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Een 15-jarig meisje wordt gezien op de spoedeisende hulp 
met een pijnlijke rechterpols na een val op gestrekte hand. 
Bij lichamelijk onderzoek bestaat zwelling van de rechter-
pols met een antalgische bewegingsbeperking in alle richtin-
gen. Een conventionele röntgenfoto toont een los fragment 
aan de onderpool van het scafoïd (figuur a), waarvoor wordt 
gestart met gipsbehandeling. Hoewel patiënte snel klachten-
vrij is, wordt er bij controle na drie en negen weken geen 
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Een 15-jarig meisje wordt gezien op de spoedeisende hulp met een pijn-
lijke rechterpols na een val op gestrekte hand. Bij lichamelijk onderzoek 
bestaat zwelling van de rechterpols met een antalgische bewegingsbe-
perking in alle richtingen. Een conventionele röntgenfoto toont een los 
fragment aan de onderpool van het scafoïd (figuur a), waarvoor wordt 
gestart met gipsbehandeling. Hoewel patiënte snel klachtenvrij is, wordt 
er bij controle na drie en negen weken geen consolidatie gezien van de 
vermeende scafoïdfractuur. Bij navraag blijkt patiënte enkele jaren eer-
der te zijn gediagnosticeerd met een proximale scafoïdfractuur van haar 
linkerhand, waarbij ondanks klinisch goed herstel eveneens geen conso-
lidatie werd gezien na gipsimmobilisatie.

consolidatie gezien van de vermeende scafoïdfractuur. Bij 
navraag blijkt patiënte enkele jaren eerder te zijn gediagnos-
ticeerd met een proximale scafoïdfractuur van haar linker-
hand, waarbij ondanks klinisch goed herstel eveneens geen 
consolidatie werd gezien na gipsimmobilisatie.
Hoewel een dergelijk beeld kan passen bij ‘delayed-union’ 
of pseudoartrose, moet bij het ontbreken van (rest)klachten 
en een vergelijkbaar contralateraal beeld worden gedacht 
aan congenitale malformaties, waaronder een bipartite sca-
foïd. MRI van de rechterhand werd verricht waarop een door 
kraakbeen omgeven fissuur in het scafoïd is te zien (figuur 
b), overeenkomstig met de conventionele röntgenfoto. Door 
de dubbelzijdigheid van deze afwijking staat een congeni-
tale malformatie hoog in de differentiaal diagnose. Uit de 
familieanamnese komt naar voren dat moeder van patiënte 
sinds een aantal jaren kampt met ernstige slijtage van met 
name de handgewrichten en bekend is met multipele epify-
saire dysplasie (MED). Bij aanvullend genetisch onderzoek 
wordt aangetoond dat zowel moeder als dochter een mutatie 
hebben in het COL9A3-gen, passend bij de dominante vorm 
van MED. [1,2] Het COL9A3-gen bevat belangrijke informa-
tie voor de productie van chondrocyten.  
MED is een zeldzame kraakbeenaandoening en erft (meest-
al) autosomaal dominant over. Meerdere genmutaties zijn 
inmiddels beschreven die verantwoordelijk zijn voor het tot 
uiting komen van deze aandoening. [3,4] Als gevolg van een 
irregulaire ossificatie wordt kraakbeen minder goed ontwik-
keld en ontstaat er zwakker kraakbeen en bot. [5] De preva-
lentie bedraagt ongeveer 9-16 per 100.000. [6,7] Het is een 
aandoening met een variabele expressie en meestal zijn 
meerdere epifysairschijven betrokken van vaak de pijpbeen-
deren in armen en benen. Klinische kenmerken hiervan zijn 
flexiecontracturen van de elleboog, coxa vara, genua vara/val-
ga en schouders met beperkte abductie. Ook buiten de epify-
sairschijven kan MED zich presenteren, zoals in deze casus 
met onregelmatige carpalia. Volwassenen presenteren zich 
al vroeg met progressieve artrose. Bij kinderen kan MED 
zich presenteren met een vertraagde motorische ontwikke-
ling, een waggelend looppatroon en pijnlijke gewrichten. 
Bij de recessieve variant kunnen patiënten zich presenteren 
met klompvoeten, schisis, scoliose en een bipartide patella. 
[8,9,10]
Er is geen curatieve behandeling voor MED, de behandeling 
bestaat uit symptoombestrijding middels adequate pijnstil-
ling en fysiotherapie. Wanneer dergelijke therapie niet af-
doende is, kan overwogen worden over te gaan tot artrodese.

ConClusie

Bij een niet-genezende fractuur moet men uiteraard bedacht 
zijn op een delayed-union of een pseudoartrose. Maar wan-

fragment

kraakbenige fissuur

Figuur. Conventionele röntgenfoto van de rechterhand (a), waarop zich een 
fragment ter plaatse van de onderpool van het scafoïd bevindt. T2-gewogen 
MRI van de rechterhand (b) toont een door kraakbeen omgeven fissuur in het 
proximale scafoïd.
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neer, bij jeugdigen, bilaterale afwijkende structuren onver-
anderd blijven na in opzet adequate fractuurbehandeling, 
terwijl de kliniek verbetert, dient men aan pre-existente af-
wijkingen te denken. MRI is, na de standaard röntgenfoto, 
het onderzoek van eerste keus voor de diagnostiek van onbe-
grepen afwijkingen van het immature skelet.
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samenvatting

Een 15-jarig meisje bezocht de spoedeisende hulp met een 

pijnlijke rechterpols, waarbij sprake leek van een scafoïd-

fractuur. Ondanks langdurige gipsimmobilisatie bleek er 

geen consolidatie op te treden. Een aanvullende MRI liet 

een fissuur omgeven met kraakbeen zien, suspect voor een 

congenitale malformatie, mede gezien de bilaterale pre-

sentatie. Differentiaal diagnostisch moet een congenitale 

etiologie worden overwogen bij afwijkende botstructuren, 

ook buiten de epifysairschijven, die onveranderd blijven na 

fractuurbehandeling met een verbeterde kliniek. In deze 

casus werd, gezien de familiair belaste voorgeschiedenis, 

de aandoening multipele epifysairschijf dysplasia (MED) 

overwogen en aangetoond. MED kan zich op verschillende 

leeftijden en manieren presenteren, zo ook op plaatsen 

zonder epifysairschijf zoals de carpalia, en moet in ogen-

schouw worden genomen bij onbegrepen botafwijkingen, 

een atypisch klinisch beloop en/of klachten van artrose. 

MRI is het onderzoek van eerste keus, na de standaard 

röntgenfoto, voor de diagnostiek van onbegrepen imma-

ture afwijkingen van het skelet. 

trefwoorden

Multipele epifysaire dysplasie, scafoïd, fractuur.
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