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Samenvatting 

Costello-syndroom (CS) is een RASopathie die wordt veroorzaakt door activerende 

kiembaanmutaties in HRAS. Vanwege de uitgebreide genexpressie tast CS meerdere 

orgaansystemen aan en hebben patiënten aanleg voor het ontwikkelen van kanker. Mensen 

met CS kunnen kenmerkende eigenschappen van de schedel en het gezicht, hartafwijkingen, 

vertraging in de groei en de ontwikkeling, evenals dermatologische, orthopedische, oculaire en 

neurologische problemen hebben. Er is echter een aanzienlijke overlap met andere 

RASopathieën. Voor de medische beoordeling is begrip van het fenotype met vele facetten 

nodig. Vanwege de zeldzaamheid van CS hebben sub-specialisten mogelijk maar beperkt 

ervaring in het zorgen voor deze patiënten. Daarnaast kan de fenotypische manifestatie 

verschillen op basis van het onderliggende genotype. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een 

multidisciplinair team deskundigen om tijdige zorg te bevorderen en medische 

behandelrichtlijnen te verschaffen voor de huisarts en specialist, en voor de gezinnen en 

patiënten gedurende hun leven. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de mening van deskundigen 

en zijn niet op bewijs gebaseerd vanwege het gebrek aan gegevens over deze zeldzame 

aandoening. 

TREFWOORDEN 
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1    | INLEIDING 

Een schijnbaar nieuw neurologisch ontwikkelingssyndroom met kenmerkende 

eigenschappen van de schedel en het gezicht, een hoog geboortegewicht 

gevolgd door niet goed groeien en ectodermale afwijkingen waaronder 

neuspapilloom werd in 1971 en 1977 gemeld bij twee niet verwante kinderen 

(Costello 1971; Costello 1977). Het kreeg de naam Costello-syndroom (CS; 

MIM 214080) nadat een derde patiënt met overeenkomende klinische 

kenmerken een vergelijkbaar fenotype bleek te hebben (Der Kaloustian, Moroz, 

McIntosh, Watters, & Blaichman, 1991). Het wordt geschat dat CS voorkomt bij 

~1/300.000 van de levend geboren kinderen (Abe et al., 2012; Goriely & Wilkie, 

2012). 

CS behoort tot de RASopathieën, een groep medisch-genetische 

syndromen die worden veroorzaakt door genetische kiembaanmutaties in 

onderdelen en regulatoren van de RAS/mitogeen-geactiveerde eiwitkinase 

(Mitogen-Activated Protein Kinase, MAPK)-route (Rauen, 2013; Tidyman & 

Rauen, 2016a). De RAS/MAPK-route is een grondig bestudeerde 

signaaltransductieroute waarin het RAS-eiwit, een kleine 

guanosinetrifosfaathydrolase of GTPase, werkt als eenmalig signaalcentrum in 

de cel. RAS-eiwitten bestaan uit een grote familie GTPases waarvan KRAS, 

NRAS en HRAS het meest bestudeerd worden, omdat die vaak muteren bij 

kanker. Het RAS-eiwit heeft een groot aantal neerwaartse route-effectoren 

waarvan de MAPK-route het best bestudeerd is vanwege de rol die de route 

speelt bij tumorgenese. De RAS/MAPK-route omvat essentiële celfuncties 

waaronder celcyclusprogressie, -differentiatie, -transcriptie, -proliferatie, -

apoptose en -motiliteit. Vanwege de belangrijke aard van RAS in de celfunctie 

heeft een verstoring van de route tijdens de ontwikkeling gevolgen voor 

meerdere systemen (Rauen, 2007). Bij RASopathieën is sprake van een van de 

kiembaan afgeleide deregulatie van deze route. RASopathieën zijn onder meer 

neurofibromatose type 1 (NF1), Noonan-syndroom (NS), Noonan-syndroom 

met multipele lentigines (NSML, vroeger ook wel LEOPARD-syndroom 

genoemd), Noonan-syndroom met losse, anagene haren (NS-LAH), cardio-

facio-cutaan syndroom (CFC), capillaire misvorming-arterioveneuze 

misvorming-syndroom (CM-AVM), Legius-syndroom en verstandelijke 

beperking in verband met SYNGAP1 (Tidyman & Rauen, 2016b). Hoewel elk 

syndroom afzonderlijk wellicht zeldzaam is, vormen de RASopathieën samen 

een groep van neurologische ontwikkelingssyndromen waaraan meer dan 1 op 

de 1000 mensen lijdt. CS tast meerdere orgaansystemen aan en vertoont een 

fenotypische overlap met andere RASopathieën. Hierom is een internationaal 

panel van deskundigen op het gebied van CS bij elkaar gekomen om 

behandelrichtlijnen op te stellen voor zorgverleners. Het overkoepelende doel 

van deze richtlijnen is te helpen bij klinische en moleculaire diagnoses en bij de 

levenslange medische behandeling van mensen met CS door de meest recente 

medische en wetenschappelijke informatie te bieden aan hun familie en 

medische zorgverleners. 

 Deze richtlijnen zijn ontwikkeld aan de hand van de mening van deskundigen en 

zijn niet op bewijs gebaseerd vanwege het gebrek aan gegevens over deze 

zeldzame aandoening. 

2    | MOLECULAIRE GENETICA 

Het Costello-syndroom wordt veroorzaakt door specifieke heterozygoot 

activerende mutaties in HRAS, een zeer goed in stand gehouden gen op 

11p15.5 dat codeert voor het Harvey rat sarcoma viral oncogene homologue, 

HRAS (Aoki et al., 2005). Hoewel somatisch verworven HRAS-mutaties gepaard 

gaan met sporadische tumoren, wordt CS doorgaans veroorzaakt door 

heterozygote, de novo kiembaanmutaties in HRAS (Estep, Tidyman, Teitell, 

Cotter, & Rauen, 2006; Gripp et al., 2006; Kerr et al., 2006; van Steensel et al., 

2006). HRAS-mutaties die gepaard gaan met CS leiden tot een winst-van-

functie, wat constitutieve activering veroorzaakt van het RAS-eiwit (Aoki et al., 

2005) of complexere deregulering (Gripp et al., 2015; Gripp, Kolbe, 

Brandenstein, & Rosenberger, 2017) van de RAS/MAPK-route. 

De meeste HRAS-mutaties komen van de vader en worden in verband 

gebracht met oudere vaders (Aoki et al., 2005; Estep et al., 2006; Giannoulatou 

et al., 2013; Sol-Church, Stabley, Nicholson, Gonzalez, & Gripp, 2006; Zampino 

et al., 2007). De identificatie van een bekende HRAS-mutatie in de kiembaan 

die verband houdt met CS bevestigt de diagnose CS en kan de diagnose 

verduidelijken bij mensen van wie het fenotype overlapt met dat van andere 

RASopathieën. Voor nieuwe varianten is een zorgvuldige beoordeling en 

validatie nodig (Grant et al., 2018). Moleculaire bevestiging van de klinische 

diagnose helpt bij het verhelderen van de risico’s op basis van genotype-

fenotypecorrelaties (tabel 1). Dit houdt in dat volwassenen bij wie de klinische 

diagnose CS gesteld is nu getest moeten worden op de identificatie van de 

veroorzakende HRAS-mutaties. Als er geen HRAS-mutatie wordt gevonden, 

komt dat meestal doordat iemand lijdt aan een ander syndroom, meestal een 

andere RASopathie (tabel 2). Er moet wel rekening worden gehouden met 

somatisch mozaïcisme bij mensen met klinische kenmerken die passen bij CS 

of mensen met een minder ernstige vorm van fenotypische kenmerken waarbij 

alleen een beperkt aantal orgaansystemen betrokken zijn (Gripp et al., 2017; 

Gripp, Stabley, Nicholson, Hoffman, & Sol-Church, 2006; Sol-Church et al., 

2009). Aangezien het merendeel van de mensen met CS een de novo-mutatie 

heeft, is het risico voor broers en zussen laag. Er zijn wel broers en zussen 

gemeld met de aandoening (Gripp et al., 2011) en bij één gezin werd gonodaal 

mozaïcisme bij een ouder bevestigd (Gripp, Stabley, et al., 2011). 

3    | MUTATIES EN GENOTYPE-

FENOTYPECORRELATIES 

Hoewel de gegevens beperkt zijn vanwege de zeldzaamheid van CS, zijn er een 

aantal genotype-fenotypecorrelaties gemeld (tabel 3). 
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TABEL 1 Aanbevelingen voor de behandeling van het Costello-syndroom 

Klinisch specialisme Aanbevelingen 

Moleculaire genetica Risico: Alle mensen bij wie vermoed wordt of bekend is dat ze Costello-syndroom hebben, dienen grondig beoordeeld te worden door een 

medisch geneticus 

Bij de diagnose: 

• Consult bij geneticus met uitgebreid lichamelijk onderzoek en het doornemen van de prenatale, postnatale, ontwikkelings- en 

familieanamnese 

• Een door een geneticus gecoördineerde genetische test is belangrijk om de diagnose te bevestigen 

○ HRiAS-sequentieanalyse of normaal mutatiepanel gevolgd door een volledige analyse als het normale panel negatief is 

○ Multigeen RASopathie-panel als de diagnose onduidelijk is of bij een negatieve HRAS-test 

○ Aanvullende tests kunnen overwogen worden door medische genetici, waaronder chromosoom-microarray en exoomtests 

• Testen van de ouders dient overwogen te worden als een variant wordt ontdekt waarvan het belang onzeker is of als ouders symptomen 

lijken te hebben 

• Overweeg voor prenatale tests vanwege bevindingen op de echografie een RASopathie-panel als eerste test vanwege de overlap in 

symptomen en de beperkingen van een fenotypische beoordeling aan de hand van een echografie 

• Moleculaire tests dienen uitgevoerd te worden bij volwassenen met een klinische diagnose van Costello-syndroom om de diagnose te 

bevestigen en de risico’s op specifieke symptomen duidelijker te krijgen 

Tijdens de behandeling: 

• Jaarlijkse follow-up door een medisch geneticus voor continue gezondheidsbeoordelingen en voor, indien nodig, verwijzingen voor zorg door 

een subspecialisme 

Cardiologie Risico: Pulmonalisklepstenose, hypertrofe hartspierziekte (HCM), aritmie, septumdefecten, verwijding van de aorta 

Bij de diagnose: 

• Consult bij de kindercardioloog 

• Echocardiogram (echo), elektrocardiogram (ECG), holtermonitor  

Tijdens de behandeling: 

• Bekende hartziekte. 

○ Follow-up door cardioloog op basis van het type en de ernst van de ziekte; gepersonaliseerde zorg met betrekking tot medische 

behandeling, ingreep of operatieve correctie/symptoomverlichting 

○ Blijf bij schijnbaar herstelde HCM controleren op terugkeer of remodelling 

• Blijf bij andere schijnbaar herstelde hart- en vaatziekten (bijv. aritmie, pulmonalisklepstenose) controleren als bij een adolescent of 

volwassenen zonder bekende hartziekte 

• Geen bekende hartziekte. 

