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veroorzaken van buiktyfus werd voor het eerst geïsoleerd 
in 1880 door Karl Joseph Eberth, maar buiktyfus was al 
gedurende de hele 19e eeuw een veelvoorkomend en goed 
omschreven ziektebeeld.6

Sinds de 19e eeuw zijn er verschillende vermeldingen 
over het voorkomen van GBS bij buiktyfuspatiënten in 
zowel de historische als recente literatuur. Tyfeuze Sal-
monella-species ontbreken echter op de lijsten van 
micro-organismen die mogelijk in staat zijn om GBS te 
veroorzaken. Wij willen daarom 2 historische casussen 
van waarschijnlijke GBS na buiktyfus beschrijven en een 
overzicht geven van casussen uit de recente literatuur.

Het Guillain-Barré-syndroom (GBS) wordt geken-
merkt door een snel progressieve, slappe, bilaterale 
parese van de ledematen, meestal gevolgd door een 

langzaam herstel en restverschijnselen. Het syndroom 
wordt veroorzaakt door een immuunreactie tegen een 
voorafgaande infectie, die leidt tot disfunctie en bescha-
diging van de zenuwwortels en perifere zenuwen.1 Guil-
lain, Barré en Strohl waren de eersten die in 1916 de 
karakteristieke bevinding in de liquor, een verhoogde 
eiwitconcentratie, beschreven; dit was destijds van groot 
belang voor het onderscheid met poliomyelitis.2

Het ziektebeeld werd echter al eerder door anderen 
beschreven, zoals in 1859 door Octave Landry, die alge-
meen wordt beschouwd als degene die voor het eerst het 
ziektebeeld beschreef dat later bekend werd als GBS.3 
Daarvoor beschreef Leon-Jean Cruveilhier in zijn Anato-
mie pathologique du corps humain (1829-1842) echter 
ook al 2 mogelijke patiënten met GBS: 2 jonge vrouwen 
hadden een opstijgende verlamming en na verloop van 
tijd herstelden ze helemaal.4 Deze 2 casussen ontbreken 
overigens in historische beschouwingen. Ook William 
Osler gaf in 1892 een goede klinische beschrijving van 
het ziektebeeld in de Principles and Practice of Medicine 
(figuur).5

GBS kan door een groot aantal verschillende micro-
organismen worden veroorzaakt, zoals Campylobacter 
jejuni, Epstein-Barr-virus, cytomegalovirus, Mycoplasma 
pneumoniae, Haemophilus influenzae en hepatitis 
E-virus.1 Maar bij veel patiënten blijft het oorzakelijke 
micro-organisme onbekend.
Buiktyfus, of febris typhoidea, is een systemische infectie 
die wordt veroorzaakt door Salmonella enterica seroty-
pes Typhi (S. Typhi) en Paratyphi A, B en C (S. Paratyphi). 
Het micro-organisme dat verantwoordelijk is voor het 

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde en Infectieziekten: drs. R.J. Hassing, 

internist-infectioloog.

Afd. Neurologie en Immunologie: dr. B.C. Jacobs, neuroloog.

Afd. Intensive Care Volwassenen: dr. E.J.O. Kompanje, klinisch 

ethicus en senior onderzoeker.

Contactpersoon: drs. R.J. Hassing (r.hassing@erasmusmc.nl).

HISToRISCH PERSPECTIEf

Guillain-Barré-syndroom na buiktyfus
LESSEN uIT HET vERLEDEN

Robert-Jan Hassing, Bart C. Jacobs en Erwin J.o. Kompanje 

 

FIGUUR  William osler (1849-1919).
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ZIektebeschRIjvInGen In de 19e eeUw
William Osler beschreef in 1895 in The Johns Hopkins 
Hospital Reports een serie patiënten met ernstige ver-
lammingsverschijnselen die deel uitmaakten van een 
groep patiënten die buiktyfus hadden doorgemaakt.7 De 
meest illustratieve casus staat in tabel 1. In een Duits 
boekwerk verzamelde Friedländer casussen van patiën-
ten met buiktyfus en neurologische presentaties die 
waren gepubliceerd in de periode 1813-1900.8 Hierin 

worden ook 7 patiënten beschreven met progressieve 
paralyse na buiktyfus en 34 met paraplegie na buiktyfus. 
Uit deze publicatie citeren wij een casus van Conrad 
Alexander uit 1886 (zie tabel 1).9

