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Doelgroep 
Deze richtlijn is bedoeld als handleiding voor de eerste kinderendocrinologische evaluatie van een neonaat geboren met 
een onduidelijk gslacht. De diagnostiek dient plaats te vinden in een DSD expertisecentrum of in een DSD behandelcentrum 
in nauw overleg met de landelijke DSD expertisecentra. Het beleid is afhankelijk van de locale beschikbaarheid van 
diagnostiek.  Dit protocol geeft alleen de endocriene evaluatie weer.  Het begleidingstraject van ouders en gezin is hierin 
niet beschreven. Voor uitgebreide informatie over de genetische differentiaal diagnose, aanbevelingen  en achtergrond 
wordt verwezen naar de landelijke richtlijn DSD.  
 

Diagnostiek neonaat met onduidelijk genitaal 
De diagnostiek van een neonaat met een onduidelijk genitaal na de geboorte kan verdeeld worden in 3 fasen : 
Fase 1: Sex assignment  Streven binnen 2 – 3 dagn 
Fase 2: Diagnose   Streven: binnen 6 weken 
Fase 3: verdere behandeling  Streven: afhankelijk van de diagnose 
De eerste 2  fasen worden hieronder nader  beschreven.   
 

FASE 1:  GESLACHTSTOEKENNING 
 
 Opname medium care algemeen of medium care Neonatologie of Kraamafdeling  
Monitorbewaking:  alleen op indicatie  
Voeding volgens protocol  
Dagelijks wegen  
Op indicatie glucose controle  
Geen geslachtstoewijzing (Vermijd geslachtsspecifieke terminologie) 
Ouders adviseren om nog geen aangifte te doen bij de gemeente 
 Anamnese  
Familie anamnese  
Fertiliteitsproblemen  
Primaire amenorrhoe bij moeder en familieleden 
Medicatiegebruik in de zwangerschap  
Virilisatie moeder in de zwangerschap  
Consanguiniteit  
Ziekten van moeder /vader 
Zwangerschapsduur/ gewicht 
 Lichamelijk onderzoek 
Algemeen lichamelijk onderzoek  
Dysmorfieen  
Prader Stadium en EMS  
Grootte phallus  
Positie van de meatus  
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Anogenitale afstand / mate van posterieure fusie 
 
 

 Laboratorium onderzoek fase 1* dag 0 

Chromosomenanalyse QF – incl Y – PCR 
Overweeg indien van toepassing gelijk Fish wangslijmvlies (X/XX of X/XY mozaïeken  niet altijd detecteerbaar in bloed) 

Testosteron  

Dihydrotestosteron 

Cortisol,  

AMH 

LH, FSH 

DNA voor opslag indien mogelijk  

Spijtserum indien mogelijk 

Urine steroid profiel ** 

Op indicatie: 
Uitbreiden van de diagnostiek af van onderliggende bevindingen. Overweeg spoed DSD pakket alleen op indicatie. 

*Alle steroid metingen worden bij voorkeur middels LCMS/MS uitgevoerd. Cave kruisreactiviteit.Specificeer afnamecondities- en 
hoeveelheden  in eigen behandel/ expertise centrum  
** Portie urine opsturen naar een expertisecentrum voor urine steroidbepalingen. Voor afnamecondities en verzendopties contact opnemen 
met het betreffende expertisecentrum   

 
 

 Beeldvormend onderzoek (echografie)  

Aanwezigheid Uterus/Mullerse resten 

Gonaden: positie, aspect, links en rechts 

Vagina, utriculuscyste 

Bijnieren: (hyperplastisch, hypoplastisch, cerebriform) 

Nieren: (hydronefrose, aanlegstoornis) 

 
 Consult kinderurologie, psychologie  en genetica 
 

MDO  na bekend worden alle uitslagen 
Geslachtstoewijzing wordt alleen gedaan na multidisciplinaire overleg. Factoren, die hierbij een rol spelen zijn inschatting 
van latere genderidentiteitsontwikkeling obv gegevens uit de literatuur over de aandoening, mate van virliisatie van het 
genitaal, gonadale functie, aan of afwezigheid van een uterus, kans op fertiliteit. Andere factoren zoals culturele en 
maatschappelijke factoren moeten ook mee wegen. De ouders worden betrokken in het beslissproces.  
 

FASE 2 DEFINITIEVE DIAGNOSE 
- Voor 46 XX DSD volg  NVK werkboek AGS voor aanvullend onderzoek  

https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Werkboeken/Adrenogenitaal-syndroom-AGS 
- Voor 46 XY DSD:  pregnyltest uitvoeren. Overweeg om eerst de basale steroiden op de leeftijd van 6 weken tijdens de 

minipuberteit te meten. 
 

 Uitvoering pregnyltest neonaat voor DSD diagnostiek 
1. T0 bloedafname volg schema  
2. Spuit1500 E pregnyl  sc 
3. T 72 uur bloedafname volgens schema 

  

Pregnyltest schema  bloedafname* 

T0 en T72 uur  Meting 

 Testosteron 

 Dihydrotestosteron 

 17 OH Progesteron 

 Androsteendion 

 DHEA 

 Progesteron 
*Bij suboptimale oploop testosteron overweeg synacthentest.   
*Zie voor uitvoering het protocol synacthentest werkboek kinderendocrinologie.  
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Synacthentest schema bloedafname 

T0  Meting 

T0 ACTH,  Cortisol,  Progesteron, 17 OH progesteron, Androsteendioon, 11 deoxycortisol  

T30  min Cortisol 

 T60 min Cortisol, Progesteron, 17 OH progesteron, Androsteendioon, 11 deoxycortisol 

 
 
Differentiaal diagnose 46 XY DSD* 
Meting Gonadal 

dysgenesis 
Testosteron 
synthese 
stoornis 

Androgeen 
receptor  
ongevoeligheid 

Leydigcell 
hypoplasia 
(LH 
receptor 
def) 

5 alfa 
reductase 
deficientie 

Hypo 
gonadotroop 
hypogonadisme 

Idiopathisch   

AMH laag normal normaal normaal normaal normaal normaal 

DHT laag laag laag laag laag laag normaal 

Testosteron (na 
HCG stimulatie)  

laag laag 
testosteron 
met 
verhoogde 
precursors 

normal/hoog  laag  hoge 
testosteron
/ 
dihydrotest
osteron 
ratio  

normaal normaal 

Aanwezigheid 
uterus 
echografisch  

Ja of 
variabel 

nee nee nee nee nee nee 

 
*Gerichte genetische diagnostiek is afhankelijk van de uitslagen. Zie hiervoor de landelijke richtlijn diagnostiek DSD.  Normaalwaarden 
volgens  referentie eigen laboriatorium  

 
 
 


