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Hoofdstuk 1
Begeleidende afwijkingen kunnen zijn het syndroom van
Klippel-Feil* (korte nek), het syndroom van Möbius* (paralyse
van aangezichtsspieren), de deformiteit van Sprengel (hoogstand schouderblad) en een pectus excavatum.
Aanvullend onderzoek: bij een fusiestoornis van het sternum moeten hartafwijkingen of defecten van het diafragma worden uitgesloten.
Behandeling eerstelijn: geen.
Wanneer verwijzen: bij benauwdheid die bij aplasie van de
ribben kan voorkomen moet het kind zo snel mogelijk
worden verwezen. Wanneer om cosmetische redenen
behandeling van de kippenborst gewenst is, kan dat vanaf
de leeftijd van één jaar. Behandeling van de trechterborst
vindt vanaf de leeftijd van zes jaar plaats. Een fusiestoornis van het sternum moet zo snel mogelijk op zuigelingenleeftijd worden verwezen. Voor de borstafwijking bij het
syndroom van Poland is verwijzing niet geïndiceerd.

Figuur 1.4: syndroom van Poland. Er is rechts sprake van een
unilaterale afwezigheid van de m. pectoralis minor en het sternale deel van de m. pectoralis major.

A

Figuur 1.5:A: vanaf de
leeftijd van één jaar
kan, met behulp van een
romporthese met een
pelotte op het prominerende thoraxgedeelte,
een pectus carinatum
(kippenborst) worden
behandeld.

Figuur 1.5:B: de pelotte
aan de binnenzijde van
de romporthese.

Behandeling tweedelijn: pectus carinatum. Tot de leeftijd van een jaar kan spontane correctie van de kippenborst
optreden. Blijft de kippenborst na de leeftijd van één jaar
aanwezig dan kan deze langzaam terug worden geduwd
met behulp van een romporthese met een pelotte op het
prominerende thoraxgedeelte (figuur 1.5). Meestal is een
periode van een jaar voldoende. In eerste instantie moet de
romporthese dag en nacht worden gedragen. Na verdwijning van het prominerende thoraxgedeelte nog enige tijd ’s
nachts. Ook in het geval dat de afwijking tijdens de puberteit optreedt is dit in de regel een effectieve behandeling.
De behandeling met de romporthese moet bij pubers
meestal tot het einde van de groei worden voortgezet.
Een ernstige stugge pectus carinatum kan eventueel operatief worden gecorrigeerd (figuur 1.6).
Pectus excavatum. Vanaf de leeftijd van zes à zeven jaar kan
door een kinder- of thoraxchirurg voor een trechterborst de
operatie volgens Nuss worden uitgevoerd. Hierbij wordt onder
thoraco-scopisch zicht via twee steekgatincisies aan weerszijden van de borstwand een voorgebogen staaf ingebracht die
als het ware de indeuking acuut terugdrukt (figuur 1.7 en 1.8).
Enkele jaren later wordt de staaf weer verwijderd.
Fusiestoornis van het sternum. Operatieve sluiting van het
defect moet zo snel mogelijk na de geboorte plaatsvinden.
Aplasie van ribben. Vroege operatieve correctie in de neonatale periode geeft de beste resultaten.
Syndroom van Poland. Behandeling van de borstwandafwijking is niet geïndiceerd.

B
* Zie appendix.
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ZWELLINGEN VAN DE
BORSTWAND
Klacht: er is een zwelling ter hoogte van de ribben.
Onderzoek: zwelling ter hoogte van de ribben.
Differentiaal diagnose: goedaardige bottumor
kwaadaardige bottumor
Toelichting etc.: zie tabel 1.1 en hoofdstuk 2, blz. 21-22.

A
Goedaardige bottumoren

Kwaadaardige bottumoren

osteochondroom

Ewing sarcoom

enchondroom

B

Figuur 1.6: een stugge pectus carinatum. A: voor en B: na operatieve correctie. Tevens is er sprake van een forse scoliose.

fibreuze dysplasie
eosinofiel granuloom
aneurysmatische botcyste*
osteoid osteoom*
Tabel 1.1: Tumoren ter hoogte van de borstwand. De met een
asterisk vermelde tumoren komen zelden voor

PIJN TER HOOGTE VAN DE
BORSTWAND
Klacht: het kind klaagt over pijn ter hoogte van de voorzijde van de borstwand.
Onderzoek: er is een pijnlijke zwelling ter hoogte van de
overgang van het sternum naar de rib.
Diagnose: syndroom van Tietze (costochondritis)
Toelichting: syndroom van Tietze. Bij dit syndroom, ook
wel costochondritis genoemd, zijn er pijnlijke zwellingen
van het ribkraakbeen ter hoogte van de overgang van het
sternum naar de rib, meestal gaat het om de tweede en
derde rib. Het betreft hier vermoedelijk een perichondritis
waarvan de oorzaak onbekend is. De klachten verdwijnen
in de regel spontaan.