○ Leeftijd 0–2 jaar. Regelmatige controle (elke 3–6 maanden) door een kindercardioloog met behulp van ECG, elke 6 maanden echo, 

holtermonitor voor tachycardie of een onregelmatige hartslag 

○ Leeftijd 2–20 jaar. Elke 2–3 jaar controle door cardioloog met echo en ecg, holtermonitor als er zorgen zijn over tachycardie, bij een 

leeftijd tussen 9–11 jaar nuchter baselineonderzoek naar vetgehalte in bloed, bloeddrukmeting bij routinematige gezondheidscontroles  

○ Volwassenheid (>20 jaar) Elke 1–2 jaar controle door cardioloog met echo en ecg, elke 3–5 jaar lipidenprofiel, bloeddrukmeting bij 

routinematige gezondheidscontroles, overweeg een coronaire CT-angiografie (CTA) voor de opsporing van een vroege 

kransslagaderaandoening, overweeg een CTA of MRI-angiografie wanneer een echocardiogram wijst op verwijding van de aorta 

Neurologie Risico: Macrocefalie, waterhoofd, Chiari-misvorming van type I, syrinx, tethered cord, epileptische aanvallen 

Bij de diagnose: 

• Verwijzing naar neuroloog voor MRI van de hersenen; herhaling binnen eerste 2 levensjaren, ~1 jaar later 

• MRI van het onderste deel van de wervelkolom in verband met tethered cord (met één beeld van de hele wervelkolom voor een juiste telling 

van het aantal wervellichamen), eenmaal bij diagnose of op een leeftijd van 1 jaar 

Tijdens de behandeling: 

• Achtereenvolgende klinische onderzoeken toegespitst op het lopen, lopen op de tenen, peesreflexen, incontinentie en andere tekenen van 

een progressieve aandoening van de wervelkolom vanwege syrinx of tethered cord 

• Herhaal beeldvormende onderzoeken indien nodig 

Neurocognitieve/psycholog

ische functie 

Risico: Verstandelijke beperking, spraak- en taalstoornis, orthopedische beperking, vertraagde/gebrekkige ontwikkeling van de fijne en grove 

motoriek, verstoord aanpassingsvermogen 

Bij de diagnose: 

• Verwijzing naar consultatiebureau 

• Uitgebreide beoordeling van spraak en taal, waaronder orale motoriek; logopedie op indicatie 

• Overweeg gebarentaal aan te leren bij verstoringen van de spraak/taal en orale motoriek 

• Beoordeling voor ondersteunende communicatie of communicatie met hulpmiddelen door het trainen van ouders/verzorgers 

• Beoordeling door bezigheidstherapeut en fysiotherapeut 

• Screening voor stoornis in het autismespectrum 

• Verwijs naar kinderpsycholoog voor zorgen over het gedrag voor beoordeling; behandeling volgens toegepaste gedragsanalyse (ABA) op 

indicatie 

• Beoordeel en zoek naar een oplossing voor mogelijke stress bij de ouders; screen de ouders op symptomen van depressie; verwijs indien 

nodig naar psycholoog 

(Wordt vervolgd) 
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TABEL 1 (Vervolg) 

Klinisch specialisme Aanbevelingen 

 • Stimuleer de interacties tussen ouder en kind (“geef en krijg”) 

• Geef ouders voorlichting over nationale en/of plaatselijke centra voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking 

Tijdens de behandeling: 

• Doorlopende interventie en periodieke herbeoordeling door logopedist, bezigheidstherapeut en fysiotherapeut  

• Neuropsychologische beoordeling op een leeftijd van 4 jaar of bij het naar school gaan, met een herbeoordeling op het moment van 

belangrijke overgangen 

• Ontwikkeling van een persoonlijk onderwijsplan bij het naar school gaan voor het juiste scholingsaanbod (waaronder mogelijk 

levensvaardigheden en/of speciaal onderwijs); langer schooljaar; onderwijs tot 21 jaar indien van toepassing 

• Bieden van gerelateerde diensten op school, waaronder logopedie, bezigheidstherapie/fysiotherapie, oriëntatie- en mobiliteitshulp, 

ondersteunende technologie of technologische hulpmiddelen 

• Als op school gedragsproblemen blijken, dient de school een functionele gedragsanalyse uit te voeren om te komen tot een 

gedragsinterventieplan 

• Planning na het middelbare onderwijs 

• In het geval van zorgen over het gedrag: verwijzing naar een kinderpsycholoog voor beoordeling; ABA-behandeling; behandeltraining voor 

ouders (PMT) 

• Voor zorgen over sociale/emotionele problemen: verwijzing naar een kinderpsycholoog voor beoordeling, met speciale aandacht voor 

angst, met name bij het naar school gaan; gedragstherapie/blootstellingstherapie voor het gezin; PMT 

Endocrinologie Risico: Niet goed groeien, korte gestalte, gebrek aan groeihormoon, hypoglykemie, vertraagde of vroegtijdige puberteit  

Bij de diagnose: 

• Verwijzing naar endocrinoloog 

○ Als pasgeborene als hypoglykemie een probleem is 

○ Leeftijd tussen 2 en 3 jaar: controle van de groei 

• Laboratoriumonderzoek naar TSH-, vrij T4-, IGF-1- en IGF BP3-waarden om te screenen op een gebrek aan schildklier- en groeihormoon 

• Voedingsbeoordeling, inclusief 25-hydroxyvitamine-D-concentratie en groeimetingen 

Tijdens de behandeling: 

• Controle van groei en verwijzing naar endocrinoloog bij aanzienlijke versnelling of vertraging van de lengtegroeisnelheid  

• Bij alle patiënten dienen GH-stimulatieonderzoeken overwogen te worden door een endocrinoloog en op aanwijzing van hem/haar 

uitgevoerd te worden 

• Controle op tekenen van vroegtijdige of vertraagde puberteit 

• Substitutie van vitamine D3 met 600–1000 eenheden bij patiënten met een gebrek aan vitamine D (25 OH Vit D <20 pg/ml) 

Gastro-enterologie Risico: Niet goed groeien vanwege moeilijkheden met voeding en/of slikken, pylorusstenose, gastro-oesofageale reflux en toegenomen 

stofwisseling in rust, verstopping 

Bij de diagnose: 

• Metingen van de groei (aan de hand van voor het syndroom specifieke groeicurves en algemene gewicht-versus-lengtecurves om niet goed 

groeien op te sporen) 

• Verwijzing naar gastro-enteroloog voor problemen met voeding, gastro-oesofageale reflux, niet goed groeien, overgeven en verstopping 

• Voedingsbeoordeling door diëtist 

• Bij moeilijkheden met voeding: 

○ Verwijzing voor eettherapie 

○ Verwijzing naar KNO-arts voor problemen met zuigen en slikken, overweeg slikonderzoeken en FEES (flexibele endoscopie) en 

beoordeel het risico op complicaties met de ademhaling (d.w.z. aspiratiepneumonie) 

• Beoordeel op gastro-oesofageale reflux zoals aangeraden door de gastro-enteroloog 

• Als er sprake is van gastro-oesofageale reflux: 

○ Overweeg behoudende maatregelen zoals aanpassingen van het dieet 

○ Overweeg behandeling met protonpompremmers of een prokinetisch geneesmiddel 

○ Overweeg voeding via een neus-maag- of percutane maagsonde 

○ Overweeg fundoplicatie of jejunostomie 

• Beoordeel op pylorusstenose in verband met overgeven op een leeftijd van 2–4 maanden 

Tijdens de behandeling: 

• Regelmatige follow-up om groei, gewicht en voeding te controleren 

• Beoordeling en behandeling door diëtist bij niet goed groeien of moeilijkheden met de voeding 

• Eettherapie voor aanhoudende moeilijkheden met de voeding om voeding via de mond te stimuleren 

• Beoordeel op laat ontstaan van gastro-oesofageale reflux 

• Overweeg neurologische complicaties (d.w.z. Chiari-misvorming) in het geval van steeds erger overgeven 

Ademhaling/KNO Risico: Structurele afwijkingen van de bovenste en onderste luchtwegen, centrale en obstructieve apneu, cardiopulmonale ziekte 

Bij de diagnose: 

• Beoordeling van veel voorkomende problemen met de luchtwegen 

Tijdens de behandeling: 

• Zo nodig beoordeling en behandeling 

• Slaaponderzoek bij oudere mensen met symptomen die wijzen op obstructieve apneu 

(Wordt vervolgd) 
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TABEL 1 (Vervolg) 

Klinisch specialisme Aanbevelingen 

Tandheelkunde Risico: Vertraagd doorkomen van tanden, malocclusie, crossbite, tandenknarsen en erosie van het tandglazuur  

Bij de diagnose: 

• Een grondige tandcontrole door een kinder- of reguliere tandarts 

Tijdens de behandeling: 

• Juiste regelmatige tandverzorging 

• Overweeg extra fluoride om gaatjes te verminderen 

• Restauratieve behandeling 

• Zo nodig behandeling door een orthodontist 

• Een persoonlijke gebitsbeschermer kan overwogen worden voor de behandeling van tandenknarsen 

Skeletspierstelsel Risico: Verticale talus, misvormingen van de borstkas, heupdysplasie/onvolledige ontwrichting van de heup, strakke hielpezen, schouder- en 

elleboogcontracturen, ulnaire deviatie van de polsen, scoliose, osteopenie/osteoporose en zwakte 

Bij de diagnose: 

• Verwijzing naar kinderorthopeed 

• Verwijzing naar fysiotherapeut 

Tijdens de behandeling: 

• Ten minste jaarlijks controle op scoliose met voorwaartse buigproef van Adam 

• Röntgenfoto’s afhankelijk van klinische bevindingen (bijv. symptomen die kunnen wijzen op scoliose, verticale talus, heupdysplasie) 

• Gebruikelijke behandelingen door orthopeden/fysiotherapeuten op basis van klinische bevindingen (bijv. braces, operatie, orthopedische 

hulpmiddelen) 

• Stimuleren van krachttraining en lichaamsbeweging 

• Radiologische absorptiometrie met dubbele energie bij mensen met geschiedenis van breuken 

• Magnetische kernspinresonantie van de gehele wervelkolom voor snel progressieve scoliose, de novo voetmisvorming of voorafgaand aan 

een operatie aan de wervelkolom 

Urogenitaal Risico: Niet ingedaalde teelballen of afwijkingen van de schaamlippen, misvorming van de nieren, vesico-uretrale reflux, liesbreuk, 

overgangscelcarcinoom van de blaas die voor het eerst optreedt in de puberteit  

Bij de diagnose: 

• Nauwkeurig lichamelijk onderzoek 

• Echo van de nieren 

Tijdens de behandeling: 

• Verwijzing naar en zo nodig follow-up door uroloog 

• Vanaf 10-jarige leeftijd jaarlijkse urineanalyse op hematurie in verband met blaaskanker 

Oogheelkunde Risico: Lui oog, afhangende oogleden, trilogen, refractieafwijking, scheelzien, hypoplasie van de oogzenuw, opticusatrofie, afgenomen corticaal 

gezichtsvermogen en laat optredende visuele ontwikkeling, keratoconus 

Bij de diagnose: 

• Oogonderzoek door kinderoogarts bij de geboorte of snel na de geboorte 

• Interventie in voorkomende gevallen 

Tijdens de behandeling: 

• Oogonderzoek na 6 maanden en follow-up elke 6 maanden tijdens de eerste 2 levensjaren, daarna jaarlijks 

• Ondersteunende behandeling van het gezichtsvermogen en functionele beoordeling door consultatiebureau en oogcentra in het geval van 

slecht gezichtsvermogen en afwijkend zien van diepte 

• MRI van de hersenen in het geval van afwijkingen van de oogzenuw om te screenen op misvormingen 

Oncologie Risico: Goedaardige tumoren, embryonaal rabdomyosarcoom, blaascarcinoom, neuroblastoom 

Bij de diagnose: 

• Indien jonger dan 10 jaar: echo van de buik en het bekken 

Tijdens de behandeling: 

• Herhaal de echo van de buik en het bekken elke 3 maanden tot een leeftijd van 8–10 jaar 

• Jaarlijkse urineanalyse vanaf een leeftijd van 10 jaar Verwijzing voor beoordeling op blaascarcinoom in gevallen van aanhoudende 

hematurie 

• Onderzoek van onverklaarbare symptomen naar een onderliggende kwaadaardige tumor 

Dermatologie Risico: Papillomen, keratoderma palmoplantaris, acanthosis nigricans 

Bij de diagnose: 

• Indien nodig verwijzing naar een kinderdermatoloog 

Tijdens de behandeling: 

• Controle op de ontwikkeling van papillomen. Deze kunnen worden verwijderd als ze symptomatisch zijn 

• Controle op keratoderma palmoplantaris, mogelijk is plaatselijke behandeling nodig 

• Raad bescherming tegen de zon aan en voorzorgsmaatregelen om oververhitting tegen te gaan 

Volwassenheid Tijdens de behandeling: 

• Follow-up door cardioloog, frequentie afhankelijk van eerdere diagnose 

• Beoordeling/behandeling refluxsymptomen 

• MRI van de hersenen in het geval van symptomen van Chiari I 

(Wordt vervolgd) 
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TABEL 1 (Vervolg) 

Klinisch specialisme Aanbevelingen 

 
• Botdichtheidscontrole 

• Regelmatig schoonmaken van het gebit–Overweeg elke 3 maanden in plaats van elke 6 maanden 

