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ALGEMENE INLEIDING 
 
 
  
 
Het Klinefelter syndroom (KS) is de meest frequente geslachtschromosomale afwijking met 

een incidentie van 1 op 500 à 700 mannen (1,2). De diagnose wordt maar zelden gesteld op 

kinderleeftijd of tijdens de adolescentie (1,3). Bij volwassen mannen komt de diagnose vaak 

pas aan het licht bij nazicht voor sub- of infertiliteit (4). Verschillende redenen kunnen 

meespelen in het feit dat de aandoening maar zo weinig gedetecteerd wordt. Het kan gaan 

om een afwezigheid van duidelijke fenotypische kenmerken. Verder kan ook de rapportage 

van de klachten door de individuen in kwestie onvoldoende zijn.  Maar mogelijks speelt ook 

een gebrek aan kennis en vertrouwdheid met het syndroom van Klinefelter bij clinici een rol 

mee in de gebrekkige detectie. Anderzijds kan een te hoge drempel voor het uitvoeren van 

karyotypering een barrière in een vroegdiagnose zijn  (5,6). 

 

 

Een vroegtijdige diagnose is echter van belang om gepaste medische en psychologische 

interventies bij deze kinderen te kunnen aanbieden. CLB-artsen kunnen evenwel al 

vroegtijdig een Klinefelter syndroom detecteren door het vaststellen van een afwijkend 

verloop in de lichamelijke en/of psychische ontwikkeling van een leerling tijdens het periodiek 

medisch consult. CLB-artsen hebben immers een belangrijke draaischijf-/doorverwijsfunctie 

tussen ouders/leerlingen en andere eerstelijns- en tweedelijnshulpverleners wanneer een 

abnormale ontwikkeling wordt vastgesteld. Aangezien leerlingen op regelmatige basis 

worden gescreend op verschillende onderzoeksitems, en dit zowel vanuit maatschappelijk, 

psychologisch als fysisch oogpunt, moet logischerwijze het detecteren van een Klinefelter 

syndroom op schoolleeftijd door CLB-artsen mogelijk zijn.  
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DEEL I: LITERATUURSTUDIE 
 

1. Inleiding 
 

1.1. Situering 
 
Het Klinefelter syndroom is de meest frequente geslachtschromosomale afwijking bij mannen 

(7). De voornaamste klinische kenmerken op volwassen leeftijd zijn kleine testes, 

hypergonadotroop hypogonadisme, gynaecomastie en infertiliteit (4). Het syndroom kan 

gepaard gaan met een waaier aan comorbiditeiten zoals diabetes mellitus type 2, 

osteoporose, auto-immuunziekten en cardiovasculaire aandoeningen (7). Het fenotype komt 

wisselend tot uiting en de diagnose wordt in meer dan de helft van de gevallen nooit gesteld 

(6). Minder dan 10% van de gevallen wordt gedetecteerd voor de aanvang van de puberteit 

(1).  

 

Aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek werden verschillende klinische en 

diagnostische aspecten van het Klinefelter syndroom in kaart gebracht met als doel 

vragenlijsten omtrent de klinische presentatie, nood voor doorverwijzing en drempels  voor 

finale  diagnostiek  van jongens met een Klinefelter syndroom te kunnen opstellen. 

 

 

1.2. Onderzoeksvragen 
 
Volgende onderzoeksvragen werden weerhouden in de literatuurstudie: 

 

1. Wat is het Klinefelter syndroom? 

2. Wat zijn de klinische en prognostische kenmerken van het Klinefelter syndroom? 

3. Hoe gebeurt de diagnostiek en wat zijn de diagnostische kenmerken per levensfase? 

4. Waarom kan vroegtijdige opsporing belangrijk zijn?  

5. Welke zijn mogelijke oorzaken van een laattijdige doorverwijzing/diagnostiek ? 

6. Welke zijn de therapeutische mogelijkheden bij het Klinefelter syndroom? 
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1.3. Methodiek 
 
Voor het zoeken naar relevante artikels, stelden we de volgende hoofdvraag voorop:  

Wat is het belang van vroegtijdige opsporing van het Klinefelter syndroom bij 
kinderen? 
 
De volgende PICO werd daarom opgesteld: 

Population Jongens (0-18 jaar) met het Klinefelter syndroom. 

Intervention Vroegtijdige diagnose (op lagere schoolleeftijd) van het Klinefelter syndroom. 

Comparison 
Laattijdige diagnose (op middelbare schoolleeftijd) of nog geen diagnose van het 
Klinefelter syndroom. 

Outcome 

Vroegere start van begeleiding en behandeling. Afname van  het aantal medische 

complicaties ten gevolge van de aandoening en een verbeterde  levenskwaliteit en 

sociale integratie.  

 

We gebruikten de volgende zoektermen: Klinefelter syndrome, genetic screening, XXY, male 

hypogonadism, aneuploidy, testosterone, early diagnosis/detection, fertility, clinical signs, 

infancy, school-aged child, adolescent.  

 

Onze inclusiecriteria waren: leeftijd tussen 0-18 jaar, mannelijk geslacht, diagnose van 

Klinefelter syndroom, artikels in het Engels of Nederlands. De exclusiecriteria waren: leeftijd 

> 18 jaar, volledig artikel niet beschikbaar (online). 

 

Het literatuuronderzoek gebeurde aan de hand van de watervalmetafoor, waarbij de 

beschikbare informatiebronnen hiërarchisch gerangschikt worden van quaternaire naar 

primaire bronnen (Degryse, 1997). 

 

Via deze methodiek genereerden we volgende artikels: 

QUATERNAIRE BRONNEN www.guidelines.gov  

(National Guideline Clearinghouse) 

3 resultaten, waarvan 

2 bruikbaar. 

(zoekterm: Klinefelter syndrome/ 

Klinefelter syndroom) 
www.domusmedica.be Geen resultaten. 

 www.NHG-artsennet.nl Geen resultaten. 

TERTIAIRE BRONNEN www.clinicalevidence.com Geen resultaten. 

(zoekterm: Klinefelter syndrome/ 

Klinefelter syndroom) 
www.thecochranelibrary.com 

16 resultaten, 

waarvan 7 
bruikbaar. 
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SECUNDAIRE BRONNEN www.minerva-ebm.be Geen resultaten. 

(zoekterm: Klinefelter syndrome/ 

Klinefelter syndroom) 
www.acpjc.org Geen resultaten. 

 
www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db 
(Pubmed) 

24 resultaten, 

waarvan 22 
bruikbaar. 

 www.cinahl.com Geen resultaten. 

PRIMAIRE BRONNEN / / 

SPECIFIEK VOOR DE 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

www.rivm.nl/vtv/objzxt_class/kom_jgz.html Geen resultaten. 

(zoekterm: Klinefelter syndrome/ 

Klinefelter syndroom) 
www.vwvj.be 

1 resultaat, 
bruikbaar. 

Tabel 1: Artikels literatuurstudie 

Zoektermen: Klinefelter syndrome, genetic screening, XXY, male hypogonadism, aneuploidy, testosterone, early 

diagnosis/detection, fertility, clinical signs, infancy, school-aged child, adolescent. Limits activated: Humans, Male, English, 

Dutch, All child: 0-18 years. 

 

 

Daarnaast kregen we via onze promotor Prof. Dr. J. De Schepper op regelmatige basis de 

meest recente en relevante artikels rond de detectie, kliniek en medische en psychologische 

problemen van kinderen en adolescenten met het Klinefelter syndroom aangereikt. Tijdens 

het uitvoeren van de literatuurstudie werden ook een aantal artikels opgenomen die 

geciteerd werden in de weerhouden artikels. Tijdens de uitvoering van de literatuurstudie 

merkten we op dat er heel wat informatie verloren ging door ons te beperken tot artikels 

betreffende jongens met het Klinefelter syndroom tussen 0 en 18 jaar. Vandaar dat we ook 

een aantal artikels over volwassenen met KS includeerden. 
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2. Voorkomen 
 

2.1. Definitie 
Het syndroom van Klinefelter werd voor het eerst beschreven in 1942 door Klinefelter et al. 

als een endocriene stoornis die gekenmerkt wordt door gynaecomastie, kleine testikels, 

azoöspermie, normaal tot matig gereduceerde Leydigcel-functie en verhoogde secretie van 

follikelstimulerend hormoon (FSH) (8).  

 

Het Klinefelter syndroom is de meest frequente Y-chromosomale afwijking en komt dus enkel 

voor bij mannen (7). KS is de meest voorkomende oorzaak van primair testiculair falen (5). 

Naast infertiliteit kan het syndroom van Klinefelter leiden tot een lage botmassa, een geringe 

spiermassa, een overmatige abdominale vetopstapeling, alsook tot cognitieve beperkingen, 

gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. Bij deze patiënten bestaat een verhoogd 

risico op diabetes mellitus type 2, cardiovasculaire aandoeningen en bepaalde kankers (7). 

 

Het syndroom kent een zeer variabele presentatie en is één van de meest 

ondergediagnosticeerde aandoeningen (3). Uit de studie van Bojesen et al. uit 2003 kan 

geconcludeerd worden dat minder dan 10% van de gevallen gediagnosticeerd wordt voor de 

puberteit (1). De voornaamste klinische kenmerken zijn kleine testes, abdominale 

vetopstapeling, geringe beharing, gynaecomastie, leerproblemen en infertiliteit (4). 

 

2.2. Etiologie 
KS werd in 1959 door middel van cytogenetische testing geclassificeerd als een 

chromosomale aandoening (5). De genetische achtergrond voor het fenotype is gebaseerd 

op de aanwezigheid van één of meerdere extra X-chromosomen.  Het karyotype 47,XXY 

komt voor in ongeveer 80% van de patiënten met KS. De resterende  20% van de patiënten 

hebben ofwel 1 of  meer additionele X of Y chromosomen (48, XXXY; 48, XXYY; 49, XXXXY) 

of verschillende mozaïcismen zoals een 46, XY/47, XXY patroon (5,6). De prevalentie van de 

mozaïekvorm is mogelijks onderschat, omdat de stoornis soms enkel in de cellijnen van de 

testes aanwezig is en het karyotype in de perifere leukocyten, die worden gebruikt  voor 

cytogenetische diagnose, normaal is (5,9). KS mannen met varianten te wijten aan 

toegenomen aneuploïdie hebben meer kans op een ernstigere symptomatologie en worden 

dan ook frequenter en vroegtijdiger gediagnosticeerd. Daarnaast is het zo dat mozaïcisme 

vaak leidt tot verminderde expressie van klinische kenmerken of zelfs afwezigheid daarvan 

(5).  
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De chromosoomafwijking ontstaat door non-disjunctie tijdens de meiotische celdelingen bij 

de vorming van de geslachtscellen, zowel materneel als paterneel, of tijdens de vroege 

embryonale mitotische delingen (5). Zoals bij normale vrouwen het geval is, ondergaan één 

of meerdere van de extra X-chromosomen een inactivatie, met uitzondering van het pseudo-

autosomaal gedeelte. De aanwezigheid van deze extra genen van het supplementair X-

chromosoom spelen een rol in het KS fenotype (7).  

 

Zo wordt de licht versnelde groei bij KS in verband gebracht met het Short-Stature 

Homeobox Containing (SHOX)-gen, dat zich in de pseudo-autosomale regio 1 bevindt op Xp. 

Haplo-insufficiëntie van dit gen zou mogelijks contribueren tot de groeiversnelling via een 

veranderde expressie van het  Brain natriuretisch peptide en fibroblast groeifactor receptor 3, 

welke transcriptionele targets zijn voor het SHOX-gen (7). 

 

 
Figuur 1: Verschillende vormen van non-disjunctie die kunnen leiden tot het 47, XXY-karyotype (6). Overgenomen 
uit: Lanfranco F, Kamischke A, Zitzmann M, Nieschlag E. Klinefelter’s syndrome. Lancet. 2004;364(9430):273–
83.    

Analyse door middel van X-linked markers toonde aan dat de extra X-chromosomen in 50 à 

60% van de gevallen materneel van oorsprong zijn en dat er in de overige 40 à 50 % sprake 

is van een paternele origine. In het geval van paternele oorsprong gebeurt de non-disjunctie 
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enkel tijdens de meiose I, terwijl er in de andere gevallen sprake kan zijn van non-disjunctie 

tijdens meiose I (48%), meiose II (29%), tijdens mitotische celdelingen van de zygote of door 

nog onbekende processen (10).  

 

Er bestaat een verhoogd risico op non-disjunctie bij oudere gameten, wat een link kan 

suggereren met de leeftijd van de ouders. Een aantal studies toonden aan dat er sprake is 

van verhoogde aanwezigheid van aneuploïdie bij spermatozoa van oudere mannen. Een 

rechtstreekse associatie van de paternele leeftijd met de kans op KS kon echter vooralsnog 

niet aangetoond worden. Verschillende, maar niet alle, studies toonden een verband aan 

tussen de incidentie van KS en de leeftijd van de moeder (5). 

2.3. Epidemiologie 
KS komt voor bij ongeveer 1 op 500 à 700 mannen (1,2). Het syndroom is de meest 

voorkomende oorzaak van mannelijk hypogonadisme en van chromosomale aneuploïdie bij 

de man (6). Pas na grootschalige studies met chromosoomanalyse bij pasgeborenen werd 

de prevalentie accuraat geschat. Gepoolde data van acht prevalentiestudies levert een 

geschatte prevalentie op van 152 per 100 000 levend geboren jongens. Bojesen et al. 

kwamen tot gelijkaardige cijfers (1). Een studie in Amerika waarbij 36 124 pasgeboren 

jongens werden getest, leverde een geschatte prevalentie op van 158 per 100 000 levend 

geboren jongens (5).  

 

De prevalentie van KS kan mogelijks verschillen per populatie. Zo werd in Australië een 

hogere prevalentie gevonden (5). Recente studies wijzen op een stijging van de prevalentie 

van KS. Er wordt geen stijging gevonden van het aantal XXX- of XYY-aneuploïdieën. 

Mogelijks kan de gestegen prevalentie gelinkt worden aan de stijging van paternele 

meiotische afwijkingen en/of  een toegenomen  prenatale screening (3). 

 

Het Klinefelter syndroom is de meest frequente genetische oorzaak van infertiliteit en komt 

voor bij 11% van de mannen met azoöspermie en bij 3% van de infertiele mannen (9). 

Epidemiologisch onderzoek toonde aan dat de groep mannen met het syndroom van 

Klinefelter gekenmerkt wordt door een kortere opleidingstijd, een lager inkomen, vroegere 

pensioenleeftijd, meer werkloosheid, minder huwelijken en minder nakomelingen (7). Een 

opvallende bevinding, bevestigd in verschillende studies waaronder een recente 

cohortestudie van 1000 mannen met Klinefelter syndroom, is dat de criminaliteitscijfers hoger 

zijn bij KS mannen, met name voor seksuele misdrijven en brandstichting (11). 
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3. Klinische en hormonale kenmerken 
3.1. Algemeen 
Er is een grote variabiliteit aan klinische presentatie bij mannen met KS. In het artikel van 

Klinefelter et al. in 1942 werden volgende kenmerken beschreven bij KS mannen: grote 

gestalte, brede heupen, smalle schouders,  afwezige of schaarse lichaamsbeharing, 

gynaecomastie, azoöspermie, kleine testes en verhoogde FSH-spiegels (8). Deze klassieke 

kenmerken worden afgebeeld in figuur 2. Verdere studies voegden een aantal belangrijke 

klinische kenmerken toe aan deze lijst: gedrags- en leerproblemen, taalachterstand, 

verminderde botdensiteit en afwijkende lichaamssamenstelling (5). 

 

 

 
 

 

Figuur 2: Vergelijking van lichaamsbouw bij 46, XY en 47, XXY. Overgenomen uit: Paduch DA, Bolyakov A, 
Cohen P, Travis A. Reproduction in men with Klinefelter syndrome: The past, the present, and the future. Semin 
Reprod Med. 2009;27(2):137–48. 
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3.2 Hormonale en metabole afwijkingen  

3.2.1. Afwijkende testiculaire functie  

Tijdens de zogenaamde “mini-puberteit”, rond de leeftijd van 3 maanden, worden in de 

meeste studies normale gonadotrofines en  testosterongehaltes gevonden bij KS zuigelingen 

(3,5,7,9). Deze wordt gezien als een kritische tijdspanne voor de gonadale en genitale 

ontwikkeling door vroege activatie van de hypothalamo-hypofysaire-gonadale as (5,7,9). Na 

deze fase is het testosteron onmeetbaar tot de puberteit, ook bij KS jongens.   

 

De serum-testosteron respons bij KS jongens na stimulatie met humaan 

choriongonadotrofine (HCG) is normaal tijdens de prepubertaire fase  (9). Ook de basale 

concentraties van LH, FSH, prostaat-specifiek antigen (PSA), anti-Müller-hormoon (AMH), 

inhibine B en insuline like groeifactor 3 (INSL3) vallen binnen normale grenzen tijdens de 

kindertijd (5,7). Zowel inhibine B als AMH kunnen beschouwd worden als markers van de 

Sertolicel-functie (9). INSL3 is een peptidehormoon dat gesecreteerd wordt door mature 

Leydigcellen onder invloed van LH. De concentraties van dit hormoon zijn laag vóór de 

puberteit en in het geval van afwijkende Leydigcellen. INSL3 is dan ook een goede marker 

voor de Leydigcel-functie. Bij gezonde jongens en jongens met KS stijgt de INSL3-

concentratie bij het begin van de puberteit onder invloed van LH (9). Testosteron circuleert in 

het bloed gebonden aan seks-hormoon-bindend-globuline (SHBG) en de concentratie van 

SHGB daalt geleidelijk  prepubertair, maar vooral bij de aanvang van de puberteit. 

 

Bij het begin van de puberteit veroorzaakt de toegenomen pulsatiele secretie van het 

gonadotropine-releasing hormoon (GnRH) een stijging in de hoeveelheid en 

productiefrequentie van FSH en LH. De gonaden worden daarop gestimuleerd om 

testosteron aan te maken, dit doordat LH de interstitiële cellen van de testes activeert. FSH 

stimuleert de aanmaak van spermatocyten in de aanwezigheid van testosteron. In de 

testikels wordt in de Sertolicellen inhibine B geproduceerd, wat op zijn beurt de secretie van 

FSH remt (12). Er wordt aangenomen dat de concentratie van inhibine B gecorreleerd is aan 

de functie van de Sertolicellen tijdens de prepuberteit. De concentraties van inhibine B 

worden pas midpubertair rechtstreeks afhankelijk van de geslachtscellen (9). 

 

Het begin van de puberteit gaat bij KS gepaard met een normale stijging van de 

concentraties van testosteron, inhibine B en INSL3. Naarmate de puberteit vordert, zien we 

een relatieve daling van de testosteronconcentraties, alsook het gehalte INSL3 in vergelijking 

met normale jongens. Dit wijst op een disfunctie van de Leydigcellen (7,9). Naar het einde 

toe van de puberteit daalt de concentratie van inhibine B zeer snel tot de spiegel niet langer 
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detecteerbaar is, wat leidt tot verminderde testiculaire inhibitie van de gonadotrofinesecretie, 

vooral het FSH, welke sterk gaat stijgen  (5,9).  

 
Figuur 3 Hypothalamo-hypofysaire-gonadale as. Overgenomen uit: Roufosse et al., 2016 (13). 

 
Vanaf de midpuberteit is er dus een sterke stijging van de gonadotrofines, waarbij FSH 

eerder en meer zal stijgen dan LH (6,7). We kunnen dus spreken van een hypergonadotroop 

hypogonadisme bij KS jongens. Bij adolescenten en jongvolwassenen met KS zijn de 

concentraties van testosteron subnormaal tot normaal. In 65 tot 85% van de gevallen zijn de 

testosteronconcentraties lager dan normaal op volwassen leeftijd (5–7). In verschillende 

studies wordt bij KS mannen een verhoogde estradiol/testosteron-ratio teruggevonden in 

combinatie met normale of verhoogde estradiolconcentraties (5,7). Serumconcentraties van 

estradiol en SHBG zijn gemiddeld hoger dan normaal terwijl de INSL3- en inhibine B-

concentraties laag blijven. De serumconcentratie van FSH en LH neemt af wanneer 

testosteron wordt toegediend bij KS jongens (9). 

3.2.2. Andere hormonale en biologische afwijkingen  

Het metabool syndroom en insulineresistentie komen frequenter voor bij KS. In een studie 

van 71 volwassen mannen met KS voldeed bijna de helft aan de criteria voor het metabool 

syndroom tegenover 10% van de controlegroep (7). De prevalentie van diabetes type 2 is 

sterk verhoogd bij volwassen KS patiënten. Ongeveer een vierde van de kinderen met KS 
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vertoont insulineresistentie en bij 37% worden er verhoogde LDL-spiegels aangetroffen (5,7). 

7% van de kinderen met KS voldoet aan de kenmerken van het metabool syndroom (5). De 

leptinespiegels zijn bij KS patiënten meestal verhoogd (7). 

 

Uit verschillende studies is een omgekeerd evenredig verband tussen plasma testosteron en 

insulineresistentie bij gezonde jongens gebleken (7). Eén studie toonde een hogere 

frequentie van diabetes type 2 bij hypogonadale mannen aan, maar verschillende andere 

studies wezen eerder op een rechtstreekse associatie met overgewicht en obesitas. De 

insulinegevoeligheid neemt duidelijk toe na substitutietherapie met testosteron bij KS 

mannen met diabetes type 2 in combinatie met overgewicht of obesitas, maar niet bij KS 

mannen met een normaal gewicht (7).  

 

3.3.  Primaire en secundaire geslachtskenmerken 
Abnormale genitalia en gonaden behoren tot de hoofdkenmerken van het syndroom van 

Klinefelter. Sommige pasgeborenen presenteren zich met hypospadie, cryptorchidie of een 

micropenis  (5,7). Echter, bij de meeste KS zuigelingen is er sprake van een normale 

genitale presentatie, inclusief een normale testisgrootte bij de geboorte (5). 

Anatomopathologische studies van de testes bij geaborteerde foetussen wijzen echter op 

een aanvang van degeneratie van de testes tijdens de foetale periode (9). Voor de puberteit 

kan bij sommige KS jongens een gereduceerd testisvolume vastgesteld worden, wat wijst op 

een vroege degeneratie van de tubuli seminiferi, maar meestal is het testiculair volume  

normaal. 

 

Het degeneratieve proces van de testiculaire structuur bij jongens met KS versnelt tijdens de 

puberteit en resulteert in hyalinisatie en fibrose van de tubuli seminiferi (14).  Dit leidt 

uiteindelijk tot micro-orchidie bij 95% van de KS mannen. Hiervan wordt gesproken wanneer 

het volume lager is dan 10 mL en de testislengte kleiner dan 2,5 cm is. In het begin van de 

puberteit kan het testisvolume toenemen tot 10 à 12 ml, doch daarna treedt een verharding 

en verkleining van de testes op. De  meeste KS mannen  hebben maar een testisvolume van 

ongeveer 4 à 5 mL  (5,9).  

 

Ongeveer 60 à 80% van de KS mannen vertoont een schaarse aangezichtsbeharing en 30 à 

60% kampt met schaarse of afwezige pubisbeharing (5). Gynaecomastie, al dan niet tijdelijk, 

komt zeer frequent voor, namelijk tot bij 88% van de gevallen. Het kan veroorzaakt worden 

door een onevenwicht tussen de oestrogeen- en androgeenreceptoren, een deficiënte 

androgeenwerking of een combinatie van beide  (5). Ongeveer een vierde van de mannen 

gediagnosticeerd met KS presenteert zich met een penislengte beneden het gemiddelde (5).  
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3.4. Reproductieve kenmerken 
De degeneratie van de tubuli seminiferi en de androgeendeficiëntie die gepaard gaan met 

het syndroom van Klinefelter hebben een nefaste impact op de spermatogenese en fertiliteit. 

Histologisch onderzoek van de testes op volwassen leeftijd wijst op een hyalinisatie en 

fibrose van de tubuli seminiferi met een afwezige spermatogenese en relatieve hyperplasie 

van de Leydigcellen. Er worden bij ongeveer de helft van de patiënten nog residuele sites 

teruggevonden van normale spermatogenese. In deze gevallen is de spermacel niet volledig 

uitgerijpt en bevindt deze zich nog in het stadium van de primaire spermatocyt of spermatide. 

De maturatie stopt dus tijdens de meiose (5,9). 

 

In een studie van Wikström et al. werden bij slechts 50% van de KS jongens tijdens de 

puberteit spermatogonia en vroege spermatocyten teruggevonden op histologisch biopt (9).  

Tijdens de puberteit ondergaan de meeste  spermatogoniale stamcellen  veelal apoptose (9). 

Bij  minder dan 10 % van volwassen mannen met KS kunnen spermatozoa in het ejaculaat 

worden aangetoond  (6). Er zijn casussen bekend van KS mannen die spontaan kinderen 

kregen (5). Er is echter een verhoogd risico op de aanwezigheid van spermatozoa met 

genetische afwijkingen, waardoor de kans op nakomelingen met chromosomale afwijkingen 

verhoogd is (6). Sedert het ontstaan van de mogelijkheid tot testiculaire sperma-extractie 

(TESE) en intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is het aantal gevallen van biologisch 

vaderschap bij mannen met KS sterk toegenomen (7), gezien biopsie van de residuele sites 

van normale spermatogenese kan leiden tot het terugvinden van normale spermatozoa die, 

na eventuele pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD), kunnen gebruikt worden voor 

ICSI.   

 

Ook te noteren hier is dat seksuele disfunctie vaak voorkomt bij volwassen KS mannen  

(5,15). Sommige KS mannen hebben last van libidoverlies als gevolg van de 

testosterondeficiëntie (7,16). 

 

3.5. Uitwendige lichaamskenmerken  
Milde congenitale afwijkingen worden bij KS gezien in ongeveer 26% van de pasgeborenen. 

Beschreven afwijkingen zijn clinodactylie van de vijfde vinger, een doorlopende handlijn, 

hypoplasie van de midfaciale regio, relatief kleine hoofdomtrek, hypotonie, hypertelorisme, 

dysplasie van de elleboog en verhoogd of gespleten verhemelte (2,5,17). Clinodactylie zou 

voorkomen bij ongeveer 74% van de prepuberale KS jongens (5). Verder worden ook pes 

planus, asymmetrische rotatie van de heup, radio-ulnaire synostose, scoliose, kyphose, 
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pectus carinatum en pectus excavatum beschreven. Het aantal en de ernst van de 

musculoskeletale afwijkingen is gerelateerd aan het aantal additionele X-chromosomen (5,7).  

 

Een studie van Zeger et al. uit 2008 toonde aan dat 73% van de kinderen met KS vanaf de 

leeftijd van 2 jaar een lengte bereiken hoger dan het gemiddelde van de populatie (18). Het 

verschil in gestalte wordt toegeschreven aan de langere onderste ledematen (5,7). 

Volwassen mannen met KS zijn uiteindelijk gemiddeld ongeveer 2,5 cm groter dan non-KS 

mannen (5). De groeiversnelling treedt voornamelijk op tussen de 5 en de 8 jaar (19). 

Waarschijnlijk speelt de androgeendeficiëntie hierbij geen causale rol maar wel het SHOX-

gen op het extra X-chromosoom (5). Belangrijk hierbij is dat zeker niet alle KS jongens groter 

worden. In een studie uit 2012 werden 94 KS jongens onderzocht en werd bij 19% van hen 

opgemerkt dat hun gestalte beneden de P50 van de algemene populatie lag (20). Door 

Klinefelter et al. werd verder beschreven dat KS mannen over het algemeen smallere 

schouders en bredere heupen hebben dan gemiddeld, een kenmerk dat al aanwezig kan zijn 

van bij de geboorte (8,21). 