Figuur 1.7: pectus excavatum (trechterborst): vanaf de leeftijd
van zes à zeven jaar kan de operatie volgens Nuss worden uitgevoerd. Hierbij wordt onder thoracoscopisch zicht via twee
steekgatincisies aan weerszijden van de borstwand een voorgebogen staaf ingebracht die als het ware de indeuking acuut
terugdrukt. Enkele jaren hierna wordt de staaf weer verwijderd.

Aanvullend onderzoek: röntgenfoto’s laten geen afwijkingen zien. Bij twijfel kan eventueel een MRI of een CTscan worden aangevraagd. Deze laat alleen een zwelling
zien ter hoogte van het ribkraakbeen ter hoogte van de
overgang van het sternum naar de rib.
Behandeling eerstelijn: het betreft hier een goedaardige
afwijking waarvan het spontane beloop kan worden afgewacht. Eventueel kan medicatie tegen de pijn worden
gegeven.

A

B

Wanneer verwijzen: verwijzen is niet nodig.
Behandeling tweedelijn: syndroom van Tietze. Geen.

Figuur 1.8:A: pectus excavatum (trechterborst) situatie voor
operatie. B: na operatie volgens Nuss.
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Hoofdstuk 2
HOOGSTAND VAN HET SCHOUDERBLAD
Klacht: het ene schouderblad staat hoger dan het andere.
Er is een meer of minder opvallende zwelling achter boven
het sleutelbeen.
Onderzoek: het ene schouderblad staat hoger dan het
andere, is geroteerd en de bovenrand van het schouderblad
steekt boven de clavicula uit. Het schouderblad is in zijn
geheel kleiner. De abductie van de betreffende schouder is
in de regel beperkt (figuur 2.3).
Diagnose: deformiteit van Sprengel

A

B

Toelichting: deformiteit van Sprengel. Deze afwijking is
meestal enkelzijdig. In 70% van de gevallen is een andere
aangeboren afwijking aanwezig zoals een scoliose, een
kyfose, een torticollis, het syndroom van Klippel-Fei1* of
het syndroom van Poland*. De deformiteit is ontstaan,
doordat er in de tweede foetale maand geen migratie van
het schouderblad naar distaal is opgetreden. De deformiteit varieert in ernst. Het aangedane schouderblad kan een
tot twaalf centimeter, met een gemiddelde van drie tot vijf
centimeter, hoger staan dan de normale contralaterale
kant. De abductie is beperkt door de rotatie van het schouderblad, maar vaak ook door een benige, kraakbenige of
fibreuze verbinding tussen schouderblad en vierde tot
zevende cervicale wervel (de zogenoemde omovertebrale
verbinding) (figuur 2.4). De ernst van de bewegingsbeperking varieert sterk.

Figuur 2.3: A: deformiteit van Sprengel rechts. Er is sprake van
een hoogstand van het rechterschouderblad. B: het betreft hier
een mild geval waarbij de abductie van de betreffende schouder
120° bedraagt

Aanvullend onderzoek: röntgenopnamen van de schouders
en aanvullend een CT-scan om een benige (vaak moeilijk
op een gewone röntgenopname te zien) en MRI onderzoek
om een kraakbenige of fibreuze omovertebrale verbinding
te visualiseren.
Behandeling eerstelijn: geen.
Wanneer verwijzen: als de abductie minder is dan 120° of
wanneer er cosmetische bezwaren zijn.

A

●

B
Figuur 2.4: A: de abductie is bij de deformiteit van Sprengel
door de rotatie van het schouderblad beperkt, maar ook omdat
er een benige, kraakbenige of fibreuze verbinding tussen het
schouderblad en de vierde en zevende cervicale wervel aanwezig kan zijn. De zogenoemde omovertebrale verbinding. B:
röntgenopname van een benige omovertebrale verbinding.

Behandeling tweedelijn: deformiteit van Sprengel. Bij
milde gevallen waarbij er een abductie van 120° of meer is
en als er geen cosmetische bezwaren zijn, volgt geen
behandeling.
Als de bovenrand van het schouderblad ver boven de clavicula uitsteekt maar er nog een goede abductiemogelijkheid is, kan worden overwogen het bovenste deel van het
schouderblad (proximaal van de spina scapulae) te reseceren.
Alleen als de abductie minder dan 120° bedraagt kan overwogen worden het schouderblad operatief te reponeren.
Woodward procedure: hierbij wordt de omovertebrale verbinding geëxcideerd en worden de spieren die op de scapula aanhechten losgemaakt waarna de scapula naar distaal wordt gereponeerd en gefixeerd (figuur 2.5).
In ernstige gevallen, waarbij de hoogstand meer dan vijf
centimeter bedraagt, is het verstandig de operatie rond het
eerste levensjaar uit te voeren. In minder ernstige vallen,
waarbij de hoogstand tussen de drie en de vijf centimeter
is, kan de operatie worden uitgevoerd tussen de drie en de
zes jaar.

