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een abnormaal lang os metacarpale I werd gezien; van een 
normaal zadelgewricht was geen sprake. Bij deze eerste pre-
sentatie zijn ook röntgenfoto’s van de schedel, wervels en 
bekken gemaakt en is een echografie verricht van de nieren. 
Hierbij waren symmetrische defecten te zien in het os parië-
tale. Tevens werden er bilaterale cervicale ribben en spondy-
lolisthesis van de vierde lumbale wervel gezien. Bovendien 
was de eerste sacrale wervel niet vergroeid met de rest van 
het os sacrum. Er was geen renale dysplasie te zien op de 
abdominale echografie en er waren geen afwijkingen op de 
röntgenfoto’s van de ellebogen, claviculae of voeten. 
Expectatief beleid resulteerde in afname van de klachten en 
patiënt kon zijn werk als metaalbewerker hervatten. 
Na 27 jaar presenteerde dezelfde patiënt, inmiddels 46 jaar 
oud, zich met spontaan ontwikkelde pijnklachten aan de ul-
naire zijde van beide polsen. Met name ulnair deviatie en 
extensie van de pols was pijnlijk. Pro- en supinatie waren 
pijnloos. Tijdens lichamelijk onderzoek gaf patiënt pijn aan 
bij compressie op het os triquetrum en triangulaire fibro-
cartilagineuze complex (TFCC) zonder dat er sprake was 
van instabiliteit van het distale radio-ulnaire gewricht. De 
röntgenologische afwijkingen van destijds werden opnieuw 
gezien op de röntgenfoto’s, maar zonder tekenen van artrose 
(figuur 1). De klachten van deze patiënt werden waarschijn-
lijk uitgelokt door ulnocarpale ‘abutment’ bij een radiaal ge-
devieerde carpus. Uitleg over de oorzaak en een expectatieve 
behandeling is tot op heden voldoende gebleken. 

Dysplasie van het os scaphoideum, in combinatie met an-
dere anomalieën aan de radiale zijde van de bovenste ex-
tremiteit, wordt longitudinale radiale deficiëntie genoemd. 
Deze zeldzame stoornis in de longitudinale ontwikkeling 
van de radiale zijde van de onderarm, pols en hand en heeft 
een incidentie van 0,38–1,64 per 10,000. [2,3] Afwijkingen 
die kunnen behoren bij longitudinale radiale deficiëntie zijn 
dysplasie van het os metacarpale, het os trapezium, het os 
sesamoideum, de radius, humerus, de thenar musculatuur, 
de musculatuur van de onderarm en de arteria radialis. [4-6] 
Deze afwijkingen kunnen resulteren in functionele beper-
kingen en instabiliteit van het polsgewricht. Anomalieën aan 
de radiale zijde van de onderarm worden vaak geassocieerd 

Waarde collegae, 

In 1989 hebben van Goor en Houpt een casusbeschrijving 
gepubliceerd over een patiënt met bilaterale congenitale hy-
poplasie van het os scaphoideum. [1] 27 jaar later presenteert 
dezelfde patiënt zich wederom op de polikliniek plastische 
chirurgie van de Isala met spontaan ontwikkelde pijnklach-
ten in beide handen. De kenmerkende röntgenfoto werd  op-
nieuw door dr. Houpt herkend en graag delen wij met u deze 
casus: het gaat om een zeldzame congenitale anomalie met 
inmiddels een lange follow-up.