 

Verschillende studies wezen op de verhoogde aanwezigheid bij KS van specifieke 

craniofaciale kenmerken, zoals protrusie van de kaak en een verhoogd of gespleten 

verhemelte. Ook een gespleten lip kan voorkomen. Bij ongeveer 30% van de KS mannen 

wordt hypotaurodontisme vastgesteld, een afwijking van de kiezen waarbij de pulpa en het 

tandbeen zijn vergroot. De extra X-chromosomen zouden de dikte van het enamel 

beïnvloeden (5). 

 

KS mannen presenteren zich frequent met een normale tot verhoogde BMI en afwijkende 

lichaamssamenstelling (20). Zo kan er sprake zijn van een verhoogd vetpercentage in 

combinatie met een verlaagde spiermassa (14). Er is voornamelijk sprake van adipositas ter 

hoogte van het abdomen (7). Hypogonadisme en testosterondeficiëntie zijn goede 

predictoren van abdominale obesitas, ook bij mannen zonder KS  (5,7). Ook het genotype 

van KS kan een rechtstreekse invloed hebben op de lichaamssamenstelling, daar er voor het 

begin van de puberteit vaak al sprake is van een verhoogde BMI (5).  

 

3.6. Musculoskeletale kenmerken 
Zoals eerder aangegeven wordt reeds in de kindertijd hypotonie opgemerkt bij KS jongens 

met een toegenomen ernst volgens het aantal extra X-chromosomen. De motorische 

problemen bij kinderen met KS kunnen hieraan gelinkt zijn (5,18). De hypotonie van 

bepaalde spiergroepen kan ook bepaalde comorbiditeiten als gevolg hebben: slaapapneu, 

constipatie en afwijkende lichaamshouding (17). 



14 
 

 

Bij mannen met het syndroom van Klinefelter werd een verminderde spiersterkte van de 

biceps en quadriceps geobserveerd. Ook is er veelal sprake van een verminderde aërobe 

capaciteit van de spieren  (7).  

 

Een frequent gerapporteerde bevinding bij KS mannen is een gedaalde botdensiteit (5,7).  

Osteopenie of osteoporose wordt gevonden bij ongeveer 25% tot 40% van de mannen met 

KS. Ook hier weer is er een verband met de testosteronconcentratie. Een duidelijke daling 

van de botdensiteit wordt pas na de puberteit  vastgesteld (5).  

 

3.7. Neuropsychiatrische kenmerken 
Bij KS worden zeer frequent gedrags- en cognitieve stoornissen weerhouden. Tot 80% van 

de adolescenten ervaart problemen op dit vlak, wat wijst op een disfunctie ter hoogte van 

bepaalde neuronale circuits (19). Er bestaat evidentie voor een rol van de 

geslachtshormonen in de pre- en postnatale ontwikkeling van de hersenen en het 

zenuwstelsel (5). Er werden conflicterende studies gepubliceerd over de invloed van 

testosterontoediening op het volume van bepaalde hersengebieden (5). Er wordt bij het 

syndroom van Klinefelter immers een gereduceerd hersenvolume gemeten in vergelijking 

met de normale populatie. Het gaat hierbij zowel om witte als grijze stof in beide hemisferen.   

 

Specifieke regio’s betrokken bij de hogere cognitieve functies kunnen in verschillende mate 

aangetast zijn. In verschillende studies werd bij KS een gereduceerd volume van grijze stof 

aangetoond in de frontale en prefrontale cortex, die betrokken zijn bij de executieve functies 

(5). Afwijkingen in de prefrontale cortex zijn beschreven bij ADHD. Ook in de temporale 

regio, die een rol speelt bij socialisatie, werden afwijkingen aangetoond. De  hippocampus, 

die een belangrijke rol speelt in de geheugenfunctie, de amygdala, belangrijk bij de 

emotieregulatie, en de nucleus caudatus, een belangrijke schakel bij de geheugen- en 

motorische functie, zijn eveneens betrokken (7,22). fMRI onderzoek bevestigt de functionele 

gevolgen voor het verwerken van taal ter hoogte van de prefrontale cortex, de area van 

Brocca en de hippocampus (23). 

 

Er is frequent sprake van een vertraagde neuromotorische ontwikkeling met verminderde 

grof- en fijnmotorische vaardigheden, coördinatie, snelheid en kracht. Jongens met KS leren 

over het algemeen wat later stappen en komen vaker over als onhandig. Deze problemen 

kunnen persisteren in de volwassenheid (24). Het gemiddelde IQ bij KS is verlaagd maar 

nog binnen de normale variatie. Er kan wel een verschil onderscheiden worden tussen het 

verbaal en het performaal IQ, met een discrepantie ten voordele van het performale IQ (7).  
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Tijdens de vroege kindertijd is er vaak sprake van leerproblemen. Dit manifesteert zich 

doorgaans als taal- en spraakachterstand. Ook op vlak van lezen en schrijven worden 

moeilijkheden gezien. De leerproblemen nemen toe in vergelijking met leeftijdsgenoten 

naarmate het kind ouder wordt. Er kan eveneens sprake zijn van problemen op het gebied 

van grammatica, probleemoplossend vermogen en geheugen (zowel verbaal als non-

verbaal). De wiskundige vaardigheden zijn veelal normaal of licht aangetast en de visueel-

ruimtelijke vaardigheden zijn over het algemeen normaal (7).  

 

Er zijn vaak problemen op het gebied van socialisatie en gedrag (5,7). XXY-jongens worden 

vaak beschreven als stil en teruggetrokken. De frequentie van KS bij schizofrene patiënten is 

gemiddeld 0,8%, wat een 4 à 5-voudige toename is van de prevalentie ten opzichte van de 

normale populatie. Prospectieve studies tonen ook hogere aantallen aan van psychiatrische 

doorverwijzingen bij KS en in de adolescentie vertoont 54% van de KS jongens milde tot 

matige psychiatrische stoornissen. Een Deense cohortestudie van 832 mannen 

gediagnosticeerd met KS toonde aan dat zij duidelijker meer gehospitaliseerd werden in 

verband met psychotische stoornissen (25). Er is een significante toegenomen prevalentie 

van schizotypische kenmerken, psychotische symptomen, angst- en depressieve 

stoornissen, autisme spectrum stoornissen en aandachtstekortstoornissen (7). 

 

3.8. Andere kenmerken 
Er worden frequent afwijkingen teruggevonden ter hoogte van het cardiovasculair systeem. 

Ongeveer 55% van de mannen met KS vertonen een lichte tot matige disfunctie van de 

mitraalklep. Linkerventrikeldisfunctie komt vaak voor, ook wanneer er gecorrigeerd wordt 

voor de metabole en endocrinologische effecten van KS (20,26). Verschillende andere 

cardiovasculaire anomalieën zijn beschreven, zoals chronotrope incompetentie. Deze term 

gebruikt men om te beschrijven dat de hartslag onvoldoende stijgt bij fysieke inspanning en 

het is een indicator van cardiovasculaire ziekte. De vaatdikte is vaak gestegen bij KS en we 

weerhouden een verhoogd risico op atherosclerose (26). Diepveneuze trombose en 

longembool komen ook duidelijk frequenter voor in de KS-populatie (5). Verschillende cross-

sectionele studies wijzen op een sterke correlatie tussen de serumspiegels van testosteron 

en cardiovasculaire risicofactoren (3). 

 

Er wordt een verhoogde frequentie gezien van ijzergebreksanemie bij mannen met KS, 

mogelijks onder invloed van de androgeendeficiëntie (27). Respiratoire pathologie bij KS 

omvat voornamelijk COPD en pneumonie en komt frequenter voor dan in de algemene 

populatie (28). Auto-immuunziekten komen vaak voor bij mannen met KS. Zo vinden we een 

verhoogde prevalentie van reumatoïde arthritis, lupus erythrematosus en progressieve 
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systeemsclerose (5). Ook gastro-intestinale en urinaire problemen hebben een hoge 

prevalentie binnen de KS-populatie (28). 

 

3.9. Overzicht van de kenmerken per levensfase  
 
 

Levensfase Fysische kenmerken Neuropsychiatrische en 
psychosociale kenmerken 

Mogelijke technische 
onderzoeken 

PASGEBORENEN 

- Micropenis 
- Cryptorchidie 
- Inguinale hernia 
- Hypospadie 
- Scrotum bifidus 
- Gespleten verhemelte 
- Clinodactylie vijfde vinger 
- Hypotonie 

Passieve, stille baby die 
snel overstuur is. Karyotypering 

KINDERTIJD 

- Hypotonie en gerelateerde 
aandoeningen (afwijkende 
lichaamshouding, 
onhandige beweging, 
chronische constipatie, 
slaapapneu) 

- Groeiversnelling met 
verhoogde lengte en 
langere ledematen 

- Vertraagde 
ontwikkelingsmijlpalen 

- Spraak- en 
taalachterstand met lager 
verbaal IQ 

- Leerproblemen (lezen, 
rekenen, 
probleemoplossend 
vermogen, …) 

- Moeilijkheden op sociaal 
vlak 

- Depressieve klachten 
- Gedragsproblemen 

Karyotypering 

PUBERTEIT 

- Kleine, hard aanvoelende 
testes 

- Hypovirilisatie met schaarse 
lichaamsbeharing 

- Gynaecomastie 
- Abdominale obesitas 
- Seksuele disfunctie 
- Osteopenie 

- Psychiatrische problemen 
zoals psychose en 
depressie 

- Problemen met het 
lichaamsbeeld 

- Moeilijkheden op sociaal 
vlak 

- Gereduceerd 
testesvolume (klinisch + 
echografisch) 

- Azoö-/oligo-/astheno- 
/teratozoöspermie 

- Testosteron ↓ 
- LH ↑ 
- FSH ↑↑↑ 
- RBC ↓ 
- Botdensiteit ↓ 
- Karyotypering 

VOLWASSENHEID 

- Sub- of infertiliteit 
- Verlaagd libido 
- Vermoeidheid 
- Osteoporose 
- Comorbiditeiten zoals 

diabetes en auto-
immuunziekten. 

Continuatie van 
bovenstaande problemen 
 

- Azoö-/oligo-/astheno-
/teratozoöspermie. 

- Testosteron ↓ 
- LH ↑ 
- FSH ↑↑↑ 
- RBC ↓ 
- Botdensiteit ↓ 
- Karyotypering 

 
Tabel 2:   Mogelijke kenmerken per levensfase die tot de diagnose van het Klinefelter syndroom kunnen leiden. 
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4. Prognose 
 

4.1. Mortaliteit 
In tegenstelling tot andere chromosomale aandoeningen zoals het Turner syndroom, trisomie 

13, 18 en 21 wordt er bij KS, karyotype 47, XXX en karyotype 47, XYY geen stijging van de 

intra-uteriene mortaliteit gezien (1). Grootschalige cohorte-onderzoeken in Denemarken en 

Groot-Brittannië wijzen op een gemiddelde verhoging van de mortaliteit bij KS met 40% ten 

opzichte van de normale populatie, waarbij de mediaan van de levensduurverkorting op 2,1 

jaar lag (28,29).  

 

De gestegen mortaliteit kan te wijten zijn aan het verhoogde risico op kanker, auto-immuun 

ziekten, fracturen, problemen van het centrale zenuwstelsel (epilepsie) en internistische 

complicaties (28,29). Internistische aandoeningen die leiden tot een verhoogde mortaliteit bij 

KS zijn infectieziekten, longziekten, cardiovasculaire en urinaire ziekten. Het risico op sterfte 

door sepsis, pneumonie en chronische obstructieve longziekten was zeer sterk verhoogd 

(28). De testosterondeficiëntie die KS met zich meebrengt, kan leiden tot een verhoogde 

mortaliteit omwille van de effecten op metabole en cardiovasculaire aandoeningen zoals 

diabetes en atherosclerose. De overwegend lagere socio-economische status van KS 

patiënten speelt hierin mogelijks ook een rol (28).  

 

Er werd vooralsnog geen verschil gevonden in het mortaliteitsrisico tussen het 47-XXY 

genotype, karyotypes met meer dan 1 extra X-chromosoom en mozaïekvormen (28). 

 

4.2. Morbiditeit 
Het risico voor hospitalisatie bij KS bleek in een studie van Bojesen et al. uit 2006 met maar 

liefst 70% gestegen te zijn, waarbij het grootste risico te wijten was aan gevolgen van 

congenitale malformaties, psychopathologie, metabole problemen en endocrinologische 

stoornissen (7). Bij KS zien we een gestegen prevalentie van borstkanker, longkanker, 

mediastinale kiemceltumoren en het non-Hodgkin lymfoom. Daarentegen werd een verlaagd 

risico gevonden voor het ontwikkelen van prostaatcarcinoom, mogelijks via een link met de 

androgeendeficiëntie (29).  

 

Deze verhoogde mortaliteits- en morbiditeitscijfers benadrukken het belang van vroegtijdige 

diagnose zodat therapeutische interventies zo snel mogelijk kunnen opgestart worden.   
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5. Diagnostiek 
 
De diagnose kan niet louter klinisch gesteld worden. Genetisch onderzoek is essentieel ter 

bevestiging van een klinische diagnose van KS  (3).  

 

De diagnostiek gebeurt klassiek door middel van chromosoomanalyse van de lymfocyten in 

het bloed, meer bepaald door cytogenetische karyotypering, waarbij de structuur en het 

aantal chromosomen in beeld wordt gebracht. Daarbij wordt meestal gebruik gemaakt van de 

zogenaamde “G-banding”, waarbij een Giemsakleuring wordt toegepast (30). Een andere, 

recentere mogelijkheid is “chromosomal microarray analysis” (CMA) dat dezelfde 

chromosoomelementen in kaart brengt als de karyotypering, maar veel gedetailleerder is. De 

sensitiviteit van deze test bedraagt 100%. De meest gebruikte technieken daarbij zijn de 

“array-based comparative genomic hybridization” (aCGH) en de “single nucleotide 

polymorphism” arrays (SNP). Mozaïcisme kan af en toe leiden tot een vals negatief resultaat. 

Karyotypering op huidcellen, buccale cellen of testiculaire biopten kan dan uitkomst bieden 

bij sterke verdenking van Klinefelter syndroom en negatief chromosoomonderzoek van de 

lymfocyten  (3).  Fluorescence in situ hybridization (FISH) met een specifieke X-marker kan 

ook worden uitgevoerd ter opsporing van mozaïekvormen (30). 

 

Zeer veel patiënten met KS blijven ongediagnosticeerd. Abramsky en Chapple schatten dat 

10% van de mannen met KS prenataal wordt geïdentificeerd en dat 26% wordt 

gediagnosticeerd tijdens de kindertijd of op volwassen leeftijd naar aanleiding van verder 

onderzoek op basis van klinische kenmerken (4,6). Dit betekent dat 64% van de gevallen 

niet wordt gediagnosticeerd. De studie van Bojesen et al. uit 2003 bevestigt de 

onderdiagnose van KS (1). 

 

In tabel 3 volgt een overzicht van de frequentie van diagnose per levensfase. Belangrijk is 

dat het hier in totaal om slechts 36% van de gevallen gaat gezien de rest niet gedetecteerd 

wordt. In de meeste gevallen gebeurt de diagnostiek pas op volwassen leeftijd.  

 

Een observationele studie uit 2011 (16) kon geen verschil aantonen tussen de ernst van het 

fenotype bij patiënten die op latere leeftijd werden gediagnosticeerd. Dit suggereert dat 

andere factoren zoals de screeningsmethode, de vertrouwdheid van de artsen met KS en het 

gezondheidsgedrag van de ouders belangrijker kunnen zijn bij de detectie (16). 

 

De onderdiagnose heeft mogelijks ook te maken met het feit dat een vermoeden van KS bij 

de artsen vaak gebaseerd is op de typische endocrinologische kenmerken die tot uiting 
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komen tijdens de late adolescentie en veel minder op de karakteristieke cognitieve en 

gedragsproblemen (19). 

 

Levensfase 
Frequentie 

diagnosestelling 
Voornaamste aanleiding tot diagnostiek 

PRENATAAL 10% 

- Toevallige bevinding bij vruchtwaterpunctie nav 

risicozwangerschap (hoge maternele leeftijd, verhoogd risico 

op Down-syndroom). 
- NIPT. 

KINDERTIJD <10% 
- Globale ontwikkelingsvertraging. 
- Gedrags- of leermoeilijkheden (ADHD, autisme..) 

ADOLESCENTIE 
EN 

VOLWASSENHEID 

16% 

 

- Incomplete pubertaire ontwikkeling. 

- Hypogonadisme, gynaecomastie of weinig tekenen van 

virilisatie. 

- Onderzoeken in kader van fertiliteit. 

- Androgeendeficiëntie (seksuele disfunctie, depressie, 
osteoporose..) 

INCIDENTEEL 
/ 

 

Wanneer karyotypering uitgevoerd wordt zonder dat het 

Klinefelter syndroom de verwachte diagnose is. 
Tabel 3: Frequentie en voornaamste aanleiding tot diagnostiek per levensfase 

 

5.1. Prenatale diagnostiek 
Het aantal zwangerschappen waarbij prenatale cytogenetische diagnostiek wordt verricht, is 

gestegen door de toegenomen leeftijd waarop vrouwen gemiddeld zwanger worden. Aldus 

wordt zo’n 10% van de patiënten met het Klinefelter syndroom prenataal onderkend (3). Het 

staat echter niet vast dat de hogere leeftijd van de ouders de kans op een kind met het 

Klinefelter syndroom vergroot (7). Voor de recent geïntroduceerde NIPT (non-invasive 

prenatal testing) is er eveneens een taak weggelegd in het detecteren van Klinefelter 

patiënten. Belangrijk hierbij is dat bij prenatale diagnostiek de nodige genetische counseling 

en klinische ondersteuning voorzien wordt. (Onvoldoende) kennis van de diagnose kan 

namelijk in bepaalde gevallen leiden tot abortus (18).  

 

Tegenwoordig lijkt een veelbelovende rol te zijn weggelegd voor de zogenaamde “non-

invasive prenatal testing” (NIPT). Chromosomale aneuploïdie kan sedert een aantal jaren 

gedetecteerd worden door analyse van “cell-free” DNA. Dit is DNA dat circuleert in het bloed 
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van de moeder en afkomstig is van apoptotische trophoblasten. Een deel van dit DNA is 

foetaal van oorsprong en leent zich tot complete analyse van het foetaal genoom. Het is 

detecteerbaar vanaf vier weken gestatie (31). Ongetwijfeld zullen hieromtrent nog veel 

ethische vragen rijzen. Een goede integratie met de bestaande screeningsmethodiek en 

genetische counseling is essentieel. 

 

5.2. Diagnostiek bij pasgeborenen 
De diagnose van KS bij de geboorte is zeer zeldzaam. Meestal is het fysisch voorkomen van 

47,XXY-baby’s immers normaal. Soms observeert men reeds bij pasgeborenen bepaalde 

gedragswijzigingen: baby’s met KS worden soms beschreven als stiller, sneller overstuur en 

passiever, doch meestal is dit geen voldoende indicatie voor een karyotypering. Bij de 

observatie van een gedaalde spiertonus wordt soms een karyotypering uitgevoerd, welke 

een 47, XXY kan aantonen  (3). 

 

5.3. Diagnostiek tijdens de kindertijd 
Identificatie tijdens de kindertijd is meestal het gevolg van verdere exploratie van eventuele 

onderliggende oorzaken van gedrags- en leerproblemen en taalachterstand (5). Het 

schoolkind met KS presenteert zich typisch met leerproblemen. Zoals eerder beschreven zijn 

er vaak problemen op gebied van taal en spraak met een verlaagd verbaal IQ. Er kunnen 

eveneens problemen zijn op het gebied van rekenen, lezen, probleemoplossend denken, 

geheugen en grammatica (5,7). Een karyotypering op deze leeftijd kan, bij jongens met  

cryptorchidie in combinatie met een taal- en spraakachterstand en vertraging in de 

motorische ontwikkeling, zeker verantwoord zijn.  

 

Ook op sociaal vlak zien we frequent moeilijkheden. KS jongens worden vaker 

gediagnosticeerd met psychiatrische problemen zoals autisme spectrum stoornissen en 

ADHD (24).  

 

Fysieke afwijkingen zoals een grotere gestalte, een uitgesproken groeiversnelling tussen de 

leeftijd van 5 en 8 jaar, een gereduceerde peniele lengte en een lager testisvolume kunnen 

eveneens leiden tot een vermoeden van KS  (3,7,18). 

 

5.4. Diagnostiek tijdens de puberteit 
Tijdens de adolescentie zal meestal een genetisch onderzoek aangevraagd worden naar 

aanleiding van de presentatie met de klassieke fenotypische kenmerken zoals 
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gynaecomastie en micro-orchidisme met geringe ontwikkeling van de secundaire 

geslachtskenmerken.  

 

Vanaf het derde Tanner-stadium is het testiculair volume meestal duidelijk verlaagd (20). De 

discrepantie in testisgroei is, bij longitudinale follow-up, het meest opvallend bij transitie van 

Tanner stadium 4 naar 5. In de late adolescentie dient het syndroom van Klinefelter te 

worden vermoed wanneer het testiculair volume lager is dan 8 mL. Deze klinische parameter 

is zeer sensitief gebleken (6).  Bij echografie van de testis kunnen hypodense zones worden 

gezien naar aanleiding van een gewijzigde weefseltextuur. Echografie kan reeds vanaf het 

G2-stadium deze veranderde echostructuur aantonen (3). 

 

5.5. Diagnostiek tijdens de volwassenheid 
Het prototype van de volwassen man met KS is een man met een grote gestalte, smalle 

schouders, brede heupen, schaarse lichaamsbeharing, gynaecomastie en kleine, hard 

aanvoelende testes. In deze gevallen is een karyotypering verantwoord doch dit fenotype 

komt slechts bij een minderheid van de patiënten voor (3).  

 

Bij jongvolwassen mannen gebeurt de diagnostiek meestal naar aanleiding van verder 

onderzoek bij vruchtbaarheidsproblemen. Chromosoomanalyse dient steeds uitgevoerd te 

worden wanneer een man zich aanmeldt met in- of subfertiliteit en kleine, hard aanvoelende  

testes (6). 

 

Ongeveer 15 à 20% van de KS mannen  wordt geïdentificeerd na onderzoek van sub- of 

infertiliteit (4). De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld is tussen de 30 en 

de 40 jaar (5). Op latere leeftijd zijn het vooral de gevolgen van testiculaire disfunctie zoals 

libidoverlies en comorbiditeiten zoals endocriene ziekten, auto-immuunziekten, 

cardiovasculaire aandoeningen en osteoporose die tot een diagnose kunnen leiden (1).
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6. Nut van vroegtijdige opsporing                        
 
Twee studies gingen de ervaringen van de ouders met de diagnostiek na. Het diagnostisch 

proces blijkt voor de ouders vaak langdurig en stresserend te zijn, frequent beïnvloed door 

eerder negatieve en verouderde informatie gegeven door gezondheidsmedewerkers. De 

gemiddelde duur voor de ouders na het opmerken van problemen tot aan de diagnose was 5 

jaar (32). Bij een vroegtijdige diagnose kan het meest geschikte moment om de diagnose 

mee te delen aan het kind in kwestie met behulp van een psycholoog gepland worden (3).  

Hoe vroeger men de therapie opstart, hoe minder kans men ook heeft op stigmatisatie van 

het kind door zijn medeleerlingen. 

 

Diagnose op peuter/kleuterleeftijd en lagere schoolleeftijd lijken momenten waarop 

diagnosestelling de minst negatieve impact blijkt te hebben en waarbij men nog de meest 

adequate behandelingen en interventies kan opstarten voor diegenen die er nood aan 

hebben (2). Verschillende onderzoeken suggereren dat het niet zozeer de diagnose zelf is 

die leidt tot moeilijkheden op psychosociaal vlak, maar de ernst van de symptomatologie 

(zoals leerproblemen, gynaecomastie of infertiliteit).  

 

Men kan veronderstellen dat Klinefelter-patiënten die ongediagnosticeerd blijven wel degelijk 

een aantal moeilijkheden op verschillende gezondheidsdomeinen ondervinden. Anderzijds 

bestaat de mogelijkheid dat niet gediagnosticeerde KS mannen sociaal toch gunstig  

functioneren, maar mogelijks op een lager niveau dan ze zouden kunnen bereiken mits ze 

gediagnosticeerd en ondersteund zouden worden.  

 

6.1. Optimalisatie van de levenskwaliteit en sociale integratie  
Psychologische interventies voor gedragsmoeilijkheden, zoals begeleiding, woede-

beheersing en familietherapie kunnen Klinefelter-patiënten helpen in hun sociale integratie. 

Naast therapeutische interventies kan een positieve benadering door de omgeving ook een 

belangrijke impact hebben op de globale ontwikkeling, het zelfvertrouwen en de 

levenskwaliteit van KS patiënten (2). 

 

Een beperkte studie door de Ronde et al. (33)  bij 40 KS mannen met een gemiddelde 

leeftijd van 46 jaar wees op een verminderde levenskwaliteit bij KS patiënten. KS mannen 

rapporteerden duidelijk meer fysische, emotionele en sociale klachten in vergelijking met de 

algemene populatie. De resultaten van deze studie ondersteunden de hypothese dat 

dergelijke problematieken afnemen na de start van een hormonale substitutietherapie echter 



23 
 

niet. Deze studie vond ook aanwijzingen dat patiënten met KS hun verminderd algemeen 

welbevinden voornamelijk uitdrukken als een fysiek probleem, wat mogelijks verband houdt 

met de gekende problematische verbalisatie van emoties in deze populatie (33).  

In 2011 werd in Australië een observationele studie uitgevoerd bij 87 individuen met KS rond 

levenskwaliteit en de psychosociale impact van de diagnose (16). De primaire 

uitkomstmeting gebeurde door middel van de “Persoonlijke Welzijn Index” (PWI), een 

gevalideerd instrument om subjectief welzijn te meten. Daarnaast werden individuele en 

sociodemografische gegevens in kaart gebracht, alsook de leeftijd bij diagnose en de ernst 

van de symptomatologie. De scores op de PWI waren beduidend lager bij KS mannen, in 

alle leeftijdscategorieën, in vergelijking met de algemene populatie .  

De symptomatologie bij mannen met KS die gediagnosticeerd werden op latere leeftijd was 

niet sterk verschillend van degenen die de diagnose vroeger kregen. Professioneel statuut, 

maatschappelijke ondersteuning en fenotypische kenmerken bleken de sterkste predictoren 

te zijn van de psychosociale outcome. De leeftijd bij diagnose had geen invloed op de 

outcome, daar er geen correlatie bleek te bestaan met de ernst van de symptomatologie. 

Opvallend was wel dat een hogere proportie van de personen gediagnosticeerd in de 

leeftijdscategorie van 25 tot 39 jaar gynaecomastie rapporteerden, wat mogelijks in verband 

kan gebracht worden met een latere opstart van substitutietherapie (16).  

Het zelfbeeld van KS mannen in dit onderzoek bleek nauw samen te hangen met de ernst 

van het fenotype. Naarmate KS mannen toenemende symptomen ervaren, vinden ze 

zichzelf minder aantrekkelijk. Ook het zelfvertrouwen is hieraan omgekeerd evenredig 

gelinkt. Een ondersteunend sociaal netwerk kan het zelfvertrouwen doen toenemen. 