* Zie appendix.
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Hoofdstuk 2
HERHAALDE VRIJWILLIGE ONTWRICHTINGEN

A

Klacht: de patiënt kan vrijwillig of op commando één of
beide schouders luxeren of subluxeren. Er is geen adequaat trauma geweest.
Onderzoek: op commando kan de patiënt het glenohumerale gewricht meestal in meerdere richtingen (multidirectioneel) ontwrichten. De onderzoeker kan de humeruskop
ten opzichte van de kom (cavitas glenoidalis scapulae)
naar voren en naar achteren verschuiven (schuifladetest)
(figuur 2.8) en naar onderen trekken. Door aan de afhangende arm te trekken ziet men een inkeping, het zogenoemde “sulcusteken”, ontstaan tussen het acromion en
humeruskop. Het “sulcusteken” is een gevolg van een
(sub)luxatie van de humeruskop naar onderen (figuur 2.7).

B

Diagnose: vrijwillige (habituele) luxaties van het glenohumerale gewricht

Figuur 2.7: vrijwillige of habituele luxatie van de linkerschouder. A: normale situatie. B: situatie nadat de linkerschouder op
commando is ontwricht. Als gevolg van de luxatie wordt een
inkeping tussen acromion en humeruskop zichtbaar (pijl). Dit
wordt het “sulcusteken” genoemd.

Toelichting: vrijwillige luxaties van het glenohumerale
gewricht. Deze ontwrichting is niet het gevolg van een
adequaat trauma. Meestal is er sprake van een algemene
bandslapte (joint laxity). In een uitzonderlijk geval is er
sprake van een standsafwijking (torsiestoornis) van het
cavum glenoidale.
Gedacht moet worden aan de mogelijkheid van het syndroom van Ehlers-Danlos*. Bij dit syndroom is er sprake
van algehele bandslapte waarbij schouder-, elleboog-,
heup- en patellaluxaties kunnen optreden en ook is er vaak
sprake van een kyfoscoliose en platvoeten. De huid kan
uitgerekt worden (cutis laxa) en er treden gemakkelijk
bloedingen op. Het betreft hier een erfelijke afwijking.
Aanvullend onderzoek: een CT-scan van de schouder om
een eventuele torsiestoornis van de cavitas glenoidalis scapulae uit te sluiten.
Behandeling eerstelijn: de patiënt sterk ontraden om ontwrichtingen op te wekken. Fysiotherapie voor spierversterkende oefeningen. Naarmate de kinderen ouder worden, worden ze “stijver” en verdwijnen de vrijwillige ontwrichtingen vaak.
Wanneer verwijzen: als leefregels en spierversterkende
oefeningen onvoldoende effect sorteren.

Figuur 2.8: schuifladetest voor de schouder:
de onderzoeker fixeert
de scapula van de
patiënt, terwijl met de
andere hand de humeruskop wordt omvat.
De humeruskop kan nu
ten opzichte van het
glenoid naar voren of
naar achteren worden
bewogen.

Figuur 2.9: posteriorstresstest: bij deze test wordt de
schouder in 90° anteflexie en
endorotatie gebracht. De elleboog wordt gebogen. De
onderzoeker houdt met de ene
hand het schouderblad tegen
en drukt met de andere hand
de elleboog naar achteren. De
test is positief bij het ontstaan
van pijn en/of naar achteren
verschuiven van de humeruskop.

Behandeling tweedelijn: vrijwillige luxaties van het glenohumerale gewricht. Operatieve behandeling is zelden
geïndiceerd en leidt bij multidirectionele ontwrichtingen
vaak tot teleurstellingen. Alleen in die gevallen als de ontwrichting in één richting optreedt, valt eventueel een
reving van het kapsel te overwegen.

* Zie appendix.
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Hoofdstuk 3
BEWEGINGSBEPERKING VAN DE ONDERARM
Klacht: het valt de ouders op dat het kind de onderarm niet
kan roteren. In de regel wordt dit pas op een leeftijd tussen
de drie en de vijf jaar opgemerkt.
Onderzoek: de pro- en supinatie van de betreffende arm
zijn opgeheven (figuur 3.6).
Diagnose: radioulnaire synostose
Toelichting: radioulnaire synostose. Een radioulnaire
synostose is een benige verbinding tussen de radius en de
ulna meestal gelokaliseerd in het proximale deel van de
onderarm. Soms gaat dit gepaard met een ontwrichting
van de radiuskop. Dit komt evenveel bij jongens als bij
meisjes voor. In 60% van de gevallen is de aandoening
bilateraal. Soms is de radioulnaire synostose een onderdeel van een syndroom zoals acrocefalopolysyndactylie,
een acrocefalosyndactylie (het syndroom van Apert)*.
Aanvullend onderzoek: röntgenopnamen van elleboog en
onderarm (figuur 3.7).
Behandeling eerstelijn: in de meeste gevallen is geen
behandeling nodig. Fysiotherapie heeft geen zin.
Wanneer verwijzen: bij functionele problemen ten gevolge
van een hyperpronatie of hypersupinatiecontractuur.

