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Voorwoord
Kindergeneeskunde op zak geeft een overzicht van meer
dan 100 veelvoorkomende problemen en probleemgebieden binnen de kindergeneeskunde. Het geeft een snelle oriëntatie op de definitie van het probleem, de pathofysiologie, 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 website. Dit leerboek met een unieke, multimediale leeromgeving kan verdere uitleg en verdieping verschaffen.
Hugo Heymans
Arda Derksen-Lubsen
Redactie
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Ook beschikbaar als app in de App Store en de
Google Play Store.

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 heterogeen en complex zijn. De pathofysiologie is afhankelijk
van de afwijking.

Kliniek

Ernstige aangeboren afwijkingen zijn meestal meteen duidelijk bij de geboorte, hoewel het kind er ook geheel normaal kan uitzien omdat de afwijking zich voordoet in een
inwendig orgaan of weefsel.
Meest voorkomende oorzaken van aangeboren afwijkingen: omgevingsfactoren (circa 5%), chromosomaal (circa
7%), monogeen (circa 6%), multifactorieel (circa 20%), onbekend (circa 60%).
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Diagnostiek
•

Systematische zwangerschapsanamnese en familieanamnese.
• Lichamelijk onderzoek.
• Diverse vormen van aanvullende diagnostiek (radiologisch, chromosomen, DNA, enzovoort).
Het standaardboek Oxford desk reference: Clinical genet
ics bevat voor elke aangeboren aandoening een als kookboekrecept 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 genome/exome sequencing in opkomst als eerstelijnsdiagnostiek 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 (bijvoorbeeld een lage anusatresie) zijn prima te behandelen door de kinderchirurg, voor andere afwijkingen (bijvoorbeeld bilaterale nieragenesie met longhypoplasie)
is slechts symptomatische of palliatieve behandeling beschikbaar.
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