 

6.2. Verlaging van medische morbiditeit en mortaliteit 
Het belang van vroegtijdige diagnostiek wordt onderstreept door de verhoogde mortaliteit en 

morbiditeit bij KS. Vroegtijdige diagnose zou dan ook de mogelijkheid moeten kunnen bieden 

voor het opstarten van therapeutische interventies op het meest effectieve moment en zou 

door preventieve maatregelen sommige later optredende symptomen en complicaties 

moeten kunnen voorkomen. Deze interventies situeren zich vooral op het gebied van 

cardiovasculaire preventie. Aanmoedigen van een actieve levensstijl, voldoende sporten en 

een gezond voedingspatroon kunnen het verhoogde risico op comorbide condities zoals het 

metabool syndroom en cardiovasculaire aandoeningen reduceren (34). 
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Mannen met KS hebben een verhoogd risico op borstkanker en stamceltumoren. Hiervoor 

bestaan geen specifieke preventieve maatregelen maar nauwgezette opvolging van deze 

mogelijke complicaties kan ervoor zorgen dat, indien nodig, zo snel mogelijk behandeling 

kan opgestart worden. 

 

6.3. Tijdige opstart van begeleiding en therapie tijdens de kindertijd 
In de studie van Herlihy et al. (16) bleek tot 60% van de mannen met KS leer-, gedrags- 

en/of communicatieproblemen ondervonden te hebben op kinderleeftijd, waarvoor geen 

interventies werden opgestart. Deze mannen reflecteren hierover als: “Nu versta ik waarom 

ik worstelde...” of “Ik wou dat mijn ouders en leerkrachten dit geweten hadden, want zij 

dachten dat ik gewoon lui was” (2). 

 

Door het vroegtijdig opsporen van het Klinefelter syndroom kunnen tijdig de nodige 

verwijzingen gedaan worden voor logopedie, kinesitherapie en ergotherapie, eventueel in 

combinatie met psychosociale ondersteuning van deze kinderen gedurende de verschillende 

levensfasen, zowel binnen als buiten de schoolomgeving (35). Vroegtijdige opstart van 

logopedie en kinesitherapie vermindert mogelijks ook de nood aan meer uitgebreide 

interventies op latere leeftijd (2).  

 

6.4. Fertiliteit vrijwaren 
Bij volwassenen die op het punt staan om aan een gezin te beginnen, heeft de diagnose van 

sub- of infertiliteit een grote impact ongeacht een eventuele diagnose van KS. Deze impact is 

mogelijks minder groot bij adolescenten, omdat deze nog in een andere fase van hun leven 

staan. Toch kan het verwerven van kennis omtrent mogelijke infertiliteit een significante rol 

spelen in het plannen van hun toekomst, de vorming van hun identiteit, seksueel gedrag en 

relatievorming, met zowel negatieve als positieve gevolgen (2).  

 

Patiënten met het Klinefelter syndroom ontwikkelen progressieve fibrose en hyalinisatie van 

de zaadbuisjes en degeneratie van de kiemcellen. In een recente systematische review 

bleek de kans op collectie van spermatozoa via testiculaire sperma-extractietechnieken 

(TESE) ongeveer 44%, waarbij een jongere leeftijd een bevorderlijke factor is (35). Helaas, 

tegen de tijd dat deze jongens verwezen worden naar endocrinologen of urologen omwille 

van het stoppen van de testiculaire groei, blijkt de meerderheid azoöspermie te hebben, wat 

een mogelijk voordeel van een interventie in de vroege puberteit suggereert. De 

aanwezigheid van spermatogenese vroeg in de puberteit biedt immers een waardevolle kans 

om sperma te verkrijgen en te bewaren door middel van cryopreservatie om zo toekomstige 
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fertiliteit mogelijk te maken. De ervaring met TESE op deze jonge leeftijd is echter zeer 

beperkt. Tegelijkertijd genereren deze techniek en nieuwe inzichten belangrijke ethische, 

persoonlijke en praktische overwegingen die per patiënt verschillend kunnen zijn (2). De 

impact van het vernemen van een mogelijk risico op infertiliteit tijdens de adolescentie is nog 

onduidelijk en is nog steeds een relatief nieuw gebied van onderzoek (34). 

 

6.5. Mogelijke voor- en nadelen van diagnostiek per gebied en per 
leeftijdscategorie 
 

Potentieel 
screeningspunt 

Testosteron-
concentratie 

Ontwikkeling Infertiliteit Comorbiditeiten 
Psychosociale 
ontwikkeling 

 
PASGEBORENEN 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
X 

 
PEUTER/KLEUTER 

 
+ 

 
+++ 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
LAGERE SCHOOL 

 
+ 

 
+++ 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
PUBERTEIT 

 
+++ 

 
+ 

 
++ 

 
+++ 

 
X 

 

Tabel 4: Vergelijking van de potentiële voor- en nadelen van diagnosestelling op verschillende leeftijden. 
Aangepast uit Herlihy et al., 2011 (34).  

Legende: X: mogelijks schadelijk (potentieel risico lijkt de voordelen te overstijgen); +: geen direct voordeel, maar mogelijks wel 
in de toekomst; ++: direct voordeel; +++: significant voordeel. 

 

6.6. Prenatale en neonatale opsporing 
Het voordeel van prenatale en neonatale diagnostiek ligt hoofdzakelijk in de mogelijkheid om 

de ouders voor te bereiden, hen duidelijk te maken wat de stoornis inhoudt en wat het 

mogelijks kan betekenen naar de toekomst toe, hun eventuele angst te reduceren en het 

voorzien van de eventuele sociale en psychologische ondersteuning. Het laat de 

zorgverleners en ouders toe om hun kind tijdig te kunnen behandelen en het merendeel van 

de complicaties die geassocieerd zijn met laattijdige interventies te voorkomen. 
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Tot op heden zijn er echter geen gekende echografische karakteristieken of serum 

screeningmerkers gekend die mogelijks een Klinefelter syndroom kunnen suggereren (3). De 

klassieke manier van karyotypering via een vlokkentest en/of amniocentese is niet effectief 

om een populatie prenataal te gaan screenen en houdt ernstige ricico’s in. De NIP-test zou 

hierin een veelbelovende rol kunnen spelen (31). 

 

Een ander belangrijk nadeel van prenatale diagnostiek kan zijn dat dit mogelijks leidt tot het 

vroegtijdig beëindigen van de zwangerschap. Wanneer KS immers prenataal wordt 

aangetoond, leidt dit in sommige centra tot in 70% van de gevallen tot een uitgelokte 

abortus. Dit toont het onmiskenbare belang van de manier waarop informatie over de 

conditie overgebracht wordt aan de ouders.  

 

De keuze voor een mogelijke abortus provocatus roept een aantal ethische vragen op, daar 

bij een groot aantal KS patiënten infertiliteit de enige handicap is (3,5). Daarnaast wijzen 

verschillende studies erop dat patiënten met KS die de diagnose prenataal kregen, minder 

ontwikkelingsproblemen ervaren en minder frequent leer- en gedragsproblemen rapporteren 

(36).  

 

Diagnose van een genetische aandoening bij een pasgeborene houdt daarnaast mogelijks 

een aantal psychosociale risico’s in. De initiële hechting tussen ouder en kind zou hierdoor 

geschaad kunnen worden. Bezorgdheid en angst voor eventuele gezondheidsproblemen in 

de toekomst kunnen leiden tot overbescherming van het kind. Echter sommige ouders zijn 

wel in staat om om te gaan met de onzekerheid die een diagnose zoals het Klinefelter 

syndroom met zich mee kan brengen (2). 
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7. Oorzaken van laattijdige diagnostiek door gezondheidswerkers                                                                                                       
 

Het feit dat een genitaal onderzoek bij jongens niet routinematig uitgevoerd wordt  en dat 

ouders zich vaak niet bewust zijn van de afwijkende pubertaire ontwikkeling van hun kind 

kan bijdragen tot het niet tijdig stellen van de diagnose bij adolescenten (32,37).  Een 

Amerikaans onderzoek toonde aan dat eerstelijnsgezondheidswerkers wel degelijk op basis 

van de bezorgdheid van ouders omtrent de ontwikkeling en het gedrag van hun kind 

doorverwijzen voor logopedie, kinesitherapie en eventueel psychotherapie, zonder echter de 

intentie te hebben om een medische oorzaak voor de vertraagde ontwikkeling of 

gedragsproblemen te vinden door middel van genetisch onderzoek of een doorverwijzing 

naar een specialist (37). Van de KS patiënten met een uiteindelijke diagnose, bleek 35% van 

de patiënten gediagnosticeerd door de pediater en 65% door een (kinder)endocrinoloog, 

geneticus of (kinder)neuroloog. 

 

Om tot vroegtijdige diagnosestelling bij Klinefelter-patiënten te komen, dient het medische 

bewustzijn rond dit syndroom te worden vergroot. In het bijzonder dienen (kinder)artsen 

bewust gemaakt worden dat gedurende de prepubertaire leeftijd de fysieke 

pathognomonische tekenen zoals micro-orchidie en gynaecomastie ontbreken, maar dat er 

bijna steeds een karakteristiek patroon van cognitieve (verbale) beperkingen en 

gedragsmoeilijkheden aanwezig is (19). 
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8. Therapeutische mogelijkheden                                     
 

Aangezien de medische zorg rondom jongeren en volwassenen met het Klinefelter syndroom 

over het algemeen suboptimaal is, is men in verschillende landen gestart met het oprichten 

van specifieke klinieken voor deze patiënten. In deze klinieken tracht men op een 

multidisciplinaire manier aandacht te besteden aan zowel de psychologische als de 

medische problemen geassocieerd met het syndroom. Een bijzondere aandacht gaat in deze 

centra uit naar de begeleiding van aan het syndroom geassocieerde 

vruchtbaarheidsproblemen. De  noodzakelijke omkadering voor mogelijke problemen rond de 

sociale, emotionele en seksuele beleving van mannen met het Klinefelter syndroom wordt 

binnen deze kliniek eveneens voorzien. 

 

8.1. Psychologische en psychiatrische ondersteuning 
Psychologen kunnen in de verschillende levensfases psycho-educatie en begeleiding geven 

aan ouders en kinderen/jongeren die opgroeien met Klinefelter. Als daarvoor aanleiding is 

kan er met een psychologisch onderzoek in beeld gebracht worden hoe de ontwikkeling 

verloopt op verschillende belangrijke ontwikkelingsgebieden zoals de taal, het leren, het 

omgaan met sociale situaties, etc. Kinderen en jongeren kunnen worden geholpen bij het 

ontwikkelen van vaardigheden en ouders kunnen, naast het krijgen van eventuele 

opvoedingsondersteuning, worden geïnformeerd over de ontwikkelingsrisico’s die horen bij 

kinderen met Klinefelter (24,38). Depressieve klachten, psychotische stoornissen, autisme 

spectrum- en aandachtstekortstoornissen komen bij jongens en mannen met het Klinefelter 

syndroom vaker voor. Psychologische en psychiatrische ondersteuning kan dan nodig zijn. 

 

8.2. Kinesitherapie 
Kinesitherapie kan reeds op jonge leeftijd ondersteuning bieden in het kader van de 

vertraagde  grove en fijne motorische ontwikkeling. Er is frequent sprake van hypotonie ter 

hoogte van de romp, de ledematen en het aangezicht (5,37). 

 

8.3 Logopedie 
Logopedie is vaak al op jonge leeftijd  aangewezen. Immers tot 80 % van de KS jongens 

hebben problemen met de spraak- en taalontwikkeling (dysfasie). Vanwege dyspraxie 

hebben ze vaak last met articuleren. Tot ongeveer 75% van de jongens heeft ook moeite met 

lezen. Dyslexie komt dan ook veel voor. De helft van de jongens heeft tevens 

rekenproblemen (18,24). 
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8.4. Fertiliteitsbehandeling   
Voor mannen met een Klinefelter syndroom, die gepaard gaat met sub- of infertiliteit, is 

testiculaire sperma extractie (TESE) een optie bij kinderwens (38). De met deze techniek 

bekomen spermacellen kunnen gebruikt worden bij intracytoplasmatische spermatozoön 

injectie (ICSI) om tot een bevruchting te komen (21). Bij 47, XXY-mannen bedraagt het 

succespercentage van TESE ongeveer 50% (39). In studies wordt het percentage levend 

geboren kinderen met ICSI geschat op 20 à 46% eens er sperma bekomen is via TESE (9). 

De grootste nadelen van TESE zijn het verlies van testisweefsel en een mogelijke verdere 

daling van de testoronconcentratie na de operatie. Ondertussen zijn er varianten van TESE 

beschikbaar met minder kans op complicaties (39).  

 

8.5. Genetische counseling 
Follow-up studies van kinderen geboren na ICSI hebben aangetoond dat de procedure zelf 

veilig is en dat de licht verhoogde kans op neonatale malformaties of de novo 

geslachtschromosomale afwijkingen gerelateerd zijn aan de genetische kenmerken van de 

ouders (40). Kinderen van mannen met KS hebben een hoger risico op chromosomale 

afwijkingen, zowel autosomaal als geslachtschromosomaal. Pre-implantatie diagnostiek kan 

abnormaliteiten in embryo’s opsporen en wordt ten zeerste aanbevolen (21).  

 

8.6. Heelkundige correctie van gynaecomastie  
Bij jongens met een persisterende gynaecomastie kan door middel van een operatieve 

ingreep het vet- en het klierweefsel verwijderd worden. Vetweefsel wordt vaak weggezogen. 

Klierweefsel wordt verwijderd met een kleine snede rondom de tepel. Mogelijke complicaties 

zijn: infecties, nabloedingen of afwijkende littekenvorming (6). 

 

8.7. Levensstijlaanpassingen 
Dieetadvies, in combinatie met een actievere levensstijl, vormt de hoeksteen in de preventie 

en de behandeling van het metabool syndroom bij Klinefelter-patiënten. In het kader van het 

verhoogde risico op osteopenie en osteoporose staat naast de hormoonsubstitutietherapie 

een gezonde levensstijl (gezonde gevarieerde voeding, niet roken, beperking alcohol, 

regelmatige lichaamsbeweging, …) centraal in de behandeling.  Ook het cardiovasculair 

risico kan hiermee verlaagd worden (34). 
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8.8. Testosteronbehandeling  
Vroegtijdige substitutie met testosteron kan uitgesproken voordelen bieden. Zorgen voor een 

normaal testosteronprofiel tijdens de mini-puberteit door supplementatie zou mogelijks de 

peniele groei en cognitieve ontwikkeling kunnen bevorderen, maar evidentie dat dit een 

belangrijk voordeel zou kunnen bieden ontbreekt nog (2,35). Testosteronbehandeling kan bij 

adolescenten met hypotestosteronemie bijdragen tot de normale groei van de penis, 

baardgroei, lichaamsbeharing en ontwikkeling van de spiermassa. Daarnaast is testosteron 

essentieel voor de botopbouw in de adolescentie. De botdichtheid bij KS mannen blijft 

normaal wanneer er voor de leeftijd van 20 jaar gestart wordt met de toediening van 

testosteron (34). Een testosteronbehandeling bij androgeendeficiëntie zou mogelijks het 

doelgericht denken, de gemoedstoestand en het zelfvertrouwen kunnen verbeteren 

(19,38,41). Testosterontherapie heeft eveneens een invloed op het libido en op lange termijn 

zou substitutie een rol kunnen spelen in het verlagen van het risico op auto-

immuunaandoeningen en borstkanker  (37,42). Over de invloed van substitutietherapie op de 

lichaamssamenstelling, insulineresistentie en het metabool syndroom is nog onvoldoende 

duidelijkheid. 

 

Testosteron bestaat in meerdere toedieningsvormen: als injectie, in tabletvorm of als gel. Bij 

puberteitsinductie wordt meestal gekozen voor een injectie. Mogelijke  bijwerkingen van een 

testosteronbehandeling zijn zwelling van handen en voeten, acne, kaalheid, polycythemie, 

vaker voorkomende of aanhoudende erecties, hypertensie, gestoorde leverfuncties en 

prostaathypertrofie (27,43). Regelmatige controle en monitoring door een uroloog en 

endocrinoloog is dan ook aangewezen tijdens therapie. Indien nodig kan de dosis of 

toedieningswijze worden aangepast, zodat de puberteit optimaal op gang komt in combinatie 

met zo weinig mogelijk bijwerkingen. Regelmatige monitoring van het algemeen welzijn, de 

spierkracht, het seksueel functioneren, het aantal rode bloedcellen en de botdichtheid zijn 

belangrijk tijdens de therapie, die gezien moet worden als een levenslange substitutie (27). 
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8.9. Mogelijke therapie per leeftijdscategorie 
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de therapeutische opties per leeftijdscategorie, 

gebaseerd op een synthese van verschillende artikels (5,24,41,42). 

 

8.9.1. Postnataal 

 
Problemen Therapie 

- Micropenis 
- Cryptorchidie 

Eventuele start testosterontherapie door 

endocrinoloog. 

Doorverwijzing naar en behandeling door uroloog. 

- Achterstand in motorische ontwikkeling (hypotonie, laattijdig 

stappen). 

- Voorkeursstand van het hoofd waardoor brachiocephalie kan 

ontstaan. 
- Rustige, afwachtende baby’s. 

Doorverwijzing naar kinesist. 

- Strabisme. Doorverwijzing naar oogarts. 

 
 

8.9.2. Peuter/kleuterleeftijd 

 
Problemen Therapie 

- Motorische dyspraxie waardoor vaak passief en 
onhandig. 

Doorverwijzing naar kinesist. 

- Spraak-, taal- en ontwikkelingsachterstand, vooral 

vanwege dyspraxie. Eerste woordjes rond 18-24 

maanden. 

- Articulatieproblemen. 

Doorverwijzing naar logopedist. 

- Woede-uitbarstingen. 

- Meestal aanhankelijk, opvallend zoeken naar 
genegenheid. 

Doorverwijzing naar kinderpsycholoog en/of kinder- 

en jeugdpsychiater. 

- Toename lengtegroei. Controle van de groei door de CLB-arts met 

eventuele doorverwijzing naar (kinder)endocrinoloog. 
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8.9.3. Lagere schoolleeftijd 

 
Problemen Therapie 

- Woordvindingsproblemen, moeite met het formuleren 

van zinnen en het vertellen van een verhaal. 

- Dyslexie. Moeite met rekenen. 
- Moeite met auditieve informatieverwerking. 

Doorverwijzing naar kinderneuroloog en logopedist. 

Eventuele aanpassingen binnen schoolklimaat (redicodi-

maatregelen, GON-onderwijs, doorverwijzing naar 

buitengewoon onderwijs).  

- Verminderde concentratie en snel afgeleid. 
- Matig korte termijn geheugen. 

Doorverwijzing naar kinder- en jeugdpsychiater en/of 

kinderneuroloog. 

Eventuele aanpassingen binnen schoolklimaat (redicodi-

maatregelen, GON-onderwijs, doorverwijzing naar 

buitengewoon onderwijs).  

- Moeite met het maken van vrienden en het 

onderhouden van contacten. 

- Teruggetrokken gedrag, moeite met veranderingen en 

faalangstig. 

- Grappen of woordspelingen worden slecht begrepen, 
woorden worden letterlijk genomen 

Doorverwijzing naar kinderpsycholoog en/of kinder- en 

jeugdpsychiater. 

Begeleiding en training van sociale vaardigheden. 

 

- Minder handig en bekwaam in het beoefenen van 
sport. 

Lichaamsbeweging en sportbeoefening stimuleren. 

- Verdere toename lengtegroei. 

 

Opvolging door CLB-arts met eventuele doorverwijzing 

naar endocrinoloog  

 

8.9.4. Puberteit 

 
Problemen Therapie 

- Psychiatrische symptomen en beelden zoals 

depressie, autisme spectrum stoornissen en 
psychose. (+ idem onder 8.9.3.) 

Doorverwijzing naar kinderpsycholoog en/of kinder- en 

jeugdpsychiater. 

Sociale vaardigheidstraining. 

- Leerproblemen zoals dyslexie, rekenproblemen, 

concentratieproblemen. 

Eventuele aanpassingen binnen schoolklimaat (redicodi-

maatregelen, GON-onderwijs, doorverwijzing naar 

buitengewoon onderwijs) 

- Klein blijvende testes en soms cryptorchisme. 

- Hypogonadisme met testiculair falen en 

hypovirilisatie. Kan gepaard gaan met lusteloosheid, 

Doorverwijzing naar endocrinoloog voor 

testosteronsubstitutietherapie. 
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snellere vermoeidheid  en verminderde spierkracht.  

- Gynaecomastie Doorverwijzing naar endocrinoloog.  

Opties zijn medicamenteuze behandeling met tamoxifen 

of verdere doorverwijzing voor chirurgie.  
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DEEL II: HET ONDERZOEKSPROJECT 

9. Beschrijving van het onderzoek 
9.1. Inleiding en doelstelling 
Als CLB-arts staat men in voor een regelmatige medische controle van leerlingen en volgt 

men hun gezondheid nauwgezet op. Een belangrijke taak is het opsporen of/en voorkomen 

van beginnende aandoeningen of ziekten. Daarnaast vormt de arts in het CLB één van de 

vier schoolnabije functies. Dit betekent dat deze een onlosmakelijke component uitmaakt van 

de multidisciplinaire benadering van leerlingenproblematieken wat logischer wijze het 

detecteren van een Klinefelter syndroom door CLB-artsen mogelijk moet maken. De 

beschikbare evidentie in de literatuur geeft echter aan dat in de praktijk maar zelden de 

diagnose van het Klinefelter syndroom op kinderleeftijd wordt gesteld. Zowel een 

onvoldoende theoretische kennis, een falend verwijsbeleid of onvoldoende nazicht bij 

verwijzing door kinderartsen en/of kinderpsychiaters of een te hoge drempel voor het 

verrichten van een chromosoomonderzoek zijn naast andere mogelijkheden een verklaring 

voor deze geringe detectie. Tot op heden ontbreekt enig onderzoek naar kennis en 

vertrouwdheid van het Klinefelter syndroom bij CLB-artsen. 

In dit onderzoek wordt daarom getracht de kennis rond het Klinefelter syndroom en het 

verwijsbeleid bij het vermoeden van een Klinefelter syndroom bij Vlaamse CLB-artsen in 

kaart te brengen. Gezien de hoofdzakelijke gedrags- en leerproblemen op kinderleeftijd bij 

Klinefelter-patiënten, waarvoor CLB-artsen in het algemeen na teamoverleg vaak verwijzen, 

werd eveneens de kennis en het diagnostisch beleid bij kinderpsychiaters/-neurologen, die 

een belangrijke taak hebben in het daadwerkelijk komen tot diagnosestelling, nagegaan. De 

genetische centra werden tevens aangeschreven om te bekijken hoe de huidige richtlijnen 

voor diagnostiek geïmplementeerd worden.  

Door het spectrum van detectie tot diagnosestelling in kaart te brengen, kunnen 

verbeterpunten aan het licht gebracht worden voor een vroegtijdigere diagnosestelling van 

het Klinefelter syndroom. 

9.2. Onderzoeksvragen 
De volgende vragen betreffende de CLB-artsen, de kinder- en jeugdpsychiaters en de 

kinderneurologen in Vlaanderen worden vooropgesteld: 

- Hoe uitgebreid is de theoretische kennis van het Klinefelter syndroom bij de 

respondenten? 

- Zijn de respondenten vertrouwd met het Klinefelter syndroom? 
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- Hoe ziet het doorverwijsbeleid bij CLB-artsen en het diagnostisch beleid bij kinder- en 

jeugdpsychiaters en kinderneurologen eruit? 

 

In verband met de genetici wensen we de volgende vraag te beantwoorden: 

Hoe worden de huidige richtlijnen voor diagnostiek geïmplementeerd in de Vlaamse 

genetische centra? 

 

9.3. Studie-opzet 

9.3.1. Vragenlijsten 

 
A. Ontwerp en uitvoering  
 

Voor het onderzoeksproject werden 3 verschillende vragenlijsten ontworpen met elk een 

verschillende doelgroep. De eerste vragenlijst diende de CLB-artsen te bevragen, de tweede 

vragenlijst de kinderpsychiaters en –neurologen en een derde, beknoptere vragenlijst de 

genetici. Bij het opstellen van de vragenlijsten werd, na uitvoerig literatuuronderzoek, gestart 

met een formulering van de basiskennis die verwacht wordt bij de verschillende doelgroepen. 

In een tweede fase werd een poging gedaan om de veronderstelde basiskennis  om te 

zetten in kennisvragen. Als leidraad voor het opstellen van deze vragenlijst werden de 

aanbevelingen beschreven door Leung WC et al. (44) en Radhakrishna RB et al. (45) 

gebruikt. In een derde fase werden de validiteit  van de vragenlijst en de representativiteit 

beoordeeld door onze promotor, Prof. Dr. J. De Schepper, en onze co-promotor, Dr. I. Gies. 

Er werd tevens gekeken of de vragenlijsten voldoende afgestemd waren op de 

desbetreffende doelgroepen. Waar nodig werden bepaalde vragen aangepast of 

geherformuleerd. In een laatste fase werden de leesbaarheid en vormgeving van de 

verschillende enquêtes nagegaan. Dit gebeurde door een 2-tal algemene artsen, niet 

behorend tot de vooropgestelde doelgroepen, maar met de nodige kennis om de vragen 

voldoende te kunnen bevatten. Op basis van hun bemerkingen werden de vragenlijsten 

tenslotte gefinaliseerd.  

 

Er werd finaal gekozen voor een gevarieerde vraagstelling bij de CLB-artsen,  

kinderpsychiaters en -neurologen. Voor het bevragen van de populatiekenmerken werd een 

combinatie van open en gesloten vragen gehanteerd. De vertrouwdheid met het Klinefelter 

syndroom werd bevraagd aan de hand van open vragen en de kennistoets bestond louter uit 

gesloten vragen met 3 antwoordmogelijkheden (ja/neen/weet ik niet). Voor het luik rond het 

verwijsbeleid werden gemengde vraagstellingen (vragen met suggesties en een open veld) 

gehanteerd, waarbij verschillende antwoordmogelijkheden aangevinkt konden worden. 
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Tenslotte werden ook kort de kwalitatieve beoordeling van de inhoud en de lay-out bevraagd.  

Likert-scale-antwoorden werden voor vragen met een waarderingsschaal gebruikt. De 

beknopte vragenlijst voor de genetici bestond uit een combinatie van gesloten vragen met 

een 4-tal keuzemogelijkheden en gemengde vraagstellingen. 

 

De web-based enquête bij CLB-artsen  bestond uit 4 luiken. Luik A bevraagde aan de hand 

van een tiental vragen een aantal populatiekenmerken, zoals geslacht, leeftijd, aantal jaren 

arts- en werkervaring, lokalisatie en type scholen, eventuele bijkomende opleidingen en 

persoonlijke vertrouwdheid met het Klinefelter syndroom. Luik B toetste de theoretische 

kennis omtrent het Klinefelter syndroom door middel van twintig juist/fout/weet ik niet-vragen 

waarin mogelijke problemen bij Klinefelter-patiënten in de verschillende levensfasen werden 

geformuleerd. Luik C bevroeg het verwijsbeleid bij kleuters/lagere schoolkinderen/ 

adolescenten  en bestond uit tien open vragen (met enkele suggesties). In Luik D werd 

uiteindelijk de inhoud en de lay-out van de vragenlijst beoordeeld door de respondenten (zie 

bijlage 1).  