Figuur 3.6: pro- en supinatiebeperking bij een radioulnaire
synostose van de rechteronderarm.

Behandeling tweedelijn: radioulnaire synostose. Bij een
contractuur die functionele problemen oplevert kan een
correctieosteotomie van de onderarm worden verricht. Bij
een eenzijdige synostose wordt de onderarm in 20° pronatie en bij bilaterale gevallen de dominante zijde in 20° pronatie en de niet dominante zijde in 20° supinatie gefixeerd.
Dit laatste omdat met in een pronatie geplaatste hand het
afvegen van het achterwerk bemoeilijkt wordt. Een rotatiecorrectie van de onderarm kan maximaal over een traject van 45° worden uitgevoerd. Bij een grotere correctie
treedt er te veel rek op zenuwen en bloedvaten, hetgeen tot
ernstige complicaties kan leiden. Het operatief weghalen
van de benige verbinding tussen radius en ulna heeft geen
zin. Na een dergelijke ingreep blijft de beweeglijkheid in
de onderarm evengoed opgeheven.

A

PIJN IN DE ELLEBOOG
PIJN AAN DE BUITENZIJDE VAN DE ELLEBOOG NA
EEN RUK OF TREKKEN AAN DE ARM

B

Klacht: na een ruk aan de arm, bijvoorbeeld om te voorkomen dat het kind valt of door een kind vanuit zit- of hurkstand aan een arm op te trekken, wordt soms een klik
gehoord of heeft degene die het kind optrekt het gevoel dat
er iets verspringt. Direct hierna treedt er pijn aan de buitenzijde van de elleboog op en weigert het kind om de arm
te gebruiken.

Figuur 3.7: radioulnaire synostose in het proximale deel van de
onderarm met ontwrichting van de radiuskop. A: voorachterwaartse en B: zijdelingse röntgenopname van de onderarm.
* Zie appendix.
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Onderzoek: de onderarm staat altijd in pronatie en de elleboog staat in lichte flexie. Het kind gebruikt de arm niet.
Flexie en extensie zijn onbeperkt doch de supinatie is sterk
beperkt en zeer pijnlijk.
Diagnose: subluxatie van de radiuskop (zondagmiddagarmpje)
Toelichting: subluxatie van de radiuskop. Een subluxatie van de radiuskop die plotseling optreedt na een ruk of
trekken aan de arm wordt ook wel zondagmiddagarmpje
genoemd (het beeld van ouders die ’s zondagsmiddags
met een tegenstribbelend kind uit wandelen gaan). Door
lengtetractie aan de arm, met de elleboog in strekstand,
wordt de radiuskop door het ligamentum annulare getrokken (figuur 3.8) waarna de elleboog in pronatiestand blokkeert. Het is een van de meest voorkomende letsels bij
kinderen jonger dan vier jaar. De afwijking komt het
meest voor tussen de één en de drie jaar en nagenoeg nooit
bij kinderen die ouder zijn dan vijf jaar. Het zondagmiddagarmpje komt meer voor bij jongens dan bij meisjes en
links meer dan rechts.
Aanvullend onderzoek: niet nodig.

Figuur 3.8: mechanisme van zondagmiddagarmpje. A: normale
situatie. B: door lengtetractie aan de arm met de elleboog in
extensie wordt het radiuskopje door het ligamentum annulare
getrokken.

Behandeling eerstelijn: de behandeling bestaat uit repositie van de radiuskop door de elleboog voorzichtig in 90°
flexie te brengen en vervolgens de onderarm te supineren
terwijl de radiuskop met de duim op zijn plaats wordt
geduwd. Dit gaat gepaard met een hoorbare klik en het
gevoel dat er iets verspringt.
Wanneer verwijzen: als de subluxatie van de radiuskop
langer dan twaalf uur heeft bestaan.
Behandeling tweedelijn: subluxatie van de radiuskop.
Als de subluxatie langer dan twaalf uur heeft bestaan
wordt, na repositie van de radiuskop, de elleboog gedurende een week geïmmobiliseerd met behulp van een gipsverband met de arm in 90° flexie en de onderarm in volledige supinatie. Een recidief subluxatie, die in 5% van de
gevallen voorkomt, moet na rerepositie gedurende twee tot
drie weken met een gipsverband worden geïmmobiliseerd.

Figuur 3.9: osteochondrosis dissecans van het capitulum humeri.

