Een aangeboren
afwijking aan de kaak
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Figuur 2

Grote zwelling op de bovenkaak met zichtbare uitdroging van de mucosa.

In deze rubriek vragen wij u
een diagnose te stellen aan de
hand van een (aantal) foto('s)
en een korte omschrijving.
Op pagina 56 en op
www.praktischepediatrie.
nl kunt u uw diagnose
controleren.

Congenitale zwelling op de onderkaak.

Casus 1

Een pasgeboren meisje werd direct post partum door de kinderarts gezien
vanwege een congenitale afwijking aan de bovenkaak. De structurele echo had
geen bijzonderheden getoond en de zwangerschap was ongestoord verlopen.
Bij lichamelijk onderzoek viel een rozerode, vast-elastische, gesteelde mucosale
afwijking op de bovenste kaakrand op. De afwijking was volledig los van lip of
tong en protraheerde uit de mond, waardoor zij haar mond niet volledig kon sluiten
(figuur 1). Overig algemeen pediatrisch onderzoek was niet afwijkend. Door deze
afwijking kon patiënte niet goed drinken aan de borst en werd zij gedurende enkele
dagen per sonde gevoed. Met een habermanspeen lukte het drinken uiteindelijk
goed. Er waren geen respiratoire problemen. Gezien de uitgebreidheid van de
zwelling werd een MRI-scan vervaardigd. Deze liet een ruimte-innemend proces van
onduidelijke origine zien in de regio van de bovenlip, zonder ingroei van de maxilla
of andere omliggende structuren.
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Casus 2

Ook bij dit pasgeboren meisje werd direct post partum de kinderarts geconsulteerd
vanwege een aangeboren afwijking aan de onderkaak. De structurele echo had
geen bijzonderheden getoond en de zwangerschap was ongestoord verlopen. Bij
lichamelijk onderzoek werd een vast-elastische, gesteelde mucosale zwelling op de
onderste alveolaire rand gezien, die nauwelijks protraheerde uit de mond (figuur 2).
Overig algemeen onderzoek was niet afwijkend. De zwelling belemmerde haar niet
in het drinken. Er werd geen aanvullend onderzoek verricht, gezien de duidelijke
afgrensbaarheid van de zwelling.
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