 

De web-based vragenlijst voor kinderneurologen en -psychiaters bestond eveneens uit 4 

luiken. Vooreerst werden een aantal populatiekenmerken bevraagd waaronder de leeftijd, 

woonplaats, het geslacht, de werkervaring, aard van de tewerkstelling, de specialisatie(s) en 

(eventuele) bijkomende opleidingen. Er werden eveneens een drietal vragen omtrent de 

vertrouwdheid van de arts met het Klinefelter syndroom gesteld.  De vragenlijst bevatte  in 

een tweede luik twintig juist/fout/weet ik niet-kennisvragen waarin mogelijke problemen bij 

Klinefelter-patiënten in de verschillende levensfasen werden geformuleerd. In een derde deel 

werden vier vragen toegevoegd met betrekking tot het diagnostisch beleid van de 

kinderneurologen en -psychiaters. Om af te sluiten werd in een vierde luik aan de 

respondenten gevraagd om de inhoud en lay-out van de vragenlijst te beoordelen (zie bijlage 

2). 

 

De web-based vragenlijst voor klinische genetici omvatte 10 items die peilen naar de huidige 

richtlijnen voor genetische diagnostiek in Vlaanderen (zie bijlage 5).  

 

Indien een arts de vragenlijst invulde, werd er van uitgegaan dat hij of zij  instemde met het 

onderzoek en ook de toestemming gaf om de gegevens te verwerken. De verkregen 

gegevens werden anoniem verwerkt. Artsen werden hiervan op voorhand duidelijk 

geïnformeerd (zie bijlage 1, 2 en 5). Indien gewenst werd achteraf een mail met de correcte 

antwoorden en voorzien van aanvullende uitleg opgestuurd (zie bijlage 3 en 4).  
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De gemiddelde duur voor het  invullen van de vragenlijsten werd op een vijftiental minuten 

geschat. Er werd uitdrukkelijk aan de respondenten gevraagd om de kennis niet op voorhand 

op te frissen en eerst de kennistoets en vervolgens de vragen rond het verwijsbeleid te 

vervolledigen. Alleen zo kon een zo objectief mogelijk beeld verkregen worden van de 

huidige kennis. 

 

B. Collectie van de gegevens bij Vlaamse  CLB-artsen                                                                                                

 

Het studieprotocol en de vragenlijsten werden voorgelegd aan het overlegplatform van de 

vrije CLB’s (contactpersoon mevrouw Trees Ameloot, verantwoordelijke Preventieve 

Gezondheidszorg vanuit de VCLB Koepel) en van de andere CLB’s (contactpersoon dhr. 

Marc Frederix, directeur van het CLB Hasselt). Door gebrek aan informatie vanuit het 

overlegplatform over de e-mailadressen van tewerkgestelde CLB-artsen in Vlaanderen 

werden de contactgegevens van de CLB-artsen gebruikt, verkregen via collega dokter Leen 

Verbraeken, die in 2014 voor haar masterproef alle CLB-artsen in Vlaanderen aanschreef. 

Deze lijst werd waar mogelijk geactualiseerd en aangevuld met de contactgegevens van de 

artsen die momenteel de Manama Jeugdgezondheidszorg volgen.  

 

Om een representatieve steekproef te bekomen voor de CLB-artsen met een 

betrouwbaarheidsinterval van 95% en een foutenmarge van 5%, dienden minstens 182 

artsen de enquête te vervolledigen. Een eerste mail met uitnodiging tot deelname werd 

verzonden op 18/12/2015. Een herinneringsmail werd op 13/1/2016 verzonden naar de 

artsen die op dat moment nog niet hadden deelgenomen, om zo mogelijks de respons te 

verhogen. De enquête werd uiteindelijk afgesloten eind februari 2016.  

 

C. Collectie van de gegevens bij  kinder- en jeugdpsychiaters en kinderneurologen 

De bedoeling was om zelf via de Vlaamse Vereniging van Kinder- en Jeugdpsychiatrie (VVK) 

en de Belgische Vereniging voor Kinderneurologie (BVKN) alle kinder- en jeugdpsychiaters 

en kinderneurologen in Vlaanderen elektronisch aan te schrijven  met de vraag om deel te 

nemen aan de opgestelde web-based enquête. Omwille van privacy-redenen konden de e-

mailgegevens, beschikbaar in de databank van de vereniging van kinder- en 

jeugdpsychiaters, die momenteel 287 leden telt, niet doorgegeven worden. Via de 

secretariaatsmedewerkster, Mevrouw Kirsten Demeulenaer (kirsten.demeulenaer@zna.be), 

werd de link voor de web-based enquête doorgestuurd per mail naar de kinder- en 

jeugdpsychiaters met bekende e-mails.  De  Vlaamse kinderneurologen werden via e-mail 

aangeschreven via dokter Danielle Hasaerts (danielle.hasaerts@uzbrussel.be), 

contactpersoon van de Belgische Vereniging voor Kinderneurologen (BVKN). Deze 

vereniging telt momenteel een 50-tal leden. 
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Om een representatieve steekproef te bekomen voor de kinderpsychiaters en -neurologen 

met een betrouwbaarheidsinterval van 95% en een foutenmarge van 5%, moesten minstens 

een 180-tal artsen de enquête vervolledigen. Een eerste mail met uitnodiging tot deelname 

werd verzonden op 22/12/2015. Een herinneringsmail werd op 13/1/2016 verzonden naar de 

artsen die op dat moment nog niet hadden deelgenomen, om zo mogelijks de respons te 

verhogen. De enquête werd uiteindelijk afgesloten eind februari 2016. 

 

 D. Collectie van de gegevens bij Vlaamse klinische genetici  

Alle 4 de erkende genetische centra in Vlaanderen werden aangeschreven via mail. De 

dienst medische genetica te Antwerpen, die 5 artsen telt, werd bereikt via het algemeen 

contactadres (medische.genetica@uza.be).  Het centrum voor menselijke erfelijkheid te 

Leuven, die bestaat uit 11 specialisten, werd eveneens aangeschreven via het algemeen 

emailadres (cme@uzleuven.be). Het Centrum voor Medische Genetica Gent (CMMG), die 8 

artsen telt en  het Centrum voor Medische Genetica Brussel, bestaande uit 9 artsen, werden 

respectievelijk aangeschreven via Prof. Dr. Anne De Paepe (Anne.DePaepe@UGent.be) en 

Prof. Dr. Maryse Bonduelle (maryse.bonduelle@uzbrussel.be). Op die manier werden een 

33-tal genetici bereikt. Per centrum was het ons echter niet duidelijk of er subspecialisaties 

zijn per arts. Mogelijks kan de beoogde doelgroep van genetici binnen het onderzoeksproject 

dan ook iets kleiner zijn dan de voornoemde 33. 

 

Een eerste mail met uitnodiging tot deelname werd verzonden op 22/12/2015. Een 

herinneringsmail werd op 13/1/2016 verzonden naar de centra die op dat moment nog niet 

hadden deelgenomen. De enquête werd uiteindelijk afgesloten eind februari 2016. 

9.3.2. Gegevens- en statistische verwerking 

De bevraagde gegevens werden gecodeerd in een Excell-rekenblad. De statistische 

verwerking van de gegevens werd uitgevoerd met behulp van SPSS 23.  Er werd geopteerd 

voor een combinatie van beschrijvende en verklarende statistiek. Met behulp van de 

beschrijvende statistiek worden de kwantitatieve data, namelijk de huidige kennis (20 

vragen) en vertrouwdheid met het syndroom (3 vragen) van de specifieke doelgroepen in 

kaart gebracht. Daarnaast worden de populatiekenmerken van de artsengroepen 

beschreven en geven we een kort overzicht van de evaluatie van de vragenlijst op vlak van 

inhoud en lay-out. Aan de hand van de verklarende statistiek wordt gekeken of bepaalde 

demografische kenmerken een invloed hebben op de kennis van het Klinefelter syndroom bij 

de bevraagde artsen. 
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10. Onderzoeksresultaten 
10.1. Bevraging van CLB-artsen 
                                                                        

10.1.1. Profiel van de CLB-artsen 

Voor het invullen van deze vragenlijst werden 344 CLB-artsen aangeschreven, waarvan er 

52 nog de opleiding Manama Jeugdgezondheidszorg volgden. Van deze aangeschreven 

artsen openden er 157 artsen (45,6%) de enquête, waarvan uiteindelijk 98 artsen (62%) de 

vragenlijsten invulden. 187 artsen (54,4%) openden de enquête niet, waarvan 60 artsen 

(32%) de enquête expliciet weigerden. Van de 10 artsen die de web-based enquête niet 

volledig invulden, vervolledigden 3 artsen enkel de kennistoets en de vragen omtrent de 

populatiekenmerken en de vertrouwdheid met het Klinefelter syndroom en de andere 7 

artsen louter de vragen met betrekking tot de populatiekenmerken, de vertrouwdheid met het 

Klinefelter syndroom en het verwijsbeleid. Dit komt dus overeen met een response rate van 

28,5%. Met een steekproef van 98 artsen werd een betrouwbaarheidsinterval van 76% en 

een foutenmarge van 8,38%  bereikt. 

A. Geslacht 

Van de 98 CLB-artsen die deelnamen aan de enquête waren er 91 (94,9 %) van het 

vrouwelijk geslacht. 

 

B. Leeftijd 

Zoals aangegeven in onderstaande tabel had ongeveer 85% van de respondenten een 

leeftijd tussen 31-60 jaar, met ongeveer een gelijke spreiding over de leeftijdscategoriëen  

31-40, 41-50 en 51-60 jaar. 

Tabel 5: Overzicht van de verschillende leeftijdscategorieën van de ondervraagde CLB-artsen 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijdscategorie Aantal Percentage 

26-30 jaar 11 11,22% 

31-40 jaar 25 25,51% 

41-50 jaar 30 30,61% 

51-60 jaar 30 30,61% 

> 60 jaar 2 2,04% 
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C. Artservaring 

De meerderheid van de respondenten studeerde af als basisarts tussen 1981 en 2010 met 

een gelijke spreiding over deze periode. 

Tabel 6:  Overzicht van de afstudeerjaren als arts van de ondervraagde CLB-artsen 

Afstudeerjaar Aantal Percentage 

<1980 2 2,04% 

1981-1985 19 19,39% 

1986-1990 12 12,24% 

1991-1995 13 13,27% 

1996-2000 18 18,37% 

2001-2005 11 11,22% 

2006-2010 13 13,27% 

>2010 10 10,20% 

 

D. Werkervaring en bijkomende opleiding 

Bijna een derde van de ondervraagde CLB-artsen heeft  een relatief  beperkte (minder dan 6 

jaar) ervaring als schoolarts. 

Tabel 7:  Overzicht van het aantal jaar werkervaring als schoolarts van de ondervraagde CLB-artsen 

Aantal jaar werkervaring Aantal Percentage 

0-5 jaar 28 28,87% 

6-10 jaar 11 11,34% 

11-15 jaar 24 24,74% 

16-20 jaar 13 13,40% 

21-25 jaar 8 8,25% 

26-30 jaar 7 7,22% 

>30 jaar 6 6,19% 

 

Iets meer dan de helft van de respondenten volgde een bijkomende opleiding alvorens als 

CLB-arts aan de slag te gaan. Hierbij volgde er 2/3 de Manama huisartsgeneeskunde. 
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Tropische geneeskunde en arbeidsgeneeskunde waren respectievelijk de tweede en derde 

meest gevolgde bijkomende opleidingen. 

Grafiek 1: Overzicht (aantallen) van bijkomende opleiding van de ondervraagde CLB-artsen  

 

E. Lokalisatie en schooltype van tewerkstelling 

Het grootste aandeel, namelijk bijna een derde van de respondenten, komt uit West-

Vlaanderen. 

Tabel 8:  Overzicht van de lokalisatie van tewerkstelling van de ondervraagde CLB-artsen 

Provincie Aantal Percentage 

Antwerpen 20 20,6% 

Limburg 14 14,4% 

Oost-Vlaanderen 18 18,6% 

Vlaams-Brabant 17 17,5% 

West-Vlaanderen 28 28,9% 

 

Twee derde van de respondenten is werkzaam in zowel het kleuter- en lager onderwijs, als 

in het secundair onderwijs.  

Tabel 9:  Overzicht van het schooltype van tewerkstelling van de ondervraagde CLB-artsen 

Type school Aantal Percentage 

Kleuter-/lager onderwijs 16 16,5% 

Secundair onderwijs 17 17,5% 

Combinatie van beide 64 66,0% 
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10.1.2. Vertrouwdheid met het Klinefelter syndroom 

A. Kennis van personen met het Klinefelter syndroom in de eigen leefomgeving   

Twintig (20,6%)  van de ondervraagden kent één of meerdere personen met het Klinefelter 

syndroom in zijn eigen leefomgeving. 

B.  Aantal jongens met het Klinefelter syndroom per jaar op medisch consult 

Een kleine helft van de ondervraagde CLB-artsen heeft nog nooit een Klinefelter-patiënt op 

het medisch consult gezien. 40% van de artsen ziet 0,1-1 jongen met het Klinefelter 

syndroom per jaar op consult. Een duidelijke minderheid (7,25%) zegt meer dan één 

Klinefelter-patiënt per jaar tijdens de consulten te zien. 

Tabel 10:  Overzicht van het aantal jongens met het Klinefelter syndroom per jaar op medisch consult 

Aantal jongens met Klinefelter/jaar  Aantal Percentage 

Geen idee 4 4,12% 

0 47 48,48% 

0,1-1 39 40,2% 

1,1-2 5 5,15% 

>2 2 2,1% 

 

C.  Aantal doorverwijzingen en effectieve diagnosestellingen in de afgelopen 5 jaar 

Eén vierde van de respondenten kreeg in de afgelopen 5 jaar éénmaal de diagnose van 

Klinefelter  bij een kind of adolescent toegestuurd per brief. De helft  van de artsen kreeg dit 

nooit. Slechts 1 arts, werkzaam in het secundair onderwijs, kreeg >5 keer een 

diagnosestelling toegestuurd. 

Tabel 11:  Overzicht van het aantal doorverwijzingen en effectieve diagnosestellingen in de afgelopen 5 jaar 

Aantal diagnosestellingen/ 5 jaar Aantal Percentage 

0 49 50,52% 

1 24 24,74% 

2 11 11,34% 

3 6 6,19% 

4 / / 
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5 4 4,12% 

>5 1 1,03% 

 

10.1.3. Overzicht  van de belangrijkste  populatiekenmerken 

De mediane leeftijd van de 98 CLB-artsen bedraagt 45 jaar (range  26 – 63 jaar) (IQR 36,75 

– 53,25 jaar). Het mediane aantal jaren artservaring bedraagt 20 jaar (range 2-39) (IQR 11-

29) en het mediane aantal jaren werkervaring als CLB-arts is 14 jaar (range 0 – 35 jaar) (IQR 

5 -20). Het mediane aantal Klinefelter-patiënten per jaar gezien tijdens een consult is 0 

(range 0-5) (IQR 0-1) en het mediane aantal diagnosestellingen per 5 jaar bevestigd per brief 

is eveneens 0 (range 0-20) (IQR 0-1).  

Tabel 12:  Overzicht (spreiding) van de  populatiekenmerken van de bevraagde  CLB-artsen 

 Leeftijd  

( jaar)  

Werkervaring 

( jaar)  

Artservaring 

(jaar)  

Aantal KS patient /jaar 

bekend  in praktijk  

Aantal diagnosestellinggen  

van KS/5jaar 

Gemiddelde  44,5 13,6  1996,4 0,55 1,1 
Mediaan 45 14   1996 0 0 
Standaarddeviatie 10,08 9,6 10,24 0,94 2,34 
Minimum 26 0   1977 0 0 
Maximum 63 35  2014 5 20 
Percentiel 25 36,75 5  1987,75 0 0 
Percentiel 50 45 14  1996 0 0 
Percentiel 75 53,25 20 j 2005 1 1 

 

10.1.4. Verwijsbeleid 

A. Verwijsbeleid op kleuterleeftijd 

Veertien of 17,5% van de tachtig bevraagde artsen werkzaam in het kleuteronderwijs 

verwees in het verleden reeds op kleuterleeftijd door wegens het vermoeden van het 

Klinefelter syndroom. Dit gebeurde voornamelijk naar aanleiding van bevindingen tijdens het 

medisch consult. Een afwijkend genitaal onderzoek (cryptorchidie, hypospadie..) of een grote 

gestalte vastgesteld tijdens het medisch onderzoek deed het vermoeden van een Klinefelter 

syndroom rijzen bij de bevraagde artsen (zie grafiek 2). In 55% van de gevallen deed een 

combinatie van verschillende bevindingen een verwijzing genereren. Op basis van een 

multidisciplinair teamoverleg zonder afwijkende klinische bevindingen tijdens het medisch 

consult werd nooit een doorverwijzing gedaan. Eén arts vermeldde nog nooit kleuters 

doorverwezen te hebben op kleuterleeftijd omwille van onvoldoende kennis van het 

syndroom op jonge leeftijd.  
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Grafiek 2: Overzicht van doorverwijsredenen op kleuterleeftijd 

 

 

 

 

 

B. Verwijsbeleid op lagere schoolleeftijd 

Negentien of 28,75% van de tachtig bevraagde artsen werkzaam in het basisonderwijs 

verwees in het verleden reeds door op lagere schoolleeftijd wegens het vermoeden van een 

Klinefelter syndroom. Bij 18,8 % gebeurde dit louter op basis van bevindingen tijdens het 

medisch consult. Een afwijkend genitaal onderzoek, eventueel afwijkend pubertair onderzoek 

of grote gestalte vastgesteld tijdens het medisch onderzoek deed het vermoeden van een 

Klinefelter syndroom rijzen bij de bevraagde artsen (zie grafiek 3). In 61% van de gevallen 

moest er sprake zijn van een combinatie van verschilende factoren vooraleer men ging 

doorverwijzen. Net zoals op kleuterleeftijd, werd ook hier zuiver op basis van multidisciplinair 

teamoverleg zonder afwijkende klinische bevindingen tijdens het medisch consult nooit 

doorverwezen. Zuivere leer- of gedragsproblemen doen minder snel een vermoeden rijzen 

van het Klinefelter syndroom en zijn daardoor ook minder vaak een reden voor 

doorverwijzing, hetzij in combinatie met andere factoren. Een aantal artsen vermelden dat er 

een vrij hoge drempel is om op lagere schoolleeftijd te gaan verwijzen. Eén arts meent dat 

diagnosestelling van dit genetisch syndroom op deze leeftijd niet relevant is voor de ouders 

en school en dat het belangrijker is om de functionele problemen op zich te verhelpen zonder 

kennis van het Klinefelter syndroom. Doorverwijzing is niet dringend volgens een andere 

arts, aangezien behandeling niet mogelijk is op deze leeftijd.  
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Grafiek 3: Overzicht van de doorverwijsredenen op lagere schoolleeftijd 

 

 

 

C. Verwijsbeleid bij adolescenten 

Vierenveertig of 56,25% van de éénentachtig bevraagde artsen werkzaam in het secundair 

onderwijs verwees in het verleden reeds op adolescentenleeftijd door wegens het 

vermoeden van een Klinefelter syndroom. Dit is dubbel zoveel als op lagere schoolleeftijd en 

driemaal zoveel als op kleuterleeftijd. Bij 42,5%, en dus het merendeel, gebeurde dit louter 

op basis van afwijkende bevindingen tijdens het medisch consult (zie grafiek 4). Een 

afwijkend genitaal onderzoek, pubertair onderzoek, weinig lichaamsbeharing, 

gynaecomastie, vrouwelijke vetverdeling of grote gestalte vastgesteld tijdens het medisch 

onderzoek deed het vermoeden van een Klinefelter syndroom rijzen bij de bevraagde artsen. 

In 59,5% van de gevallen was er sprake van een combinatie van verschillende factoren. 

Zuiver op basis van multidisciplinair teamoverleg zonder afwijkende klinische bevindingen 

tijdens het medisch consult werd slecht in 1% van de gevallen doorverwezen. Zuivere leer-, 

concentratie-, geheugen-,  of gedragsproblemen doen minder snel het vermoeden rijzen van 

een Klinefelter syndroom, waardoor ze minder vaak een reden voor doorverwijzing zijn, tenzij 

in combinatie met andere afwijkingen.  Eén arts vermeldt dat kennis van dit syndroom een 

bijkomende identiteitscrisis kan betekenen voor de adolescent en dat een diagnosestelling 

pas zinvol is bij vaststelling van infertiliteit op volwassen leeftijd. Een andere arts verwijst pas 

door na overleg met de leerling zelf en indien gewenst.   
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Grafiek 4:  overzicht van de doorverwijsredenen bij adolescenten 

 

 

 

 

D.  Gerichtheid van de doorverwijzing   

CLB-artsen verwijzen in hoofdzaak door naar de huisarts (43,7%). De meeste artsen wijzen 

er ook op dat dit de enige persoon is naar wie doorverwezen mag worden. Deze beslist 

vervolgens of er aanvullend onderzoek aangewezen is en door wie dit best wordt uitgevoerd. 

Via de verwijsbrief of een telefonisch contact met de behandelende huisarts en/of ouders 

wordt wel reeds het vermoeden en de vraag naar verder onderzoek geuit. Wanneer men 

rechtstreeks doorverwijst naar een specialist, dan is het meestal naar een algemeen pediater 

(18,4%) of een kinderendocrinoloog (12,6%). Geen enkele van de bevraagde artsen verwijst 

naar een kinderneuroloog of –psychiater. Bij kinderen van het buitengewoon onderwijs 

bestaat de neiging om sneller rechtstreeks door te verwijzen voor genetisch onderzoek. 

Kleuters met een complexe ontwikkelingsproblematiek of ontwikkelingsvertraging worden 

eerder doorverwezen naar een centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS).  
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Grafiek 5: overzicht van de gerichtheid van doorverwijzing 

 

 

 

10.1.5. Resultaten van de kennistoets 

Van de 344 aangeschreven artsen beantwoordden er  91 artsen de kennistoets volledig. Dit 

is een respons rate van 26,4 %. 

 

A. Genetische achtergrond 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

De prevalentie van het Klinefelter syndroom bij pasgeboren 

jongens is ongeveer 1/2500 en dus vergelijkbaar met deze van het 

Turner syndroom bij meisjes. 
fout 48% 29% 

Het Klinefelter syndroom ontstaat wanneer er een extra Y-
chromosoom wordt doorgegeven. 

fout 85% 2% 

 

Ongeveer een vierde van de CLB-artsen schat de prevalentie van het Klinefelter syndroom 

foutief in. Eén derde heeft geen kennis omtrent de prevalentie. 13% van de artsen meent 

foutief dat er een extra Y-chromosoom wordt doorgegeven. 

 

B. Neonatale presentatie 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

Aangeboren hartafwijkingen komen tot 4 x frequenter voor bij 

pasgeborenen met het Klinefelter syndroom. 
fout 41% 32% 

Bij pasgeborenen met het Klinefelter syndroom komt cryptorchidie 

tot 4x maal frequenter voor. 
juist 61% 32% 
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Typisch voor een pasgeborene met het Klinefelter syndroom is dat 

hij wat groter en zwaarder is dan gemiddeld. De schedelomtrek is 

normaal. 

fout 31% 43% 

 

Twee derde van de CLB-artsen schat corrrect in dat cryptorchidie tot 4x maal meer voorkomt 

bij pasgeboren met een Klinefelter syndroom. Ook het feit dat aangeboren hartaandoeningen 

niet typisch zijn voor Klinefelter-patiënten werd in een kleine helft van de gevallen correct 

beantwoord. Opvallend is dat bij beide stellingen telkens een derde van de artsen geen idee 

omtrent de prevalentie heeft. Een kwart van de artsen meent verkeerdelijk dat pasgeboren 

Klinefelter-patiënten groter en zwaarder zijn dan gemiddeld. Een kleine helft heeft hier geen 

kennis over. Dit maakt dat slechts één derde van de CLB-artsen de vraag omtrent 

geboorteparameters correct beantwoordde.  

 

C. Peuter/kleuterleeftijd presentatie 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

Vaak worden de belangrijkste motorische mijlpalen maar laat 

bereikt in de eerste levensjaren bij kinderen met het Klinefelter 
syndroom. De mijlpalen op vlak van spraak, taal en sociale 

interactie worden daarentegen wel leeftijdsadequaat bereikt. 

fout 60% 21% 

Er kunnen zich bij Klinefelter-kinderen al gedragsproblemen 

ontwikkelen op jonge leeftijd, zoals oppositioneel opstandig 
gedrag. 

fout 16% 29% 

 

Ongeveer twee derde van de artsen heeft weet van het feit dat de foutieve stelling rond de 

motorische mijlpalen en de mijlpalen op vlak van taal, spraak en sociale interactie niet 

correct is. 55% van de CLB-artsen meent daarentegen verkeerdelijk dat gedragsproblemen, 

zoals oppositioneel opstandig gedrag, frequenter voorkomen bij het Klinefelter syndroom. 

Een derde heeft hier geen idee over, zodat slechts 16% van de CLB-artsen de vraag omtrent 

psychomotore en gedragsontwikkeling op deze leeftijd correct beantwoordt. 

 

D. Lagere schoolleeftijd presentatie 

  D.1. Fysieke kenmerken 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

De ontwikkeling van unilaterale of bilaterale gynaecomastie komt 
frequent voor bij prepubertaire jongens met het Klinefelter 

syndroom.  
fout 13% 13% 

Kenmerkend voor de meeste Klinefelter-patiënten is hun opvallend 

grote gestalte (de gestalte is gewoonlijk boven de percentiel 97). 
fout 11% 2% 
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Kinderen met het Klinefelter syndroom doen gewoonlijk minder 

lichamelijke inspanning en vertonen een meer uitgesproken 

vetopstapeling ter hoogte van de buik in vergelijking met 
leeftijdsgenoten. 

juist 62% 22% 

 

Het merendeel van de CLB-artsen, respectievelijk 74% en 87%, menen verkeerdelijk dat 

lagere schoolkinderen met het Klinefelter syndroom vaak gynaecomastie vertonen voor de 

start van de puberteit en dat zij een opvallend grote gestalte hebben. Twee derde van de 

artsen schatten juist in dat Klinefelter-jongens een meer uitgesproken vetverdeling hebben 

ter hoogte van de buik.  

 

 

  D.2. Gedrags-/Leer-/Concentratiestoornissen 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

Kinderen met het Klinefelter syndroom presenteren op lagere 

schoolleeftijd vaak leerproblemen  (spelling, lezen, wiskunde..) 
juist 81% 14% 

Een belangrijk deel van de Klinefelter-patiënten zijn vaak reeds 
eerder door de (CLB-)psycholoog onderzocht omwille van 

taalontwikkelingsproblemen, leermoeilijkheden of gedrags-

problemen alvorens er duidelijke klinische kenmerken aanwezig 
zijn. 

juist 73% 20% 

Kinderen met het Klinefelter syndroom vertonen meer kans op 

ADHD en autisme spectrum stoornissen. 
juist 41% 39% 

Kinderen met het Klinefelter syndroom hebben gewoonlijk  een 
laag normale intelligentie, waarbij het performale IQ significant 

lager is dan het verbale IQ. 
fout 35% 31% 

 

De meerderheid van de bevraagde CLB-artsen zijn er zich van bewust dat leer-

/gedragsproblemen en taalontwikkelingsstoornissen een manifestatie kunnen zijn van het 

Klinefelter syndroom, alvorens zich klinische kenmerken voordoen. Twee derde van de 

artsen heeft geen kennis van het feit dat autisme spectrum stoornissen en ADHD frequenter 

voorkomen bij Klinefelter-patiënten. Slechts een derde van de artsen geeft correct aan dat 

het verbale IQ lager is dan het performale IQ bij Klinefelter-patiënten. Opvallend is dat een 

derde van de artsen hierover geen weet heeft. 
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E. Adolescentie 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

De start van de puberteit bij jongens met het Klinefelter syndroom 

is meestal spontaan en vindt plaats op de verwachte leeftijd. 
juist 27% 9% 

Tijdens de puberteitsfase zien we dat het testiculaire volume 
gewoonlijk niet verder gaat dan 10-12 mL. 

juist 82% 8% 

Kenmerkend voor Klinefelter-patiënten is het uitblijven of een 

sterke reductie van de penisgroei tijdens de puberteit. 
fout 35% 20% 

 

Twee derde van de CLB-artsen meent dat de puberteit niet spontaan en niet op de 

verwachte leeftijd start bij Klinefelter-patiënten en schatten de stelling dan ook verkeerd in. 