• Orthopedische behandeling om mobiliteit en functioneren te optimaliseren 

• Regelmatige controles van de ogen/het gezichtsvermogen 

• Regelmatige beoordeling van de geestelijke gezondheid 

• Plannen van zorg in de toekomst 

TABEL 2 Differentiële diagnose van Costello-syndroom 

Syndroom  Gemeenschappelijke kenmerken met CS  Verschillen met CS 

Noonan-syndroom  Ver uit elkaar staande ogen, schuin naar beneden 

lopende ooglidspleten, afhangende oogleden, 

korte gestalte, relatieve macrocefalie, PVS, 

HCM, ASM, hypotonie en een aantal patiënten 

met een vertraagde neurocognitieve 

ontwikkeling 

 Minder grove gelaatstrekken, minder gevallen van 

ernstige problemen met de voeding, minder 

huidproblemen en minder gevallen met een 

vertraagde neurocognitieve ontwikkeling 

Cardio-facio-cutaan syndroom  Ver uit elkaar staande ogen, schuin naar beneden 

lopende ooglidspleten, krullend haar, brede 

neusbrug, epicanthusplooien, PVS, HCM, 

misvorming van de borstkas, korte gestalte, 

problemen met voeding, hypotonie, vertraagde 

neurocognitieve ontwikkeling 

 Minder grove gelaatstrekken, meer gevallen met 

een vertraagde neurocognitieve ontwikkeling, 

epileptische aanvallen, progressieve vorming van 

moedervlekken, keratosis pilaris, ulerythema 

ophryogenes 

Noonan-syndroom met multipele lentigines 

(dit werd vroeger het LEOPARD-syndroom 

genoemd) 

 Korte gestalte, ver uit elkaar staande ogen, PVS, 

HCM, geleidingsstoornissen, hypotonie, een 

paar gevallen met een vertraagde cognitieve 

ontwikkeling 

 Multipele lentigines op de huid, vaak sensineurale 

doofheid, geleidingsstoornissen 

Noonan-syndroom met losse anagene haren  Driehoekig gezicht, macrocefalie, ver uit elkaar 

staande ogen, hoog voorhoofd, weinig en dun 

haar, korte gestalte, eczeem, droge huid, 

hyperpigmentatie, hypotonie 

 Na de vroege kinderjaren minder grove 

gelaatstrekken, mitralisklepdysplasie 

Syndroom van Beckwith-Wiedemann  Macrosomie bij de geboorte, grove gelaatstrekken, 

neonatale hypoglykemie, HCM, visceromegalie, 

hypotonie, embryonale tumoren 

 Plooien/putjes in de oren, macroglossie, omfalokèle, 

nierafwijkingen, hemihyperplasie 

Syndroom van Simpson-Golabi-Behmel  Macrosomie, grove gelaatstrekken, visceromegalie, 

ontwikkelingsachterstand 

 Macroglossie, nierafwijkingen, gespleten lip, meer 

vingers of tenen 

Syndroom van Williams  Grove gelaatstrekken, volle lippen bij een grote 

mond, zachte huid, slappe of gerekte banden, 

hypotonie, problemen met voeding 

 Elastine-arteriopathie, perifere pulmonale stenose, 

supravalvulaire aortastenose, unieke 

persoonlijkheidskenmerken, hypercalciëmie 

Lysosomale stapelingsstoornissen  Grove gelaatstrekken, hypotonie  Geen biochemisch serum- en urineprofiel 

 

Bij meer dan 95% van de HRAS-genmutaties die CS veroorzaken is het 

aminozuur glycine in positie 12 of 13 in HRAS betrokken (Sol-Church & Gripp, 

2009). Glycine 12 en 13 zijn belangrijk voor GTP-binding, waarbij ze de 

activering van de RAS/MAPK-signaalcascade aantasten (van Steensel et al., 

2006). Ongeveer 80% van de mutaties leidt tot een p.G12S-

missenseverandering en daardoor wordt deze mutatie in verband gebracht met 

het klassieke CS-fenotype (afbeelding 1). p.G12A is de tweede vaakst 

voorkomende missensemutatie die wordt gemeld bij CS. Bij deze mutatie kan 

een hogere frequentie kwaadaardige tumoren voorkomen en personen kunnen 

een ernstiger fenotype hebben (afbeelding 2). Een ernstig neonataal fenotype 

is gemeld met p.G12D-, p.G12C- en pG12E-missensemutaties die leiden tot 

ernstige hartspierziekte, pleurale en pericardeffusie en longafwijkingen (Kerr et 

al., 2006; Lo et al., 2008; Weaver et al., 2014).  

 De p.G12V-missensemutatie gaat gepaard met ernstige hartspierziekte en 

tachycardie, evenals met ademnood die leidt tot voortijdig overlijden (Aoki et al., 

2005; Quezada & Gripp, 2007; Sol-Church & Gripp, 2009). Gedetailleerde 

functieonderzoeken op basis van een ongebruikelijke patiënt met een niet-

dodelijk fenotype vanwege een c.35_36GC>TG-mutatie (p.G12V) toonde het 

effect aan van alternatieve splicing op de fenotypepresentatie (Hartung et al., 

2017). De p.G13C-mutatie kan gepaard gaan met een minder ernstig fenotype 

dat gekenmerkt wordt door een langere gestalte, afwezigheid van ulnaire 

deviatie van de pols en een lager risico op kwaadaardige tumoren of papillomata 

(afbeelding 2; Sol-Church & Gripp, 2009; Gripp et al., 2011). 

Van de minder vaak voorkomende mutaties veroorzaakt HRAS 

p.E63_D69dup een verzwakt fenotype met een minder ernstige verstandelijke 

beperking, minder problemen met de voeding en een lager risico op tumoren 

(Lorenz et al., 2013; Xu, Wang, Lin, & Yu, 2015). 
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TABEL 3 Genotype-fenotypecorrelaties in het Costello-syndroom 

HRAS-mutaties Klinisch fenotype 

p.G12S Klassieke kenmerken van CS 

p.G12C Ernstig neonataal fenotype–ernstige hartspierziekte, pleurale en pericardeffusie en longafwijkingen 

p.G12D Ernstig neonataal fenotype–ernstige hartspierziekte, pleurale en pericardeffusie en longafwijkingen 

p.G12A Hogere frequentie van kwaadaardige tumoren 

p.G12V Ernstige hartspierziekte en tachycardie evenals ademnood; doorgaans dodelijk 

p.G13C Lichtere symptomen met een kleiner risico op kwaadaardige tumoren of papillomata, langere gestalte en afwezigheid van de 

ulnaire polsafwijking die vaak bij CS voorkomt 

p.Q22K Klassieke kenmerken van CS plus aangeboren myopathie 

p.T58I Gelaatstrekken zijn doorgaans minder grof 

p.G60D Lichter fenotype–gemeld met overdracht door moeder 

p.G60V Slechts één geval gemeld–overlijden van zuigeling 

p.E63K Klassieke kenmerken van CS plus aangeboren myopathie 

p.E63_D69dup 

Lichtere symptomen–minder ernstige verstandelijke beperking, minder problemen met voeding en een lager risico op 

tumoren 

p.K117R Gelaatstrekken zijn doorgaans minder grof 

p.A146P Gelaatstrekken zijn doorgaans minder grof 

p.A146T Lichtere symptomen–huid en gewrichten worden in lichte mate aangetast en minder ernstige groeibeperking. Microcefalie en 

weinig, dun haar worden ook gemeld. 

p.A146V Gelaatstrekken zijn doorgaans minder grof 

 

AFBEELDING 1 Foto’s van een man 

met de vaakst voorkomende heterozygote 

HRAS-p.G12S-missensemutatie. De foto’s 

tonen het bij het Costello-syndroom 

klassieke craniofaciale fenotype. Deze 

afbeelding toont de evolutie van zijn 

gelaatstrekken vanaf de geboorte (a) tot 

een leeftijd van 5 maanden, anderhalf jaar 

(c), viereneenhalf jaar (d), 15 jaar (e) en 

23 jaar (f) [Afbeelding in kleur staat op 

wileyonlinelibrary.com] 

 

 
 

Gelaatstrekken zijn doorgaans minder grof bij personen met de zeldzamere 

HRAS-missensemutaties p.T58I, p.K117R, p.A146V en p.A146P (Chiu et al., 

2016; Gripp et al., 2008; Kerr et al., 2006). HRAS p.A146T gaat gepaard met 

lichtere symptomen waarbij de huid en gewrichten in lichtere mate worden 

aangetast en waarbij sprake is van een minder ernstige groeibeperking. HRAS 

p.G60D gaat gepaard met een in alle opzichten lichter fenotype en doorgifte van 

de ouders (Gripp et al., 2015), terwijl de enige persoon met HRAS p.G60V 

overleed als zuigeling (Gripp et al., 2017). 

 
4    | BEVINDINGEN VOOR DE GEBOORTE 

Een prenatale diagnose van CS dient overwogen te worden bij foetussen met 

een verhoogde doorschijnendheid van de nek (inclusief cystisch hygroom), 

polyhydramnie, ulnaire deviatie van de polsen, hypertrofe hartspierziekte of 

foetale tachycardie (Lin et al., 2009; Quezada & Gripp, 2007; Smith, Podraza, & 

Proud, 2009; Van den Bosch et al., 2002). 
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 AFBEELDING 2 Foto’s van personen 

met zeldzamere HRAS-missensemutaties. 

(a) Een jongen van 3 jaar met een 

heterozygote HRAS p.156L-

missensemutatie. (b) Een meisje van 3 jaar 

met een heterozygote HRAS p.Q22K-

missensemutatie. (c) Een jongen van 

drieëneenhalf jaar met een heterozygote 

HRAS p.G12A-missensemutatie. (d) Een 

meisje van vijfeneenhalf jaar met een 

heterozygote HRAS p.G12C-

missensemutatie. (e) Een meisje van 6 jaar 

met een heterozygote HRAS p.G13C-

missensemutatie. (f) Een man van 26 jaar 

met een heterozygote HRAS p.G13D-

missensemutatie [Afbeelding in kleur staat 

op wileyonlinelibrary.com] 

 

Polyhydramnie komt voor bij meer dan 70% en kan ermee te maken hebben dat 

de foetus minder slikt (Lin et al., 2009; Myers et al., 2014; Smith et al., 2009; 

Van den Bosch et al., 2002). Foetussen met CS zijn vaak groot voor de 

zwangerschapsduur. Dit staat in contrast met het niet goed groeien en 

groeiachterstanden die na de geboorte worden gezien (Lin et al., 2009; 

Quezada & Gripp, 2007; Smith et al., 2009; Van den Bosch et al., 2002). Foetale 

tachyaritmie is redelijk specifiek voor CS (Myers et al., 2014). Bevalling voor de 

uitgerekende datum komt vaak voor, net als de noodzaak van een vroege 

bevalling vanwege complicaties van foetale overgroei, polyhydramnie of foetale 

nood (Lin et al., 2009; Piccione et al., 2009; Smith et al., 2009). Bevindingen op 

de echografie kunnen onder meer macrocefalie, ventriculomegalie, kortere 

lange botten en pyelectasie zijn. Veel foetale kenmerken en prenatale 

bevindingen op de echografie overlappen met CFC of NS. Dit benadrukt het 

belang van moleculaire tests. 

5    | HART- EN VAATZIEKTEN 

Hart- en vaatziekten komen voor bij 85% van de personen met CS. Hieronder 

vallen onder meer hypertrofe hartspierziekte (HCM), aangeboren 

hartafwijkingen, dysritmieën en/of hoge bloeddruk. Hart- en vaatziekten dragen 

het meeste bij aan ziekte en overlijden in de eerste levensjaren (Gelb, Roberts, 

& Tartaglia, 2015; Lin et al., 2011). HCM komt voor bij ~60% en is 

verantwoordelijk voor 75% van de hart- en vaatziekten (Lin et al., 2011). 

Hypertrofie kan asymmetrisch/septaal of concentrisch zijn, waarbij het 

linkerventrikel of beide ventrikels betrokken zijn (Lin et al., 2011). 

 Het klinische verloop varieert van een zeldzame ernstige neonatale dodelijke 

vorm tot de gebruikelijke lichte tot matige vorm van HCM die bij het merendeel 

wordt gezien (Burkitt-Wright et al., 2012; Lorenz et al., 2012). Hoewel gegevens 

over de natuurlijke geschiedenis op de lange termijn nog verzameld moeten 

worden, wijst de follow-up van 146 patiënten variërend in leeftijd van 1 maand 

tot 40 jaar (met maar 13 mensen >18 jaar) erop dat veel van hen chronische of 

progressieve hypertrofie (37%) hadden, een kwart had stabiele ziekte en bij een 

klein deel (14%) was sprake van een verbetering of zelfs herstel (Lin et al., 

2011). 