PIJN AAN DE BUITENZIJDE VAN DE ELLEBOOG
Klacht: het kind klaagt na het gooien van een bal over pijn
aan de buitenzijde van de elleboog. Soms klaagt het kind
dat de elleboog niet meer volledig kan worden gestrekt.
Onderzoek: er bestaat drukpijn ter hoogte van de buitenzijde van de elleboog. In een aantal gevallen is er een
extensiebeperking van 10-20° en een lichte flexiebeperking.
Differentiaal diagnose: osteochondrosis juvenilis
(ziekte van Panner)
osteochondrosis dissecans

Toelichting: de oorzaak van een osteochondrosis juvenilis
of osteochondrosis dissecans is een aseptische botnecrose
van het capitulum humeri, als gevolg van een lokaal verminderde bloedvoorziening.
Osteochondrosis juvenilis. Bij kinderen tot ongeveer tien jaar
ligt het botfragment met verminderde bloedvoorziening niet los
en spreekt men van osteochondrosis juvenilis of ziekte van
Panner.
Osteochondrosis dissecans. Treedt er demarcatie op van het
fragment dan spreekt men van een osteochondrosis dissecans.
Een osteochondrosis dissecans wordt meestal gezien tussen de
dertien en zeventien jaar.
Aanvullend onderzoek: een voorachterwaartse en zijdelingse röntgenopnamen van de elleboog (figuur 3.9).
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HOOFDSTUK 5: HAND
AFWIJKENDE DUIM EN
VINGERS
ONTBREKEN VAN DUIM EN/OF VINGER(S)
Klacht: ontbreken van duim en/of enkele vingers en eventueel afwijkende stand van de hand.
Onderzoek: als er sprake is van een radiaire deviatie van
de hand dan kan de hand volledig aangelegd zijn, diverse
vormen van een slap duimpje kunnen zich manifesteren en
de duim kan geheel afwezig zijn. Op de plaats van de processus styloideus ulnae is een forse bobbel aanwezig. De
onderarm is verkort en kan gebogen zijn met de convexe
zijde naar ulnair toe (figuur 5.1). Meestal is er een functioneel probleem van de pols, maar niet van de elleboog.
Als er sprake is van ulnairdeviatie van de hand dan kan de
hand volledig aangelegd zijn, maar er kunnen ook verschillende vingers en/of de duim ontbreken, de vierde en
de vijfde vinger het vaakst (figuur 5.2). De onderarm is
verkort en in veel gevallen is er ook een verkorting van de
bovenarm (figuur 5.2) aanwezig. De onderarm kan recht
of radiair gebogen zijn. De pols geeft in de regel geen
functionele problemen maar de elleboog wel. De radiuskop kan geluxeerd zijn, de elleboog instabiel en de radiuskop kan aan de humerus gefixeerd zijn.
Er zijn ook deficiënties waarbij alleen de duim of één of
enkele vingers ontbreken zonder dat er afwijkingen zijn
van de onderarm.
Differentiaal diagnose: hypoplasie en aplasie van de
radius
hypoplasie en aplasie van de
ulna
ectrodactylie (kreeftenhand)
aplasie van de duim
aplasie van een vinger

A

B

C

Figuur 5.1 A en B: aplasie van de radius van de rechteronderarm
(type IV volgens Heikel). Er is sprake van een onderontwikkelde duim. C: bilaterale aplasie van de radius.

Toelichting: bij de indeling van de hypoplasie en aplasie
van de radius en ulna wordt geen onderscheid gemaakt
tussen het wel of niet aanwezig zijn van een complete
hand. Alhoewel bij beide de onderarm is betrokken zijn de
afwijkingen in veel opzichten zeer verschillend (tabel 5.1).
Hypoplasie en aplasie van de radius. Deze afwijking komt bij
1 op de 100.000 geboorten voor. In 50% van de gevallen is de
afwijking bilateraal (figuur 5.1). Het komt bij jongens en meisjes even vaak voor. De afwijking is niet erfelijk. Doordat de
radius geheel of gedeeltelijk is vervangen door een bindweefselstreng, die niet met de ulna meegroeit, wordt de ulna gebogen
met de convexiteit naar ulnair toe. De hand staat in radiairdeviatie en de afwijking wordt ook wel radiaire klomphand
genoemd. Het komt voor dat de duim normaal is, maar kan ook
ontbreken of slap zijn. De afwijking kan onderverdeeld worden
in vier typen (figuur 5.3). Als de radius nog gedeeltelijk aanwezig is dan spreekt men van radiushypoplasie (type I, II en III),
wanneer de radius volledig afwezig is spreekt men van radiusaplasie (type IV).

A

B

Figuur 5.2: hypoplasie van de ulna van de rechterarm met A:
ontbreken van rechterringvinger en rechterpink. B: rechterboven- en onderarm zijn verkort.
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Hoofdstuk 5
Andere aangeboren afwijkingen die voorkomen in combinatie
met een hypoplasie of aplasie van de ulna zijn in tegenstelling
tot bij de hypoplasie en aplasie van de radius in de regel beperkt
tot het steun- en bewegingsapparaat. De nevendiagnosen bij de
hypoplasie of aplasie van de ulna zijn met name afwijkingen aan
de contralaterale hand in de zin van ontbreken van vingers.
Maar ook een klompvoet, het ontbreken van (een deel) het kuitbeen (hypoplasie en aplasie van de fibula), een spina bifida en
het ontbreken van de knieschijf kunnen voorkomen.

