
Een pasgeborene met een 
zebrapatroon

Diagnose
De huidafwijking in deze casus volgt de lijnen van 

Blaschko. Deze huidlijnen zijn normaal onzichtbare 

patronen waarlangs de huidcellen zich hebben gedeeld 

in de embryonale ontwikkeling. Wanneer een afwijking 

optreedt in een embryonale cel, dan zullen alle eruit 

voortkomende cellen ook afwijkend zijn. Dit kan zich 

uiten als een of meer zichtbare blaschkolijn(en). Treedt 

de afwijking in een laat stadium van de ontwikkeling 

op, dan ontstaat mozaïcisme, waarbij maar een beperkt 

deel van de huid is aangedaan. Als een afwijking vroeg 

in de ontwikkeling ontstaat, voorafgaand aan de diffe-

rentiatie van het ectoderm tot huid-, skelet-, oog- en 

neuraal weefsel, dan kunnen al deze orgaansystemen 

zijn aangedaan. Vaak gaat het om spontane mutaties en 

is de familieanamnese negatief. Congenitale afwijkin-

gen berusten meestal op mutaties die leiden tot kera-

tose (verhoorning) of melanose (pigmentafwijkingen). 

Huidaandoeningen volgens de lijnen van Blaschko 

kunnen zich zowel bij de geboorte als op latere leeftijd 

manifesteren. 

Differentiaaldiagnostisch kan er bij deze casus worden 

gedacht aan epidermale naevi, pigmentair mozaïcisme 

en incontinentia pigmenti. Deze aandoeningen berus-

ten op afwijkende keratinocyten (epitheelcellen van de 

huid; figuur 2). Bij epidermale naevi is er sprake van 

overmatige groei van de keratinocyten. De laesies zijn 

aanwezig vanaf de geboorte of jonge kinderleeftijd en 

bestaan aanvankelijk uit gepigmenteerde maculae of 

plaques. Op latere leeftijd gaan ze over in meer verhe-

ven en verruceuze structuren. Pigmentair  mo zaïcisme 

volgens de lijnen van Blaschko ontstaat door een 

gestoorde melanineverwerking door de keratinocyten, 

met als gevolg een lichte (hypomelanose) of donkere 

(hypermelanose) verkleuring van de huid. Bij een 

uitgebreid huidbeeld kan het lastig zijn om te bepalen 

of de lichte of juist de donkere segmenten afwijkend 

gepigmenteerd zijn. Er bestaan verschillende vormen, 

zoals hypomelanose van Ito en linear and whorled 
nevoid hypermelanosis, die kunnen worden beschouwd 

als variabele uitingen van dezelfde heterogene aandoe-

ning. De laesies manifesteren zich bij de geboorte of 

in de eerste levensjaren. Incontinentia pigmenti is een 

zeldzame aandoening berustend op mutaties die leiden 

tot apoptose van de keratinocyten. Het beeld presenteert 

zich bij de geboorte met vesikels, bullae of verruceuze 

structuren. Deze stadia worden gevolgd door postin-

flammatoire hyperpigmentatie en atrofie. Hyperpigmen-

tatie kan echter ook het eerste symptoom zijn wanneer 

de eerdere stadia zich in utero hebben voltrokken.

De diagnose kan worden gesteld op basis van de initiële 

presentatie en het verdere beloop, eventueel met onder-

steuning van een huidbiopt. Verder aanvullend onder-

zoek heeft vooral plaats in het kader van het opsporen 

van extracutane afwijkingen. De prevalentie van extra-

cutane afwijkingen wordt zeer uiteenlopend gerappor-

teerd in de literatuur. Meestal betreft het neurologische 

aandoeningen of skeletafwijkingen die zich uiten als 

bijvoorbeeld dysmorfieën, ontwikkelingsachterstand of 

epilepsie. Daarnaast kunnen onder andere oog-, gehoor- 

en hartafwijkingen aanwezig zijn. Bij verdenking op 

betrokkenheid van andere orgaansystemen, bijvoorbeeld 

in het geval van andere afwijkende bevindingen bij 

lichamelijk onderzoek, is gerichte aanvullende diag-

nostiek aanbevolen. De genoemde huidaandoeningen 

zelf hebben geen behandeling nodig. Eventueel kan op 

latere leeftijd worden gekozen voor cosmetische thera-

pieën. In deze casus is het beeld geduid als epidermale 

naevi. Vanwege het geïsoleerde voorkomen van de 

huid afwijking is geen aanvullend onderzoek verricht, 

wel is poliklinische follow-up afgesproken. 

  

PRAKTISCHE PEDIATRIE PLAATJESPUZZEL



Literatuur
 – Kouzak SS, Mendes MS, Costa IM. Cutaneous mosaicisms: 

concepts, patterns and classifications. An Bras Dermatol. 
2013;88(4):507-517. 

 – Nehal KS, PeBenito R, Orlow SJ. Analysis of 54 cases of 
hypopigmentation and hyperpigmentation along the lines of 
Blaschko. Arch Dermatol. 1996;132(10):1167-1170.

 – Di Lernia V, Linear and whorled hypermelanosis. Pediatr 
Dermatol. 2007;24(3):205-210. 

 – www.huidziekten.nl. 
 – Mekkes JR, Blaschko-lijnen, 21 december 2016, https://www.

huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/btxt/Blaschko.htm.
 – Mekkes JR, Epidermale naevi, 27 maart 2017,  https://www.

huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/ntxt/NaevusEpidermaal.
htm.

 – Mekkes JR, Hypomelanosis van Ito, 23 januari 2008,  
https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/htxt/
HypomelanosisIto.htm.

 – Mekkes JR, Appelman M, Incontinentia pigmenti, 14 feburari 
2015,  https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/itxt/
IncontinentiaPigmenti.htm.

stratum
corneum

keratinocyten

melanocyt

melanine

basaalmembraan

epidermis

dermis

Figuur 2  De epidermis (opperhuid) is opgebouwd uit keratinocyten. De cellen worden gevormd vanaf het basale 
membraan en migreren naar het stratum corneum (hoornlaag). Deze laag bestaat uit verhoornde keratinocyten die 
bescherming bieden aan de huid. Naast de keratinocyten bevat de epidermis melanocyten, die het pigment melanine 
produceren. Het melanine wordt opgenomen door de keratinocyten en is bepalend voor de huidskleur.

  


