
Een asymmetrische borstkas 
bij een zuigeling

Diagnose
Echografisch worden aan de rechterzijde van de thorax 

geen musculus pectoralis major en minor gezien, terwijl 

aan de linkerzijde een dwarsdoorsnede van beide spier-

koppen te zien is (figuur 3). 

Een eenzijdige afwezigheid van beide musculi pecto-

rales is een typische uiting van het polandsyndroom. 

Dit syndroom wordt gekenmerkt door een eenzijdige 

aanlegstoornis van de thorax en de bovenste extremiteit 

en kent een breed spectrum wat betreft de mate van 

aangedaan zijn: van slechts afwezige musculi pectorales 

tot aan complete afwezigheid van ribben, arm en hand. 

De incidentie wordt geschat op 1 per 30 000 levend 

geboren kinderen. Een enkele keer is het polandsyn-

droom onderdeel van een breder spectrum van afwij-

kingen, bijvoorbeeld bij klippel-feil-, pierre robin- of 

moebiussyndroom. Deze kinderen hebben dan ook 

andere uiterlijke kenmerken. 

Er is geen specifiek gendefect bekend behorend bij 

het polandsyndroom. Stamboomonderzoek maakt een 

genetisch substraat echter wel aannemelijk, waarbij 

zowel autosomaal dominante, autosomaal recessieve als 

X-gebonden overervingspatronen worden herkend. Er 

wordt gedacht dat vroeg in de embryonale ontwikkeling 

een afwijkende aanleg of ontwikkeling van de arteria 

subclavia en/of arteria vertebralis tot een afwijkende 

bloedvoorziening leidt van structuren die de thorax-

wand, arm en hand moeten vormen. De plaats waar 

deze bloedvoorziening verstoord is en de mate van ver-

storing bepalen de ernst van dit syndroom.1 De diagnose 

kan worden gesteld op basis van het klinisch beeld. 

Echografisch kan dit worden bevestigd door te kijken 

naar aan- of afwezigheid en verloop en insertie van de 

spier en de mate van ontwikkeling, en dit te vergeleken 

met de niet-aangedane zijde. 

Bij onze zuigeling zijn alleen beide musculi pectorales 

rechts niet aangelegd. Om tot een optimale schouder-

functie te komen is fysiotherapie geïndiceerd. Even-

tueel kan op oudere leeftijd om kosmetische reden 

een implantaat (borstspier) worden geplaatst. Meer 

algemeen kan worden gesteld dat behandeling bij dit 

syndroom afhankelijk is van de ernst (of uitgebreid-

heid) van de afwijkingen en in de eerste plaats gericht 

is op herstel dan wel behoud van de functie van thorax, 

schouder en arm, waarbij chirurgische reconstructies 

geïndiceerd kunnen zijn.2
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Figuur 3  Echografisch beeld van aanwezige borstspier 
linkerzijde (rechts) en afwezige borstspier rechterzijde 
(links).

  