Figuur 5.8: kreeftenhand typische vorm. De middelvinger ontbreekt. Incomplete syndactylie van duim en wijsvinger en van
ringvinger en pink.

Figuur 5.9: kreeftenhand atypische vorm.

Ectrodactylie. Er zijn twee vormen, een typische en een atypische vorm.
De typische vorm. Deze is vaak familiair, bilateraal en gaat in
50% van de gevallen gepaard met kreeftenvoeten. De simpelste
vorm is een klieving tussen de derde en de vierde straal zonder
dat er weefsel ontbreekt. Bij ernstige vormen is er een V-vormig
defect in het centrale deel van de hand (figuur 5.8). Er ontbreken dan één of meer vingers: de middelvinger; de middel- en
wijsvinger; de middel- en ringvinger en ten slotte de middel-,
wijs- en ringvinger, al dan niet gecombineerd met het ontbreken
van metacarpalia. De duim en de pink met hun middenhandsbeentjes zijn altijd aanwezig. Syndactylie (samensmelten van
vingers) van duim en wijsvinger en van ringvinger en pink komt
veel voor.
De atypische vorm. Bij deze vorm is er een u-vormig defect
waarbij de centrale stralen afwezig en de duim en de pink onderontwikkeld zijn (figuur 5.9). Er kunnen rudimenten van de vingers tussen de duim en de pink aanwezig zijn. De oppositiefunctie van duim en pink is verminderd. Dit type is meestal unilateraal, niet familiair en gaat niet gepaard met voetafwijkingen.
Aplasie van duim en vinger. Het ontbreken van een vinger
geeft in de regel geen functionele invaliditeit (figuur 5.10). Dit
is wel het geval bij het ontbreken van de duim. Een afwezige
duim kan als onderdeel van een hypoplasie en aplasie van de
radius of ulna en als onderdeel van een syndroom voorkomen
(tabel 5.3).
Aanvullend onderzoek: röntgenopnamen van de gehele
bovenste extremiteit.

Figuur 5.10: Vingeraplasie. Ontbreken van pink.

syndroom van Holt-Oram
syndroom van Rothmund-Thomson
trisomie 18
Tabel 5.3: Syndromen met een afwezige duim.
Voor kenmerken syndromen zie appendix.

Behandeling eerstelijn: de geschrokken ouders uitleggen,
dat zelfs bij ernstige vormen van een hypoplasie of aplasie
van de radius of ulna de functionaliteit van de arm en hand
vrij redelijk zal worden. De functie van de typische
kreeftenhand is vrij goed, die van de atypische kreeftenhand in de regel zeer beperkt. Het ontbreken van een vinger geeft nauwelijks functionele invaliditeit. Voor het ontbreken van de duim zijn er operatieve mogelijkheden.
Tevens moet er op worden gewezen, met name bij een
hypoplasie of aplasie van de radius, dat andere afwijkingen moeten worden uitgesloten.
Wanneer verwijzen: bij een hypoplasie of aplasie van de
radius moet het kind naar een kinderarts worden verwezen
voor onderzoek naar eventuele nevenafwijkingen of in de
tabel 5.2 genoemde syndromen. Gelijktijdig moet een
afspraak bij een kinderorthopedisch chirurg en kinderplastisch chirurg worden gemaakt.
Hypoplasie of aplasie van de ulna: verwijzen naar een kinderorthopedisch chirurg.
Als de duim ontbreekt moet het kind vóór de negende
maand naar een kinderplastisch chirurg worden verwezen.
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Figuur 5.17: behandeling van extra duim. Meestal is het ene
deel van de afgesplitste duim duidelijk groter dan het andere
deel. In die gevallen kan het kleinste deel het beste worden verwijderd. In dit geval waarbij er een volledige afsplitsing is van
de duim moet een deel van het distale deel van metacarpale I
worden gereseceerd en reconstructie van de radiaire band
plaatsvinden om instabiliteit te voorkomen.

