
SIGNALEN VAN SMA: 0–6 MAANDEN
De erg vroege signalen van SMA worden veelal gezien voor de leeftijd van 6 maanden,1, 2 en vaak al op de leeftijd van 3 maanden.2,7 

Hoewel baby’s symptomen kunnen hebben, blijven ze alert en aandachtig; hun cognitieve vermogens blijven intact1

SMA is een race tegen de tijd waarbij een snelle 
diagnose van cruciaal belang is, aangezien de schade 
die voor de behandeling optreedt onomkeerbaar is.4,5 
Controleer of onderstaande signalen voorkomen bij 
controleonderzoeken of als de ouders of  
mantelzorgers zich zorgen maken3,6

Let op vroege signalen 
van spinale spieratrofie 
(SMA) 1–3

signsofsma.com/nl

Hypotonie1,7

•  Baby’s met hypotonie worden vaak beschreven als ‘slap’8, 
wegens zwakte in de armen en benens1,7

•  De symmetrische zwakte die proximaal uitgesprokener is 
dan distaal3, maakt dat het voor de baby moeilijk is om de 
armen en benen op te heffen, maar de baby kan wel de 
handen en vingers gebruiken8

•  De benen van de baby kunnen zwakker lijken dan  
de armen3

•  In ernstig aangedane patiëntjes kan de baby in rugligging 
met de benen in een kikkerhouding liggen1,9

Areflexie2

•  Geen of verminderde diepe peesreflexen zijn kenmerkend 
voor SMA1,2 en een cruciaal onderdeel van het onderzoek 
van de baby in gevallen van hypotonie9

•  De diepe peesreflexen kunnen worden geëvalueerd door 
zorgvuldig na te gaan hoe de baby reageert op slagen  
op de pees met een reflexhamer10

FASCICULATIES van de tong1–3

•  Een baby met SMA vertoont vaak fasciculaties of 
trekkingen van de tong, in combinatie met atrofie1–3

Zwak huilen & hoesten 3

•  Een baby met SMA kan zwak huilen3,8

•  Zwakte van de ademhalingsspieren kan ook leiden tot 
ernstige problemen met hoesten8

Moeite met ademhalen7,8

•  Zwakte van de intercostale spieren, waarbij het diafragma 
gespaard blijft, kan ertoe leiden dat de borstkas van de 
baby er klokvormig uitziet en dat de baby een paradoxaal 
ademhalingspatroon heeft dat soms ‘buikademhaling’ 
wordt genoemd’1

PROBLEMEN BIJ HET SLIKKEN 1,3

•  Problemen bij het zogen, voeden of verwerken van orale 
secreties (speeksel) kunnen wijzen op zwakte van de tong 
en slikproblemen die typisch zijn voor SMA1,3,11

•  In verder gevorderde gevallen kunnen een 
voorgeschiedenis van verslikking, herhaaldelijke aspiratie 
of trage of verminderde groei aanwezig zijn1,8,11

VERWIJS DRINGEND DOOR NAAR EEN PEDIATRISCHE 
NEUROLOOG ALS U DE SIGNALEN OPMERKT 
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Hoofd niet zelfstandig rechtop  
kunnen houden11

•  Als een baby niet in staat lijkt om het hoofd rechtop 
te kunnen houden of weinig controle heeft over 
hoofdbewegingen,1,3,8 kan de trek-tot-zit-test worden 
gebruikt om dat te bevestigen12

•  Bij baby’s die zich niet op een typische manier 
ontwikkelen, zal het hoofd de romp waarschijnlijk niet 
volgen en zal de nek helemaal gestrekt zijn1,11–13

•  Het is mogelijk dat de baby het hoofd niet boven de ruglijn 
kan tillen wanneer hij/zij horizontaal wordt gehouden met 
het gezicht naar beneden9
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SIGNALEN VAN SMA: 6–18 MAANDEN
De vroege signalen van SMA worden veelal gezien voor de leeftijd van 18 maanden,1 en vaak al op de leeftijd van 10 maanden.7 Hoewel 

baby’s symptomen kunnen hebben, blijven ze alert en is hun spraakontwikkeling normaal15

Let op vroege signalen van  
spinale spieratrofie (SMA) 1–3

Als professionele zorgverlener bent u de juiste persoon om op te merken of  
een baby zich normaal ontwikkelt.6 Controleer of onderstaande signalen  
voorkomen bij controleonderzoeken of als de ouders of mantelzorgers zich  
zorgen maken3,6 
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Hypotonie 1

•  Een verminderde spierspanning en -kracht bij onderzoek, 
eventueel met een voorgeschiedenis van  
lage spierspanning in de eerste levensmaanden, is een  
van de belangrijkste signalen van SMA2

•  Er kan zwakte in de armen en benen aanwezig zijn1

•  De baby kan moeite hebben bij het reiken naar en het 
pakken van voorwerpen16

•  De baby kan niet staan als gevolg van uitgesproken zwakte in 
de benen en zal waarschijnlijk niet leren lopen zonder hulpy1,3 Respiratoire symptomen2

•  Er kan een restrictieve longziekte ontstaan als gevolg van 
progressieve zwakte van de intercostale spieren2, vooral 
als de baby ook scoliose heefts1

•  Signalen van restrictieve longziekte zijn onder meer een 
daling van de totale longcapaciteit en van de geforceerde 
vitale capaciteit, zonder verlies van het expiratoire volume20

Areflexie 2

•  Geen of verminderde diepe peesreflexen zijn kenmerkend 
voor SMA2 en een cruciaal onderdeel van het onderzoek 
van de baby in geval van hypotonie9

•  De diepe peesreflexen kunnen geëvalueerd door 
zorgvuldig na te gaan hoe de baby reageert op slagen  
op de pees met een reflexhamer10 Vertraagde/verloren motorische mijlpalen 2,3

•  Hoewel het mogelijk is dat de baby vroege mijlpalen 
heeft bereikt,1–3 is dat vaak later dan normaal2

•  Uiteindelijk wordt een geleidelijke achteruitgang van de 
motorische functie waargenomen en zullen sommige 
mijlpalen, zoals zonder hulp zitten of staan, verloren gaan2

Fijne tremor 3

•  Als de baby de vingers strekt of een voorwerp probeert vast 
te grijpen met de handen, kan je een fijne tremor zien3,17

•  Ook onwillekeurige samentrekkingen van de 
schouderspieren kunnen aanwezig zijn17

Progressieve scoliose & 
gewrichtscontracturen 1–3,18 
•  Het is mogelijk dat de baby ernstigere motorische 

beperkingen heeft in de onderste dan in de  
bovenste ledematen19

•  Ook progressieve scoliose, veelal in C-vorm, contracturen, 
vooral van de knieën en de enkels, en schuinstand van 
het bekken kunnen worden waargenomen1–3,18,19
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