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Dysmorfe kenmerken 

Observaties 

Beharing  

• Een lage voorste haarlijn, vooral duidelijk t.h.v. de slapen;  

• Puntvormige uitloper van de voorste haarlijn op de middellijn (widow’s peak). 

• Lage en in pieken verlopende posterieure haarlijn  

• Upsweap van de haren in de nek of  

• Upsweap van haren op het voorhoofd 

• Mannelijk kaalheidspatroon 

• Dubbele kruin. 

• Synophris (wenkbrauwen die op de middellijn in elkaar vergaan) 

• Lange en verstrengelde wimpers. 

• Harige oren. 

• Geïsoleerde haarplukken + vrije tekst om lokalisatie aan te geven 

• Hypertrichosis (overtollige haargroei gelijk waar op het lichaam) 

• Hirsutisme (overtollige haargroei op plaatsen die onder controle staan van androgene hormonen 
zoals gelaat, borst, schouders en de onderste buikregio) 

• Alopecia veralgemeend  

• Alopecia aerata 

• Voortijdige vergrijzing van het haar 

• Witte haarlok 

 
Ogen 
afstand 

• Hypertelorisme (Ogen die te ver uiteen staan ) 

• Hypotelorisme (ogen die te dicht bijeen staan) 

• Telecanthus (de binnenste canthi zijn naar lateraal verplaatst) 

stand  

• Upslanted eyes (= mongoloide oogstand)  

• Downslanted eyes (= anti-mongoloide oogstand) 

oogleden 

• Ptose van het rechter ooglid.   

• Ptose van het linker ooglid 

• Bilaterale ptose  

• Epicanthusplooi links 

• Epicanthusplooi rechts 

• Bilaterale epicanthus 

vorm 

• Amandelvormige ogen  
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oogbol 

• Exoftamie (uitpuilende ogen) 

• Enoftamie (diepliggende ogen)  

• Blauwe sclerae 

• Eccentrische pupil links 

• Eccentrische pupil rechts 

• Eccentrische pupil bilateraal 

• Druppelvormige pupil  

• Pupil in de vorm van een ‘sleutelgat’  

• Linker en rechter iris hebben een verschillende kleur (=heterochromia iridis) 

• In één iris is er een spie in een andere kleur (=heterochromia iridum) 

• Brushfiled spots (ronde witte, gedepigmenteerde vlekjes aan de buitenste rand van de iris) 

• Een witte uitsparing aan de rand van de iris (een epibulbair dermoid) 

• Aniridie (volledig afwezige iris) links 

• Aniridie (volledig afwezige iris) rechts 

• Aniridie (volledig afwezige iris) bilateraal 

• Gedeeltelijke aniridie links 

• Gedeeltelijke aniridie rechts 

• Gedeeltelijke aniridie bilateraal 

• Anoftalmie (volledige afwezigheid van de oogbol) 

• Microftalmie (een oogbol is kleiner dan de andere) 

oogspleet 

• Nauwe palpebrale fissuur links 

• Nauwe palpebrale fissuur rechts 

• Nauwe palpebrale fissuur bilateraal 

 

 

 

 

Neus  

• Kort columella  

• Een tubulaire of een cilinderneus  

• Lage neusbrug. 

• Anteversie van de neusgaten (stopcontact neus) 

 

Mond 

Mondademen 
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Lippen.  

• Dunne, fijne (boven)lippen  

• Dikke volle lippen  

• Tentvormige bovenlip  

• Pigmentvlekken 

• Schisis niet gecorrigeerd (vrije tekst voor beschrijving uni-of bilateraal) 

• Schisis gecorrigeerd 

Filtrum. (het gootje dat tussen columella en de lippen verloopt).   

• Kort filtrum  

• Lang filtrum 

• Vlak filtrum  

Onderkaak.    

• Kleine onderkaak (micrognathie) 

• Grote onderkaak (macrognathie) 

• Prognathie 

• Retrognathie 

• Een asymetrisch ontwikkelde mandibula. 

Tanden. (ook in onderdeel gebit op te roepen) 

• Crowding 

• Diasteem (brede spleet tussen mediane maxillaire incisieven) 

• Hypodontie 

• Oligodontie 

• Surnummeraire tanden 

• Fusies van tanden, volledig of partieel (vrije tekst om te beschrijven) 

Tong.   

