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De wachtkamer Mongolenvlek

Verhuizing 
van pigment is
wat vertraagd

Met enige regelmaat wordt er een baby geboren
met een bleke grijsblauwe vlek, vaak net boven
de bilspleet. “Het lijkt op een blauwe plek, maar
dat is het niet,” zegt Dasja Pajkrt, kinderarts van
Amsterdam UMC, locatie AMC. “Een blauwe
plek is een bloeduitstorting, maar bij deze vlek-

ken is iets anders aan de hand: het is een soort pigmentvlek.”
Kortom: een archipelvlek. Deze ‘afwijking’ is ook bekend onder de

nogal curieuze naam mongolenvlek. Dat heeft niets met het syn-
droom van Down te maken, maar alles met Mongolië, waar veel kin-
deren met dergelijke vlekken worden geboren. Mensen van Aziati-
sche of Afrikaanse afkomst worden veel vaker met zo’n vlek geboren
dan mensen met Europese roots.

Een archipelvlek kan in omvang variëren van iets ter grootte van
een euromunt tot een vlek die een heel lichaamsdeel beslaat. Waar-
om kinderen deze vlekken krijgen, is niet helemaal duidelijk. Als de
dermatologen van het kenniscentrum Huidarts.com een mongo-
lenvlek onder de microscoop leggen, zien zij ‘klompjes pigmentcel-
len die zich diep in de lederhuid bevinden’.

Tijdens de embryonale ontwikkeling verplaatsen pigmentcellen
zich naar de opperhuid. De theorie is dat, in het geval van een mon-
golenvlek, deze verplaatsing lokaal is vertraagd. De verhuizing van
de pigmentcellen gaat na de geboorte gewoon door.

De dermatologen stellen dat de vlek in het eerste levensjaar don-
kerder wordt, dat het in het tweede levensjaar de maximale grootte
bereikt en dat het vervolgens geleidelijk verdwijnt. Volgens Pajkrt is
het dan ook onschuldig en hoef je er niets tegen te doen. Sterker: je
kunt er ook niets tegen doen. “Het trekt na een paar jaar vanzelf
weg.” 

De dermatologe heeft niet de indruk dat ouders erg bezorgd zijn
over de vlekken. Soms ziet ze mongolenvlekken bij baby’s die van-
wege andere aandoeningen bij haar op de afdeling komen. Maar ei-
genlijk krijgt ze er nauwelijks vragen over. “Vermoedelijk hebben
veel ouders al elders, bijvoorbeeld op het consultatiebureau, ge-
hoord dat het onschuldig is.”

De enige verwarring die zou kunnen ontstaan is die met een blau-
we plek, maar de locatie verraadt meestal al snel dat het om een ar-
chipelvlek gaat.
Malika Sevil

Suggesties: wachtkamer@parool.nl

‘We willen trouwens geen Amerikaanse toestanden, waar pizza als
groente en jus d’orange als fruit worden gerekend’ 

Frédérique Rongen, promovenda en voedselonderzoeker 

Wat krijgen de kinderen te eten?
“De lunch is samengesteld volgens de schijf van
vijf. Kinderen kunnen zelf volkorenbrood of
vezel rijk bruinbrood besmeren. Ze krijgen elke
dag water, melk, karnemelk en 50 gram groen-
te, voornamelijk rauwkost. Soms wordt er iets
extra’s aangeboden, zoals vis, een eitje, een
wrap of groentesoep.”

“Eén keer in de drie weken kunnen ze hagel-
slag kiezen. Daar kan dan overdreven gedoe
over ontstaan, zo van: ‘dat is toch niet gezond?’
We hebben de lunch nu zo samengesteld dat
kinderen leren wat gezonde keuzes zijn en dat
ze zien dat je af en toe wel iets minder gezonds
kunt eten.”

Waarom hebben jullie deze lunch gekozen en
niet een warme maaltijd zoals scholen in het
buitenland?
“Eerst hebben we zes verschillende lunchcon-
cepten bedacht, zoals een warme lunch, een
smeerbare lunch of een lunch die ze zelf mee-
nemen. Via een vragenlijst hebben we onder-
zocht wat kinderen en ouders van deze concep-
ten vinden. Daar kwam uit dat kinderen een

warme lunch wel zien zitten, maar dat ouders
zich hier zorgen over maken, terwijl ze zelf wel
een warme lunch op hun werk nemen. Is een
tosti dan veel erger dan een broodje kaas omdat
het warm is? We willen trouwens geen Ameri-
kaanse toestanden, waar pizza als groente en
jus d’orange als fruit worden gerekend.”

Hoe reageren ouders en kinderen op de brood-
lunch?
“Sommige ouders wilden in eerste instantie
niet dat hun kinderen deze lunch kregen; die
kinderen namen hun eigen broodtrommel
mee. Nu geven ouders toch toestemming. Ze
wilden eerst weten hoe de lunch eruitziet en of
kinderen het echt lekker vinden. Als ze zien dat
het loopt, willen ze wel meedoen.”

“Kinderen vinden het heel leuk. Eerst vergele-
ken ze onderling wat ze meekregen van thuis –
dat nogal verschilde. Nu krijgen ze allemaal
hetzelfde aanbod en mogen ze zelf kiezen.”

Het lichaam kan onaangenaam verrassen met rare uitwassen.
Een ooglid dat op gezette tijden begint te trillen, haaruitval of
een onverklaarbare jeuk. Vandaag: mongolenvlek.
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