Een aangeboren hartafwijking wordt vastgesteld bij 45% van de patiënten 

(Lin et al., 2011). Pulmonalisklepstenose (PVS) is de vaakst voorkomende 

aangeboren hartafwijking (15–20%) en kan samengaan met subvalvulaire en 

supravalvulaire pulmonale stenose en een rechterventrikel met een dubbele 

kamer. Bij de meeste patiënten met PVS is voor lichte tot matige obstructie geen 

ingreep nodig. Atrium-septumdefecten (ASD’s) komen niet vaak voor (5–7%). 

Andere niet vaak voorkomende defecten zijn onder meer ventriculair 

septumdefect, afwijkingen aan de mitralisklep, verdikking of stenose van de 

aorta, een tweeslippige aortaklep, vernauwing van de aorta, open ductus 

arteriosus en verwijding van de aortawortel. Afwijkingen van de kransslagader 

zijn gemeld voor autopsiemonsters, gekenmerkt als premature 

kransslagaderaandoening en coronaire fibromusculaire dysplasie (Kerr et al., 

2006; Lin et al., 2011). 

Atriumaritmie komt zeer vaak voor bij CS (wordt gezien bij meer dan 50%) 

en worden doorgaans gekenmerkt als atriale non-re-entry-tachycardie (NRAT), 

ectopische atriumtachycardie, multifocale of chaotische atriumtachycardie 

(Levin et al., 2018; Lin et al., 2011). Atriale non-re-entry tachycardieën worden 

vaak gediagnosticeerd in het eerste levensjaar en zijn stabiel of herstellen in 

70% van de gevallen. 
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Atriumaritmieën die later ontstaan, namelijk atriumfibrilleren en flutter, zijn 

gemeld, terwijl ventriculaire aritmieën zeldzaam lijken. 

Vanwege het feit dat hart- en vaatziekten vaak voorkomen is een 

spoedconsult bij de kindercardioloog geïndiceerd bij de diagnose CS. De 

beoordeling bestaat uit een echocardiografie (echo), elektrocardiografie (ecg) 

en continue telemetrie of holtermonitoring. Het is het waarschijnlijkst dat HCM 

en NRAT’s voor het eerst optreden bij zuigelingen. Daarom is frequente controle 

in de eerste 2 levensjaren nodig. Herbeoordeling in de vroege kinderjaren wordt 

bepaald aan de hand van afwijkingen, met tussenpozen zoals bepaald op basis 

van leeftijd indien er geen sprake is van een hart- en vaatziekte (tabel 1). HCM-

behandeling bestaat uit geneesmiddeltherapieën om het hartritme en de 

uitgangsobstructie te verlagen volgens gepubliceerde richtlijnen (Gersh et al., 

2011). Een ernstige uitgangsobstructie is behandeld met septum-myectomie. 

Conventionele behandeling van NRAT’s met geneesmiddelen tegen 

hartritmestoornissen door een kinderelektrofysioloog is effectief bij de meeste 

patiënten (Bradley, Fischbach, Law, Serwer, & Dick 2nd., 2001; Salerno, 

Kertesz, Friedman, & Fenrich, 2004). Operatieve correctie van aangeboren 

hartafwijkingen is zelden nodig. Er is weinig bekend over of HCM en andere 

myocardaandoeningen zich kunnen ontwikkelen op een oudere leeftijd. Alle 

patiënten met CS, ook degenen die eerder een normale echo hadden of bij wie 

toen ze nog heel jong waren aangeboren hartafwijkingen operatief zijn hersteld, 

dienen periodiek een cardiale herbeoordeling door een cardioloog te 

ondergaan. Hoge bloeddruk (Estep et al., 2006; Lin et al., 2011) en plotselinge 

dood (waarschijnlijk hartdood) zijn niet ongebruikelijk (Lin et al., 2011). Gezien 

het risico op verworven en progressieve hart- en vaatafwijkingen is het nodig de 

patiënt levenslang te screenen op HCM (met een echo en ecg), vroege 

kransslagaderaandoening, ziekte door vetophoping en een hoge bloeddruk 

(Gersh et al., 2011). De resultaten van een operatie in het geval van CS op de 

korte en lange termijn zijn niet beschreven, maar er moet rekening gehouden 

worden met hogere overlijdenspercentages door operaties vanwege 

bijkomende ziekten. 

6    | NEUROLOGISCHE BEVINDINGEN 

Er is vaak sprake van neurologische bevindingen. Deze bestaan uit structurele 

en functionele afwijkingen. Structurele bevindingen met betrekking tot het 

centrale zenuwstelsel zijn onder meer absolute of relatieve macrocefalie, 

ventriculaire verwijding, crowding in de posterior fossa die ernstig genoeg kan 

zijn om te voldoen aan de criteria voor Chiari I-misvorming en in zeldzame 

gevallen Dandy-Walker-misvorming (Delrue, Chateil, Arveiler, & Lacombe, 

2003; Gripp, Hopkins, Doyle, & Dobyns, 2010; Gripp & Lin, 2006; Gripp & Lin, 

2012). Hoewel deze bevindingen al aanwezig kunnen zijn in de vroege 

kinderjaren kunnen ze erger worden. Crowding in de posterior fossa is in ieder 

geval gedeeltelijk toe te schrijven aan een goedaardige hypoplasie van de 

posterior fossa ondanks een normaal ruithersenvolume (Calandrelli et al., 2015). 

Een combinatie van typische hersengroei van zuigelingen en mogelijk door de 

HRAS-mutatie aangestuurde overgroei met een verminderde cerebellaire 

fossagrootte en een veranderde schedelgroei maakt de patiënt gevoelig voor 

uitstulping van de amandelen die zich, als ze ernstig zijn, presenteren als Chiari 

I-misvorming (Calandrelli et al., 2015; Paquin, Hordo, Kaplan, & Miller, 2009). 

Crowding in de posterior fossa en cerebellaire uitstulping van de amandelen 

door het grote achterhoofdsgat kan de circulatie van het hersenvocht 

belemmeren en zo bijdragen aan vergrote hersenventrikels en de vorming van 

syringomyelie. Syringomyelie kan leiden tot symptomen van het perifere 

zenuwstelsel zoals zwakte, pijn of afwijkende zintuiglijke waarnemingen. 

Tethered cord komt vaker voor dan in de literatuur te vinden is en moet vermoed 

worden bij alle patiënten (Gripp et al., 2010). 

 Op dit moment is het onduidelijk of progressieve Chiari-misvorming van type I, 

syringomyelie of tethered cord en de neurologische gevolgen ervan bijdragen 

aan de ontwikkeling van scoliose, ontwikkelingsheupdysplasie, strakke 

hielpezen en positionele afwijkingen van handen of voeten. Epileptische 

aanvallen treden steeds vaker op (Kerr et al., 2006) en worden op dezelfde 

manier behandeld als bij de algehele bevolking. Er is geen belangrijkste type 

van of leeftijd bij het begin van epileptische aanvallen. Vanwege het risico op 

hyperinsulinemische hypoglykemie bij jonge zuigelingen (Gripp et al., 2015) of 

met een gebrek aan groeihormoon samenhangende hypoglykemie bij oudere 

personen (Gripp, Scott Jr., Nicholson, & Figueroa, 2000) dienen nieuwe 

aanvallen te leiden tot een beoordeling op hypoglykemie. 

De neurologische behandeling bij CS is levenslang en verwijzing naar een 

neuroloog is belangrijk bij de diagnose (tabel 1). Achtereenvolgende klinische 

onderzoeken moeten toegespitst zijn op loopafwijkingen, waaronder lopen op 

de tenen, peesreflexen en andere tekenen van een langzaam progressieve 

aandoening van de wervelkolom. Wanneer Chiari-misvorming van type I of 

syringomyelie symptomatisch is of aanzienlijke progressie vertoont in 

beeldvormende onderzoeken is een consult bij een neurochirurg geïndiceerd. 

Dit leidt vaak tot decompressie van de posterior fossa en soms herhaalde 

decompressie (Gripp et al., 2010). Voor zorgen over tethered cord wordt 

beeldvorming van het onderste deel van de wervelkolom bij de diagnose of op 

de leeftijd van 1 jaar geïndiceerd. Omdat het lastig kan zijn met zekerheid 

tethered cord vast te stellen met beeldvormende onderzoeken, dient een hoge 

graad van verdenking te blijven bestaan en moet bij symptomatische patiënten 

opnieuw een beeldvormend onderzoek worden gedaan. Voorlopige gegevens 

wijzen erop dat veel CS-patiënten zes lendenwervels hebben. Het is daarom 

belangrijk het aantal wervels te tellen vanaf de halswervelkolom naar beneden 

om op een juiste manier het conusniveau vast te stellen. 

7    | NEUROCOGNITIEVE FUNCTIE 

Een verstandelijke beperking treedt op bij ~80% van de mensen met CS 

(Axelrad et al., 2009; Axelrad, Schwartz, Katzenstein, Hopkins, & Gripp, 2011; 

Cesarini et al., 2009). Het merendeel daarvan is licht tot matig, waarbij ongeveer 

één op de vijf een ernstigere beperking heeft en één op de tien laag gemiddeld 

tot gemiddeld presteert. Niet-verbaal soepel redeneren is een relatief sterk punt, 

waarbij ongeveer 20% van de personen in het lage gemiddelde bereik valt, 

terwijl verbaal redeneren en visueel en ruimtelijk denken relatief zwakke punten 

zijn. Voorlopig bewijs duidt erop dat personen met de p.G13C-missensemutatie 

een beter cognitief en aanpassingsvermogen hebben (Axelrad et al., 2009, 

2011; Gripp, Stabley, et al., 2011). 

De meeste mensen met CS hebben een vertraging in de spraak-

/taalontwikkeling. Meestal zeggen ze hun eerste woordjes tussen het eerste en 

tweede levensjaar (Gripp, Stabley, et al., 2011). Het beginnen van de spraak 

valt vaak samen met het overgaan van vroege problemen met de voeding en 

het verdragen van voedsel via de mond (Gripp & Lin, 2012). Spraak- en 

motorische stoornissen houden aan (White et al., 2005), hoewel het merendeel 

van de patiënten op volwassen leeftijd in volzinnen kan praten (Hopkins et al., 

2010) en sommige personen met succes gebarentaal leren (White et al., 2005). 

Uit gestandaardiseerde beoordelingen blijkt dat de taalvaardigheid over het 

algemeen licht tot matig verstoord is (Axelrad et al., 2009; Schwartz et al., 2013), 

hoewel het functionele taalbegrip mogelijk beter is in een bekende omgeving. 

Het uitdrukken in taal is doorgaans slechter dan taalbegrip, waarschijnlijk 

vanwege moeilijkheden met spraak en/of articulatie. 
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De ontwikkeling van de woordenschat kan iets versnellen in de puberteit of 

vroege volwassenheid. 

Het is uitdagend het concentratievermogen neuropsychologisch te 

beoordelen, omdat deelnemers moeite hadden met het begrip van aanwijzingen 

voor opdrachten. Meldingen van ouders wijzen op concentratieproblemen bij 

ongeveer een derde van de CS-patiënten (Alfieri et al., 2014), hoewel 

concentratievermogen waarschijnlijk samenvalt met de algehele ontwikkeling. 

Het verbale terugroepen in het geheugen is over het algemeen licht tot matig 

verstoord (Axelrad et al., 2009; Dileone et al., 2010; Schwartz et al., 2013). 

Daarentegen is het verbale herkenningsgeheugen grotendeels gespaard en valt 

het in de laag-gemiddelde tot gemiddelde schaal (Schwartz et al., 2013). 

Geheugen voor narratieve informatie is beter ontwikkeld dan het geheugen voor 

minder gestructureerde informatie, zoals woordenlijsten. Het visueel-ruimtelijke 

geheugen is licht tot ernstig beperkt (Axelrad et al., 2009; Axelrad, Nicholson, 

Stabley, Sol-Church, & Gripp, 2007; Dileone et al., 2010). Visueel-motorische 

vaardigheden lijken een relatief zwak punt te zijn. De meeste mensen hebben 

een beperking van de fijne motoriek en dit wordt verergerd door positionele 

handafwijkingen en bewegingsbeperkingen. 