ZIektebeschRIjvInGen In de 20e en 21e eeUw
Het is bekend dat buiktyfus gepaard kan gaan met een 
grote variëteit aan neurologische en psychiatrische 
symptomen, maar een verband met GBS wordt zelden 
gerapporteerd. In een cohort van 959 Nigeriaanse pati-
enten met neuropsychiatrische manifestaties bij buik-
tyfus in de periode 1966-1971 waren 7 patiënten die een 
lichte, symmetrische, sensomotorische polyneuropa-
thie ontwikkelden; er waren echter geen liquorafwijkin-
gen.10

In een cohort met 1119 buiktyfuspatiënten in Noorwe-
gen in de periode 1912-1961 waren 7 patiënten met poly-
neuritis, onder wie 2 ernstig zieke patiënten met uitge-
breide parese van de ledematen.11 Over deze casussen 
werd echter te weinig informatie gegeven om te beoorde-
len of ze voldoen aan de criteria van GBS. Deze criteria 
zijn een snel progressieve, bilaterale parese in armen en 
benen en verminderde reflexen van de paretische armen 
en benen, gevolgd door een langzaam herstel, in afwezig-
heid van andere verklaringen voor uitval.1

In de recentere literatuur zijn 9 goed beschreven casus-
sen van GBS na met bloed- of feceskweek bevestigde 
buiktyfus gepubliceerd.12-20 Bij 8 van deze patiënten werd 
de infectie veroorzaakt door S. Typhi en bij 1 patiënt door 
S. Paratyphi. Bij 1 van deze patiënten was GBS zelfs het 
eerste symptoom tijdens een buiktyfusinfectie.12 Alle 
patiënten van wie de duur tot herstel bekend was, her-
stelden binnen 10-89 dagen (tabel 2).
Vanwege de beperkte diagnostische middelen die in de 
19e eeuw beschikbaar waren, kunnen de diagnoses die 
toen werden gesteld altijd in twijfel worden getrokken. 
GBS is tegenwoordig echter nog steeds een klinische 
diagnose, gebaseerd op een combinatie van klinische 
criteria. De getoonde historische casuïstiek is suggestief 
voor de diagnose 'GBS', ondanks het feit dat niet iedere 
ziektegeschiedenis in evenveel detail is beschreven. Het 
bepalen van de aanwezigheid van de reflexen werd bij-
voorbeeld niet door Osler genoemd, terwijl hij wel bekend 
moet zijn geweest met dit onderzoek sinds de beschrij-
ving door Erb en Westphal in 1875.21,22 Liquoronderzoek 
werd pas in 1891 door Quincke in Duitsland beschreven 
en later in de Verenigde Staten overgenomen, en elektro-
myografie bestond nog niet.23

Een alternatieve diagnose is echter ook minder waar-
schijnlijk bij deze ziektebeschrijvingen. Clinici in de 19e 
eeuw waren al bekwaam in het onderscheiden van buik-
tyfus van andere koortsende ziektebeelden, zoals mala-
ria, op basis van de klinische symptomen.24Campylobacter 

tAbeL 1  Historische ziektegeschiedenissen ter illustratie van het 
ontwikkelen van Guillain-Barré-syndroom na buiktyfus 

casus 1

George R., aged 10, admitted November 19th, 1894, complaining of 

weakness in the arms and legs, and tingling sensations in the fingers. 

family history. father and mother, and one sister living, and healthy. The 

patient had measles when he was five years old; since then he has been 

very healthy up to the onset of the present illness. on September 26th 

he was attacked with typhoid fever; and was in bed for seven weeks. It 

was evidently, from father’s statement, a very severe attack, as he was 

delirious and had high fever. About the end of the third week of his illness 

he began to complain of stiffness and soreness in the thighs and calves, 

which was noticed by his father in moving him about in bed. A week 

after the beginning of these symptoms the patient was unable to support 

himself, and attempting to walk would throw the foot forward and bring 

it down heavily on the floor. At this time he could not move the feet or 

toes. Two weeks after the legs were affected, the arms and hands became 

weak. It was at first noticed that he could not feed himself properly. He 

had sensations of pins and needless in the hands and fingers. At no time 

had he typical wrist-drop. He had no severe pains which caused him to cry 

out, but he was very tender and would wince when moved. The sphincters 

were never involved. The condition gradually grew worse until the time 

of his admission to the hospital. The patient was under observation until 

february 4th, 1895; the general condition improved rapidly.7

casus 2

Ein 20 jähriges Mädchen erkrankte im Herbst 1883 an Typhus; in der 

Reconvalescenz bekam sie eine Paraplegie der Beine mit hochgradiger 

Muskelatrophie. Die faradische und galvanische Erregbarkeit erlosch 

fast vollständig. Die Sehnenreflexe schwanden, die Hautreflexe blieben 

erhalten. Die Sensibilität war nicht alterirt. Daneben erschien das linke 

Stimmband gelähmt, der Puls erschien stark gesteigert in seiner frequenz, 

das Gedächtnis war leicht geschwächt. In diesem Zustande blieb die 

Kranke mehrere Monate. Dann kehrte zuerst die Motilität zurück, bei schon 

gut entwickelter Motilität bestand immer noch electrische unerregbarkeit. 