De meerderheid (82%) van de artsen beantwoordde de vraag omtrent de falende  

testisontwikkeling juist. Een kleine helft van de artsen geeft aan dat volgens hen de 

penisgroei bij Klinefelter-patiënten, net als de testisgroei, uitblijft. 

 

F. Volwassen leeftijd presentatie 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

Het Klinefelter syndroom gaat in meer dan 30% van de gevallen 

gepaard met het metabool syndroom (afwijkende glucose- en 
lipidenhuishouding) wat meestal het gevolg is van een 

toegenomen abdominale vetopstapeling. 

juist 41% 48% 

Meer dan 90 % van de Klinefelter-mannen vertonen azoöspermie. juist 84% 13% 
Mannen met het Klinefelter syndroom hebben aanzienlijk meer 

gezondheidsproblemen en een verhoogd risico op maligne 
processen (zoals borstkanker, leukemie, lymfomen en 

extragonadale middellijnkiemceltumoren..) 

juist 58% 37% 

 

84% van de artsen is op de hoogte van het feit dat Klinefelter-patiënten heel vaak (>90%) 

azoöspermie vertonen. Meer dan de helft van de CLB-artsen is er zich van bewust dat 

Klinefelter-patiënten aanzienlijk meer gezondheidsproblemen vertonen en ondermeer een 

hoger risico hebben op maligne processen. Bijna 48 % heeft echter geen weet van het 

frequent voorkomen van het metabool syndroom bij volwassen Klinefelter-patiënten.  

 

10.1.6. Onderliggende demografische verklaringen voor de kennisscore  

Er  werd aan elk juist antwoord één punt toegekend. Een score minder dan 10 werd als een 

onvoldoende, tussen 10 en 12 als een matige en meer dan 12 als een voldoende kennis 

beoordeeld. De gemiddelde score was 9 op 20, met een spreiding  van 3-18.  In totaal 
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hadden 51 artsen een onvoldoende score, 30 artsen een matige score en 10 artsen een 

voldoende score. Met behulp van de Kruskal-Wallis-test werd gekeken of bepaalde 

demografische variabelen een verklaring konden geven voor de kennisscore. Voor de 

numerieke variabelen werd ook de Spearman rangcorrelatie berekend. 

 

 

Tabel 13: Resultaten Kruskal-Wallis-test en Spearman rangcorrelatie CLB-artsen 

 
 
 

 
ONAFHANKELIJKE VARIABELE 

 
AFHANKELIJKE VARIABELE 

 KRUSKAL-
WALLIS 

 
P-WAARDE 

SPEARMAN 
RANGCORRELATIE 

 
P-WAARDE 

 
SCORE KENNISTOETS 

 
 

ONVOLDOENDE 
 

 
MATIG 

 
VOLDOENDE 

geslacht 

 
man 
 

3  60% 2  40% 0  / 

P= 0.8063 /  
Vrouw 
 

48  55,8% 28  32,6% 10  11,6% 

leeftijd 

 
≤40 jaar 
 

15    46,8% 14  43,8% 3 10,3% 

P=0.8063 

 
P=0.4576 

 
41-50 jaar 
 

18 62,1% 8 27,6% 3 10,3% 

 
>50 jaar 
 

18 60% 8 26,7% 4 13,3% 

artservaring 

 
≤ 1995 
 

24 57,1% 13 31% 5 11,9% 

P=0.5355 P=0.3048  
> 1995 
 

27 56,3% 17 35,4% 4 8,3% 

schooltype 

 
Basis 
 

9 60% 5 33,3% 1 6,7% 

P=0.6741 

 

 
Secundair 
 

7 41,2% 9 52,9% 1 5,9% 
/ 

 
Beide 
 

34 58,6% 16 27,6% 8 13,8% 
 

werkervaring 

 
0-10 jaar 
 

19 51,4% 16 43,2% 2 5,4% 

P=0.8804 

 
P=0.4421 

 
11-20 jaar 
 

19 54,3% 10 28,6% 6 17,1% 

 
21-30 jaar 
 

13 68,5% 4 21% 2 10,5% 

bijkomende 
opleiding 

 
Nee 
 

22 59,5% 10 27% 5 13,5% 

P=0.2168 /  
Ja 
 

29 53,7% 20 37% 5 9,3% 
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lokalisatie 
tewerkstelling 

 
West-Vlaanderen 
 

13 48,1% 10 37% 4 14,8% 

P=0.4731 / 

 
Oost-Vlaanderen 
 

10 58,8% 5 29,4% 2 11,8% 

 
Antwerpen 
 

12 66,7% 5 27,8% 1 5,6% 

 
Limburg 
 

5 41,7% 6 50% 1 8,3% 

 
Vlaams-Brabant 
 

11 68,8% 3 18,8% 2 12,5% 

kennis met KS 

 
Nee 
 

42 57,5% 23 31,5% 8 11% 

P=0.191 /  
Ja 
 

9 50% 7 38,9% 2 11,1% 

# KS/ jaar op 
medisch consult 

 
0 
 

30 68,2% 7 15,9% 7 15,9% 

P=0.03136 P= 0.9739 
Correlatiecoëff: 0.003 

 
0.1-1 
 

19 52,8% 14 38,9% 3 8,3% 

 
>1 
 

2 28,6% 5 71,4% 0 / 

# diagnose KS/5 jaar 

 
0 
 

28 60,8% 13 28,3% 5 10,9% 

P= 0.4903 P=0.2973  
≥1 
 

23 52,3% 16 36,4% 5 11,4% 

 

Er werd een statistisch significant verschil gezien tussen de score op de kennistoets en het 

aantal jongens met een Klinefelter syndroom die per jaar op het medisch consult gezien 

worden (P= 0.031). Hoe meer jongens met Klinefelter tijdens het consult gezien werden, hoe 

meer juiste antwoorden er gegeven werden op de 20 vragen. Dit kon echter niet bevestigd 

worden met de Spearman rangcorrelatie (P=0.9739). Voor de andere variabelen kon er geen 

verband aangetoond worden met de score op de kennistoets.  

10.1.7. Beoordeling van inhoud en lay-out van de vragenlijst en bijkomende opmerkingen 

Het merendeel van de respondenten (92,9%) vond de inhoud van de web-based enquête 

goed tot zeer goed (tabel 10). Samengestelde vragen werden door een paar artsen als lastig 

ervaren. Ook het opsommen van items werd als eerder kunstmatig gezien. Bij de kennistoets 

had een arts graag bepaalde vragen wat kunnen nuanceren, maar daar was geen ruimte 

voor voorzien. Ook het feit of een arts werkzaam is in het buitengewoon onderwijs werd niet 

actief bevraagd. Eén arts vermeldde dat de enquête hem aan het denken gezet heeft over 

zijn verwijsgedrag bij kleuters. Een andere arts meende dat het Klinefelter syndroom niet 
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genoeg gekend is bij de collega’s, zeker in vergelijking met het Turner syndroom en dat er 

geen goed zicht is op de jonge presentatie van het syndroom.   

 

 

Tabel 14:    Beoordeling omtrent inhoud vragenlijst 

Inhoud van de vragenlijst Aantal Percentage 

Beperkt 6 7,1% 

Goed 69 81,2% 

Zeer goed 10 11,8 % 

 

 

Alle respondenten vonden de lay-out goed tot zeer goed. Eén arts vond de uitnodigende mail 

niet zo mooi qua lay-out en iets te veel tekst. Een suggestie werd gedaan om op het einde 

van de enquête een link te geven naar een wetenschappelijke pagina over dit syndroom. 

 

 

Tabel 15:    Beoordeling omtrent lay-out vragenlijst 

Lay-out van de vragenlijst Aantal Percentage 

Beperkt / / 

Goed 54 62,8% 

Zeer goed 32 37,2% 

 
 

10.2. Bevraging van kinder- en jeugdpsychiaters en kinderneurologen                       
 

10.2.1. Profiel van de bevraagde  kinder- en jeugdpsychiaters en neurologen 

De vragenlijst werd finaal verstuurd naar 287 kinder- en jeugdpsychiaters en 50 

kinderneurologen. Van deze aangeschreven artsen, antwoordden er 41 artsen, waarvan 36 

kinderpsychiaters alle vragen volledig invulden. De steekproef bestond uit 36 

kinderpsychiaters en 5 kinderneurologen. 4 artsen vulden enkel de vragen met betrekking tot 

de populatiekenmerken en de vertrouwdheid met het Klinefelter syndroom in. Dit komt dus 

overeen met een response rate van 12,2 %. Met een steekproef van 41 artsen werd een 

betrouwbaarheidsinterval van 50% en een foutenmarge van 14,36%  bereikt. 
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 A. Geslacht 

Het merendeel van de respondenten is vrouwelijk (78%).  

 

B.  Leeftijd 

Bijna de helft van de respondenten bevindt zich in de leeftijdscategorie 31-40 jaar. Een 

minderheid is jonger dan 30 jaar of ouder dan 50 jaar.  
 

Tabel 16: Overzicht van de verschillende leeftijdscategorieën van de ondervraagde kinderpsychiaters en -
neurologen 

Leeftijdscategorie Aantal Percentage 

26-30 jaar 8 17,78% 

31-40 jaar 20 44,44% 

41-50 jaar 11 24,44% 

51-60 jaar 3 6,67% 

> 60 jaar 3 6,67 % 

 

C. Artservaring 

Drie vierde van de specialisten studeerde af tussen 1991 en 2010. Slechts 13% heeft minder 

dan 5 jaar artservaring. 

 

Tabel 17:  Overzicht van de afstudeerjaren als arts van de ondervraagde kinderpsychiaters en -neurologen 

Afstudeerjaar Aantal Percentage 

<1990 5 11,11% 

1991-2000 10 22,22% 

2001-2010 24 53,33% 

2011-2015 6 13,33% 

 

 

D. Specialisatie, werkervaring en bijkomende opleiding 

Ongeveer de helft van de specialisten heeft tussen de 6 en 15 jaar werkervaring in hun 

huidige functie. Een derde heeft 5 jaar of minder werkervaring. 
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Tabel 18:  Overzicht van het aantal jaar werkervaring in huidige functie van de ondervraagde kinderpsychiaters 
en -neurologen 

Aantal jaar werkervaring Aantal Percentage 

0-5 jaar 14 31,11% 

6-10 jaar 12 26,67% 

11-15 jaar 10 22,22% 

16-20 jaar 4 8,89% 

>20 jaar 5 8,25% 

 

40% van de respondenten volgde een extra opleiding of specialisatie, waaronder  relatie-, 

gezins- en systeemtherapie, doctoraatsopleiding, pediatrie en huisartsgeneeskunde. 

 
G. Lokalisatie  en type tewerkstelling 

De meeste specialisten zijn werkzaam in  de provincies Antwerpen of Vlaams-Brabant 

(beiden 29%).  

 

Tabel 19:  Overzicht van de lokalisatie van tewerkstelling van de ondervraagde kinderpsychiaters en -neurologen 

Provincie Aantal Percentage 

Antwerpen 13 28,89% 

Limburg 5 11,11% 

Oost-Vlaanderen 8 17,78% 

Vlaams-Brabant 13 28,89% 

West-Vlaanderen 6 13,33% 

 
40% van de respondenten is verbonden aan een universitair ziekenhuis. 

10.2.2. Vertrouwdheid met het Klinefelter syndroom 

	
A.  Kennis met het Klinefelter syndroom 

Het merendeel van de artsen (78%) kent niemand met Klinefelter syndroom persoonlijk.  

 

B.  Aantal contacten met Klinefelter-patiënten per jaar 
Meer dan de helft van de specialisten ziet geen Klinefelter-patiënten in de praktijk. Slechts 

7% ziet meer dan 5 patiënten per jaar. 
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Tabel 20:  Overzicht van het aantal jongens met het Klinefelter syndroom per jaar op consult bij specialisten 

Aantal patiëntencontacten met Klinefelter/jaar  Aantal Percentage 

0 24 53,33% 

1-5 18 40% 

6-10 3 6,67% 

 

C.  Aantal diagnosestellingen in de afgelopen 5 jaar 
De meeste respondenten (84%) stelden nooit de diagnose in de afgelopen 5 jaar. Slechts 

4% stelde 2 maal of meer de diagnose van Klinefelter syndroom. 

 

Tabel 21:  Overzicht van het aantal diagnosestellingen in de afgelopen 5 jaar bij specialisten 

Aantal diagnosestellingen/ 5 jaar Aantal Percentage 

0 38 84,44% 

1 5 11,11% 

2 of meer 2 4,44% 

 

10.2.3. Overzicht van de belangrijkste populatiekenmerken 

De mediane leeftijd van de 41 specialisten die de vragenlijst volledig invulden, is 38 jaar 

(range 26 – 74 jaar) (IQR: 31 -41.5) en het mediaan aantal jaar werkervaring bedraagt 8 jaar 

(range 0 – 40 jaar) (IQR: 5 -15). Het mediaan aantal Klinefelter-patiënten gezien in de eigen 

praktijk bedraagt 0 (range 0-10) (IQR: 0-1) 

 

Tabel 22:  Samenvattende populatiekenmerken kinderpsychiaters en -neurologen 

 Leeftijd  
(jaar)  

Werkervaring 
(jaar)  

Aantal KS/jaar in praktijk  
 

Gemiddelde 38 10,2  1,15 
Mediaan 38 8 0 
Standaarddeviatie 9,2 7,825 2,3 
Minimum 26 0  0 
Maximum 74 40  10 
Percentiel 25 31 5  0 
Percentiel 50 38 8  0 
Percentiel 75 41,5 15 1 
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10.2.4. Diagnostisch beleid 
 

A. Diagnostisch beleid op kleuterleeftijd 

Het Klinefelter syndroom wordt bij twee derde van de specialisten vermoed wanneer er 

sprake is van een vertraagde taalontwikkeling. Ongeveer de helft van de respondenten heeft 

een vermoeden bij problemen in de fijne en grove motoriek, gepaard gaande met een 

verminderde spiertonus. Een aantal artsen geeft aan dat ze denken aan een Klinefelter 

syndroom bij mentale retardatie, een algemene achterstand of ontwikkelingsproblemen. Eén 

arts stelt dat hij bij iedere ontwikkelingsproblematiek een moleculaire karyotypering 

aanvraagt. Er wordt ook gesteld door een respondent dat er mogelijks geen gedragsmerkers 

zijn op deze leeftijd die wijzen op het Klinefelter syndroom. Anderen hebben geen weet van 

de kenmerken op kleuterleeftijd of geven andere mogelijke redenen aan  (24.3 %; zoals  een 

complexe ontwikkelingsstoornis of algemene achterstand, mentale retardatie en/of een 

familiale belasting, ADHD-like kenmerken, zeker in combinatie met een grote gestalte, 

gedragsproblemen, sneller vermoeid in combinatie met een grote gestalte, uiterlijke 

kenmerken..) 

 
Grafiek 6:  Overzicht van de redenen om een Klinefelter syndroom op kleuterleeftijd te vermoeden  

 

B. Diagnostisch beleid op lagere schoolleeftijd 

Het Klinefelter syndroom wordt door twee derde van de specialisten vermoed bij verbaal- 

cognitieve problemen, leerproblemen en gedragsproblemen. Een kleine helft van de 

respondenten denkt  aan een Klinefelter syndroom bij psychologische problemen, zoals stil 

en teruggetrokken gedrag, subassertiviteit, faalangst en geheugenproblemen. Eén vijfde 

geeft aan een Klinefelter syndroom te vermoeden bij een discrepant intelligentieprofiel, 
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waarbij het VIQ lager is dan het PIQ. Een combinatie van bovengenoemde symptomen 

versterkt bij hen het vermoeden van een Klinefelter syndroom. Eén arts vermeldt dat hij  niet 

aan een Klinefelter syndroom denkt, ondanks hij frequent kinderen met leerproblemen ziet.  

Een andere arts maakt de bedenking of het gezondheidseconomisch wel zinvol zou zijn om 

iedere jongen met een vertraagde ontwikkeling (zij het dan misschien wel in een specifiek 

patroon) te verwijzen voor genetisch onderzoek. 

 

 

Grafiek 7:  Overzicht van de redenen om een Klinefelter syndroom te vermoeden op lagere schoolleeftijd 

 

 

C. Diagnostisch beleid bij adolescenten 

Het Klinefelter syndroom wordt bij drie vierde van de specialisten vermoed bij aanwezigheid 

van een autisme spectrum stoornis. Bij de helft van de artsen wordt er aan een mogelijk 

Klinefelter syndroom gedacht bij concentratie- en geheugenproblemen, ADHD en/of 

psychotische stoornissen. Eén arts geeft aan dat hij aan het syndroom denkt wanneer een 

psychiatrisch beeld atypisch is bij een jongen. Eventuele depressieve stoornissen of 

angststoornissen doen een Klinefelter vermoeden bij één vierde van de respondenten. De 

meeste artsen geven aan dat het vermoeden in grote mate versterkt wordt wanneer er een 

combinatie is met specifieke lichamelijke bevindingen, zoals het uitblijven van secundaire 

geslachtskenmerken, specifieke lichaamsbouw, gynaecomastie en een grote gestalte. 

Mogelijke andere redenen zijn: gedragsproblemen, cognitieve beperkingen of een 

ontwikkelingsproblematiek in combinatie met specifieke lichamelijke veranderingen. Eén arts 
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beschrijft dat hij aan een mogelijke diagnose denkt bij jongens met een grote gestalte en 

lange armen, fijne lichaamsbouw en uitblijven van de puberteitskenmerken. 

 

Grafiek 8: Overzicht van de redenen om  een Klinefelter syndroom te vermoeden bij adolescenten 

 

 

 

D. De aanvraag van een karyotypering 

37% van de artsen gaat bij het vermoeden van een Klinefelter syndroom zelf een 

karyotypering aanvragen. Het merendeel (93%) licht dan ook de ouders specifiek in omtrent 

de mogelijkheid van een diagnosestelling van het Klinefelter syndroom. Anderen geven 

aanvankelijk een meer algemene reden aan (bv. nagaan of er problemen in de genen zijn) en 

informeren ouders pas bij bevestiging van de diagnose over het syndroom zelf, niet om 

nodeloze ongerustheid te vermijden, maar wel om een open communicatie na te streven bij 

het stellen van de diagnose zelf. Een aantal artsen die zelf geen karyotypering aanvragen, 

verwijzen bij vermoeden door naar een kinderneuroloog, kinderendocrinoloog  en/of 

geneticus. 
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Tabel 23:  Overzicht doorverwijzingen bij geen aanvraag karyotypering door de specialist zelf 

Doorverwijzing naar.. Aantal Percentage 

kinderendocrinoloog 30 85,7% 

kinderneuroloog 2 5,7% 

geneticus 13 37,1% 

   

10.2.5. Resultaten van de kennistoets 

Van de aangeschreven specialisten antwoordden er 41 artsen de kennistoets. Dit is een 

respons rate van 12,2%.   

 

A.  Motorische problemen en grote gestalte 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

Jongetjes met het  Klinefelter syndroom beginnen gewoonlijk later 

met stappen. 
juist 41,5% 29,3% 

Bij peuters en kleuters met het Klinefelter syndroom is er een 

verhoogde spiertonus aanwezig. 
fout 51,2% 46,3% 

Jongens met het Klinefelter syndroom hebben gewoonlijk een 

kleinere gestalte dan verwacht volgens hun doellengtegebied. 
fout 65% 10% 

 

Een ruime 40% van de specialisten weet dat jongens met het Klinefelter syndroom 

gewoonlijk later beginnen te stappen. Eén derde heeft hier echter geen idee over.  Dat er 

geen sprake is van een verhoogde spiertonus bij Klinefelter-patiënten is bij de helft van de 

artsen gekend. Terzelfdertijd heeft ongeveer een gelijk aantal artsen hier geen idee over. 

Twee derde van de artsen weet correct dat Klinefelter-patiënten geen kleinere gestalte 

hebben.  

 

B. Verbaal-cognitieve problemen 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

In de eerste levensjaren verloopt de taalontwikkeling gewoonlijk 

vertraagd. 
juist 51,2% 31,7% 

Tijdens de kindertijd kan het Klinefelter syndroom zich uiten door 
de aanwezigheid van verbaal-cognitieve moeilijkheden. 

juist 78% 22% 
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Op het vlak van kennis rond de verbaal-cognitieve problemen bij Klinefelter-patiënten wordt 

door 78% van respondenten het correcte antwoord gegeven. Ruim de helft van de artsen 

weet dat in de eerste levensjaren de taalontwikkeling mogelijks wat vertraagd verloopt bij 

Klinefelter-patiënten. Toch is ongeveer een derde van de artsen hier niet van op de hoogte. 

 

C. Intelligentie en executieve functies 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

Patiënten met het Klinefelter syndroom hebben vaker zwakke 
visueel-ruimtelijke vaardigheden. 

fout 10% 67,5% 

Bij kinderen met het Klinefelter syndroom is het performaal IQ een 

stuk lager dan het verbaal IQ. 
fout 12% 76% 

Kinderen met het Klinefelter syndroom hebben een hoger risico op 
mentale retardatie. 

fout 24% 15% 

De lagere schooltijd van kinderen met het Klinefelter syndroom 

wordt gekenmerkt door leermoeilijkheden in verband met rekenen 

en wiskunde. 

fout 12% 44% 

Het Klinefelter syndroom kenmerkt zich door een gedaald verbaal 

en non-verbaal geheugen. 
juist 30% 62,5% 

 

Slechts 10% van de ondervraagde artsen antwoordt correct op de vraag over visueel-

ruimtelijke vaardigheden. Twee derde van de specialisten geeft aan hier niet van op de 

hoogte te zijn. In dezelfde lijn weet drie vierde van de specialisten niet of er sprake is van 

een disharmonisch IQ-profiel ten nadele van het VIQ bij Klinefelter-patiënten. Ongeveer twee 

derde geeft onterecht aan dat er bij het Klinefelter syndroom een verhoogd risico is op een 

mentale retardatie. De vragen over mogelijke leer- en geheugenproblemen worden slechts in 

respectievelijk 12% en 30% van de gevallen correct beantwoord met een groot aandeel aan 

artsen die hier geen weet van heeft.  

 

D. Psychologische/psychiatrische stoornissen 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

Klinefelter-kinderen lijden frequenter aan autisme spectrum 

stoornissen en/of ADHD dan verwacht. 
juist 85% 10% 

De prevalentie van het Klinefelter syndroom is 4 à 5 maal hoger bij 

schizofrene patiënten. 
juist 20% 70% 

In vergelijking met de normale populatie ziet men bij het Klinefelter 

syndroom ook vaker depressieve en psychotische stoornissen. 
juist 52,5% 45% 
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De meeste artsen (85%) antwoorden correct op de vraag over het verhoogde risico op een 

autisme spectrum stoornis en/of ADHD bij Klinefelter-patiënten. Dat het Klinefelter syndroom 

frequenter voorkomt bij schizofrene patiënten is minder gekend. Slechts één vijfde antwoordt 

hierop correct, terwijl tot 70% van de artsen hier geen weet van heeft. De helft van de 

specialisten is op de hoogte dat depressieve en psychotische stoornissen meer zouden 

voorkomen bij Klinefelter-patiënten in vergelijking met de algemene populatie. Een kleine 

helft geeft aan hier geen idee van te hebben. 

 

E. Puberteitskenmerken 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

De puberteit van Klinefelter-kinderen is gekenmerkt door het 

uitblijven van secundaire geslachtskenmerken. 
juist 88% 5% 

De ontwikkeling van gynaecomastie komt frequent voor tijdens de 

puberteit bij patiënten met het Klinefelter syndroom. 
juist 61% 29% 

Na de leeftijd van 13 jaar blijft de testesgroei achter. juist 83% 17% 

 

Zowel de vraag wat betreft het uitblijven van secundaire geslachtskenmerken, als het 

achterblijven van de testisgroei, wordt door het merendeel van de artsen, respectievelijk 88% 

en 83%, correct beantwoord. Wanneer het gaat over het voorkomen van gynaecomastie 

tijdens de puberteit worden iets minder juiste antwoorden gegeven, namelijk 61%.  Een 

derde geeft aan hier geen idee over te hebben. 

 

F. Diagnostiek 

Vraag Antwoord % juiste antwoorden % geen idee 

De diagnostiek van het Klinefelter syndroom is gebaseerd op een 

gewone karyotypering.  
juist 83% 15% 

Het Klinefelter syndroom wordt meestal prenataal of bij de 

geboorte gediagnosticeerd. 
fout 88% 7% 

Vroegtijdige diagnostiek van het Klinefelter syndroom is belangrijk 

omwille van preventie van het metabool syndroom. 
juist 36,5% 51,2% 

Een tijdige diagnose is belangrijk omwille van preventie van 

infertiliteit door middel van cryopreservatie. 
juist 36,5% 41,5% 

 

Het merendeel (83%) van de artsen beweert correct dat de diagnosestelling via 

karyotypering gebeurt. Een minderheid (5%) van de kinderneurologen en –psychiaters weet 

niet dat de diagnose meestal niet prenataal of bij de geboorte gediagnosticeerd wordt. Voor 

een kleine helft van de respondenten is het niet meteen duidelijk dat vroegtijdige 
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diagnosestelling belangrijk kan zijn ter preventie van het metabool syndroom en infertiliteit op 

latere leeftijd. Eén derde van de artsen antwoordt hierop correct. 

 

10.2.6. Onderliggende demografische verklaringen voor de kennisscore 

Er  werd aan elk juist antwoord één punt toegekend. Een score minder dan 10 werd als een 

onvoldoende, tussen 10 en 12 als een matige en meer dan 12 als een voldoende kennis 

beoordeeld. De gemiddelde score was 10 op 20, met een spreiding  van 2-17.  In totaal 

hadden 18 artsen een onvoldoende score, 14 artsen een  matige score en 9 artsen een 

voldoende score. Met behulp van de Kruskal-Wallis-test werd gekeken of bepaalde 

demografische variabelen een verklaring konden geven voor de kennisscore. Voor de 

numerieke variabelen werd de Spearman rangcorrelatie berekend. 