In the Journal of Hand Surgery van maart 1989 verscheen het 
artikel Bilateral congenital hypoplasia of the carpal scaphoid 
bone. [1] Hierin werd een 19-jarige patiënt beschreven met 
pijn aan de linkerpols na een val. Er werden geen traumati-
sche afwijkingen gevonden, maar als toevalsbevinding werd 
een bilaterale hypoplastische duim met radiale deviatie van 
beide polsen gezien. Tevens was er sprake van hypoplasie 
van de thenar musculatuur met verminderde abductie en 
oppositie, maar met normale extensie en adductie van de 
duim. In het metacarpofalangeaal (MCP)-gewricht was flexie 
mogelijk tot 40 graden. In het interfhalangeaal (IP)-gewricht 
was flexie mogelijk tot maximaal 30 graden, maar alleen in-
dien het MCP-gewricht in volledige extensie stond. Opval-
lend bij lichamelijk onderzoek waren de bilaterale dubbele 
elleboogplooien, waarvoor geen anatomische verklaring kon 
worden gevonden na lichamelijk en aanvullend onderzoek. 
Op de röntgenfoto’s van de linkerhand was sprake van een 
fusie van het os scaphoideum met de distale radius. Aan de 
rechterzijde was een hypoplastisch os scaphoideum en een 
hypoplastisch processus styloideus van de distale radius te 
zien. Het os lunatum was driehoekig van vorm in beide han-
den en de distale carpalia waren naar proximaal en radiaal 
gedevieerd, waardoor articulatie mogelijk was tussen het 
os lunatum en os hamatum. Het os trapezium was hypo-
plastisch in beide handen, waarbij een afgeronde basis van 
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De Bayne en Klug-classificatie beschrijft de verschillende 
typen longitudinale radiale deficiëntie [7,8]. Deze classifica-
tie varieert van type N tot type 4, waarbij type N een geïso-
leerde hypoplasie van de duim en type 4 een afwezigheid van 
de duim beschrijft. In de laatste modificatie door Goldfarb, 
wordt type 5 toegevoegd, waarbij ook de humerus is aange-
daan (tabel 1). [9] In onze casus is er sprake van een type 
0 longitudinale radiale deficiëntie en er was geen operatieve 
behandeling nodig, aangezien onze patiënt bij beide polikli-
nische presentaties geringe functionele beperkingen had. 
Afhankelijk van het type longitudinale radiale deficiëntie en 
patiëntspecifieke klachten, bestaat er een grote variatie in be-
handelingen, zoals rekoefeningen, spalktherapie, peestrans-
posities, release van weke delen, centralisatie van de carpus 
op de distale ulna, verlenging van de radius (met een vrije fi-
bulagraft) of pollicisatie. Patiënten met een ernstigere vorm 
van longitudinale radiale deficiëntie hebben vaak minder 
goede uitkomsten dan patiënten met een mildere variant. 
[2,10-12] 

Follow-up van patiënten met congenitale dysplasie van het 
os scaphoideum, type 0, is vaak beperkt tot enkele jaren. In 
dit artikel beschrijven we een patiënt met 27 jaar follow-up, 
na het inzetten van een expectatief beleid. Ondanks de ont-
wikkeling van toenemende radiale deviatie van de carpus 
over de jaren heen, ontstonden er geen tekenen van artrose. 
Behoudens de pijn aan ulnaire zijde van de pols ervaart hij 
geen toenemende beperking in functie. Expectatieve behan-
deling blijkt 27 jaar na dato een goede keuze te zijn geweest 
voor een patiënt met een milde bilaterale longitudinale radi-
ale deficiëntie. 
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met afwijkingen van het cardiale, renale, of musculoskeleta-
le systeem, zoals het VATER-syndroom (vertebrale afwijkin-
gen, anale atresie, tracheo-oesofagale fistels, renale dysplasie 
en radiale dysplasie). Daarnaast kan het voorkomen in het 
kader van andere congenitale syndromen, zoals holt-aram-
syndroom en fanconi’anemie. [4] Het is in het geval van lon-
gitudinale radiale deficiëntie dus van belang om uitgebreid 
aanvullend onderzoek te verrichten: röntgenfoto’s van het 
skelet, echografie van de nieren en het hart en uitgebreid 
bloedonderzoek. Ook dient een patiënt te worden verwezen 
naar een klinisch geneticus. [4,5] 

Figuur 1. Röntgenfoto’s van linker en rechterhand anno 2017. 

Tabel 1. Bayne en Klug-classificatie van longitudinale radiale deficiëntie. [7,8]

Type Duim Carpus Distale radius Proximale radius en humerus

N Hypoplasie Normaal Normaal Normaal

0 Hypoplasie of aplasie
Aplasie, hypoplasie of  
synostose

Normaal
Normaal, radio-ulnaire synostose of congeni-
tale dislocatie van radiuskopje

1 Hypoplasie of aplasie
Aplasie, hypoplasie of  
synostose

>2mm korter dan ulna
Normaal, radio-ulnaire synostose of congeni-
tale dislocatie van radiuskopje

2 Hypoplasie of aplasie
Aplasie, hypoplasie of  
synostose

Hypoplasie Hypoplasie

3 Hypoplasie of aplasie
Aplasie, hypoplasie of  
synostose

Afwezige epifyse Gevarieerde hypoplasie

4 Hypoplasie of aplasie
Aplasie, hypoplasie of  
synostose

Afwezig Afwezig

5 Hypoplasie of aplasie
Aplasie, hypoplasie of  
synostose

Afwezig Afwezig en hypolasie humerus