Leervermogen is meestal op het niveau van de lagere klassen van de 

basisschool. Op basis van gestandaardiseerde tests behalen de meeste 

personen basale vaardigheden op het gebied van woorden lezen en schrijven 

tussen groep 1 en groep 4, terwijl een aantal het niveau van groep 6–8 bereiken. 

Rekenvaardigheden liggen meestal tussen het niveau van groep 1 en groep 5. 

Begrijpend lezen en toegepaste rekenvaardigheden zijn over het algemeen 

minder goed ontwikkeld (Schwartz et al., 2013). 

Adaptief gedrag houdt over het algemeen gelijke tred met intellectueel 

functioneren. Sociale vaardigheden zijn meestal beter ontwikkeld, waarbij 

praktische vaardigheden voor het dagelijkse leven vaak zwakker zijn, 

gedeeltelijk vanwege de orthopedische beperkingen. Vrouwen hebben vaak 

betere sociale en communicatievaardigheden en enigszins betere vaardigheden 

voor het dagelijkse leven. De meeste personen met CS bereiken een beperkte 

graad van zelfstandigheid als volwassenen. Ze kunnen zelf eten en zichzelf 

wassen en aankleden met minimale hulp (White et al., 2005) en meer dan de 

helft kan zelfstandig zoeken op het internet. Het merendeel is echter niet in staat 

complexere taken uit te voeren, zoals omgaan met geld (Hopkins et al., 2010). 

De meeste mensen met CS hebben een speciaal programma nodig op 

school, doorgaans in levensvaardigheden (tabel 1). Kinderen in de Verenigde 

Staten moeten een uitgebreid persoonlijk onderwijsplan krijgen. Het leren kan 

makkelijker gemaakt worden door de inhoud in te bedden in narratieve vormen. 

Kennis kan het best worden getest met meerkeuzevragen die de voorkeur 

hebben boven open vragen. Kinderen moeten verwezen worden voor een 

beoordeling door een logopedist om aanbevelingen te doen voor spraaktherapie 

en voor een beoordeling voor technologische hulpmiddelen om vast te stellen of 

een communicatiehulpmiddel nuttig zou kunnen zijn. Het gebruik van een 

communicatiehulpmiddel of Picture Exchange Communication System helpt 

kinderen met ontwikkelingsachterstanden met communiceren (Ganz, Davis, 

Lund, Goodwyn, & Simpson, 2012). Aan kinderen met ernstigere problemen met 

de spraak kan gebarentaal geleerd worden. Voor motorische beperkingen 

moeten patiënten verwezen worden voor bezigheids- en fysiotherapie en op 

school moet ook een beoordeling over oriëntatie en mobiliteit worden 

uitgevoerd. 

 8    | SOCIAAL EN EMOTIONEEL FUNCTIONEREN EN 

GEDRAG 

Zuigelingen en peuters met CS worden doorgaans beschreven als 

teruggetrokken, prikkelbaar en overgevoelig voor aanraking, wat in verband kan 

staan met onderliggende voedings- en medische complicaties (Galera et al., 

2006; Gripp et al., 2010; Kawame et al., 2003). Vroege problemen met voeding 

en prikkelbaarheid worden beide in de loop van de tijd minder (White et al., 

2005). Veel kinderen die jonger zijn dan 4 jaar vertonen ook verhoogde 

symptomen van een stoornis in het autistisch spectrum (Adviento et al., 2014), 

hoewel het niet duidelijk is of oudere kinderen eroverheen groeien (Schwartz et 

al., 2017; Young, Perati, Weiss, & Rauen, 2018). In de latere kinderjaren en 

puberteit zijn sociale vaardigheden vaak een relatief sterk punt, zeker bij 

vrouwen. Mensen hebben een specifiek persoonlijkheidsprofiel als ze ouder 

worden en zijn meegaand en hebben gevoel voor humor (Bizaoui, Gage, Brar, 

Rauen, & Weiss, 2018). Ze worden vaak beschreven als sociaal en vriendelijk 

(Gripp & Lin, 2012). 

Personen met CS hebben vaak last van een verhoogde frequentie van naar 

binnen gerichte (internaliserende) problemen, waaronder scheidingsangst en 

angst voor school (Axelrad et al., 2011; Galera et al., 2006; Kawame et al., 

2003). Deze symptomen komen vaker voor bij mannen en mensen met een 

lager cognitief vermogen, wat erop wijst dat ze school veeleisend vinden. Bij 

schoolgaande kinderen moet angst beoordeeld worden. Kinderen reageren 

wellicht goed op een familiegerichte interventie voor angst met de nadruk op 

blootstellingstherapie. Ouders kunnen ook baat hebben bij ondersteuning, 

omdat een medisch complex kind voor stress kan zorgen. 

Ongeveer de helft van de mensen toont lichte gedragsproblemen, zoals 

driftbuien en ongehoorzaamheid (Axelrad et al., 2009), hoewel er in vergelijking 

met maatgevende monsters relatief weinig gedragsproblemen worden gemeld 

(Alfieri et al., 2014; Axelrad, Glidden, Nicholson, & Gripp, 2004). Bij volwassenen 

met CS meldden ouders dat de kwaliteit van leven omgekeerd verband houdt 

met medische problemen (Hopkins et al., 2010). 

9    | ENDOCRINOLOGISCHE BEVINDINGEN 

Endocriene aandoeningen die vaak voorkomen bij CS, zijn onder meer 

neonataal hyperinsulinisme, hypoglykemie, groeihormoondeficiëntie (gebrek 

aan GH) en problemen met de puberteit. Pasgeborenen en zuigelingen hebben 

een groot risico op hypoglykemie en dienen direct na de geboorte en tijdens 

lopende medische zorg in het eerste jaar gescreend te worden. 

Bloedsuikerniveaus van lager dan 70 mg/dl dienen behandeld te worden 

volgens de aanbevelingen van de Pediatric Endocrine Society (Thornton et al., 

2015) en bij een bloedsuiker van minder dan of gelijk aan 50 mg/dl moet op dat 

moment een diagnostisch monster (glucose, GH, insuline, cortisol, bèta-

hydroxybutyraat) worden afgenomen om de oorzaak van de lage bloedsuiker 

vast te stellen om de behandeling te bepalen. Neonataal hyperinsulinisme 

(Alexander et al., 2005; Sheffield et al., 2015), gebrek aan GH (Gregersen & 

Viljoen, 2004; Stein, Legault, Daneman, Weksberg, & Hamilton, 2004) en laat 

dumpingsyndroom vanwege een gastrostomie en fundoplicatie kan 

hypoglykemie veroorzaken of daaraan bijdragen (Calabria, Gallagher, 

Simmons, Blinman, & De Leon, 2011). Voor alle aandoeningen is een specifieke 

medische behandeling nodig. Zuigelingen of jonge mensen hebben vaak een 

laag glucoseniveau in serum vanwege een gebrek aan GH en de symptomen 

kunnen onder andere bestaan uit flauwvallen of epileptische aanvallen. 
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De incidentie van een gebrek aan GH zoals gedefinieerd door een afwijkend 

resultaat van een groeihormoonstimulatietest kan wel 30% zijn (Estep et al., 

2006; Gripp et al., 2010; niet-gepubliceerde gegevens). 

Een vertraagde of ontregelde puberteit kan te maken hebben met de relatie 

tussen lichaamsvetdepots en het begin van de puberteitsontwikkeling. Bij 

mensen met CS is doorgaans sprake van een lage massa lichaamsvet en 

vertraagde puberteit (White et al., 2005). De huidige richtlijnen van de Pediatric 

Endocrine Society schrijven voor dat vrouwen van 14 jaar bij wie de secundaire 

geslachtskenmerken niet zijn ontwikkeld en mannen van 15 jaar bij wie de 

secundaire geslachtskenmerken niet zijn ontwikkeld, moeten worden 

beoordeeld op de oorzaken van hypogonadisme, zoals een gebrek aan 

gonadotrofine of achterblijvende ontwikkeling van de geslachtsklier. 

Vroegtijdige puberteit is ook beschreven (Kerr et al., 2006). Bij de oorzaak moet 

onderscheid gemaakt worden tussen een vroege verhoging van het centrale 

signaal voor puberteit (vroege verhoging van gonadotrofine) of autonome 

functie van een geslachtsteroïde die een gonadale of andere tumor veroorzaakt. 

Verschillende hormoonproducerende tumoren zoals focaal hyperinsulinisme 

(Dickson et al., 2004; Gripp et al., 2016) en bijschildklieradenoom (Cakir, Arici, 

Tacoy, & Karayalcin, 2004) zijn voorgekomen. 

Bij de beoordeling op een gebrek aan GH hoort meting van de 

insulinegroeifactor (IGF)-niveaus gevolgd door een GH-stimulatietest (tabel 1). 

Zodra een diagnose van een gebrek aan GH gesteld is, maar voordat de 

behandeling met een GH is begonnen, dient een grondige beoordeling van het 

hart zijn afgerond. Patiënten dienen in het eerste jaar van GH-substitutie elke 

6 maanden gecontroleerd te worden op de ontwikkeling van hypertrofe 

hartspierziekte. Personen die behandeld worden met een GH dienen bestaande 

richtlijnen te volgen voor de controle op rabdomyosarcoom (Gripp et al., 2002), 

aangezien groeihormoon een mitogeen is dat de groeisnelheid van 

neoplastische cellen kan beïnvloeden. Het doel van GH-substitutie is het 

voorkomen van hypo’s en de soms gemelde toename van spiertonus en -kracht 

in plaats van toegenomen lengtegroei. Systematisch zijn geen gegevens over 

resultaten beschikbaar om het voordeel van GH-substitutie te staven. 

Behandeling van hyperinsulinisme in de eerste levensjaren kan bestaan uit 

diazoxide met nauwgezette controle van de toestand van het hart. De juiste 

behandeling van puberteitsproblemen hangt af van de lengte en botleeftijd van 

de patiënt en het starten van geslachtsteroïdesubstitutie kan uitgesteld worden 

om de uiteindelijke lengte te vergroten. Botmineraaldichtheid moet onderzocht 

worden bij patiënten met vertraagde puberteit en kan, als die laag is, worden 

behandeld met calcium, vitamine D, geslachtsteroïdesubstitutie of 

bisfosfonaten. Gonadotrofine-‘releasing’ hormoonagonisten kunnen gebruikt 

worden voor de kernoorzaken van vroegtijdige puberteit en tumoren moeten 

wellicht verwijderd worden. 

10    | GASTRO-ENTEROLOGISCHE BEVINDINGEN 

Ernstige problemen met de voeding en niet goed groeien komen nagenoeg altijd 

voor bij jonge kinderen met CS. Voedingsmoeilijkheden zijn onder andere een 

stoornis van de zuig- en slikfunctie, ernstige gastro-oesofageale reflux en orale 

aversie. Een zwakke stoornis van de zuig- en slikfunctie komen voort uit de 

periode als foetus en houden aan tot in de kinderjaren. Factoren die daaraan 

bijdragen zijn macroglossie en orale overgevoeligheid. Gastro-oesofageale 

refluxziekte (GORZ) met veelvuldig overgeven, prikkelbaarheid en onderbroken 

slaap is een vaak voorkomend en invaliderend probleem (Kawame et al., 2003; 

Leoni et al., 2016). De combinatie van GORZ en slikmoeilijkheden dragen bij 

aan een te lage gewichtstoename en ademhalingscomplicaties zoals verslikking 

en aspiratiepneumonie. 

 Orale aversie kan worden opgeroepen door negatieve impulsen zoals 

verslikking, overgeven, het plaatsen van een neus-maagsonde en zintuiglijke 

integratiemoeilijkheden. Een slechte algehele conditie met hart- en 

longproblemen door CS en gegeneraliseerde hypotonie kan bijdragen aan een 

slechte voedselopname via de mond (Digilio et al., 2008; Lo et al., 2008; Myers 

et al., 2014). Pylorusstenose komt relatief vaak voor (5/58 in Gripp et al., 2008; 

1/3 in Digilio et al., 2008) en hier dient rekening mee gehouden te worden bij 

zuigelingen van 2–4 maanden oud met progressief overgeven. Personen 

kunnen een motiliteitsaandoening van het maagdarmstelsel hebben met 

pseudo-obstructie van de darmen en chronische verstopping. 

