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Boeken

Diagnose

Aplasia cutis congenita
De huidafwijking werd geduid als aplasia cutis congenita (acc). De incidentie van 
acc wordt geschat op 1 op de 10.000 pasgeborenen.1 acc kan overal op het lichaam 
aanwezig zijn, maar wordt meestal op de behaarde hoofdhuid gezien. De vorm 
kan variëren van rond (in de meeste gevallen) tot ovaal, lineair of zelfs stervormig. 
Solitaire laesies zijn vaker beschreven (7075%) dan dubbele laesies. Naast afwe
zigheid van de huid, kunnen ook de onderliggende botstructuren afwezig zijn, 
meestal geassocieerd met grote defecten.2

acc kan onderdeel zijn van enkele specifieke syndromen, maar kan ook als 
geïsoleerd defect voorkomen. Nietsyndromale acc kan veroorzaakt worden door 
omgevingsfactoren, maar ook is autosomaal dominante overerving beschreven, 
zoals het meest waarschijnlijk in onze casus. De etiologie is nog onbekend. Het 
meest voorkomende syndroom dat geassocieerd is met acc is het adamsoliver
syndroom. Bij dit syndroom, dat meestal dominant wordt overgeërfd, wordt de 
acc vergezeld van afwijkingen aan de perifere extremiteiten en cardiale afwijkin
gen. Ook komt het geassocieerd met multipele congenitale afwijkingen voor bij 
enkele chromosomale afwijkingen, waaronder trisomie 13. Autosomaal dominante 
overerving van solitaire acc werd eerder beschreven, maar er werden geen ziekte 
veroorzakende genmutaties gevonden met de in 1999 beschikbare methoden.3 
De behandeling van acc is nog controversieel, omdat er onvoldoende ervaring is 
opgedaan met de verschillende behandelvormen.2 Over het algemeen kan men 
stellen dat huiddefecten kleiner dan 2 cm zonder blootliggen van vitale structuren 
conservatief kunnen worden behandeld, met aandacht voor infectiepreventie. De 
defecten sluiten zich spontaan na enkele weken, met achterlating van een litteken. 
Grotere defecten kunnen conservatief of chirurgisch behandeld worden. Per indi
viduele casus moet worden overwogen wat de beste optie is, rekening houdend 
met risico’s van interventie, de mogelijkheid om een geroteerde huidflap te gebrui
ken bij grote defecten, het (intracraniële) infectie en bloedingsrisico, maar ook het 
risico op dehydratie door verdamping ter plaatse van een groot wondoppervlak. In 
het geval van bovenstaande casus kon, gezien de geringe grootte van het defect, 
een conservatief beleid worden gevoerd. Bij poliklinische controle na zes weken 
waren de laesies mooi gescleroseerd.
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Een neonaat met twee huiddefecten ter 
plaatse van de kleine fontanel

urineportie, tubulaire reabsorptie van po4 
bij bijvoorbeeld verdenking op hyperpa
rathyreoïdie, de glomerulaire filtratiesnel
heid op allerlei verschillende manieren en 
ga zo maar door. 

PediStat door 
QxMD.  
Kosten:  
ca. 6 euro
Een app voor de aplsmomenten. Zie ook 
de uitgebreide recensie in deze rubriek 
in Praktische Pediatrie van december 
2012. Juist op stressmomenten en de 
momenten waarop je geen tijd hebt om 
naar een computer te lopen om dingen 
op te zoeken, is dit een heel handige 
app. Deze app is geheel gericht op de 
kindergeneeskunde en heeft zeer veel 
mogelijkheden. Ook deze app voert weer 
berekeningen voor de gebruiker uit op 
basis van leeftijd of gewicht.

MediDict van 
Prelum uitgevers. 
Kosten: 2,69 euro
Dit is een medisch woordenboek in twin
tig talen. Een optie die niet mogelijk was 
in onze papieren zakboekjes en daarmee 
dus echt een vooruitgang.
Stel de taal in die uw patiënt spreekt 
en de vertaling naar het Nederlands (of 
andersom) en u kunt aan de hand van de 
juiste termen voor klachten en diagnose, 
medische begrippen, lichaamslocaties, 
medische interventies, behandeling, 
adviezen enzovoort beter communiceren 
met uw patiënt. Dit kan erg nuttig zijn; er 
wordt nog gauw gezegd dat er een taal
barrière was met de patiënt, terwijl door 
beter zoeken allerhande belangrijke infor
matie boven water had kunnen komen.