hand is zeer beperkt. De elleboog en de pols zijn meestal verbreed en de onder- en bovenarm zijn meestal korter. Er kunnen
afwijkingen zijn aan schouderblad, clavicula, humerus en
schoudergewricht. Bij de elleboog is het capitulum humeri
afwezig terwijl de trochlea humeri verdubbeld is. De elleboog is
in de regel stijf. De m. biceps en m. brachialis insereren niet op
de onderarm maar ter hoogte van het distale deel van de humerus. Ook de musculatuur en de bloedvatvoorziening van de
onderarm en hand zijn afwijkend. Een bijkomende afwijking die
vaak als enige voorkomt is de fibuladimelie met verdubbeling
van de fibula en buitenste tenen bij een afwezige tibia en afwezig tibiaal deel van voet, grote en tweede teen.
Aanvullend onderzoek: röntgenopnamen van de hand en
als aan een spiegelhand wordt gedacht van elleboog,
onderarm en pols (figuur 5.16).
Behandeling eerstelijn: geen. Vroeger was het nogal eens
de gewoonte dat de huisarts een rudimentaire pink afbond.
Hier wordt tegenwoordig van afgezien in verband met
neurinoomvorming maar ook omdat het voor de ouders
vaak moeilijk te accepteren is om een deel van het kind te
zien afsterven. Men moet op de hoede zijn voor bijkomende aangeboren afwijkingen.
Wanneer verwijzen: tussen het eerste en tweede levensjaar
naar een kinderplastisch chirurg.
Behandeling tweedelijn: preaxiale polydactylie. Meestal
is het ene deel van de afgesplitste duim duidelijk groter
dan het andere deel. In die gevallen kan de kinderplastisch
chirurg het kleinste deel verwijderen (figuur 5.17). Als er
sprake is van een grote afsplitsing kan bij de typen I, II en
III het centrale deel worden gereseceerd en kunnen de over
gebleven delen worden geadapteerd (de zogenoemde operatie volgens Bilhaut-Cloquet). Soms is het verstandig om
resectie van het centrale deel te beperken tot de weke
delen en de nagels (figuur 5.18).

Figuur 5.18: A: als er sprake is van een even grote afsplitsing bij
type I, II en III kan het centrale deel worden gereseceerd (operatie volgens Bilhaut-Cloquet). B: Soms is het verstandig om
resectie van het centrale deel te beperken tot de weke delen en
de nagel.

Postaxiale polydactylie. Resectie van het rudiment of ablatie
van de kleinste pink.
Centrale polydactylie. Resectie van de extra vinger. Dit is technisch zeer moeilijk en het valt niet mee om in deze gevallen een
acceptabele hand te verkrijgen.
Ulnadimelie. Behandeling hiervan is extreem moeilijk zo niet
onmogelijk en kan alleen door een uiterst ervaren kinderplastisch chirurg, die gespecialiseerd is in congenitale handafwijkingen, worden verricht.

REUZENGROEI VAN DUIM EN/OF VINGERS
Klacht: het valt direct na de geboorte op dat de duim en/of
één of meerdere vingers veel groter zijn dan normaal.
Onderzoek: de hypertrofie van de duim en/of vingers is
symmetrisch (figuur 5.19). Er is normale sensibiliteit. De
interfalangeale en metacarpofalangeale gewrichten zijn bij
kinderen normaal beweeglijk.
Figuur 5.19: macrodactylie (reuzengroei) van de linkerhand.
Diagnose: macrodactylie (reuzengroei)
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Toelichting: macrodactylie. Macrodactylie is een zeldzame niet erfelijke afwijking en omvat 0,9% van alle congenitale handafwijkingen. Er zijn twee vormen van macrodactylie, een statische en een progressieve vorm.
Statische vorm. Deze blijft tijdens de groei proportioneel ten
opzichte van de hand.
Progressieve vorm. Deze vorm wordt op kinderleeftijd disproportioneel groter dan de rest van de hand. In 10% van de gevallen is er sprake van een syndactylie. De oorzaak is onbekend.
Het komt voor dat de gewrichten van de betreffende duim of
vinger op volwassenleeftijd stijf worden.
Aanvullend onderzoek: röntgenopnamen van de hand.
Behandeling eerstelijn: geen.
Wanneer verwijzen: de ouders willen in de regel op korte
termijn advies van een specialist (kinderplastisch chirurg).

Figuur 5.20: camptodactylie. Dit is een aangeboren flexiecontractuur ter hoogte van het proximale interfalangeale gewricht,
meestal van de pink.

Behandeling tweedelijn: macrodactylie. Verwijderen van
de overtollige weke delen aan één zijde en drie maanden
later aan de andere zijde. Tegelijkertijd worden alle groeischijven van de betreffende duim of vinger(s) gecuretteerd. De operatie vindt plaats op het moment dat de duim
of vinger(s) de volwassenlengte hebben bereikt.
Vergelijking met de duim of vinger(s) van de ouder van
hetzelfde geslacht kan hierbij hulp bieden. Als dit onvoldoende blijkt, zijn er diverse inkortingsmethoden met segmentale resectie van de zenuwen die end-to-end weer worden gehecht. De meest voorkomende complicatie is een
recidief reuzengroei van de vinger en necrose van de huid.
In sommige gevallen wordt de hele aangedane straal gereseceerd.

STANDSAFWIJKINGEN VAN DE VINGERS
Klacht: kromme of scheve vinger.
Onderzoek: kromme of scheve vinger.

