
Een kale plek op het 
achterhoofd

Casus
In juli 2021 zagen wij een jongen van 4 jaar op de 
polikliniek. Hij had sinds drie maanden last van pijn bij 
aanraken van de huid achter op het hoofd. In okto-
ber 2020 was hij in het zwembad achterovergevallen, 
waarna een pijnlijke lokale zwelling op het achterhoofd 
ontstond. De zwelling was wel geleidelijk verminderd, 
maar niet geheel verdwenen. Vanaf april 2021 ont-
stond plaatselijk steeds meer haaruitval, nu resulterend 
in een opvallende kale plek. De huisarts schreef een 
shampoo voor, zonder duidelijk effect op de haargroei.
Er was geen jeuk en ook andere klachten ontbraken. 
De patiënt gebruikte geen medicatie en er waren geen 
bekende allergieën. Ook waren er geen aanwijzingen 
voor stressvolle gebeurtenissen en/of gedragsproble-
matiek in de afgelopen maanden. De medische voor-
geschiedenis was blanco en de familieanamnese voor 
auto-immuunaandoeningen negatief. 
Bij lichamelijk onderzoek werd een niet zieke jongen 
gezien. Op het achterhoofd bevond zich een cirkel-
vormige plek met een diameter van 45 millimeter met 
depigmentatie en afwezige haargroei (figuur 1), zacht 
aanvoelend en licht drukpijnlijk. Er was geen roodheid, 
schilfering, pustels, erosies of littekenvorming. Er wer-
den geen lymfoompjes gepalpeerd in de hals of op het 
achterhoofd. Aan de nagels werden geen bijzonder-
heden gezien.
Aanvullend labonderzoek door de huisarts toonde een 
normaal bloedbeeld en glucose. 

Wat is uw diagnose?
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Figuur 1  Een jongen van 4 jaar met een kale plek op het 
achterhoofd.
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In deze rubriek vragen wij u een diagnose te stel-

len aan de hand van een of meer foto’s en een korte 

omschrijving. 

Op www.praktischepediatrie.nl kunt u uw diagnose 

controleren.