Ondanks uitgebreide behandeling en aanvullende voeding kunnen 

zuigelingen kenmerkende tekenen vertonen van ondervoeding. Hierdoor 

kunnen onderscheidende kenmerken van misvorming verhuld worden, 

waardoor de klinische herkenning van het syndroom uitblijft (Chiu et al., 2016; 

Zampino et al., 2007). Over het algemeen nemen moeilijkheden met de voeding 

in de loop van de tijd af en tussen 2- en 4-jarige leeftijd eten de meeste kinderen 

via de mond. Opmerkelijk genoeg zijn de eerste aanvaardbare smaken vaak 

pikant en sterk (Gripp & Lin, 2006). De meeste tieners en volwassenen eten 

zelfstandig (Abe et al., 2012; Hopkins et al., 2009; White et al., 2005). Bij 

personen met een HRAS p.G13C-mutatie zijn problemen met de voeding minder 

ernstig en duren ze korter (Gripp, Stabley, et al., 2011). 

De behandeling van moeilijkheden met de voeding is complex en er is een 

multidisciplinair team voor nodig dat bestaat uit een kinderarts, gastro-

enteroloog, diëtist en voedingstherapeut (tabel 1). Behoudende maatregelen 

zoals positionering, hypoallergene of dikkere flesvoeding, gepureerd eten en 

vaak of constant eten geven zijn in beperkte mate succesvol. Een behandeling 

met protonpompremmers kan nuttig zijn. Prokinetische middelen dienen 

overwogen te worden als een motiliteitsaandoening van het maagdarmstelsel 

wordt vermoed. Deze geneesmiddelen kunnen echter belangrijke bijwerkingen 

hebben die tot aritmie kunnen leiden. Slikonderzoeken, waaronder flexibele 

endoscopie en extra beeldvormend onderzoek van het maagdarmstelsel zijn 

vaak geïndiceerd bij de beoordeling en behandeling van dysfagie, gastro-

oesofageale reflux en pulmonale aspiratie. De meeste zuigelingen hebben een 

neus-maagsonde of percutane gastrostomie nodig (Leoni et al., 2016). Het 

plaatsen van een gastroduodenale of maag-darmsonde, jejunostomie of 

fundoplicatie kan nodig zijn vanwege ernstige reflux of verstoorde maagmotiliteit 

(Lightdale & Gremse, 2013). GORZ die op volwassen leeftijd begint kan verband 

houden met Chiari-misvorming (Hopkins et al., 2010; White et al., 2005). Omdat 

overgeven een erkend symptoom van Chiari-misvorming is, verdient het de 

aanbeveling bij GORZ in ouderen ook een neurologische beoordeling en 

eventueel een MRI van de hersenen uit te voeren. Personen met CS hebben 

een verhoogd basisenergieverbruik (Leoni et al., 2016). Dit wordt gemeten met 

indirecte calorimetrie en weerspiegelt waarschijnlijk een toegenomen cellulair 

basismetabolisme en draagt bij aan het niet goed groeien ondanks een normale 

tot hoge dagelijkse inname van calorieën (Leoni et al., 2016). Er zijn specifieke 

groeicurves gepubliceerd voor CS-patiënten die medische behandeling krijgen 

(Sammon et al., 2012). 

11    | ADEMHALINGS- EN KNO-BEVINDINGEN 

Complexe gelijktijdige aandoeningen van de longen en luchtwegen komen voor 

bij een aanzienlijk deel van de pasgeborenen en zuigelingen met CS (Gomez-

Ospina et al., 2016; Myers et al., 2014) en komen vaker voor en zijn ernstiger 

dan bij de algehele bevolking, zelfs wanneer rekening gehouden wordt met 

prematuriteit. 
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Afwijkingen van de bovenste en onderste luchtwegen evenals afwijkingen van 

het longparenchym zoals chronische longziekte komen voor. Bij zuigelingen en 

in de vroege kinderjaren kunnen overtollig neusweefsel, relatieve macroglossie, 

slap strottenhoofd, collaps van de hypofaryngeale wand of non-specifieke 

luchtwegobstructie een epiglottoplastie of het plaatsen van een tracheostomie 

nodig maken. In sommige gevallen is de slijmproductie verhoogd en kan dit de 

ademhalingsproblemen door hypotonie en een verstoorde slikfunctie verergeren 

waardoor de verwijdering van slijm uit de luchtwegen wordt beperkt. Chiari-

misvorming van type I kan leiden tot dysfagie en centrale slaapapneu. 

Tracheobronchomalacie, chronische longziekte als zuigeling en veelvuldige 

luchtweginfecties verbeteren vaak met leeftijdsgerelateerde groei en 

ontwikkeling. Andere problemen kunnen zich dan voordoen, waaronder 

adenoïdhypertrofie en hypertrofie van de amandelen. Nasale papillomata 

komen vaak voor bij oudere mensen en moeten mogelijk verwijderd worden. 

Obstructieve of centrale slaapapneu (Della Marca et al., 2006), doorlopend 

parenchymaal longletsel of de ontwikkeling van een cardiopulmonaire ziekte 

moeten vroeg opgespoord en behandeld worden (Gomez-Ospina et al., 2016). 

De beoordeling en behandeling van de longen verschilt per individu, maar 

gezamenlijke tests zijn bijvoorbeeld beeldvormend onderzoek van de borstkas 

en luchtwegen, flexibele (dynamische) en starre (statische) laryngoscopie en 

bronchoscopie en polysomnografie (tabel 1). Beeldvormend onderzoek van de 

borstkas en luchtwegen kan een beoordeling van het longparenchym opleveren 

en hiermee kan gecontroleerd worden op vernauwing van de luchtwegen of 

tracheobronchomalacie. Een endoscopie van de luchtwegen bevestigt de aan- 

of afwezigheid van een specifieke vaste luchtweglaesie zoals subglottisstenose 

of een dynamisch probleem van de bovenste of onderste luchtwegen zoals 

luchtwegmalacie. Met een polysomnografie wordt ademhalingscontrole 

beoordeeld en de aan- of afwezigheid van een door de slaap verstoorde 

ademhaling. Aanvullend beeldvormend onderzoek kan bestaan uit CT-scans 

om het longparenchym gedetailleerder te beoordelen en om met een 

intraveneus contrastmiddel een gedetailleerdere beoordeling te maken van de 

doorbloeding in de longen. Een belangrijke taak van de longarts is hulp bieden 

bij het plannen van de verdoving. Een gezamenlijke, multidisciplinaire 

benadering heeft de voorkeur en bestaat uit de deskundigheid en vaardigheden 

van een longarts en KNO-arts. Voor de beoordeling van mogelijke hart-

longinteracties, met name bij patiënten met een aangeboren hartafwijking en het 

verzekeren van een veilige en effectieve voeding en voedingsplan kan input van 

een cardioloog, gastro-enteroloog, logopedist en voedingsdeskundige nodig 

zijn. 

12    | BEVINDINGEN MET BETREKKING TOT TANDEN 

EN MOND 

De problemen met de tanden en de mond zijn bij CS misschien wel het ergst 

van alle RASopathieën. CS-patiënten hebben orale gewoonten, waaronder 

secundair tongpersen, het open houden van de mond en overmatig 

tandenknarsen. Dit leidt anterieur tot een open beet met een posterieure 

crossbite (Goodwin et al., 2014). Bij personen met CS komt malocclusie van 

klasse III aanzienlijk vaker voor (37%). Hierbij is de positie van de eerste ware 

kies op de bovenkaak posterieur ten opzichte van de eerste ware kies op de 

onderkaak (Goodwin, Oberoi, et al., 2014). Het merendeel heeft een nauw 

gehemelte met een hoge boog met een verdikking van de alveolaire kam 

posterieur op de bovenkaak en anterieur op de onderkaak. Malocclusie en 

problemen met het gehemelte kunnen bijdragen aan obstructieve slaapapneu. 

Tandvleeshypertrofie komt vaak voor (Hart et al., 2002). Bij de meesten (93%) 

is sprake van vertraagde tandontwikkeling met vertraagd doorkomen van tanden 

en kiezen. 

 Meestal is er geen sprake van toegenomen crowding van tanden, hypodontie, 

extra tanden of een afwijkende vorm van de tanden. Microdontie is zelden 

gemeld (Takahashi & Ohashi, 2013). Bijna alle mensen met CS hebben een 

tandglazuurdefect dat gekenmerkt wordt door gedemineraliseerde witte focale 

en streperige laesies wat leidt tot pathologische slijtage vanwege een verhoogde 

aanleg voor abrasie en gaatjes (Goodwin et al., 2014; Goodwin, Oberoi, et al., 

2014). 

De medische behandeling bestaat uit regelmatig tandheelkundige controles 

bij een algemene of kindertandarts (tabel 1). Het is niet ongebruikelijk dat CS-

patiënten verdoofd moeten voor een tandartscontrole. Speciale aandacht voor 

mondhygiëne is belangrijk, omdat tandvleeshyperplasie reinigen moeilijk maakt 

en glazuurhypoplasie de kans op gaatjes vergroot. Een behandeling met extra 

fluoride kan gaatjes verminderen. Voor tandenknarsen kan een persoonlijke 

gebitsbeschermer overwogen worden. Bij voorafgaande voorlichting moet de 

mogelijkheid van vertraagde tandontwikkeling of vertraagd doorkomen van 

tanden besproken worden. Vroege verwijzing naar een orthodontist wordt 

aangeraden, met name voor malocclusie van klasse III. 

13    | BEVINDINGEN VAN HET SKELETSPIERSTELSEL 

Bevindingen van het skeletspierstelsel komen vaak voor en zijn onder meer 

scoliose, borstkasafwijkingen, osteopenie/osteoporose, 

heupdysplasie/onvolledige ontwrichting van de heup, verticale talus, strakke 

achillespezen, grote en kleine gewrichtscontracturen, ulnaire deviatie van de 

polsen, hypotonie, gewrichtsslapte en spierzwakte (Detweiler, Thacker, 

Hopkins, Conway, & Gripp, 2013; Reinker, Stevenson, & Tsung, 2011; 

Stevenson & Yang, 2011; Yassir, Grottkau, & Goldberg, 2003). Een verminderde 

botmineraaldichtheid is gemeld bij meerdere RASopathieën en komt veel voor 

bij CS (Detweiler et al., 2013; Leoni et al., 2014; Stevenson et al., 2011; White 

et al., 2005). Er kan sprake zij van osteopenie en patiënten kunnen 

symptomatisch zijn (White et al., 2005). De invloed van breuken door 

osteoporose bij CS is niet goed uitgewerkt. Gebrek aan vitamine D is vastgelegd 

in Europese groepen (Leoni et al., 2014). 

Scoliose is, net als kyfose, gemeld bij 17–63% van de mensen met CS 

(Detweiler et al., 2013; Reinker et al., 2011; Stevenson & Yang, 2011; Yassir et 

al., 2003). Scoliose kan ernstig en progressief zijn. Borstkasafwijkingen komen 

vaak voor (bij 6–30%), maar een ingreep is zelden nodig (Detweiler et al., 2013; 

Yassir et al., 2003). Omkering van het gebruikelijke sagittale profiel van de 

wervelkolom met thoracale lordose en lumbale kyfose kan worden gezien 

(Detweiler et al., 2013). 

Heupdysplasie treft 17–45% en kan vroeg in de zuigelingentijd worden 

waargenomen of tijdens de kinderjaren en puberteit (Detweiler et al., 2013; 

Yassir et al., 2003). Het wordt verondersteld dat heupdysplasie in het begin 

meestal bilateraal is en waarschijnlijk het gevolg is van hypotonie en slappe en 

gerekte banden. Heupdysplasie kan vastgesteld worden tijdens een 

routinematige screening en zou moeten leiden tot een verwijzing naar een 

orthopeed. Late dysplasie van de heup tijdens de kinderjaren/puberteit is 

meestal eenzijdig en is een fenomeen van CS dat nog niet goed begrepen wordt 

(Detweiler et al., 2013). Deze patiënten kunnen naar de arts komen met 

verslechtering van het loopvermogen, heuppijn of een verschil in beenlengte. 