 

Tabel 23: Resultaten Kruskal-Wallis-test en Spearman rangcorrelatie kinderneurologen en –psychiaters 

 
 
 

 
ONAFHANKELIJKE VARIABELE 

 
AFHANKELIJKE VARIABELE 

 KRUSKAL-
WALLIS 

 
P-

WAARDE 

SPEARMAN 
RANGCORRELATIE 

 
P-WAARDE 

 
SCORE KENNISTOETS 

 
 

ONVOLDOENDE 
 

 
MATIG 

 
VOLDOENDE 

geslacht 

 
Man 
 

2 25% 3  37,5% 3 37,5% 

P= 0.3052 /  
Vrouw 
 

16  48,5% 11  33,3% 6  18,2% 

leeftijd 

 
≤40 jaar 
 

15 53,6%    6  21,4% 7 25% 

P=0.3105 P=0.5765  
>40 jaar 
 

3 23,1% 8 61,5% 2 15,4% 

artservaring 

 
≤ 2000 
 

6 40% 7 46,7% 2 13,3% 

P=0.8489 P=0.5535  
> 2000 
 

12 46,2% 7 26,9% 7 26,9% 

specialisatie 

 
Kinderneurologie 
 

1 20% 3 37,5% 1 20,8% 

P=0.1732 /  
Kinderpsychiatrie 
 

17 47,2% 11 29,4% 8 23,5% 

werkervaring 

 
0-10 jaar 
 

13 50% 6 23,1% 7 26,9% 

P=0.7337 P=0.8571  
>10 jaar 
 

5 33,3% 8 53,3% 2 13,3% 
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bijkomende opleiding 

 
Nee 
 

11 44% 8 32% 6 24% 

P=0.5817 /  
Ja 
 

7 43,8% 6 37,5% 3 18,8% 

verbonden aan UZ 

 
Nee 
 

10 41,7% 9 37,5% 5 20,8% 

P=0.8004 /  
Ja 
 

8 47,1% 5 29,4% 4 23,5% 

lokalisatie 
tewerkstelling 

 
Antwerpen 
 

4 36,4% 6 54,5% 1 9,1% 

P=0.975 / 

 
Oost-Vlaanderen 
 

4 50% 2 25% 2 25% 

 
West-Vlaanderen 
 

3 50% 2 33,3% 1 16,7% 

 
Vlaams-Brabant 
 

5 41,7% 3 25% 4 33,3% 

 
Limburg 
 

2 50% 1 25% 1 25% 

kennis met KS 

 
Nee 
 

18 52,9% 9 26,5% 7 20,6% 

P=0.1434 /  
Ja 
 

0 / 5 71,4% 2 28,6% 

# KS/ jaar in praktijk 

 
0 
 

12 52,2% 8 34,8% 3 13% 

P=0.1071 P=0.03168 
Correlatiecoëff: 0.34  

≥1 
 

6 33,3% 6 33,3% 6 33,3% 

# diagnosestellingen  
KS/5 jaar 

 
0 
 

16 47,1% 11 32,4% 7 20,6% 

P=0.1253 P=0.1216  
≥1 
 

2 28,6% 3 42,9% 2 28,6% 

 

 

De score op de kennistoets correleerde significant met het aantal  kinderen met een 

Klinefelter syndroom jaarlijks gezien in de praktijk (P= 0.031). Dit kon echter niet bevestigd 

worden met de Kruskal-Wallis-test (P=0.1071). Voor de andere variabelen kon er geen 

verband aangetoond worden met de score op de kennistoets.  
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10.2.7. Beoordeling van de inhoud en lay-out van de vragenlijst 

Meer dan 90% van de respondenten vond de inhoud van de web-based enquête goed tot 

zeer goed. 

 

Tabel 25: Beoordeling omtrent inhoud vragenlijst 

Inhoud van de vragenlijst Aantal Percentage 

Beperkt 3 7,89% 

Goed 31 81,85% 

Zeer goed 4 10,53% 

 

Alle respondenten vonden de lay-out van de vragenlijst goed tot zeer goed. 

 

Tabel 26: Beoordeling omtrent lay-out vragenlijst 

Lay-out van de vragenlijst Aantal Percentage 

Beperkt / / 

Goed 28 73,68% 

Zeer goed 10 26,32% 

 
 
 

10.3. Bevraging van klinische genetici  
Slechts vier genetici vervolledigden uiteindelijk de web-based enquête.  

 

10.3.1. Prenatale diagnostiek 

De helft van de genetici geeft aan dat ze bij een gevorderde leeftijd van de moeder en 

chromosomale afwijkingen in de familie een NIP-test of een array-CGH uitvoeren.  

 

10.3.2. Diagnostiek bij pasgeborenen 

Alle genetici opteren voor een micro-array om geslachtschromosomale afwijkingen op te 

pikken bij genitale afwijkingen zoals cryptorchidie of micropenis. Er wordt soms een micro-

array verricht wanneer er sprake is van een verminderde spiertonus of congenitale 

malformatie bij de pasgeborene. 
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Tabel 27:    Overzicht reden genetisch onderzoek bij pasgeborenen 

Reden genetisch onderzoek bij pasgeborenen  Aantal 

Verminderde spiertonus 1 

Congenitale afwijkingen (cryptorchidie, 
micropenis..) 

4 

Congenitale malformatie 1 

Afwezigheid van duidelijke klinische diagnose 1 

 
 

10.3.3. Diagnostiek op kleuter-/lagere schoolleeftijd 

Bij leerproblemen wordt door de genetici een micro-array verricht. Drie van de vier genetici 

doen dit ook wanneer er sprake is van een duidelijke ontwikkelingsvertraging bij het kind. 

Een grote gestalte (>percentiel 90) of een vertraagde grof-motorische ontwikkeling (bv. later 

stappen) is voor twee genetici een reden om tot genetische testing over te gaan. Bij geen 

van deze bovenstaande problemen zal een micro-array uitgevoerd worden om louter het 

Klinefelter syndroom te detecteren.  Er wordt dan ook genoomwijd gekeken om eventuele 

andere chromosomale afwijkingen op te sporen. 

 

Tabel 28:    Overzicht reden genetisch onderzoek op kleuter- en lagere schoolleeftijd 

Reden genetisch onderzoek op kleuter-/lagere 
schoolleeftijd Aantal 

Ontwikkelingsvertraging 3 

Vertraagde grofmotorische ontwikkeling (later 
stappen..) 

2 

Leerproblemen 4 

Grote gestalte (> percentiel 90) 2 

 
 

10.3.4. Diagnostiek tijdens de adolescentie 

Alle genetici kiezen standaard voor een micro-array bij pubertaire jongens.  Een combinatie 

van kleine testes, uitblijven van secundaire geslachtskenmerken en eventuele 

gynaecomastie of vrouwelijke vetverdeling is voor alle artsen een reden om tot genetisch 

onderzoek over te gaan. Bij drie van de vier genetici zijn aanvullend leerproblemen, 

psychologische/ psychiatrische problemen in combinatie met eventuele azoöspermie ook 

een reden om een micro-array uit te voeren.  
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Tabel 29:    Overzicht reden genetisch onderzoek tijdens de adolescentie 

Reden genetisch onderzoek tijdens de 
adolescentie Aantal 

Kleine testes 4 

Azoöspermie 3 

Uitblijven secundaire geslachtskenmerken 4 

Gynaecomastie/vrouwelijke vetverdeling 4 

Leerproblemen 3 

Psychologische/psychiatrische problemen 3 

 
 

10.3.5. Diagnostiek op volwassen leeftijd 

Alle genetici opteren voor een micro-array bij mannen die zich presenteren met infertiliteit en 

wanneer er sprake is van verhoogde  LH- en FSH-concentraties, oligo-/azoöspermie, micro-

orchidisme en/of testosterondeficiëntie. Eén van de genetici doet tevens een karyotypering 

bij bovenstaande kenmerken, maar geeft aan dat dit nog maar enkel wordt uitgevoerd op 

strikte indicatie zoals bijvoorbeeld bij recurrente miskramen en/of gekende chromosomale 

afwijkingen in de familie of bij (nood aan) een klinische zekerheidsdiagnose. 

 

Tabel 30:    Overzicht reden genetisch onderzoek op volwassen leeftijd 

Reden genetisch onderzoek op volwassen 
leeftijd Aantal 

Verhoogde LH- en FSH- concentraties 4 

Micro-orchidisme 4 

Testosterondeficiëntie 4 

Azoöspermie 4 

Oligospermie 3 
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11. Discussie 
11.1. Kennis en verwijsbeleid bij  CLB-artsen 
 

De algemene kennis van CLB-artsen rond het Klinefelter syndroom kan als onvoldoende 

beoordeeld worden. De frequentie van mogelijke gedragsproblemen, zoals ADHD en 

autisme spectrum stoornissen bij het Klinefelter syndroom wordt, naast de cognitieve 

beperkingen, veelal onderschat. Ook de hoge prevalentie van het Klinefelter syndroom lijkt 

niet unaniem gekend. Opvallend is dat de meeste CLB-artsen een vertekend beeld lijken te 

hebben over de pubertaire ontwikkeling bij het Klinefelter syndroom, terwijl in de literatuur 

wordt aangegeven dat de diagnose meestal net gesteld wordt naar aanleiding hiervan.  Zo 

meent het merendeel van de CLB-artsen dat de puberteit niet spontaan en niet op de 

verwachte leeftijd start. Ook omtrent de prepubertaire lichaamskenmerken heersen foutieve 

opvattingen en bij veel CLB-artsen leeft het idee dat een Klinefelter-patiënt typisch wat 

zwaarder is dan gemiddeld en dit reeds vanaf de geboorte. 

 

Zoals verwacht kon worden zijn CLB-artsen wel goed op de hoogte van de mogelijke impact 

van het Klinefelter syndroom op het vlak van infertiliteit. Meer dan de helft van de CLB-artsen 

is er zich bovendien van bewust dat Klinefelter-patiënten aanzienlijk meer 

gezondheidsproblemen en een hoger risico op maligne processen hebben. Artsen geven 

dan ook indirect aan dat ze weten dat Klinefelter-patiënten multidisciplinair en op regelmatige 

basis moeten opgevolgd worden. Daarnaast beseffen een groot aantal CLB-artsen dat leer- 

en gedragsproblemen, een vertraagde motorische ontwikkeling en taalontwikkelings-

stoornissen een manifestatie kunnen zijn van het Klinefelter syndroom, alvorens zich de 

(typische) endocrinologische kenmerken voordoen. CLB-artsen menen echter dat Klinefelter-

kinderen voornamelijk oppositioneel opstandig gedrag vertonen, terwijl ze net op deze leeftijd 

veeleer rustig en teruggetrokken zijn. Niettegenstaande een aantal deelaspecten van het 

Klinefelter syndroom gekend zijn bij de CLB-artsen, kan men dus concluderen dat de kennis 

van het  globale klinische  beeld ontbreekt.  Een (korte) theoretische opfrissing lijkt dan ook 

aangewezen, waarin de klinische presentatie van de Klinefelter-patiënt per levensfase 

beschreven wordt. 

 

Het aantal Klinefelter-patiënten die jaarlijks op het medisch consult werden gezien, kon als 

enige significante variabele in relatie tot de totaalscore op de kennistoets worden 

weerhouden. Hieruit kan men concluderen dat, hoe meer CLB-artsen vertrouwd zijn met het 

klinische beeld en het onderzoek van de Klinefelter-patiënt, hoe beter ze het syndroom lijken 

te kennen. Bovendien zijn artsen mogelijks meer geneigd om de theoretische kennis rond 

een syndroom op te frissen wanneer ze er mee geconfronteerd worden, waardoor dit een 
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bijkomende verklaring kan zijn voor de hogere score. De steekproefgrootte, verdeeld over de 

verschillende groepen per variabele, was mogelijks te klein om statistische significantie te 

bereiken voor andere onderzochte modifiërende factoren, zoals jaren werkervaring en 

actuele positie. 

 

In de steekproef was de meerderheid van de CLB-artsen werkzaam in zowel kleuterscholen, 

lagere scholen en secundaire scholen, en ziet dus de leerling, in zijn globale ontwikkeling, 

van kleuter tot jongvolwassene. Bij een groot aantal leerlingen worden de pubertaire 

ontwikkeling en andere onderzoeksitems bijgevolg steeds door dezelfde onderzoeker 

beoordeeld en is er geen sprake van interobserver-variabiliteit. De voorgeschiedenis op 

medisch en schools vlak van de leerling is bovendien goed gekend. Dit biedt mogelijkheden, 

bij voldoende alertheid van de arts en zijn multidisciplinair team, om een afwijkend verloop in 

de ontwikkeling tijdig te kunnen detecteren. 

 

Zeker op kleuter- en lagere schoolleeftijd wordt weinig doorverwezen door CLB-artsen 

omwille van een vermoeden van het Klinefelter syndroom.  CLB-artsen baseren zich vooral 

op de (volgens hen) typische klinische kenmerken om te gaan verwijzen. Geassocieerde 

ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen zijn duidelijk minder doorslaggevend in het 

doorverwijsbeleid van artsen. Een opvallende bevinding is dat bijna nooit de diagnose van 

een Klinefelter syndroom vermoed wordt tijdens een multidisciplinair teamoverleg. Dit 

overleg, dat toch zeker en vast een troef is in deze preventieve setting, lijkt dan ook 

onvoldoende benut te worden. Vele CLB-artsen ervaren een doorverwijzing bovendien niet 

altijd als dringend en er wordt aangehaald dat prepubertaire diagnostiek niet relevant zou zijn 

voor de ouders en de school gezien de beperkte behandelopties. Ook de schrik voor het 

uitlokken van een identiteitscrisis bij het kind speelt mogelijks mee. 

 

Als men besluit tot doorverwijzing, wordt door de CLB-artsen in hoofdzaak verwezen naar de 

huisarts. De CLB-artsen wijzen er op dat dit de enige persoon is naar wie doorverwezen mag 

worden vanuit deze setting. Aan de huisarts wordt overgelaten of er al dan niet aanvullend 

onderzoek aangewezen is. De bedenking kan dan ook gemaakt worden of de kennis bij 

huisartsen rond het Klinefelter syndroom wel voldoende is. Een onvoldoende kennis kan 

namelijk leiden tot een onzorgvuldig nazicht van de verwezen leerling en een falend 

verwijsbeleid. Sommige CLB-artsen proberen echter waar mogelijk via de verwijsbrief of 

telefonisch contact met de behandelende huisarts en/of ouders reeds duidelijk de hypothese 

van het Klinefelter syndroom aan te kaarten en stellen openlijk de vraag naar verder 

onderzoek. Tegelijkertijd blijft het echter als CLB-arts, die niet vertrouwd is met het gezin, 

moeilijk om zo’n boodschap over te brengen aan de ouders. Mogelijk betekent dit in 
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sommige gevallen dan ook een barrière voor de artsen om hun hypothese van een 

Klinefelter syndroom kenbaar te maken aan ouders en wordt er gekozen voor een eerder 

afwachtende houding. 

 

Wanneer CLB-artsen besluiten om toch rechtstreeks door te verwijzen naar de tweede lijn, 

dan is dit meestal naar een algemeen pediater of een kinderendocrinoloog. Dit is niet 

verwonderlijk, aangezien CLB-artsen zich vooral baseren op de klinische kenmerken van 

een verstoorde puberteit om een Klinefelter syndroom te vermoeden, eerder dan gedrags- of 

leerproblemen. Geen enkele keer wordt naar een kinderpsychiater of –neuroloog verwezen. 

Bij kinderen van het buitengewoon onderwijs bestaat de neiging om sneller rechtstreeks door 

te verwijzen voor genetisch onderzoek. Artsen lijken in zo’n geval alerter te zijn op een 

mogelijke onderliggende syndromale afwijking. De drempel tot doorverwijzing lijkt dan ook 

lager.  

 

Opmerkelijk is dat in de afgelopen 5 jaar de helft van de CLB-artsen geen enkele keer via de 

verwijsbrief de diagnose Klinefelter syndroom toegestuurd kregen. De lage detectiegraad 

kan hiervoor een verklaring bieden, maar mogelijks speelt het gebrek aan feedback na 

doorverwijzing hierin ook een zekere rol. Er wordt vaak gezien dat ouders niet ingaan op 

doorverwijzingen, dat vergeten wordt om de verwijsbrief terug te sturen of dat de 

doorverwijzing stopt op het niveau van de eerste lijn. Het is dan ook niet uitgesloten dat 

hierdoor een vertekend beeld verkregen is van het aantal doorverwijzingen en effectieve 

diagnosestellingen in de afgelopen 5 jaar.  

 

11.2. Kennis en diagnostisch beleid bij kinder- en jeugdpsychiaters en kinder-

neurologen 

De gemiddelde score op de kennistoets in deze populatie werd als net voldoende 

beoordeeld. Ondanks het feit dat de steekproefgrootte beperkt was, werd er een significant 

verband gezien tussen de score op de kennistoets en het aantal jongens met een Klinefelter 

syndroom die per jaar in de praktijk werden gezien. Voor de andere bestudeerde variabelen 

kon er geen verband aangetoond worden. Deze bevinding valt samen met de resultaten bij 

de CLB-artsen. De vertrouwdheid met KS lijkt op de voorgrond te staan in een adequate 

detectie, zowel in eerste als in tweede lijn. 

 

Zoals verwacht zijn kinder- en jeugdpsychiaters en kinderneurologen zich duidelijk meer 

bewust dan de CLB-artsen van de gedrags- en cognitieve manifestaties van KS. Qua 

theoretische kennis blijken respectievelijk de secundaire geslachtskenmerken, de verbaal-
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cognitieve problemen en de verhoogde prevalentie van KS bij ADHD en autisme spectrum 

stoornissen de best gekende manifestaties. Algemene leer- en geheugenproblemen, visueel-

spatiële vaardigheden, het disharmonisch IQ en de verhoogde prevalentie van KS bij 

depressieve en psychotische stoornissen zijn minder gekende symptomen.  

 

De beslissing tot verdere testing vanuit tweede lijn gebeurt weinig frequent op kleuterleeftijd. 

84% van de kinder- en jeugdpsychiaters en kinderneurologen blijkt geen enkele keer de 

diagnose van KS gesteld te hebben in de afgelopen vijf jaar en meer dan de helft van de 

bevraagde specialisten ziet geen Klinefelter-patiënten in de praktijk. Dit lijkt te bevestigen dat 

KS in Vlaanderen op kinderleeftijd zelden wordt gediagnosticeerd. 

 

Motorische en psychologische problemen en een vertraging in de taalontwikkeling vormen 

vaak een reden tot verder onderzoek en het aanvragen van genetische testing op lagere 

schoolleeftijd. Vooral de combinatie van bovenstaande kenmerken leidt tot diagnostische 

uitklaring. Mentale retardatie, discrepante intelligentieprofielen en ontwikkelingsproblematiek 

bij het prepubertaire kind zijn bij de specialisten minder gekende kenmerken en leiden in vele 

gevallen dus niet tot diagnostiek. Ook hier lijkt een theoretische opfrissing van de kenmerken 

dus aangewezen. 

 

KS wordt opvallend vaak vermoed bij adolescenten die kampen met een autisme spectrum 

stoornis. Concentratie- en geheugenproblemen, ADHD en psychotische stoornissen leiden in 

een aantal gevallen tot diagnostiek. Ook bij angststoornissen en depressieve klachten houdt 

toch een vierde van de specialisten rekening met de mogelijkheid van KS. Hieruit blijkt het 

belang van gerichte doorverwijzing naar de tweede lijn bij psychiatrische problemen gezien 

CLB-artsen de neiging hebben om de prevalentie van KS meer te onderschatten dan de 

kinder- en jeugdpsychiaters en kinderneurologen. Eens kinderen en adolescenten met 

psychologische en gedragsproblemen in combinatie met specifieke lichamelijke kenmerken 

van KS in de tweede lijn geraken, lijkt er dus een vrij grote kans op detectie van KS te 

bestaan. In dit opzicht blijkt de doorschakeling van eerste naar tweede lijn essentieel te zijn, 

een taak die veelal via de huisarts verloopt.  

 

Meer dan een derde van de specialisten geeft aan zelf genetische testing aan te vragen bij 

een vermoeden van KS. De overgrote meerderheid licht daarbij ook de ouders in omtrent de 

mogelijkheid van KS. Het is opvallend dat een open communicatie omtrent genetische 

testing wordt nagestreefd bij de meeste respondenten. De specialisten die zelf geen verdere 

genetische testing aanvragen verwijzen bij vermoeden vaak door naar collega’s 

(kinderendocrinologen en/of genetici) en blijken dit van tevoren goed te kaderen. 
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Het belang van vroegtijdige diagnostiek wordt echter te weinig erkend bij de specialisten. 

Bijna de helft is niet op de hoogte van het belang van diagnostiek bij de preventie van 

ernstige comorbiditeiten, zoals het metabool syndroom en infertiliteit.  

 

11.3. Diagnostisch beleid bij klinische genetici 

De steekproefgrootte was te beperkt om te kunnen leiden tot enige betrouwbare conclusies. 

Een eenduidige bevinding in de bevraging was dat in het onderzoek betrokken genetici in de 

meeste gevallen opteren voor een micro-array bij genitale afwijkingen, infertiliteit, secundaire 

geslachtskenmerken die kunnen wijzen op KS, cognitieve problemen en ontwikkelings-

vertraging. Er wordt steeds genoomwijd getest, zodat een grote variëteit aan genetische 

syndromen kan gecapteerd worden. De helft van de genetici geeft aan dat bij een 

gevorderde leeftijd van de moeder en chromosomale afwijkingen in de familie een NIP-test of 

een array-CGH wordt uitgevoerd. Ook in de literatuur vonden we terug dat de diagnose van 

KS de laatste jaren frequenter op deze manier gesteld wordt. 

 

11.4. Sterktes en zwaktes van het onderzoek 

Voor alle onderzoekspopulaties werd gekozen voor een niet-gerichte aselecte steekproef. 

Een mogelijk nadeel van een steekproef op basis van vrijwillige reactie kan zijn dat de groep 

respondenten verschilt van de groep niet-respondenten (non-respons bias). Er werd 

geprobeerd om een duidelijk beeld te krijgen van het profiel van de respondenten door de 

bijkomende vraagstellingen, naar onder andere geslacht, werkervaring en bijkomende 

opleidingen. Deze gegevens lagen in de verwachtingen van de huidige CLB-artsenpopulatie, 

waar meer dan 90% vrouw is en 60% van de artsen een bijkomende opleiding volgde. 

Bovendien kon niet achterhaald worden of alle CLB-artsen daadwerkelijk bereikt zijn. Een 

belangrijke beperking van ons onderzoek is dan ook de geringe respons rate.  

 

Nochtans werd voor het verzamelen van de gegevens gekozen voor een korte (vijftiental 

minuten), gemakkelijk in te vullen (ja/neen/weet ik niet-vragen) en snel toegankelijke (web-

based) vragenlijst. We kunnen niet uitsluiten of de vragen soms onnauwkeurig of te 

ingewikkeld geformuleerd waren, maar algemeen werd de vragenlijst door de respondenten 

als goed tot zeer goed beoordeeld. 

 

Opvallend is ook de hoge bekendheid van het Klinefelter syndroom in de privésfeer bij zowel 

de CLB-artsen, als kinder- en jeugdpsychiaters en –neurologen (1/5 van de respondenten) 

wat wijst op een mogelijke selectiebias: mogelijks vulden juist deze artsen bij voorkeur de 

vragenlijsten in. 
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11.5. Mogelijke implicaties 

Een theoretische opfrissing waarin de verschillende levensfasen van de Klinefelter-patiënt 

belicht worden met de typische leeftijdsgebonden manifestaties, lijkt zich dan ook op te 

dringen. In de standaard ‘Groei en Puberteit’ van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging 

voor Jeugdgezondheidszorg (46) wordt het Klinefelter syndroom beschreven, maar wordt 

vooral de verstoorde pubertaire ontwikkeling als cruciaal klinisch kenmerk benadrukt. Binnen 

de huidige Manama Jeugdgezondheidszorg wordt het syndroom eveneens binnen een 

aantal modules ter sprake gebracht, maar wellicht is het als student niet eenvoudig om dit te 

integreren tot één geheel. Misschien kan het dan ook zinvol zijn om tijdens één van de 

lessen een integratief beeld te schetsen van de Klinefelter-patiënt, wat dan tegelijkertijd ook 

kan meegenomen worden als ‘naslagwerk’ op het werkveld. De antwoordsleutel die 

opgesteld werd voor de CLB-artsen (zie bijlage 3) werd alvast positief onthaald. Een aantal 

artsen gaf aan dat dergelijke informatie nog ontbrak op hun centrum. Daarnaast kan het, 

gezien de opvallende bevinding dat het multidisciplinair teamoverleg onvoldoende benut lijkt 

te worden in het adequaat verwijzen bij het vermoeden van een Klinefelter syndroom, zinvol 

zijn om het bijscholen van de kennis rond het syndroom van Klinefelter uit te breiden naar 

alle CLB-medewerkers via een (interne) nascholing. Ook het opstellen van een flowchart 

voor vroegtijdige opsporing van het Klinefelter syndroom, aan de hand van een 

retrospectieve dossierstudie van patiënten, bruikbaar binnen de CLB-setting kan zinvol zijn 

en een meerwaarde betekenen voor het verwijsbeleid van de artsen. Dit kan verder 

uitgewerkt worden binnen een volgende masterproef Jeugdgezondheidszorg. 

 

Wat betreft het huidige verwijsbeleid komen vermoedens van een eventueel Klinefelter 

syndroom vanuit de CLB-setting vooral bij de huisartsen terecht. De vraag kan dan ook 

gesteld worden wat hun kennis omtrent en vertrouwdheid met het syndroom is. Dit werd niet 

nagegaan binnen deze masterproef. Mogelijks kan dan ook de suggestie gedaan worden om 

dit als onderzoeksdoel te weerhouden binnen een masterproef Huisartsgeneeskunde.  Een 

andere denkpiste is om een theoretische opfrissing omtrent het Klinefelter syndroom te 

voorzien bij huisartsen binnen de verschillende lokale kwaliteitsgroepen (LOK). Hierin wordt 

de medische praktijkvoering gedeeld en kritisch beoordeeld (peer review) om de 

zorgkwaliteit te verbeteren. De nood hieraan en de bereidheid hiertoe zouden echter eerst en 

vooral moeten bevraagd worden bij de huisartsen vooraleer hieraan verdere invulling kan 

gegeven worden. 
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12. Besluit 
 

Uit de wel beperkte steekproef kan men toch voorzichtig besluiten dat de kennis en de 

vertrouwdheid met het Klinefelter syndroom bij de CLB-artsen als onvoldoende kan 

beoordeeld worden. Er bestaat bij de CLB-artsen een grote variatie in de kennis van de 

klinische deelaspecten van het Klinefelter syndroom, met onvoldoende kennis van de 

gedragsproblemen zoals ADHD en autisme spectrum stoornissen, naast de cognitieve 

(verbale) beperkingen op schoolleeftijd. 

 

De kennis van de kinderneurologen en kinder- en jeugdpsychiaters kan als net voldoende 

beoordeeld worden, maar ook bij hen zijn er wat betreft kennis en vertrouwdheid 

verschillende hiaten aanwezig. Ook werd het belang van vroegdetectie sterk onderschat. De 

vertrouwdheid met het Klinefelter syndroom lijkt op de voorgrond te staan in een adequate 

detectie, zowel in eerste als in tweede lijn. Een theoretische opfrissing kan een uitkomst 

bieden voor een betere kennis en een gerichter doorverwijsbeleid. Deze zou kunnen 

voorzien worden via de wetenschappelijke verenigingen van de betreffende specialisten, via 

studiedagen of via de verschillende lokale kwaliteitsgroepen (LOK).  
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ABSTRACT 
 
 

KENNIS EN VERWIJSBELEID VAN CLB-ARTSEN, KINDERNEUROLOGEN EN KINDER- EN 
JEUGDPSYCHIATERS OMTRENT HET KLINEFELTER SYNDROOM. 

 
 
Context: 
Het Klinefelter syndroom is de meest frequente geslachtschromosomale afwijking met een incidentie van 1 op 

500 à 700 mannen. De diagnose wordt maar zelden gesteld op kinderleeftijd of tijdens de adolescentie. Bij 

volwassen mannen komt de diagnose pas vaak aan het licht bij nazicht voor sub- of infertiliteit. Een vroegtijdige 

diagnose is echter van belang om gepaste medische en psychologische interventies bij deze kinderen te kunnen 

aanbieden. Verschillende redenen kunnen meespelen in het feit dat de aandoening maar zo weinig gedetecteerd 

wordt. Het kan gaan om een afwezigheid van duidelijke fenotypische kenmerken. Verder kan ook de rapportage 

van de klachten door de individuen in kwestie onvoldoende zijn. Maar mogelijks speelt ook een gebrek aan 

kennis en vertrouwdheid met het Klinefelter syndroom bij clinici mee een rol in de gebrekkige detectie Anderzijds 

kan een te hoge drempel voor het uitvoeren van karyotypering een barrière in een vroegdiagnose zijn. 