Figuur 5.21: A: deformiteit volgens Kirner. Dit is een progressieve palmoradiaire verkromming van de eindfalanx van de
pink. B: zeer zelden is de afwijking dusdanig ernstig dat multipele osteotomieën nodig zijn om de afwijking te corrigeren.

Differentiaal diagnose: camptodactylie
deformiteit volgens Kirner
tendovaginitis stenosans van
een vinger
clinodactylie
deltafalanx
Toelichting: camptodactylie. Dit is een aangeboren flexiecontractuur ter hoogte van het proximale interfalangeale
gewricht (figuur 5.20). Een camptodactylie komt bij 1 à
2% van de bevolking voor en betreft meestal de pink. In
tweederde van de gevallen komt de afwijking bilateraal
voor. Als de afwijking unilateraal aanwezig is, gaat het
meestal om de rechterhand. Een camptodactylie, die vanaf
de geboorte aanwezig is, wordt vaak pas veel later ontdekt.
Deformiteit volgens Kirner. Dit is een zeldzame progressieve
palmoradiaire verkromming van de eindfalanx van de pink
(figuur 5.21). De oorzaak is onbekend. De afwijking veroorzaakt meestal weinig problemen. Behandeling is doorgaans niet
nodig.

Figuur 5.22: clinodactylie van de pink. Het betreft hier een
radiairdeviatie ter hoogte van het distale interfalangeale
gewricht. Het kan bij iedere vinger voorkomen maar in de meeste gevallen is de pink betrokken. Vaak is de afwijking bilateraal.
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Aanvullend onderzoek: eventueel röntgenopnamen van de
hand.
Behandeling eerstelijn: geen
Wanneer verwijzen: meestal is het een cosmetisch probleem, slechts zelden is er een functioneel probleem.
In het laatste geval kan eventueel verwijzing plaatsvinden.
Behandeling tweedelijn: brachydactylie. Verlenging van
het betreffende middenhandsbeentje. Het middenhandsbeentje kan in één keer 10 mm of bij geleidelijke distractie 30 mm worden verlengd.

A

B

VERGROEIDE VINGERS EN/OF DUIM
Klacht: twee of meerdere vingers zijn met elkaar vergroeid.

Figuur 5.25: A: complete syndactylie van middel- en ringvinger.
B: De röntgenfoto wijst uit dat dit een simpele vorm is waarbij
alleen de weke delen zijn betrokken.

Onderzoek: twee of meerdere vingers zijn met elkaar vergroeid.
Diagnose: syndactylie
Toelichting: syndactylie. Bij een eenvoudige syndactylie
zijn alleen de weke delen betrokken. Hierbij kan de syndactylie compleet zijn, waarbij de vingers over de volledige lengte zijn vergroeid (figuur 5.25), of incompleet waarbij de vingers aan de basis wel maar distaal niet met elkaar
zijn vergroeid (figuur 5.26). Van een complexe syndactylie wordt gesproken wanneer de botstukken van verschillende vingers zijn vergroeid (figuur 5.27). Syndactylie is
vaak een geïsoleerde afwijking, maar kan een onderdeel
zijn van vele syndromen (zie tabel 5.6) (figuur 5.28). De
incidentie van de syndactylie is ongeveer 1 op de 2.000
levend geborenen. De afwijking komt bij blanke kinderen
tien keer zo vaak voor als bij kinderen van Afrikaanse
afkomst, bij jongens twee keer zo vaak als bij meisjes,
bilateraal komt het even vaak voor als unilateraal.
Vergroeiing tussen de middel- en ringvinger is het meest
frequent. Soms is ook nog een extra vinger aanwezig.

Figuur 5.26: incomplete syndactylie.

Aanvullend onderzoek: röntgenopnamen van de hand.
Behandeling eerstelijn: geen.
Wanneer verwijzen: als de duim betrokken is zo snel
mogelijk verwijzen naar een kinderplastisch chirurg.
Behandeling tweedelijn: syndactylie. Separatie van een
syndactylie tussen duim en wijsvinger moet voor de leeftijd van zes maanden plaatsvinden, omdat anders de wijsvinger krom gaat groeien. Separatie van een syndactylie
tussen ringvinger en pink moet om deze reden voor het
eerste levensjaar gebeuren. In de overige gevallen wordt
de operatie meestal uitgesteld tot de leeftijd van ongeveer
twee à drie jaar omdat dan de vingers groter zijn en de
operatie makkelijker uit te voeren is.

Figuur 5.27: syndactylie. A: simpele complete syndactylie van
middel- en ringvinger waarbij de weke delen over de volledige
lengte zijn vergroeid. B: simpele incomplete syndactylie waarbij de weke delen aan de basis zijn vergroeid. C en D: complexe
vormen van syndactylie waarbij botstukken van verschillende
vingers met elkaar zijn vergroeid.

