspieren, slikspieren en spieren van het 

gezicht kunnen meedoen. Wat opvalt is dat de zwakte 

vaak asymmetrisch is verdeeld en dat de spieren die het 

dichtst bij de romp liggen (proximale spieren) vaak het 

meest ernstig verzwakt zijn.  

 

Voorafgaand aan de verlammingsverschijnselen is er 

meestal een periode met koorts door een 

luchtweginfectie. Die kan variëren van een lichte 

verkoudheid tot een longontsteking. De meeste infecties 

komen voor in de herfst of de winter. 

 

Hoe ernstig de ziekte is en welke spieren precies zijn 

aangedaan, varieert sterk. Sommige kinderen hebben 

alleen een verlamming in één arm, terwijl bij andere alle 

ledematen verlamd zijn en beademing nodig is. 

 

 

 

 

Een deel van de kinderen herstelt volledig; de 

meerderheid houdt restverschijnselen zoals zwakte in 

een arm of been of ernstige verlamming van alle 

ledematen en de ademhalingsspieren. 

 

Sommige kinderen blijven zeer langdurig afhankelijk van 

beademing. Enkele patiënten zijn overleden aan de 

gevolgen van AFM. 

 

Oorzaak 
 

Er is steeds meer bewijs dat infecties met bepaalde 

virussen in verband staan met het vóórkomen van AFM. 

Daarbij gaat het vooral om het enterovirus D68. Het 

enterovirus A71 en het westnijlvirus spelen mogelijk ook 

een rol. Bij de meeste kinderen geeft een infectie met 

deze virussen geen of milde verkoudheidsklachten, maar 

bij sommige kinderen ontstaan verlammings-

verschijnselen. Waarom dat zo is, is nog onduidelijk. 

 

Bij een deel van de patiënten wordt geen virus 

aangetoond. Dat wil niet zeggen dat er geen virus 

aanwezig was. Soms wordt niet de juiste methode 

gebruikt om het virus aan te tonen. Daarnaast is het virus 

maar kort in het lichaam te meten.  

 

Stellen van de diagnose 
 

Om de diagnose AFM met zekerheid te kunnen stellen, 

is een MRI-scan van het ruggenmerg nodig. Hierbij 

worden vooral afwijkingen gevonden in de ‘grijze stof’, 

het gedeelte waar zich de motorische voorhoorncellen 

bevinden. Meestal wordt ook een MRI-scan van de 

hersenen gemaakt en wordt gekeken of er afwijkingen 

zijn in de hersenstam. 

 

Om vast te stellen dat het om AFM gaat en niet iets heel 

anders, kan onderzoek van het hersenvocht en spier-

zenuwonderzoek (elektromyografie, EMG) meehelpen. 

Een ontstekingsreactie in het hersenvocht en een 

toename van witte bloedcellen kunnen op AFM wijzen. 

Bij het EMG kunnen afwijkingen worden gezien die 

passen bij een beschadiging van de voorhoorncellen. 
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Ten slotte wordt onderzocht of er virus in het lichaam 

aanwezig is. Dit kan met onderzoek van een 

neusspoelsel, van bloed, ontlasting en hersenvocht. 

 

Behandeling 
 

De behandeling bestaat eruit dat kinderen snel worden 

opgenomen in het ziekenhuis, ter observatie. Als dat 

nodig is, krijgen zij beademing. Hierna volgt intensieve 

revalidatie. In sommige gevallen kan een 

zenuwtransplantatie de functie van bepaalde 

lichaamsdelen verbeteren. In een latere fase wordt soms 

spier- of peestransplantatie toegepast. 

 

Omdat er vanuit proefdieronderzoek aanwijzingen zijn 

dat immuunglobulines (afweerstoffen van 

plasmadonoren) effect kunnen hebben, worden patiënten 

hier vaak mee behandeld. Daarnaast wordt soms 

behandeld met plasmaferese (vervangen van 

bloedplasma, het vloeibare deel van het bloed zónder 

plaatjes, witte en rode bloedcellen) of 

afweeronderdrukkende medicatie (corticosteroïden). 

Sluitend bewijs dat deze behandelingen bij AFM werken, 

is er echter (nog) niet.  

 

Meer informatie over AFM 
 

Op www.spierziekten.nl vind je meer informatie over 

AFM en thema’s die voor meer (ouders van) kinderen 

met een spierziekte van belang zijn, zoals opvoeden, 

hulpmiddelen, zorgwetten en -regels. Via de Zorgwijzer 

op www.spierziekten.nl/zorgwijzer vind je academische 

ziekenhuizen en revalidatiecentra bij jou in de buurt. 

 

Aanvullende Engelstalige informatie over AFM is te 

vinden op:  

 www.wearesrna.org;  

 www.CDC.gov/acute-flaccid-myelitis; 

 www.acuteflaccidmyelitis.org; 

 www.afmanow.org  

en bij de besloten Facebookgroep ‘Parents of Children 

with Polio Like Syndrome / Acute Flaccid Myelitis’ 

(https://www.facebook.com/groups/601223099978283/?r

ef=share). 
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Spierziekten Nederland 
 
Spierziekten Nederland is een vereniging van en voor 

mensen met een neuromusculaire aandoening. Mensen 

met zo’n aandoening, ouders, partners, kinderen en 

andere familieleden kunnen lid worden. 

Spierziekten Nederland: 

• geeft voorlichting over ziektebeelden; 

• geeft brochures en een magazine uit; 

• organiseert cursussen, webcasts en bijeenkomsten; 

• brengt mensen met elkaar in contact. 

Spierziekten Nederland werkt nauw samen met 

(gespecialiseerde) neurologen, revalidatieartsen, 

fysiotherapeuten en andere hulpverleners. 

 

Je staat er niet alleen voor 
 
Voor informatie, steun en advies kun je terecht bij 

Spierziekten Nederland. De vereniging biedt leden 

informatie op papier en digitaal, o.a. via de persoonlijke 

pagina op de website. Er zijn jaarlijks rond de honderd 

(digitale) bijeenkomsten; waaronder het 

Spierziektecongres. 

Tientallen toponderzoekers zijn als adviseur verbonden 

aan de vereniging. Spierziekten Nederland behartigt de 

belangen van mensen met een spierziekte, collectief en 

individueel. 

Kijk op www.spierziekten.nl/aanmelden of 

bel 035 548 04 80. 

 

Heb je vragen over spierziekten? 

Kijk op www.spierziekten.nl; word lid van Spierziekten 

Nederland. 
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