
Een pasgeborene 
met pustels

Diagnose
De diagnose transiënte neonatale pustulaire melanose 

werd gesteld. Deze aandoening kenmerkt zich door 

direct bij de geboorte aanwezige pustels of blaasjes die 

snel kapotgaan en daarbij een kleine collerette (Frans 

voor ‘kraagje’) kunnen achterlaten. De huid kan daarna 

wat donker verkleuren (post-inflammatoire hyperpig-

mentatie), wat meestal na een paar weken tot maanden 

weer verdwijnt.1

Transiënte neonatale pustulaire melanose kan over het 

hele lichaam voorkomen, inclusief handpalmen en 

voetzolen. Het zit vooral in het gezicht (voorhoofd, kin) 

maar wordt ook gezien op de romp, billen en bovenbe-

nen. Het is een huidbeeld uit de categorie van de pustu-

leuze neonatale dermatosen, die allemaal onschuldig 

zijn en waarvoor geen behandeling nodig is. Bij neona-

ten met pustels wordt meestal gedacht aan erythema 

toxicum neonatorum. Er staan echter meer huidbeelden 

in de differentiaaldiagnose (tabel 1). Het onderscheid is 

te maken op basis van tijdstip van presentatie, locatie 

en inhoud van de pustels. 

Differentiaaldiagnose
Erythema toxicum neonatorum komt voor bij ongeveer 

30% van de pasgeborenen en kenmerkt zich door papels 

en pustels gevuld met eosinofiele granulocyten die tus-

sen de eerste en derde dag na de bevalling ontstaan.  

Ook neonatale (primaire) milia komen frequent voor, 

vooral rondom de neus maar soms ook op de slijmvlie-

zen (epsteinparels) of het verhemelte (Bohn’s nodules). 

Milia ontstaan uit nog niet goed ontwikkelde talgklier-

complexen en zijn gevuld met talg. Ze kunnen al bij de 

geboorte aanwezig zijn. 

Neonatale cefale pustulose lijkt op neonatale milia maar 

geeft alleen pustels op het hoofd en in het gezicht. Het 

is een reactie op gisten (Pityrosporum/Malassezia spp.), 

net als berg (seborroïsch eczeem), en ontstaat rond de 

derde week post partum. 

Een herpesinfectie past niet in de differentiaaldiagnose 

omdat deze altijd een incubatietijd van een aantal dagen 

heeft.2

Hoe stelt u de diagnose?
De diagnose transiënte neonatale pustulaire melanose 

wordt op het oog gesteld; aanvullend onderzoek is niet 

nodig. Bij twijfel kan een uitstrijkje van een pustel of 

blaasje worden gemaakt, waarbij kenmerkend is dat het 

vocht neutrofiele granulocyten bevat.3 De oorzaak is niet 

bekend. Transiënte neonatale pustulaire melanose komt 

voor bij 1% van de pasgeborenen met een niet-gepig-

menteerde huid en 5-10% van de pasgeborenen met 

een gepigmenteerde huid.4

In deze casus werd volstaan met uitleg en een afwach-

tend beleid. Het beloop was passend bij transiënte 

neonatale pustulaire melanose. De blaasjes droogden in 

en lieten in eerste instantie lokale hyperpigmentaties 

achter die na enkele weken restloos verdwenen. 
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