 
Onderzoeksvragen: 
De volgende vragen betreffende de CLB-artsen,  kinder- en jeugdpsychiaters, kinderneurologen en genetici in 

Vlaanderen werden vooropgesteld: 

1. Hoe uitgebreid is de theoretische kennis van het Klinefelter syndroom bij de verschillende doelgroepen? 

2. Zijn de artsen vertrouwd met het Klinefelter syndroom? 

3. Hoe ziet het doorverwijsbeleid bij CLB-artsen en het diagnostisch beleid bij kinder- en jeugdpsychiaters 

en kinderneurologen eruit? 

4. Hoe worden de huidige richtlijnen voor diagnostiek geïmplementeerd in de Vlaamse genetische centra? 

 
Methode: 
Na uitgebreid literatuuronderzoek over het belang van vroegtijdige opsporing van het Klinefelter syndroom 

werden de kennis over en de vertrouwdheid met het syndroom nagegaan bij alle CLB-artsen, kinder- en 

jeugdpsychiaters en kinderneurologen in Vlaanderen aan de hand van (web-based) vragenlijsten, specifiek 

opgesteld voor elke doelgroep. Hierbij werden tevens de populatiekenmerken bevraagd om te zien of bepaalde 

demografische kenmerken een invloed hebben op de kennis. Ook het doorverwijsbeleid bij CLB-artsen en het 

diagnostisch beleid bij kinder- en jeugdpsychiaters en kinderneurologen werden in kaart gebracht aan de hand 

van een aantal open vragen. Ten derde werd via een (web-based) enquête gepeild in de 4 verschillende erkende 

Vlaamse genetische centra (Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) hoe het screenen naar een 

geslachtschromosomale aneuploïdie gebeurd aan de hand van gemengde vragen. De verwerking van de 

verkregen data gebeurde aan de hand van een combinatie van beschrijvende en verklarende statistiek. 

            

Resultaten: 
98 van de 344 aangeschreven CLB-artsen vulden de vragenlijst in. De mediane score op de kennistoets was 9 op 

20, wat als onvoldoende beschouwd werd. Er kon een statistisch significant verband aangetoond worden tussen 

het aantal jongens met het Klinefelter syndroom die jaarlijks op het medisch consult gezien werden en de score 

op de kennistoets.  Op vlak van verwijzen kan men stellen dat  heel weinig artsen reeds doorverwezen op kleuter- 

en lager schoolleeftijd omwille van het vermoeden van een Klinefelter syndroom. Artsen baseren zich vooral op 
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de (volgens hen) typische klinische kenmerken om te gaan verwijzen. Geassocieerde ontwikkelings-, gedrags- 

en/of leerproblemen zijn duidelijk minder doorslaggevend in het doorverwijsbeleid van artsen. Als men over gaat 

tot doorverwijzing, wordt door de CLB-artsen in hoofdzaak verwezen naar de huisarts. Wanneer CLB-artsen 

besluiten om toch rechtstreeks door te verwijzen naar de tweede lijn, dan is dit meestal naar een algemeen 

pediater of een kindendocrinoloog. Geen enkele keer wordt naar een kinderpsychiater of –neuroloog verwezen. 
 

41 van de 337 aangeschreven specialisten vulden de vragenlijst in. De steekproef bestond uit 36 

kinderpsychiaters en 5 kinderneurologen. De mediane score op de kennistoets was 10 op 20, wat als een matige 

kennis beschouwd werd. Er werd eveneens een significant verband gevonden tussen het aantal Klinefelter-

jongens die jaarlijks tijdens een consult gezien worden en de totaalscore op de kennistoets. Kinder- en 

jeugdpsychiaters en kinderneurologen zijn zich duidelijk meer bewust dan de CLB-artsen van de gedrags- en 

cognitieve manifestaties van het Klinefelter syndroom, wat in de lijn der verwachtingen ligt. De beslissing tot 

verdere testing op kleuterleeftijd gebeurt weinig frequent. Het Klinefelter syndroom wordt opvallend vaak vermoed 

bij adolescenten die kampen met een autisme spectrum stoornis. Meer dan een derde van de specialisten geeft 

aan zelf een karyotypering aan te vragen bij een vermoeden van een Klinefelter syndroom. Het is opvallend dat 

hieromtrent een open communicatie wordt nagestreefd bij de meeste respondenten. De specialisten die zelf geen 

karyotypering aanvragen verwijzen bij een vermoeden vaak door naar collega’s (kinderneurologen, 

kinderendocrinologen en/of genetici) en blijken dit van tevoren goed te kaderen. Het belang van vroegtijdige 

diagnostiek wordt echter te weinig erkend bij de specialisten.  

 

4 genetici vulden de vragenlijst in. De respons rate van deze steekproef was te beperkt om te kunnen leiden tot 

betrouwbare hypotheses. In de meeste gevallen opteren genetici voor een micro-array bij genitale afwijkingen, 

infertiliteit, afwijkende secundaire geslachtskenmerken, cognitieve problemen en een ontwikkelingsvertraging. Bij 

een gevorderde leeftijd van de moeder en chromosomale afwijkingen in de familie wordt een NIP-test of een 

array-CGH uitgevoerd. Ook in de literatuur werd teruggevonden dat de diagnose de laatste jaren frequenter op 

deze manier gesteld wordt. 

 
Conclusies: 
Men kan concluderen dat bij CLB-artsen zeker en vast een aantal deelaspecten van het Klinefelter syndroom 

gekend zijn, maar dat het globale beeld niet echt klopt. Een (korte) theoretische opfrissing lijkt dan ook 

aangewezen, waarin de Klinefelter-patiënt met al zijn leeftijdsgebonden manifestaties beschreven wordt. 

Mogelijks  leidt dit tot een hogere awareness en heeft dit bijgevolg een gunstige invloed op het momenteel 

falende verwijsbeleid. Bovendien komen doorverwijzingen omwille van het vermoeden van een Klinefelter 

syndroom momenteel vooral bij de huisartsen terecht. De vraag kan dan ook gesteld worden wat hun kennis 

omtrent en vertrouwdheid is met het syndroom. Ook hier zijn zeker en vast mogelijkheden om deze doelgroep, 

indien nodig, bewuster te maken van het Klinefelter syndroom. 

 

De kennis van de kinderneurologen en kinder- en jeugdpsychiaters kan als net voldoende beoordeeld worden, 

maar ook in deze onderzoekspopulatie zijn er wat betreft kennis en vertrouwdheid verschillende hiaten aanwezig. 

Het belang van vroegdetectie werd eveneens sterk onderschat. Een theoretische opfrissing kan ook hier uitkomst 

bieden. Deze zou kunnen voorzien worden via de wetenschappelijke verenigingen van de betreffende 

specialisten, via studiedagen of via de verschillende lokale kwaliteitsgroepen (LOK).  

 

Trefwoorden: 
Klinefelter syndroom, vroegtijdige opsporing, CLB-artsen, kinderpsychiaters, kinderneurologen, genetici
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BIJLAGE 1:  
Begeleidende brief + enquête CLB-artsen. 

 

 

						15 november 2015 
   
 

Beste collega, beste CLB-arts,  

 
  
BETREFT: vraag tot deelname aan een studie ‘Kennis en verwijsbeleid van CLB-artsen, kinderneurologen en kinder- 
en jeugdpsychiaters omtrent het Klinefelter syndroom.’  

 
 

 
In het kader van onze masterproef ‘Jeugdgezondheidszorg’ willen we de mogelijkheden tot opsporing van het Klinefelter 
syndroom binnen het CLB nagaan, omdat deze diagnose nog vaak te laat of helemaal niet gesteld wordt op kinderleeftijd.   

 

In dit perspectief willen we de huidige algemene kennis  van CLB-artsen omtrent het Klinefelter syndroom en het  
verwijsbeleid bij mogelijke suggestieve tekens van  het Klinefelter syndroom in kaart brengen. Dit willen we doen aan de 
hand van een web-based meerkeuze-vragenlijst omtrent kennis ( bestaande uit 20 vragen) en een open-vragenlijst 
omtrent verwijzing. Het invullen zal ongeveer een 15-tal minuten in beslag nemen. Het is belangrijk dat deze vragenlijst 
ingevuld wordt zonder dat U op voorhand uw kennis hierrond opfrist en dat u eerst de meerkeuze-vragenlijst omtrent de 
kennis  en vervolgens  de open-vragenlijst omtrent het  verwijsbeleid invult. Alleen zo kunnen we een objectief beeld 
verkrijgen van de huidige kennis onder CLB-artsen en kunnen we eventuele voorstellen tot verbetering doen. In een derde 
korte vragenlijst gaan we enkele factoren , zoals uw werkervaring, na, welke mogelijks tot een betere kennis of een 
snellere verwijzing kunnen leiden.  

 

Indien u de vragenlijsten invult, gaan we er van uit dat U ons ook de toestemming geeft om de ingevulde gegevens in ons 
onderzoek te verwerken.  Uw naam wordt niet vermeld in onze gegevensbank. U kan zich altijd bedenken en uw 
deelname stoppen tijdens of na  het invullen van de vragenlijsten. Gelieve ons  in dit laatste geval hiervan schriftelijk (via e-
mail) op de hoogte te brengen.  

 

De vragenlijsten worden naar alle artsen werkzaam in de CLB-centra in Vlaanderen gestuurd. Indien u de correcte 
antwoorden op de kennistoets wenst of de algemene resultaten van ons onderzoek wenst te vernemen, mag u gerust 
contact met ons opnemen via mail (Merel.Van.Neste@clbroeselare.be). Mocht u nog andere vragen hebben, aarzel dan 
zeker ook niet om ons te contacteren!  
 
 
Alvast bedankt voor jullie tijd en medewerking! 

  
Met vriendelijke en collegiale groeten,  
Merel Van Neste (CLB-arts VCLB Roeselare) en Daniëlle Wehlou (CLB-arts CLB GO! Gent)  
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A. ALGEMENE GEGEVENS: 

 
− Wat is uw geslacht? 
− Wat is uw leeftijd?  
− Hoeveel  jaren werkervaring hebt U als CLB-arts ? 
− Wanneer studeerde U af als  arts ? 
− Hebt U andere opleidingen/specialisaties gevolgd? Zo ja, welke? 
− In welke provincie bent U werkzaam? 
− Werkt U in een centrum gericht op kleuters en lagere scholen of  middelbare scholen  of beide ?  
− Kent U persoonlijk iemand met Klinefelter syndroom in uw leef- of werkomgeving? 
− Hoeveel jongens met een gekend Klinefelter syndroom ziet u ongeveer jaarlijks op het CLB consult ? 
− Hoeveel keer hebt U diagnose van Klinefelter  bij een kind of adolescent toegestuurd gekregen of vermeld gezien 

in een brief van de ouders  in de afgelopen 5 jaar ?  

  
 

B. KENNISTOETS:  meerkeuze-vragenlijst. 
 
 

  
 

 
JUIST 
 

 
FOUT 

 
? 

 
1. 

De prevalentie van het Klinefelter syndroom bij pasgeboren jongens is ongeveer 
1/2500 en dus vergelijkbaar met deze van het Turner syndroom bij meisjes. 

   

 
2. 

Het Klinefelter syndroom ontstaat wanneer er een extra Y-chromosoom wordt 
doorgegeven. 

   

 
3. 

Aangeboren hartafwijkingen komen tot 4 x frequenter voor bij pasgeborenen met het 
Klinefelter syndroom. 

   

 
4. 

Bij pasgeborenen met het Klinefelter syndroom komt cryptorchidie tot 4x maal 
frequenter voor. 

   

 
5. 

Typisch voor een pasgeborene met het Klinefelter  syndroom is dat hij wat groter en 
zwaarder is dan gemiddeld. De schedelomtrek is normaal. 

   

 
6. 

Vaak worden de belangrijkste motorische mijlpalen maar laat bereikt in de eerste 
levensjaren bij kinderen met het Klinefelter syndroom. De mijlpalen op vlak van 
spraak, taal en sociale interactie worden daarentegen wel leeftijdsadequaat bereikt.  

   

 
7. 

Er kunnen zich bij Klinefelter-kinderen al gedragsproblemen ontwikkelen op jonge 
leeftijd, zoals oppositioneel opstandig gedrag. 

   

 
8. 

De ontwikkeling van unilaterale of bilaterale gynaecomastie komt frequent voor bij 
prepubertaire jongens met het Klinefelter syndroom. 

   

 
9. 

Kenmerkend voor de meeste Klinefelter-patiënten is hun opvallend grote gestalte 
(de gestalte is gewoonlijk boven de percentiel 97). 

   

 
10. 

Kinderen met het Klinefelter syndroom presenteren op lagere schoolleeftijd vaak 
leerproblemen  (spelling, lezen, wiskunde..)  

   

 
11. 

De start van de puberteit bij jongens met het Klinefelter syndroom is meestal 
spontaan en vindt plaats op de verwachte leeftijd. 

   

 
12. 

Tijdens de puberteitsfase zien we dat het testiculaire volume gewoonlijk  niet verder 
gaat dan 10-12 mL.  

   

 
13. 

Kenmerkend voor Klinefelter-patiënten is het uitblijven of een sterke reductie van de 
penisgroei tijdens de puberteit. 

   

14. 
Kinderen met het Klinefelter syndroom doen gewoonlijk minder lichamelijke 
inspanning en vertonen een meer uitgesproken vetopstapeling ter hoogte van de 
buik in vergelijking met leeftijdsgenoten.  
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15. 

Het Klinefelter  syndroom gaat in meer dan 30% van de gevallen gepaard met het 
metabool syndroom (afwijkende glucose- en lipidenhuishouding) wat meestal het 
gevolg is van toegenomen abdominale vetopstapeling. 

   

 
16. 

Een belangrijk deel van de Klinefelter-patiënten zijn vaak reeds eerder door de 
(CLB-)psycholoog onderzocht omwille van taalontwikkelingsproblemen, 
leermoeilijkheden of gedragsproblemen alvorens er duidelijke klinische kenmerken 
aanwezig zijn. 

   

 
17. 

Kinderen met het Klinefelter syndroom vertonen meer kans op ADHD en autisme 
spectrum stoornissen.  

   

 
18. 

Kinderen met het Klinefelter syndroom hebben gewoonlijk  een laag normale 
intelligentie, waarbij het performale IQ significant lager is dan het verbale IQ. 

   

19. Meer dan 90 % van Klinefelter mannen vertonen azoöspermie.    
 
20. 
 

Mannen met het Klinefelter syndroom hebben aanzienlijk meer 
gezondheidsproblemen en een verhoogd risico op maligne processen (zoals 
borstkanker, leukemie, lymfomen en extra-gonadale middellijnkiemceltumoren..) 

   

 
 

C. VERWIJSBELEID:  open-vragenlijst 
  JA NEEN 

1. KLEUTERS 
 
a. Verwees u in het verleden reeds door op kleuterleeftijd omwille van vermoeden van het 
Klinefelter syndroom? 
Zo ja,  
  
-  naar aanleiding van een medisch consult 
-  naar aanleiding van teamoverleg 
-  combinatie van beiden 
 
b. Wanneer gaat u bij kleuters doorverwijzen omwille van vermoeden van het Klinefelter 
syndroom? 

− Vertraging van de vroege taalontwikkeling 
− Verlate grofmotorische ontwikkeling  
− Moeilijkheden met fijne motoriek en spierkracht 
− Verminderde spiertonus met onhandigheid 
− Grote gestalte 
− Genitaal onderzoek (cryptorchidie/hypospadie..) 
− Enkel bij combinatie van bovengenoemde bevindingen 
− Andere:… 

 
Indien gewenst, kan u meer uitleg geven: 
 

  

2. LAGERE SCHOOLKIND 
 
a. Verwees u in het verleden reeds door op lagere schoolleeftijd omwille van vermoeden van 
het Klinefelter syndroom? 
Zo ja,  
  
-  naar aanleiding van een medisch consult 
-  naar aanleiding van teamoverleg 
-  combinatie van beiden 
 
b. Wanneer gaat u lagere schoolkinderen doorverwijzen omwille van vermoeden van het 
Klinefelter syndroom?  

-  Verbaal cognitieve moeilijkheden (zich bv. uitend in VIQ<PIQ) 
- Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie..) 
- Verlegen en teruggetrokken gedrag/ subassertiviteit 
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- Gedragsproblemen 
- Geheugenproblemen 
- Grote gestalte 
- Bevindingen genitaal onderzoek (bv. cryptorchidie/hypospadie....) 
- Bevindingen pubertair onderzoek (bv. kleine testes/kleine penis..) 
- Enkel bij combinatie van bovenstaande 
- Andere:… 

 
Indien gewenst kan u meer uitleg geven: 
 

3. ADOLESCENT 
 
a. Verwees u in het verleden reeds adolescenten door omwille van vermoeden van het 
Klinefelter syndroom? 
Zo ja,  
  
-  naar aanleiding van een medisch consult 
-  naar aanleiding van teamoverleg 
-  combinatie van beiden 
 
b. Wanneer gaat u bij adolescenten doorverwijzen omwille van vermoeden van het Klinefelter 
syndroom? 

- Concentratie- en geheugenproblemen 
- Autisme spectrum stoornis 
- ADHD 
- Psychotische stoornis 
- Depressieve stoornis 
- Angststoornis 
- Afwijkend pubertair onderzoek (bv.kleine, hard aanvoelende testes..) 
- Gynaecomastie/lipomastie 
- Grote gestalte 
- Weinig lichaamsbeharing 
- Vrouwelijke vetverdeling 
- Enkel bij combinatie van bovenstaande 
- Andere:… 

 
Indien gewenst kan u meer uitleg geven: 
 

  

4. Naar wie verwijst u door bij vermoeden van het Klinefelter syndroom? 
- (kinder)neuroloog 
- (kinder)psychiater 
- (kinder)endocrinoloog 
- pediater  
- geneticus 
- huisarts 
- andere:…. 

  

 
 

D. EVALUATIE VRAGENLIJST: 
 
 
 BEPERKT GOED ZEER GOED 

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST:    

LAY-OUT VAN DE VRAGENLIJST:    
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BIJLAGE 2:  
Begeleidende brief + enquête kinder- en jeugdpsychiaters en kinderneurologen. 
 

15 november 2015 
    

 

 

 
Geachte collega,  
  
 
 
BETREFT: Vraag tot deelname aan een studie ‘Kennis en verwijsbeleid van CLB-artsen, kinderneurologen en kinder- 
en jeugdpsychiaters omtrent het Klinefelter syndroom.’  
 
 
 
 
In het kader van onze masterproef Jeugdgezondheidszorg willen we de mogelijkheden tot vroegtijdige opsporing van het 
Klinefelter syndroom nagaan, omdat deze diagnose nog vaak te laat of helemaal niet gesteld wordt op kinderleeftijd.  
 
 
In dit perspectief willen we vooreerst de huidige algemene kennis van de kinderneurologen en kinderpsychiaters rond 
het Klinefelter syndroom in kaart brengen. Dit willen we doen aan de hand van een web-based enquête bestaande uit 20 
vragen, die ongeveer een 10-tal minuten in beslag zal nemen. Het is voor ons belangrijk dat deze vragenlijst ingevuld wordt 
zonder dat U op voorhand de kennis hierrond opfrist. Alleen zo kunnen we een zo objectief mogelijk beeld verkrijgen van de 
huidige kennis onder de specialisten. Ook willen we de diagnostische oriëntering bij vermoeden van Klinefelter Syndroom 
nagaan. Dit willen we doen aan de hand van een vragenlijst bestaande uit 4 vragen. Het invullen zal maximum een 5-tal 
minuten in beslag nemen . We vragen u ook enkele algemene gegevens omtrent uzelf, zoals uw leeftijd en jaren 
werkervaring , in te vullen omdat we ervan uitgaan dat de algemene kennis omtrent het syndroom mede bepaald wordt door 
de werkervaring.  
 
 
Indien u de vragenlijsten invult, gaan we ervan uit dat u ons ook de toestemming geeft om de ingevulde gegevens in ons 
onderzoek te verwerken.  Uw naam wordt niet vermeld in onze gegevensbank. U kan zich altijd bedenken en uw deelname 
stoppen tijdens of na het invullen van de vragenlijsten. Gelieve ons in dit laatste geval hiervan schriftelijk (via e-mail) op de 
hoogte te brengen. 
 
 
Deze kennistoets wordt naar alle kinderneurologen en kinderpsychiaters in Vlaanderen gestuurd. We hopen dan ook op 
een zo groot mogelijke respons. Indien u achteraf de algemene resultaten van ons onderzoek wenst, mag u gerust contact 
opnemen met Daniëlle Wehlou (danielle.wehlou@pantarhei.be ). Mocht u nog andere vragen hebben, aarzel dan zeker niet 
om ons te contacteren! 
 
 
 
 
Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking! 
 
 
 
Met vriendelijke en collegiale groeten,  
Daniëlle Wehlou (CLB-arts CLB GO!Gent) en Merel Van Neste (CLB-arts VCLB Roeselare) 
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A. VRAGEN OMTRENT UW ACHTERGROND 
 

− Wat is uw geslacht? 
− Wat is uw leeftijd?  
− Werkt u als kinderneurolooog of als kinderpsychiater ? 
− Hoeveel  jaren werkervaring hebt U in deze functie ? 
− Wanneer studeerde U af als arts ? 
− Hebt U andere opleidingen/specialisaties gevolgd? Zo ja, welke? 
− In welke provincie bent U werkzaam? 
− Werkt U in een universitair  ziekenhuis of aan een universiteit verbonden instelling ?  
− Kent U persoonlijk iemand met Klinefelter syndroom in uw leef- of werkomgeving? 
− Hoeveel jongens met een gekend Klinefelter syndroom ziet U  ongeveer op een jaar in uw praktijk? 
− Hoeveel keer hebt U zelf al de diagnose van Klinefelter gesteld in de afgelopen 5 jaar ?  

 
 

B. VRAGEN OMTRENT HET KLINEFELTER SYNDROOM 
 
 

   
JUIST 

 

 
FOUT 

 
IK WEET HET 

NIET 
 
1 

Het Klinefelter  syndroom  wordt meestal prenataal of bij de geboorte 
gediagnosticeerd. 

   

 
2 

In de eerste levensjaren verloopt de taalontwikkeling gewoonlijk 
vertraagd bij jongens met het Klinefelter syndroom. 

   

 
3 

Jongetjes met het Klinefelter  syndroom beginnen gewoonlijk later met 
stappen. 

   

 
4 

Bij peuters en kleuters met Klinefelter is er een toegenomen 
spiertonus aanwezig. 

   

 
5 

Klinefelter-kinderen lijden frequenter aan autisme spectrum 
stoornissen en/of ADHD dan verwacht  

   

 
6 

Tijdens de kindertijd kan het Klinefelter syndroom zich uiten door de 
aanwezigheid van verbaal-cognitieve moeilijkheden. 

   

 
7 

Kinderen met het Klinefelter syndroom hebben een hoger risico op 
mentale retardatie. 

   

 
8 

Bij kinderen met het Klinefelter  syndroom is het performaal IQ  meer 
gedaald dan het verbaal IQ. 

   

 
9 

De lagere schooltijd van kinderen met het Klinefelter syndroom wordt 
gekenmerkt door leermoeilijkheden in verband met rekenen en 
wiskunde. 

   

 
10 

De puberteit van Klinefelter-kinderen is gekenmerkt door het uitblijven 
van secundaire geslachtskenmerken. 

   

 
11 

De ontwikkeling van gynaecomastie komt frequent voor tijdens de 
puberteit bij patiënten met het Klinefelter syndroom. 

   

12 Na de leeftijd van 13 jaar blijft de testesgroei achter .    
 
13 

Vroegtijdige diagnostiek van het Klinefelter syndroom is belangrijk 
omwille van preventie van het metabool syndroom. 
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14 

Een tijdige diagnose is ook belangrijk omwille van preventie van 
infertiliteit door middel van cryopreservatie. 

   

 
15 

De diagnostiek van het Klinefelter syndroom is gebaseerd op een 
gewone karyotypering. 

   

 
16 

Jongens met het Klinefelter  syndroom hebben gewoonlijk een 
kleinere gestalte dan verwacht volgens hun doellengtegebied. 

   

 
17 

Het Klinefelter  syndroom kenmerkt zich door een gedaald verbaal en 
non-verbaal geheugen. 

   

 
18 

Patiënten met het Klinefelter syndroom hebben vaker zwakke visueel-
ruimtelijke vaardigheden. 

   

 
19 

De prevalentie van het Klinefelter syndroom is 4 à 5x hoger bij 
schizofrene patiënten. 

   

 
20 

In vergelijking met de normale populatie ziet men bij het Klinefelter 
syndroom vaker depressieve en psychotische stoornissen. 

   

 
 
C. DIAGNOSTISCHE ORIËNTERING BIJ VERMOEDEN KLINEFELTER SYNDROOM 
 
  JA NEEN 
1. KLEUTERS. 

 
Wanneer gaat u bij kleuters een Klinefelter syndroom vermoeden ? 

- Vertraging van de vroege taalontwikkeling 
- Verlate grof-motorische ontwikkeling (later stappen) 
- Moeilijkheden met fijne motoriek en spierkracht 
- Verminderde spiertonus met onhandigheid  
- Andere tekens ? ……..  

 
Indien gewenst, kan u meer uitleg geven:... 

  

2. LAGERE SCHOOLKINDEREN. 
 
Wanneer gaat u bij kinderen een Klinefelter syndroom vermoeden ?  

- Verbale cognitieve problemen 
- Leerproblemen, dyslexie, dyscalculie 
- Verlegen en teruggetrokken gedrag 
- Subassertiviteit 
- Gedragsproblemen 
- Lager VIQ dan PIQ 
- Geheugenproblemen 
- Andere tekens ? ……………………..  

 
Indien gewenst kan u meer uitleg geven: ... 

  

3. ADOLESCENTEN. 
 
Wanneer gaat u bij adolescenten een  Klinefelter syndroom vermoeden ? 

- Concentratie- en geheugenproblemen 
- Autisme spectrum stoornissen 
- ADHD 
- Psychotische stoornissen 
- Depressieve stoornissen 
- Angststoornissen 
- Andere tekens ? ………………….  

 
Indien gewenst kan u meer uitleg geven:... 
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4. Gaat u bij vermoeden zelf een karyotypering aanvragen ?  
 
Licht U de ouders dan al specifiek  in omtrent de mogelijkheid van een Klinefelter syndroom ?  
 
Of geeft U  enkel  aan een chromosoomonderzoek te verrichten ?  
  
Indien u zelf geen karyotypering aanvraagt, naar wie gaat u verwijzen bij vermoeden van Klinefelter 
syndroom? 

- Geneticus  
- Kinderendocrinoloog  
- Ander ? ………………………..  

 
 
 
 
D. EVALUATIE VRAGENLIJST 
 
 ONTOEREIKEND GOED ZEER GOED 

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST:    
LAY-OUT VAN DE VRAGENLIJST:    
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BIJLAGE 3:  
Antwoordenblad kennistoets CLB-artsen. 

 

ANTWOORDEN KENNISTOETS CLB-artsen KLINEFELTER SYNDROOM. 
 