• Diep gekloofde tong 

• Landkaarttong 

• Macroglossie 

• Microglossie 

• Pigmentvlekken  

Verhemelte.   

• Een smal en hoog verhemelte, 

• Verhemeltespleet mediaan   

• Verhemeltespleet posterieur 

• Verhemeltespleet volledig open  

• Verhemeltespleet submuceus zijn 

• Velo-pharyngeale insufficiëntie (nasale spraak)  
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Oren 

• De positie van het oor :   
lage oorimplant 
achterwaartse rotatie. 

• Grote oren 

• Kleine oren 

• Pre-auriculaire putjes 

• Vlezige aanhangsels. 

• Morfologie van de oorschelp : 

Ø Te sterk opgekrulde helix 

Ø Te weinig opgekrulde helix 

Ø Uitgevlakte vouwen van de oorschelp 

Ø Indeukingen van de helix 

Ø Indeukingen van de oorlel 

Ø Puntige helix 

Ø Korte oorlel 

Ø lange oorlel 

Ø gespleten oorlel 

• Afstaande oren (= hypertelorisme van de oren) 

Ø Het volledige oor staat af. 

Ø Enkel een afstaande helix. 

Ø Enkel een afstaande oorlel. 

• Asymmetrie tussen beide oren qua positie 

• Asymmetrie tussen beide oren qua grootte. 
 

Nek 

• Torticollis  

• Gezwellen (vrije tekst om lokalisatie te beschrijven) 

• Overvloedige huidplooien in de nek 

• Webbing of gordijnhuid van de nek 

• Korte nek  

• Huidflappen (pterygia) tussen de mandibulaire basis en de sleutelbeenderen 

• Huidflappen (pterygia) tussen de mandibulaire basis het sternum.   

Thorax  

• Pectus excavatum 
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• Pectus carinatum (kippenborst) 

• Platte brede thorax 

• Surnummeraire tepels (vrije tekst ter beschrijving) 

• Wijd uit elkaar staande tepels  

 

Armen en benen 

• Lange armenspan 
• Lange benen versus korte thorax 

• Cubitus valgus. Wanneer de armen gestrekt naast het lichaam hangen met de handpalmen naar 
voor gericht maken de onderarmen een hoek van 5 à 15° met het lichaam.  Bij het syndroom van 
Turner maar ook bij reumatische aandoeningen kan deze hoek groter zijn. 

Handen en voeten 

• Bij inspectie van de hand kijkt men naar de palmzijde ter inspectie van de handlijnen; naar de 
dorsale zijde met gespreide vingers (ter detectie van syndactylie) en naar de dorsale zijde van de 
vuist ter inspectie van de dimpels en knokkels (korte 4e metacarpaal). 

• Dwarse handpalmlijn  

• Diepe groeven in de voetzolen. 

• Clinodactylie = een mediane deviatie van de distale phalanx door hypoplasie van de middelste 
phalanx.  Meestal van de 4e en / of de 5e vinger. 

• Camptodactylie = klauwstand van de vingers  

• Arachnodactylie = lange smalle vingers  

• Cutane syndactylie van vingers (vrije tekst ter beschrijving) 

• Beenderige syndactylie van vingers (vrije tekst ter beschrijving) 

• Cutane syndactylie van tenen (vrije tekst ter beschrijving) 

• Beenderige syndactylie van tenen (vrije tekst ter beschrijving) 

• Een korte metacarpaal 3  

• Een korte metacarpaal 4 

• Een korte metacarpaal 5 

• Polydactylie vingers (vrije tekst ter beschrijving) 

• Polydactylie tenen (vrije tekst ter beschrijving) 

• Afwezigheid van één of meerdere vingers (vrije tekst ter beschrijving) 

• Afwezigheid van één of meerdere tenen (vrije tekst ter beschrijving) 

• “Zwanenhalsvingers”  

• Peri-unguale fibromen 

Huid 

• Een overdreven elasticiteit van de huid  

• Striae op de niet -courante plaatsen (vrije tekst ter beschrijving) 

• Mongolian blue spot (vrije tekst ter beschrijving) 

• Café-au-lait-vlekken (vrije tekst ter beschrijving: aantal en lokalisatie) 
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• Axillaire of inguinale sproeten  

• Een wijnvlek in het gelaat  

• Hypopigmentatiezones  

 


