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Voorwoord

Kindergeneeskunde op zak geeft een overzicht van meer 
dan 100 veelvoorkomende problemen en probleemgebie-
den binnen de kindergeneeskunde. Het geeft een snelle ori-
entatie op de definitie van het probleem, de pathofysiolo-
gie, de kliniek, epidemiologie, diagnostiek en behandeling. 
Het boek is bedoeld voor studenten geneeskunde, aios, 
physician assistants, huisartsen, spoedeisendehulpartsen 
en andere (beginnende) artsen. 
De beschreven klinische problemen zijn ontleend aan het 
Leerboek kindergeneeskunde en de bijbehorende web-
site. Dit leerboek met een unieke, multimediale leeromge-
ving kan verdere uitleg en verdieping verschaffen. 

Hugo Heymans
Arda Derksen-Lubsen
Redactie
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Aangeboren aandoeningen en dysmorfe 
kenmerken

J.M. Cobben

Definitie
Een aangeboren (congenitale) afwijking is een aandoening 
die al bij de geboorte bestaat; ernstig (major) noemt men 
een aangeboren afwijking die medische aandacht nodig 
heeft. Een dysmorf kenmerk (dysmorfie) is een buiten de 
normale variatie vallende vorm van een lichaamsdeel.

Epidemiologie
In Nederland heeft 2-3% van alle kinderen een min of meer 
ernstige aangeboren afwijking.

Pathofysiologie
Ernstige aangeboren afwijkingen kunnen uitermate he-
terogeen en complex zijn. De pathofysiologie is afhankelijk 
van de afwijking.

Kliniek
Ernstige aangeboren afwijkingen zijn meestal meteen dui-
delijk bij de geboorte, hoewel het kind er ook geheel nor-
maal kan uitzien omdat de afwijking zich voordoet in een 
inwendig orgaan of weefsel.
Meest voorkomende oorzaken van aangeboren afwijkin-
gen: omgevingsfactoren (circa 5%), chromosomaal (circa 
7%), monogeen (circa 6%), multifactorieel (circa 20%), on-
bekend (circa 60%).
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Diagnostiek
• Systematische zwangerschapsanamnese en familie-

anamnese.
• Lichamelijk onderzoek.
• Diverse vormen van aanvullende diagnostiek (radiolo-

gisch, chromosomen, DNA, enzovoort).
Het standaardboek Oxford desk reference: Clinical genet-
ics bevat voor elke aangeboren aandoening een als kook-
boekrecept opgeschreven handleiding bij de diagnostiek 
en is in de praktijk heel handig (Firth & Hurst, 2017).
Sinds 2012-2015 is DNA-analyse in de vorm van whole ge-
nome/exome sequencing in opkomst als eerstelijnsdiag-
nostiek bij aangeboren aandoeningen, al in de neonatale 
fase (Saunders et al., 2012).

Behandeling
De behandeling is afhankelijk van het type aangeboren 
afwijking. Sommige ernstige aangeboren afwijkingen (bij-
voorbeeld een lage anusatresie) zijn prima te behande-
len door de kinderchirurg, voor andere afwijkingen (bij-
voorbeeld bilaterale nieragenesie met longhypoplasie) 
is slechts symptomatische of palliatieve behandeling be-
schikbaar.



Aangeboren aandoeningen en dysmorfe kenmerken 13

Literatuur en aanbevolen literatuur
Firth HV, Hurst JA. Oxford desk reference. 2nd ed.: Clinical genetics. 

Oxford: Oxford University Press, 2017.
Jones KL, Jones, MC, Campo M del (Eds). Smith’s recognizable pat-

terns of human malformation. 7th ed. Philadelphia: Saunders, 
2013.

Saunders CJ, Miller NA, Soden SE, Dinwiddie DL, Noll A, Alnadi NA, et 
al. Rapid whole-genome sequencing for genetic disease diagnosis 
in neonatal intensive care units. Sc Trans Med. 2012;4:154.

Leerboek kindergeneeskunde
Cobben JM, Mancini GS. Aangeboren afwijkingen en erfelijke aandoe-

ningen, pp. 179-206. 
Heij HA, Zee DC van der, Wijnen RMH. Kinderchirurgie, pp. 703-741. 
Kaam AHLC van, Semmekrot BA, Hoeven MAHBM van der. Perinatolo-

gie en neonatologie, pp. 123-178. 
Spronsen FJ van, Smeitink JAM, Meirleir LJ de. Erfelijke stofwisselings-

ziekten, pp. 207-222.