 

1. De prevalentie van het Klinefelter syndroom bij pasgeboren jongens is ongeveer 1/2500 en dus 
vergelijkbaar met deze van het Turner syndroom bij meisjes. 
 
FOUT 
De prevalentie van het Klinefelter syndroom bij pasgeboren jongens is ongeveer 1/600. Ondanks de hoge 
prevalentie van het Klinefelter syndroom wordt slechts 25% gediagnosticeerd, waarbij minder dan 10% voor de 

puberteit. 

 
2. Het Klinefelter syndroom ontstaat wanneer er een extra Y-chromosoom wordt doorgegeven. 

 
FOUT 
Het Klinefelter syndroom ontstaat wanneer er een extra X-chromosoom wordt doorgegeven. 
 

3. Aangeboren hartafwijkingen komen tot 4 x frequenter voor bij pasgeborenen met het Klinefelter 
syndroom.  
 
FOUT  
In tegenstelling tot meisjes met het Turner syndroom, vertonen jongens met het Klinefelter syndroom geen 

verhoogde incidentie van aangeboren hartafwijkingen.  

 
4. Bij pasgeborenen met het Klinefelter syndroom komt cryptorchidie tot 4x maal frequenter voor. 

 
JUIST 
27-37% van de Klinefelter-patiënten heeft cryptorchidie in vergelijking met een prevalentie van 2-9% in de normale 

populatie. 

 
5. Typisch voor een pasgeborene met het Klinefelter syndroom is dat hij wat groter en zwaarder is 

dan gemiddeld. De schedelomtrek is normaal. 
 

FOUT 
Een pasgeboren jongen met Klinefelter syndroom is niet langer of zwaarder dan gemiddeld, wel is de 
schedelomtrek vaak wat kleiner. Tijdens de kinderjaren neemt de lengtegroei toe : lengte is vaak boven het 

gemiddelde na de leeftijd van 5 jaar. De lengtegroei is  vooral ter hoogte van de benen versneld , en ook tijdens de 

pubertaire groeispurt gaat het groeien versneld door. Gemiddeld worden Klinefelter jongens een 6 tal cm groter 
dan verwacht volgens de ouderlijke doelwitgestalte. Dit is te wijten aan een overdosage van het SHOX-gen op het 

surnumerair X chromosoom.  
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6. Vaak worden de belangrijkste motorische mijlpalen maar laat bereikt in de eerste levensjaren bij 
kinderen met het Klinefelter syndroom. De mijlpalen op vlak van spraak, taal en sociale interactie 
worden daarentegen wel leeftijdsadequaat bereikt. 
 
FOUT 
Een vertraagde taal- en spraakontwikkeling wordt vaak reeds duidelijk aan de leeftijd van 12 maanden. Tot 53% 

van de jongens heeft tijdens de kinderjaren nood aan logopedie. Een belangrijke motorische mijlpaal zoals alleen 
stappen wordt vaak later bereikt en tevens zijn er  problemen op vlak van fijne motoriek en kracht in 
combinatie met een zekere onhandigheid.. Dit is mogelijks een gevolg van een verminderde spiertonus. Er 

wordt gesuggereerd dat deze beperkingen mogelijks kan bijdragen aan het vermijden van sportieve activiteiten op 

latere leeftijd. 

 
7. Er kunnen zich bij Klinefelter-kinderen al gedragsproblemen ontwikkelen op jonge leeftijd, zoals 

oppositioneel opstandig gedrag. 
 

FOUT 
Het zijn eerder passieve, stille, verlegen kinderen die willen behagen. Wanneer ze in de klas iets niet verstaan 
zullen ze geen uitleg durven vragen,  waardoor ze afhaken en gaan dagdromen. Er kunnen zich wel op 

tienerleeftijd meer gedragsproblemen gaan  ontwikkelen met inbegrip van ADHD en  buien van agressie.  

 
8. De ontwikkeling van unilaterale of bilaterale gynaecomastie komt frequent voor bij prepubertaire 

jongens met het Klinefelter syndroom. 
 

FOUT 
Dit komt frequent (50-88%) voor bij jongens in het verloop van de pubertaire ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn 

een gewone pubertaire gynaecomastie ofwel ontstaan ten gevolge van een zich instellende hypotestosteronemie in 
kader van de testiculaire hyalinisatie  of van een  relatieve hyperoestrogenemie in kader van een toegenomen 

lichaamsvetafzetting in de puberteit.  

 
9. Kenmerkend voor de meeste Klinefelter-patiënten is hun opvallend grote gestalte (de gestalte is 

gewoonlijk boven de percentiel 97). 
 

FOUT 
De gemiddelde lengtepercentiel van Klinefelter jongens situeert zich rond de percentiel 75 , terwijl het gewicht en 
de hoofdomtrek zich rond de percentiel 50 situeren. De grotere gestalte wordt verklaard  door  een excessieve 

groei van de onderste ledematen.  

 
10. Kinderen met het Klinefelter syndroom presenteren op lagere schoolleeftijd vaak leerproblemen  

(spelling, lezen, wiskunde..)  
 

JUIST 
Vroegtijdige detectie van het syndroom  kan daardoor aangewezen zijn, zodat  ondersteunende therapie (bv. 

logopedie,..) tijdig opgestart kan worden. 
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11. De start van de puberteit bij jongens met het Klinefelter syndroom is meestal spontaan en vindt 
plaats op de verwachte leeftijd. 

 
JUIST 
Klinefelter syndroom is geen oorzaak van verlate puberteit.  

 
12. Tijdens de puberteitsfase zien we dat het testiculaire volume gewoonlijk  niet verder gaat dan 10-

12 mL.  
 

JUIST  
Bij Klinefelter-patiënten gebeurt een de initiele testisontwikkeling normaal tot de midpuberteit of stadium G3-4 en 

kan soms het testisvolume  tot 10 ml oplopen. Nadien treedt vaak wel een schrompeling en verharding  van 
de testes op , waardoor vaak maar testesvolumes van 5 ml op het einde van de puberteit en volwassen 
leeftijd worden vastgesteld.  De penis groeit wel normaal.  

 
13. Kenmerkend voor Klinefelter-patiënten is het uitblijven of een sterke reductie van de penisgroei 

tijdens de puberteit. 
 

FOUT 
Bij 10-25% van de jongens met het Klinefelter syndroom wordt een micropenis gezien voor de start van de 
puberteit. Dit toont mogelijks een inadequate testosteronproductie van de Leydigcellen aan gedurende het foetale 

stadium, wanneer de ontwikkeling van de externe genitaliën androgeendependent is.  Terwijl de groei van de 
testes achterblijft is de penisgroei normaal tijdens de puberteit.  

 
14. Kinderen met het Klinefelter syndroom doen gewoonlijk minder lichamelijke inspanning en 

vertonen een meer uitgesproken vetopstapeling ter hoogte van de buik in vergelijking met 
leeftijdsgenoten.  

 
JUIST 
Reeds voor de puberteit hebben jongens met het Klinefelter syndroom al gemiddeld een hoger gehalte aan 
lichaamsvet dan hun leeftijdsgenoten. De verminderde spiertonus vanaf het eerste levensjaar, de 
verminderde spierontwikkeling tijdens de late fases van  puberteit  door de lagere testosteronconcentratie en 
een verhoogde  spiervermoeidheid spelen een rol in het vermijden van sportieve activiteiten door Klinefelter-

patiënten. Ze worden gezien als motorisch ‘onhandiger’ en beschikken vaak over een passievere persoonlijkheid 
(reeds van babyleeftijd). 

 
15. Het Klinefelter syndroom gaat in meer dan 30% van de gevallen gepaard met het metabool 

syndroom (afwijkende glucose- en lipidenhuishouding) wat meestal het gevolg is van 
toegenomen abdominale vetopstapeling. 

 
JUIST 
Het Klinefelter syndroom gaat in meer dan 30% gepaard met een afwijkende glucose- en vethuishouding 
(metabool-syndroom) wat meestal het gevolg is van toegenomen abdominale vetopstapeling en een 

geassocieerde insulineresistentie.. Dit kan het risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire complicaties op 

volwassen leeftijd sterk gaan verhogen. Aanpassingen in de levensstijl (dieet, fysieke activiteit), meestal in 

samenwerking met een diëtiste, vormen de hoekstenen in de behandeling van het metabool-syndroom, maar soms 
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dringt zich ook een medicamenteuze therapie met metformine  op voor een vermindering van de geassocieerde 

insulineresistentie.  
 

16. Een belangrijk deel van de Klinefelter-patiënten zijn vaak reeds eerder door de (CLB-)psycholoog 
onderzocht omwille van taalontwikkelingsproblemen, leermoeilijkheden of gedragsproblemen 
alvorens er duidelijke klinische kenmerken aanwezig zijn. 

 
JUIST 
75 % van de Klinefelter-patiënten werd reeds eerder door een  CLB-psycholoog onderzocht in vergelijking met 
ongeveer  30 % van de jongens uit de normale populatie.   

 
17. Kinderen met het Klinefelter syndroom vertonen meer kans op ADHD en autisme spectrum 

stoornissen.  
 

JUIST 
ADHD en autisme spectrum stoornissen komen veel frequenter voor bij  jongens met het Klinefelter syndroom 

dan in den normale populatie. Bij deze twee diagnoses zou men steeds  het Klinefelter syndroom als mogelijk 

onderliggende pathologie moeten vermoeden, zeker  bij andere klinische tekens, als micropenis, lange benen, 
gynaecomastie en micro-orchidisme.  

 
18. Kinderen met het Klinefelter syndroom hebben gewoonlijk  een laag normale intelligentie, waarbij 

het performale IQ significant lager is dan het verbale IQ. 
 

FOUT 
Terwijl het intelligentieniveau bij de meeste jongens met Klinefelter syndroom normaal is, kunnen zij 

communicatieve problemen ervaren waaronder vertragingen in de taalontwikkeling, problemen met lezen en 

schrijven, concentratie- en geheugenproblemen en problemen met coördinatie. Gewoonlijke wordt in testing een  
significante lager verbale IQ tegenover het performale IQ vastgesteld.  

 
19. Meer dan 90 % van Klinefelter mannen vertonen azoöspermie.  

 
JUIST 
Klinefelter  syndroom is de meest frequente oorzaak van genetisch veroorzaakte infertiliteit bij de man: ongeveer 

4% van de oorzaken van de mannelijke onvruchtbaarheid en 11% van de gevallen van azoöspermie worden 

verklaard door het Klinefelter syndroom. Dit is het gevolg van een degeneratie van de spermogoniale stamcellen 

tijdens de puberteit in kader van een veralgemeende hyalinisatie van de zaadbuisjes. Mogelijk dragen ook  
cryptorchidie en varicocoele, waargenomen bij ongeveer 20% van de mannen met het Klinefelter syndroom, ook 

aan het vruchtbaarheidsprobleem bij. 

 
20. Mannen met het Klinefelter syndroom hebben aanzienlijk meer gezondheidsproblemen en een 

verhoogd risico op maligne processen (zoals borstkanker, leukemie, lymfomen en extragonadale 
middellijnkiemceltumoren..) 
 
JUIST 
Het Klinefelter  syndroom gaat gepaard met een aanzienlijk aantal chronische ziekten die deels het gevolg  
zijn van een niet behandelde androgeendeficiëntie. Osteoporose en verminderde spiermassa en –kracht zijn 
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duidelijk aan androgeendeficiëntie toe te schrijven en hierbij is behandeling met androgenen dan ook succesvol. 

Hoewel op het eerste zicht minder voor de hand liggend, geldt dit ook voor het verhoogde risico op trombo-
embolische processen. Die zijn terug te voeren op een hypofribrinolyse door androgeendeficiëntie. Waarschijnlijk  
speelt de androgeendeficiëntie ook een rol in het frequent  optreden van obesitas, een verminderde 
glucosetolerantie en diabetes mellitus. Tot een 16x maal hoger risico zijn op borstkanker werd beschreven bij 

mannen met Klinefelter syndroom , maar de literatuur is evenwel niet eensluitend op dit punt. Varicosis en 
veneuze ulcera van de onderbenen komen ook vrij frequent voor. Er is ook een verhoogde kans op 
maligniteiten, zoals leukemie, lymfomen en extragonadale middellijnkiemceltumoren, welke laatste meestal 

manifest worden voor de leeftijd van 30 jaar.  

 
De sterfte onder mannen met het Klinefelter syndroom met is hoger dan gemiddeld en dit is vooral het gevolgd 

van  hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, longziekten, gastro-intestinale ziekten en infectieziekten. Het is niet 

duidelijk is of dit terug te voeren is op de chromosomale conditie, de androgeendeficiëntie of andere 

omstandigheden, zoals een lagere sociaaleconomische status  en een zekere ‘coping’-stijl. Wel lijkt de conclusie 
onontkoombaar dat mannen met het Klinefelter syndroom een intensievere medische aandacht verdienen dan de 

gemiddelde man. 
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BIJLAGE 4:  
Antwoordenblad kennistoets kinder- en jeugdpsychiaters en kinderneurologen. 

 

ANTWOORDEN KENNISTOETS kinder- en jeugdpsychiaters en –neurologen  
KLINEFELTER SYNDROOM. 

1. Het Klinefelter syndroom wordt meestal prenataal of bij de geboorte gediagnosticeerd. 
 

       FOUT 
Zeer veel patiënten met het syndroom van Klinefelter blijven ongediagnosticeerd. Er wordt geschat dat 10% van de 
mannen met Klinefelter syndroom prenataal wordt geïdentificeerd en dat 26% wordt gediagnosticeerd tijdens de 

kindertijd of op volwassen leeftijd naar aanleiding van verder onderzoek op basis van klinische kenmerken. Dit 

betekent dat 64% van de gevallen niet wordt gediagnosticeerd.  

 

2. In de eerste levensjaren verloopt de taalontwikkeling gewoonlijk vertraagd bij jongens met het 
Klinefelter syndroom. 

  
JUIST 
Tijdens de vroege kindertijd is er vaak sprake van leerproblemen. Dit manifesteert zich doorgaans als taal- en 

spraakachterstand. De vertraagde taalontwikkeling wordt meestal duidelijk rond de leeftijd van 12 maanden. 

 

3. Jongetjes met het Klinefelter syndroom beginnen gewoonlijk later met stappen. 

  
JUIST 
Er is frequent sprake van een vertraagde neuromotorische ontwikkeling met verminderde grof- en fijn motorische 

vaardigheden, coördinatie, snelheid en kracht. Jongens met het syndroom van Klinefelter leren over het algemeen wat 

later stappen en komen vaker over als onhandig. Deze problemen kunnen persisteren in de volwassenheid. 

 
4. Bij peuters en kleuters met Klinefelter is er een toegenomen spiertonus aanwezig. 

  
FOUT 
In de kindertijd wordt vaak hypotonie opgemerkt bij jongens met Klinefelter, dit met een toegenomen ernst volgens het 

aantal extra X-chromosomen. De motorische problemen bij deze kinderen kunnen hieraan gelinkt zijn. De hypotonie 

van bepaalde spiergroepen kan ook bepaalde comorbiditeiten als gevolg hebben: slaapapneu, constipatie en 
afwijkende lichaamshouding. 

 

Bij mannen met het syndroom van Klinefelter werd een verminderde spiersterkte van de biceps en quadriceps 

geobserveerd. Ook is er veelal sprake van een verminderde aërobe capaciteit van de spieren.  
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5. Klinefelter-kinderen lijden frequenter aan autisme spectrum stoornissen en/of ADHD dan verwacht. 

 
JUIST 
Er is een significant gestegen prevalentie van ASS en ADHD onder Klinefelter-patiënten.  

 
Bij het syndroom van Klinefelter worden zeer frequent gedrags- en cognitieve stoornissen weerhouden. Tot 80% van 

de adolescenten ervaart problemen op dit vlak. Er bestaat evidentie voor een rol van de geslachtshormonen in de pre- 

en postnatale ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel.  

 
Prospectieve studies tonen hoge aantallen aan van psychiatrische doorverwijzingen bij KS en in de adolescentie 

vertoont 54% van de Klinefelter jongens milde tot matige psychiatrische stoornissen. Er is een significante toegenomen 

prevalentie van schizotypische kenmerken, psychotische symptomen, angst- en depressieve stoornissen, autisme 
spectrum stoornissen en aandachtstekortstoornissen. 

 

6. Tijdens de kindertijd kan het Klinefelter syndroom zich uiten door de aanwezigheid van verbaal-
cognitieve moeilijkheden. 

  
JUIST 
Tijdens de vroege kindertijd is er vaak sprake van leerproblemen. Dit manifesteert zich doorgaans als taal- en 
spraakachterstand. Ook met lezen en schrijven worden moeilijkheden gezien. De leerproblemen nemen toe in 

vergelijking met leeftijdsgenoten naarmate het kind ouder wordt. Er kan ook sprake zijn van problemen op het gebied 

van grammatica, probleemoplossend vermogen en geheugen (zowel verbaal als non-verbaal).  

 
7. Kinderen met het Klinefelter syndroom hebben een hoger risico op mentale retardatie. 

  
FOUT 
Het gemiddelde IQ bij het syndroom van Klinefelter is verlaagd maar nog binnen de normale variatie.  

 

8. Bij kinderen met het Klinefelter syndroom is het performaal IQ  meer gedaald dan het verbaal IQ. 
  

FOUT 
Er kan een verschil onderscheiden worden tussen het verbaal en het performaal IQ, met een discrepantie ten voordele 

van het performale IQ. 

 

9. De lagere schooltijd van kinderen met het Klinefelter syndroom wordt gekenmerkt door 
leermoeilijkheden i.v.m. rekenen en wiskunde. 

  
FOUT 
De leermoeilijkheden uiten zich voornamelijk op verbaal vlak. De wiskundige vaardigheden zijn veelal normaal of licht 

aangetast en de visueel-ruimtelijke vaardigheden zijn over het algemeen normaal. 
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10. De puberteit van Klinefelter-kinderen is gekenmerkt door het uitblijven van secundaire 
geslachtskenmerken. 

  
JUIST 
Veel Klinefelter-jongens lijken de puberteit normaal te starten met in de late adolescentie een daling van de 

testosteronconcentratie waardoor de secundaire geslachtskenmerken niet volledig ontwikkelen. Dit leidt tot de typische 
klinische kenmerken: hypovirilisatie met schaarse lichaamsbeharing, gynaecomastie en kleine, hard aanvoelende 

testes. 

 

11. De ontwikkeling van gynaecomastie komt frequent voor tijdens de puberteit bij patiënten met het 
Klinefelter syndroom. 

 
JUIST 
Gynaecomastie, al dan niet tijdelijk, komt zeer frequent voor, namelijk tot bij 88% van de gevallen. 

 

12. Na de leeftijd van 13 jaar blijft de testesgroei achter. 
  

JUIST 
Het degeneratieve proces van de testiculaire structuur bij jongens met het syndroom van Klinefelter versnelt tijdens de 

puberteit en resulteert in hyalinisatie en fibrose van de tubuli seminiferi.  Vanaf het derde Tanner stadium is het 

testiculair volume meestal duidelijk verlaagd. De discrepantie in testisgroei is dan bij longitudinale follow-up het meest 

opvallend bij transitie van Tanner stadium 4 naar 5. In de late adolescentie dient het syndroom van Klinefelter worden 
vermoed te worden wanneer het testiculair volume lager is dan 8 mL. Deze klinische parameter is zeer sensitief 

gebleken. Dit leidt uiteindelijk tot micro-orchidie bij 95% van de mannen met Klinefelter syndroom. De meeste 

Klinefelter mannen hebben slechts een testisvolume van ongeveer 4 à 5 mL.  

 

13. Vroegtijdige diagnostiek van het Klinefelter syndroom is belangrijk omwille van preventie van het 
metabool syndroom. 

 
JUIST 
Het metabool syndroom, insulineresistentie en diabetes type 2 komen in hogere frequentie voor bij KS. Ongeveer een 

vierde van de kinderen met KS vertoont insulineresistentie. Uit verschillende studies is een omgekeerd evenredig 
verband tussen plasma testosteron en insulineresistentie bij gezonde jongens gebleken. De insulinegevoeligheid 

neemt vaak toe na substitutietherapie met testosteron bij KS.  

 

14. Een tijdige diagnose is belangrijk omwille van preventie van infertiliteit door middel van 
cryopreservatie. 

 
JUIST 
Patiënten met het Klinefelter syndroom ontwikkelen progressieve fibrose en hyalinisatie van de zaadbuisjes en 

degeneratie van de kiemcellen. De kans op collectie van spermatozoa via testiculaire sperma-extractietechnieken 

(TESE) is ongeveer 44%, waarbij een jongere leeftijd een bevorderlijke factor is. Helaas, tegen de tijd dat deze jongens 

verwezen worden naar endocrinologen of urologen omwille van het stoppen van de testiculaire groei blijkt de 
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meerderheid azoöspermie te hebben. De aanwezigheid van spermatogenese vroeg in de puberteit biedt immers een 

waardevolle kans om sperma te verkrijgen en te bewaren om zo toekomstige fertiliteit mogelijk te maken.  

 

15. De diagnostiek van het Klinefelter syndroom is gebaseerd op een gewone karyotypering. 
 

JUIST  
Een karyotypering op perifeer bloed is de gouden standaard. 

 

16. Jongens met het Klinefelter syndroom hebben gewoonlijk een kleinere gestalte dan verwacht 
volgens hun doellengtegebied. 

 
FOUT 
Klinefelter jongens hebben een versnelde groei vanaf de vroege kindertijd en worden vaak groter dan controlegroepen. 

Ze hebben gewoonlijk een grotere gestalte dan verwacht volgens hun doellengtegebied. 

 

17. Het Klinefelter syndroom kenmerkt zich door een gedaald verbaal en non-verbaal geheugen. 
 

JUIST 
Cognitieve problemen komen frequent voor bij Klinefelter syndroom met onder andere problemen op vlak van verbaal 

en non-verbaal geheugen. 

 

18. Patiënten met het Klinefelter syndroom hebben vaker zwakke visueel-ruimtelijke vaardigheden. 

 
FOUT 
Visueel-ruimtelijke vaardigheden zijn veelal normaal bij jongens en mannen met Klinefelter syndroom en wiskundige 

vaardigheden zijn normaal of licht aangetast. De leerproblemen situeren zich voornamelijk op verbaal vlak. 

 

19. De prevalentie van het Klinefelter syndroom is 4 à 5x hoger bij schizofrene patiënten. 
 

JUIST 
De frequentie van het Klinefelter syndroom bij schizofrene patiënten is gemiddeld 0,8%, wat een 4 à 5-voudige 
toename is van de prevalentie ten opzichte van de normale populatie. Prospectieve studies tonen ook hogere aantallen 

aan van psychiatrische doorverwijzingen bij het syndroom en in de adolescentie vertoont 54% van de jongens met 

Klinefelter milde tot matige psychiatrische stoornissen.  

 
20. In vergelijking met de normale populatie ziet men bij het Klinefelter syndroom vaker depressieve en 

psychotische stoornissen. 
  

JUIST 
In de adolescentie vertoont 54% van de Klinefelter jongens milde tot matige psychiatrische stoornissen. Er is een 

significante toegenomen prevalentie van schizotypische kenmerken, psychotische symptomen, angst- en depressieve 

stoornissen, autisme spectrum stoornissen en aandachtstekortstoornissen bij het syndroom van Klinefelter. 



98 
 

BIJLAGE 5:  
Begeleidende brief  +  enquête klinische genetici. 
            

 
15 november 2015 

 
 

 

Geachte collega, 
 
 
BETREFT: Vraag tot deelname aan de vragenlijst rond de richtlijnen van genetische centra die deel uitmaakt van onze 
masterproef ‘Vroegtijdige opsporing van het Klinefelter syndroom: bevraging van CLB-artsen, kinder- en 
jeugdopsychiaters, kinderneurologen en genetici.’  
 
 
In het kader van onze masterproef Jeugdgezondheidszorg willen we de huidige richtlijnen voor genetische diagnostiek van 
Klinefelter Syndroom in de Vlaamse genetische centra nagaan. Dit willen we doen aan de hand van een vragenlijst 
bestaande uit 5 meerkeuzevragen. Het invullen zal maximum een 10-tal minuten in beslag nemen. 
 
 
De gegevens worden geheel anoniem verwerkt. Indien u de vragenlijsten invult, gaan we er van uit dat u ons ook de 
toestemming geeft om de ingevulde gegevens in ons onderzoek te verwerken.  Uw naam wordt niet vermeld in onze 
gegevensbank. U kan zich altijd bedenken en uw deelname stoppen tijdens of na  het invullen van de vragenlijsten. Gelieve 
ons in dit laatste geval hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te brengen. 
 
 
Indien u achteraf de algemene resultaten van ons onderzoek wenst, mag u gerust contact opnemen met ons. Mocht u nog 
bijkomende vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren! Wij hopen op een zo groot mogelijke respons. 
 
 
 
 
 
Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking! 
 
 
 
 
Met vriendelijke en collegiale groeten,  
Daniëlle Wehlou (CLB-arts CLB GO!Gent) en Merel Van Neste (CLB-arts VCLB Roeselare) 
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  JA NEEN 

1. a) Zijn gevorderde leeftijd van de moeder en chromosomale afwijkingen in de familie 
voor u een indicatie om bij een  ongeboren baby te testen op het Klinefelter syndroom ?  
Afhankelijk van de situatie, geef meer uitleg:...       
 
b) Door middel van welke test  gaat u dit onderzoeken? 
                - PCR 
                - FISH 
                - Micro-array 
                - Karyotypering 
 
Afhankelijk van de situatie, geef meer uitleg:...  

 
 

 

2. a) Wanneer gaat u bij een pasgeborene onderzoek uitvoeren naar 
geslachtschromosomale aneuploïdie? 
                - Bij verminderde spiertonus 
                - Genitale afwijkingen (Cryptorchidie, micropenis,...) 
                - Congenitale malformaties 
                - Andere:... 
 
b) Door middel van welke test gaat u dit onderzoeken? 
                - PCR 
                - FISH 
                - Micro-array  
                - Karyotypering 
 
Afhankelijk van de situatie, geef meer uitleg:... 

  

3. a) Wanneer gaat u bij een kleuter of een prepubertair kind testen op Klinefelter 
syndroom? 
                - Vertraagde taalontwikkeling 
                - Later stappen 
                - Leerproblemen 
                - Grote gestalte >90ste percentiel 
                - Andere:... 
 
b) Door middel van welke test gaat u dit onderzoeken ?  
                - PCR 
                - FISH 
                - Micro-array 
                - Karyotypering 
 
Afhankelijk van de situatie, geef meer uitleg:...  

  

4. a) Wanneer gaat u bij pubertaire jongens testen op het Klinefelter syndroom?  
                - Kleine testis 
                - Azoöspermie 
                - Uitblijven van secundaire geslachtskenmerken 
                - Gynaecomastie,  vrouwelijke vetverdeling 
                - Leerproblemen 
                - Psychologische/psychiatrische problemen 
                - Andere:... 
 
b) Door middel van welke test gaat u dit onderzoeken? 
                - PCR 
                - FISH 
                - Micro-array 
                - Karyotypering 
 
Afhankelijk van de situatie, geef meer uitleg:...  
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5. a) Wanneer gaat u testen op Klinefelter syndroom bij een man met infertiliteit? 
                - Verhoogde LH en FSH-waarden 
                - Testosterondeficiëntie 
                - Microörchidisme 
                - Azoöspermie 
                - Oligospermie 
                - Andere:… 
                  
b) Door middel van welke test gaat u dit onderzoeken? 
                - PCR 
                - FISH 
                - Micro-array 
                - Karyotypering 
 
Afhankelijk van de situatie, geef meer uitleg:...  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