Vaak is chirurgische reconstructie nodig en dit kan uitdagend zijn. Contracturen 

van de buiging van de heupen kan worden gezien zonder gelijktijdige 

heupdysplasie (Detweiler et al., 2013; Yassir et al., 2003). 
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De ledematen worden vaak beschreven als dun en met een ontbrekende 

musculatuur. Afwijkingen in spierbiopten wijzen op een onderliggende 

spierziekte (Tidyman, Lee, & Rauen, 2011; van der Burgt et al., 2007) waarbij 

biochemische onderzoeken in vitro aantonen dat CS-mutaties de myogenese 

van het skelet ontregelen, wat verder bewijs levert voor het feit dat mensen met 

CS een intrinsieke spierziekte hebben (Tidyman et al., 2011). Bij bijna drie kwart 

is er sprake van achillespeescontracturen die zich meestal uiten in teenlopen 

(Detweiler et al., 2013; Yassir et al., 2003). Aangeboren verticale talus (bij 17–

28% van de patiënten) wordt bij of snel na de geboorte gezien. Andere 

misvormingen van de voet zoals klompvoeten (2%) of platvoeten (53%) komen 

voor. Progressieve eenzijdige voetafwijkingen, met name tijdens de kinderjaren, 

kunnen wijzen op tethered cord en dienen op de juiste manier onderzocht 

worden. Contracturen van de schouder en elleboog treden op bij respectievelijk 

65% en 55% (Detweiler et al., 2013). Naast contracturen bij het buigen van de 

elleboog kan er sprake zijn van ulnaire deviatie van de pols (63%). (Onvolledige) 

ontwrichting van de radiuskop bij de elleboog kan voorkomen. Pols-

handmisvormingen zijn kenmerkend en zijn onder meer korte, brede, 

overstrekbare vingers en ulnaire deviatie. Zwakte van het grijpen met de hand 

komt vaak voor en kan, gedeeltelijk, te wijten zijn aan de positie van de hand en 

pols, hoewel intrinsieke spierzwakte gemeld is bij andere RASopathieën 

(Stevenson et al., 2012). 

Verwijzing naar een orthopeed en fysiotherapeut voor, in ieder geval, een 

baselinebeoordeling wordt geïndiceerd voor alle mensen met CS (tabel 1). 

Röntgenfoto’s worden gebruikt voor de diagnose van heupdysplasie en in 

dergelijke gevallen is verwijzing naar een orthopeed geïndiceerd, omdat het 

zeer waarschijnlijk is dat een chirurgische ingreep nodig is. Bij elk bezoek aan 

een arts dienen patiënten beoordeeld te worden op scoliose aan de hand van 

de voorwaartse buigproef van Adam (Adams, 1865). Indien nodig verwijzing 

naar een orthopeed voor de juiste behandeling van scoliose. Over het algemeen 

kan een snelle progressie van scoliose worden gezien bij patiënten bij wie het 

centrale zenuwstelsel is aangetast. Aangezien bevindingen van het centrale 

zenuwstelsel, zoals Chiari-misvorming van type I, syringomyelie en tethered 

cord veel voorkomen, dient een MRI van de volledige wervelkolom overwogen 

te worden bij mensen met scoliose, zeker als er sprake is van snelle progressie. 

Als breuken zich voordoen moet een radiologische absorptiometrie met 

dubbele energie worden overwogen, maar bij het interpreteren van de resultaten 

moet rekening worden gehouden met de kleine gestalte van mensen met CS. 

Vitamine D-suppletie is wellicht nodig om ervoor te zorgen dat de concentratie 

25-hydroxyvitamine D in serum voldoende is. De orthopeed kan helpen bij het 

beoordelen van veel voorkomende gewrichtsafwijkingen. Behandeling van een 

strakke achillespees bestaat vaak uit een combinatie van fysiotherapie en 

spalken, hoewel injecties met botox in sommige gevallen is geprobeerd. Een 

operatie kan nodig zijn als deze behandelingen niet helpen. Het opnieuw 

optreden van een strakke achillespees kan gezien worden en mogelijk is een 

nieuwe operatie nodig. Voor gewrichtscontracturen kan het nuttig zijn een juiste 

houding en rekken te stimuleren, evenals het uitvoeren van activiteiten boven 

het hoofd. Bezigheids- en fysiotherapie kunnen nodig zijn om te rekken, net als 

braces op jonge leeftijd. 

14    | UROGENITALE BEVINDINGEN 

Prenataal zijn er nierafwijkingen bij 83% van de foetussen met CS. Dit zijn zowel 

echogene nieren als een verwijd nierbekken en pyelectase (Lorenz et al., 2012; 

Myers et al., 2014). 

 Vastgestelde postnatale nierafwijkingen zijn onder meer echogene nieren, 

ectopische nier(en), vergrote nieren, verwijd 

nierbekken/pyelectase/hydronefrose en afwijkingen van het verzamelsysteem 

van de nieren (Dickson et al., 2004; Digilio et al., 2008; Gripp et al., 2012; Lin et 

al., 2009; Lo et al., 2008; Lorenz et al., 2012). Nierstenen kunnen voorkomen bij 

kinderen en volwassenen (Assadi et al., 1999; Gripp, Stabley, et al., 2006; Sol-

Church et al., 2009) en een blaassteen is gedocumenteerd (Assadi et al., 1999). 

Andere urogenitale afwijkingen zijn onder meer niet ingedaalde teelballen, zoals 

ook waargenomen bij andere RASopathieën, hydrokèle, liesbreuk, 

hypoplastische schaamlippen of prominente kleine schaamlippen (Cakir et al., 

2004; Digilio et al., 2008; Gripp, Stabley, et al., 2011; Hennekam, 2003; Smith 

et al., 2009) en in sommige gevallen zijn er meldingen van blaasdivertikels. 

Blaaspapilloom en overgangscelcarcinoom van de blaas kunnen ontstaan in de 

late kinderjaren tot volwassenheid. Zie voor de aanbevelingen met betrekking 

tot screening de rubriek Hematologie/Oncologie. Een nierecho moet overwogen 

worden bij de diagnose met, indien nodig, passende follow-up door een uroloog 

(tabel 1). 

15    | OOGHEELKUNDIGE BEVINDINGEN 

Het merendeel van de mensen met CS heeft oogafwijkingen en problemen met 

het gezichtsvermogen, waaronder scheelzien, trilogen en refractieafwijkingen, 

zoals bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen (Estep et al., 2006; Gripp, 

Lin, et al., 2006) In een dwarsdoorsnedeonderzoek hadden de meesten 

correctieve lenzen nodig voor refractieafwijkingen, waarbij bijziendheid het 

vaakst voorkwam (Shankar & Rauen, 2009). Meer dan 50% zag scheel, nam 

geen diepte waar en had een verminderde gezichtsscherpte. Fotofobie en 

vermijden van fel zonlicht werd gemeld bij een aantal personen. Afhangende 

oogleden komen vaak voor en veel patiënten compenseren dit door de houding 

van het hoofd aan te passen. Veel patiënten ondergaan een correctie-operatie 

voor scheelzien als jonge zuigeling of in de vroege kinderjaren. Buitenwaarts 

scheelzien komt het vaakst voor. Er was sprake van trilogen bij personen zonder 

problemen aan de oogzenuw of het netvlies. Dit kan minder worden bij het ouder 

worden. Een lui oog wordt vaak gezien (Shankar & Rauen, 2009). Twee mensen 

hadden keratoconus (Costello, 1996; Gripp & Demmer 2013). Bevindingen van 

het posterieure segment zijn onder andere veranderingen in de oogzenuw die 

variëren van hypoplastische blinde vlekken tot kleine, maar normaal lijkende 

blinde vlekken, gekantelde en onregelmatige grenzen van de blinde vlek en 

peripapillaire pigmentatie en atrofie. Retinadystrofie trad op bij twee personen 

(Pierpont, Richards, Engel, Mendelsohn, & Summers, 2017). De behandeling 

van oogproblemen duurt bij CS het hele leven en dient vroeg te beginnen om 

verlies van het gezichtsvermogen en luie ogen tegen te gaan (tabel 1). 

Refractieafwijkingen en sommige gevallen van scheelzien worden behandeld 

door correctieve lenzen en voor afhangende oogleden en scheelzien kan een 

operatie nodig zijn. Wanneer er problemen met de oogzenuw worden 

opgemerkt, wordt een MRI van de hersenen aangeraden en voor een 

onverklaarbaar verminderd gezichtsvermogen is wellicht een elektroretinogram 

nodig om te beoordelen op retinadystrofie. Beoordelingen door de kinderoogarts 

moeten beginnen bij de geboorte of wanneer de diagnose is gesteld. Deze 

moeten tijdens de eerste 2 levensjaren elke 6 maanden herhaald worden en 

vervolgens jaarlijks of zoals aanbevolen door een oogarts. 

16    | HEMATOLOGISCHE EN ONCOLOGISCHE 

BEVINDINGEN 
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Kinderen en volwassenen met CS hebben een verhoogd risico op 

kwaadaardige tumoren, vooral op embryonaal rabdomyosarcoom in de vroege 

kinderjaren, blaaskanker in de puberteit en vroege volwassenheid en 

neuroblastoom (Flores-Nava, Canun-Serrano, Moysen-Ramirez, Parraguirre-

Martinez, & Escobedo-Chavez, 2000; Franceschini et al., 1999; Gripp et al., 

2002; Kerr et al., 1998; Moroni et al., 2000; Sigaudy et al., 2000; Urakami et al., 

2002). Uit een literatuuronderzoek naar 268 gepubliceerde gevallen blijkt dat 

het cumulatieve risico op kanker op een leeftijd van 20 jaar 15% is (Kratz, 

Rapisuwon, Reed, Hasle, & Rosenberg, 2011). Rabdomyosarcoom werd 

gemeld bij 19 patiënten (7%), blaascarcinoom bij 4 (1%) en neuroblastoom bij 

5 (1%). Het grootste risico op embryonaal rabdomyosarcoom houdt aan tot 6-

jarige leeftijd (Gripp et al., 2002) en het merendeel van de tumoren doen zich 

voor in de buik of het bekken (Robbins et al., 2016). Het hoge risico op 

kwaadaardige tumoren in de kinderjaren is bevestigd in een populatiegebaseerd 

onderzoek bij kinderen tot 14 jaar in Duitsland, waarin een gestandaardiseerde 

incidentieverhouding werd aangetoond van 42,4 (5,1–153,2; Kratz et al., 2011) 

Op dit moment is nog niet duidelijk vastgesteld of het risico op 

kwaadaardige tumoren afhangt van de onderliggende mutatie. Aangezien 80% 

van de mensen met CS een HRAS p.G12S-mutatie heeft, is deze 

missensemutatie ook het belangrijkst bij patiënten met een kwaadaardige 

tumor. Naast kwaadaardige tumoren zijn ook een aantal goedaardige laesies 

gemeld waaronder ganglioneuroblastoom, een gecalcificeerd epithelioom van 

de hals en epitheliale paratubaire cystes, acusticusneurinoom en een buikpoliep 

(Di Rocco & Dodero, 2003; Martin & Jones, 1991; Suri & Garrett, 1998; Zampino 

et al., 1993). Bij volwassenen zijn fibroadenomatose van de borst, intraductaal 

papilloom, een bijschildklierpapilloom en choroïd plexuspapilloom gemeld 

(White et al., 2005). 

Zoals verwacht voor een aandoening die zo zeldzaam is, is er geen bewijs 

waarop een screeningsprotocol gebaseerd kan worden, met betrekking tot het 

effect op mortaliteit en morbiditeit. Op basis van aanbevelingen in de literatuur 

wordt een lichamelijk onderzoek plus een echo van de buik en het bekken elke 

3 maanden geadviseerd tot een leeftijd van 8–10 jaar en een jaarlijkse 

urineanalyse vanaf 10-jarige leeftijd (tabel 1; Gripp et al., 2002; Villani et al., 

2017). Screening op neuroblastoom is gecompliceerd door het aantonen van 

afwijkende urinaire catecholaminen in afwezigheid van neuroblastoom bij 

patiënten met CS; om deze reden wordt dit niet langer aanbevolen (Bowron, 

Scott, Brewer, & Weir, 2005). Hoewel kwaadaardige tumoren met een zeer 

hoog relatief risico bij CS goed zijn gedefinieerd, zoals hierboven aangegeven, 

blijft het onduidelijk of er een hoger risico is op andere kwaadaardige tumoren, 

maar met een lagere relatief risico, zoals waargenomen in NF1 (Narrod, Stiller, 

& Lenoir, 1991). 