Nach dem Erscheinen der Patellarreflexe und de Erholung der Muskulatur 

wurde auch das electrische verhalten wieder normal. Nach zwei Jahren 

war die Patientin fast völlig hergestellt.9
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spp veroorzaken bijvoorbeeld een ander ziektebeeld, 
namelijk gastro-enteritis.
Het is opmerkelijk dat patiënten met GBS na buiktyfus 
tegenwoordig zo zeldzaam zijn, terwijl buiktyfus nog 
steeds een veelvoorkomende ziekte in ontwikkelingslan-
den is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de inci-
dentie van buiktyfus in de 19e eeuw waarschijnlijk nog 
veel hoger was vanwege de verminderde hygiëne en de 
afwezigheid van behandelmogelijkheden. Verder ken-
merkt de 19e eeuw zich op medisch gebied door het her-
kennen en beschrijven van klinische ziektebeelden. 
Omdat buiktyfus toentertijd endemisch was in de hele 
wereld, kan worden aangenomen dat bijzondere casussen 
van buiktyfus in ontwikkelde landen in die tijd beter 
werden beschreven dan casussen in ontwikkelingslanden 
tegenwoordig.

concLUsIe

Met voorbeelden uit de 19e eeuw en een overzicht van 
recentere literatuur willen we laten zien dat het mogelijk 
is dat patiënten Guillain-Barré-syndroom ontwikkelen 
in de herstelfase van buiktyfus. Tyfeuze Salmonella-
species behoren daarom ook op de lijst van micro-orga-
nismen te staan die mogelijk in staat zijn GBS te veroor-
zaken.
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tAbeL 2  Patiëntbeschrijvingen van het ontwikkelen van Guillain-Barré-syndroom na buiktyfus in de literatuur

1e auteur;  
referentie

jaar land leeftijd; 
jaren

geslacht micro-
organisme

progressieve  
bilaterale 
parese in  
extremiteiten

areflexie of  
hyporeflexie

symptomen  
die diagnose 
‘Gbs’  
ondersteunen*

ontwikkeling 
neurologische 
symptomen; 
dagen

duur tot 
herstel

Alexander9 1886 Duitsland 20 ♀ onbekend ja ja a,b,d onbekend circa 2 jaar

osler7 1895 vS 10 ♂ onbekend ja nee a,c,e 54 circa 3 maanden

Chanmugam14 1969 Sri Lanka 27 ♂ S. Typhi ja ja a,b,c,f  2 45 dagen

Samantray19 1977 India 15 ♀ S. Typhi ja ja a,b,c,d,f  9 70 dagen

Berger13 1986 vS 53 ♂ S. Typhi ja ja a,b,f,g 21 26 dagen

Donoso15 1988 Chili 41 ♂ S. Typhi ja ja a,b,c,f,g 30 35 dagen

ozen18 1993 Turkije  9 ♂ S. Typhi ja nee a,b,f,g 22 onbekend

Aldrey12 1999 Spanje 47 ♀ S. Typhi ja ja a,b,f,g  0 30 dagen

Khan20 2007 Nepal 31 ♂ S. Paratyphi A ja ja a,b,f,g  3 11 dagen

May16 2010 fiji 17 ♀ S. Typhi ja ja a,b,f  8 89 dagen

Mehndiratta17 2012 India  2 ♀ S. Typhi ja ja a,b,f,g 20 10 dagen

GBS=  Guillain-Barré-syndroom; S. Typhi = Salmonella enterica serotype Typhi;  S. Paratyphi A =  Salmonella enterica serotype Paratyphi A.

* Symptomen die de diagnose ‘GBS’ ondersteunen zijn: (a) progressie van symptomen gedurende dagen tot maximaal 4 weken; (b) relatieve symmetrie van 

symptomen; (c) geringe sensibele klachten; (d) hersenzenuwuitval; (e) pijn; (f ) verhoogde eiwitconcentratie in liquor; en (g) aanwijzingen voor polyneuropathie 

of polyradiculoneuropathie op elektromyogram.
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