17    | DERMATOLOGISCHE BEVINDINGEN 

De dermatologische kenmerken van CS zijn onderscheidend en een aantal zijn 

uniek voor CS. Het overgrote deel van de mensen met CS heeft krullend haar 

(95,7%) met frontotemporale alopecia (30,4%; Siegel, Mann, Krol, & Rauen, 

2012). Er is doorgaans sprake van weinig haar dat bros is en langzaam groeit. 

Daarentegen groeien de vinger- en teennagels snel. De nagels zijn vaak bros 

en dun. Volle, dikke wenkbrauwen komen vaak voor (47,8%) en aan de hand 

hiervan kan een onderscheid gemaakt worden tussen CS en mensen met CFC 

die weinig en dunne wenkbrauwen hebben. Losse anagene haren zijn gemeld 

in een subgroep met HRAS p.G13C (Gripp, Stabley, et al., 2011) en een aantal 

had zeer lange wimpers die regelmatig bijgeknipt moesten worden. 

 Papillomen ontwikkelen zich vaak eerst op de neusvleugels en anterieure 

neusgaten. Ze verschijnen vanaf de zuigelingentijd tot de vroege volwassenheid 

en treden op bij 71,7% van de individuen. Andere plaatsen zijn het gezicht, de 

oorlellen en het perianale gebied. De papillomen zijn vaak zacht, vleeskleurig en 

klein, vaak maar 3–4 mm (Siegel et al., 2012). Hyperkeratose ontwikkelt zich in 

drukgebieden op de handpalmen en voetzolen. Deze keratoderma 

palmoplantaris wordt aanzienlijk en symptomatisch in de tienerjaren bij ongeveer 

driekwart van de patiënten. De handpalmen en voetzolen vallen op door diepe 

gleuven met een losse, gerimpelde huid of te veel huid. Het komt vaak voor dat 

patiënten een donkerdere huid hebben dan hun familieleden. Het gros kan niet 

tegen hitte, zweet veel en heeft een ongebruikelijke lichaamsgeur (Morice-

Picard et al., 2013; Siegel et al., 2012). Er zijn een paar gevallen gemeld van 

ernstige gegeneraliseerde slappe huid tijdens de zuigelingenperiode, die in de 

loop van de tijd verbeterde (Girisha, Lewis, Phadke, & Kutsche, 2010). 

Acanthosis nigricans, een dikke, hypergepigmenteerde, fluwelige huid in de nek, 

oksels en minder vaak op de handruggen is gemeld bij ongeveer een derde. De 

leeftijd bij het verschijnen van acanthosis nigricans kan variëren van de vroege 

kinderjaren tot en met de puberteit. 

Regelmatige beoordeling door een kinderdermatoloog is belangrijk om de 

dermatologische bevindingen te controleren, met name papillomen en 

keratoderma palmoplantaris, waarvoor mogelijk behandeling nodig is (tabel 1). 

Papillomen in het gezicht en keratoderma palmoplantaris kunnen een negatieve 

invloed hebben op de kwaliteit van leven vanwege stigmatisatie, pijn en 

functiestoornissen. Er zijn geen behandelingen goedgekeurd voor papillomen of 

keratoderma palmoplantaris. Behandelingen die zijn gebruikt voor papillomen 

zijn knipexcisie, cryotherapie, cauterisatie en imiquimod-crème; deze bieden 

meestal slechts tijdelijk voordeel en de laesies komen vaak weer terug. 

Keratoderma palmoplantaris wordt behandeld met plaatselijk tazaroteen, 

ureumcrème en fysieke verwijdering. In één casus werd de verbetering van 

acanthosis nigricans beschreven na behandeling met isotretinoïne voor 

nodulocystische acne (Sriboonnark, Aurora, Falto-Aizpurua, Choudhary, & 

Connelly, 2015). 

Bij CS-patiënten komt een gevoelige huid en eczemateuze dermatitis veel 

voor. Dit kan jeuk en ongemak veroorzaken. Eczeem moet behandeld worden 

met verzorgingsproducten voor de gevoelige huid. Het gebruik van geurloze 

producten (waaronder zeep, vochtinbrengende crème en wasmiddel) helpt bij 

het voorkomen van huidirritatie. Dikke vochtinbrengende crèmes en zalven zijn 

effectiever ter verlichting dan lotions. In sommige gevallen is het nodig 

plaatselijke steroïden voor te schrijven. Bescherming tegen de zon, waaronder 

het gebruik van hoeden, kleding die tegen de zon beschermt, zonnebrillen en 

zonnebrand, is belangrijk. Zonnebrand moet elke 2 uur opnieuw aangebracht 

worden bij het buiten zijn, vooral als er gezweet of gezwommen wordt. 

18    | PROBLEMEN OP VOLWASSEN LEEFTIJD 

Er bestaat zeer weinig literatuur waarin de gezondheidsproblemen beschreven 

worden die specifiek zijn voor volwassenen met CS. Twee onderzoeken 

beschrijven gezondheidszorgen bij 22 volwassenen (16 jaar en ouder) met CS 

(Abe et al., 2012; White et al., 2005). Van deze mensen hadden 15 (68%) een 

hart- en vaataandoening, acht personen hadden geïsoleerde hartspierziekte, vijf 

personen hadden hartspierziekte en aritmie, één persoon had 

mitralisklepprolaps en regurgitatie en één persoon had pulmonalis- en 

tricuspidklepregurgitatie. 
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Wanneer deze groep van 22 mensen wordt vergeleken met een 

dwarsdoorsnedecohort van mensen met CS van alle leeftijden (61 personen, 

gemiddelde leeftijd 12 jaar, 13 ouder dan 18 jaar) is de incidentie van 

hartspierziekte constant (~65%), terwijl aritmie vaker voorkomt in het jongere 

cohort (Abe et al., 2012; Levin et al., 2018; Lin et al., 2011; White et al., 2005). 

De leeftijd bij het begin van de hartproblemen en longitudinale follow-up van 

hartspierziekte wordt grotendeels te weinig gemeld. Van slechts vier van de 

eerder genoemde 22 volwassenen werd de leeftijd bij het begin van 

hartspierziekte gemeld waarbij twee de diagnose naar verluidt als volwassenen 

kregen, op de leeftijd van respectievelijk 16 en 26 jaar (Abe et al., 2012; White 

et al., 2005). GORZ die op volwassen leeftijd begon werd gemeld bij vier van de 

17 volwassenen (White et al., 2005) en bij drie van hen werd later de diagnose 

Chiari-misvorming van type I gesteld. Hoewel GORZ veel voorkomt in de 

algehele bevolking is het mogelijke verband met Chiari-misvorming van type I 

bij een volwassene belangrijk. Van de 14 volwassenen bij wie een 

beeldvormend onderzoek van de hersenen werd uitgevoerd, werd bij vier de 

diagnose Chiari-misvorming van type I gesteld (Abe et al., 2012; White et al., 

2005). Zorgen over het gezichtsvermogen blijven op volwassen leeftijd bestaan. 

Specifieke problemen die gemeld zijn bij volwassenen zijn keratoconus bij  twee 

mensen en retinadystrofie bij twee mensen, naast meer algemene zorgen zoals 

bijziendheid, cilinderafwijkingen, lui oog, trilogen en verziendheid (Gripp & 

Demmer 2013; White et al., 2005). (Kwaadaardige) tumoren lijken zelden voor 

te komen bij volwassenen. Tot op heden is de enige vorm van een 

kwaadaardige tumor die gemeld is bij volwassenen overgangscelcarcinoom van 

de blaas (Beukers, Hercegovac, & Zwarthoff, 2014; White et al., 2005). Een lage 

botdichtheid kan een probleem zijn voor volwassenen met CS (Leoni et al., 

2014; White et al., 2005). Hoewel personen een symptomatisch lage 

botdichtheid hebben, kunnen er andere bijkomende ziekten zijn die leiden tot 

een lage botdichtheid en daarom is het oorzakelijk verband met CS onduidelijk. 

Een recent onderzoek meldde de botdichtheid in een groep van personen met 

CS, waaronder vier ouder dan 18 jaar. Hoewel de botdichtheid laag was bij drie 

van de vier individuen (z-scores voor de lumbale wervelkolom en het hele 

lichaam van <–2), had geen van de mensen in het onderzoek een breuk (Leoni 

et al., 2014). Orthopedische operaties die uitgevoerd zijn bij oudere mensen, 

zijn verlenging van de hielpees en spinale fusie. Eén persoon onderging op 19-

jarige leeftijd een totale heupvervanging. 

Fysieke kenmerken van mensen met CS veranderen met de leeftijd, met 

een grover worden van de gelaatstrekken en het verliezen en dunner worden 

van haar. De gemelde kwaliteit van leven van volwassenen met CS is over het 

algemeen goed (Hopkins et al., 2010). Eén belangrijke zorg die verder 

onderzoek verdient, zijn angstsymptomen (Weaver, niet-gepubliceerde 

waarneming). De cognitieve functie lijkt stabiel te blijven in de loop van de tijd, 

maar is niet goed onderzocht bij volwassenen. Van een onlangs bevraagde 

groep van 16 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 24,75 jaar (mediaan 

22,5 jaar, bereik 16–38 jaar, SD 6,5) wonen 13 bij hun ouders, twee in een huis 

voor begeleid wonen en één gedeeltelijk zelfstandig in een appartement in de 

buurt van haar ouders. Drie mensen volgen een opleiding. Allemaal hebben ze 

dagelijkse bezigheden zoals vrijwilligerswerk of werken ze parttime. Omdat de 

kans zeer groot is dat een volwassene met CS levenslang hulp nodig heeft met 

algemene dagelijkse levensverrichtingen, is het belangrijk dat ouders of 

verzorgers vroeg beginnen met het plannen van de doorgaande ondersteuning 

van hun volwassen zoon of dochter met CS. De levensverwachting moet nader 

bestudeerd worden, maar zoals blijkt uit de onderzoeken die hierboven 

samengevat worden, zijn veel patiënten als ze volwassen zijn nog in leven. Van 

de 23 overleden mensen die in 2011 zijn bestudeerd, zijn er slechts twee op 

volwassen leeftijd overleden (Lin et al., 2011). 

 Het waren twee mannen die plotseling stierven op een leeftijd van respectievelijk 

27 en 47 jaar. Van de man van 27 was bekend dat hij ernstige hypertrofe 

hartspierziekte, aritmie en verwijding van de stijgende aorta had. Op het moment 

van zijn overlijden was de man van 47 de oudst bekende levende persoon met 

CS en had hij eerder een normaal echocardiogram. In het geval van onverwacht 

overlijden kan het handig zijn om van tevoren bedacht te hebben of een autopsie 

of het bewaren van weefsel/DNA gewenst is en om hiervoor een passend plan 

te hebben. Naast de routinematige screening op zorgen die specifiek zijn voor 

CS (tabel 1) is het belangrijk om te wijzen op de standaard aanbevelingen voor 

de volksgezondheid, zoals een jaarlijkse controle van de bloeddruk en het 

vetgehalte en een mammografie bij vrouwen. 

19    | SAMENVATTING 

Het Costello-syndroom (CS) is een RASopathie die wordt veroorzaakt door 

kiembaanmutaties in het HRAS-gen. Omdat HRAS op veel verschillende 

plekken tot uitdrukking wordt gebracht, is CS een complex syndroom dat 

meerdere orgaansystemen aantast en mensen met CS hebben aanleg voor 

kanker. Net als andere RASopathieën hebben CS-patiënten kenmerkende 

eigenschappen van de schedel en het gezicht, hartafwijkingen, groei- en 

ontwikkelingsachterstand evenals huid-, orthopedische, oog- en neurologische 

problemen. Het is van groot belang dat patiënten door specialisten worden 

beoordeeld en continu en regelmatig door een multidisciplinair team worden 

gevolgd. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld door een multidisciplinair team van 

deskundigen. Het overkoepelende doel was zorgverleners de beschikking te 

geven over de meest recente zorgpraktijken en medische behandelrichtlijnen 

voor mensen met CS tijdens hun gehele leven. Omdat de volledige natuurlijke 

geschiedenis van CS onduidelijk is en systematisch verkregen gegevens over 

de voordelen van behandelaanbevelingen tot op heden ontbreken, worden deze 

zorgrichtlijnen in de toekomst verfijnd. 
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