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voor aanwezigheid van een maligne afwijking. Chirurgische 
behandeling onder algehele anesthesie bestond uit liposuc-
tie (met het 2 mm ‘power assisted lipoplasty’ (PAL)-liposuc-
tiesysteem) en subcutane, partiële resectie van de borstklier, 
uitgevoerd via een periareolaire incisie. De afmetingen van 
het resectiepreparaat waren 2,5 cm x 1,6 cm x 0,5 cm met 
een gewicht van 15 gr. De resulterende depressie werd ge-
reconstrueerd door een deel van het klierweefsel in situ te 
laten en te herpositioneren om een symmetrisch resultaat te 
bereiken. Bij pathologisch onderzoek werd normaal glandu-
lair borstweefsel gevonden, zonder aanwijzingen voor ma-
ligniteit. Microscopie van het mastectomiepreparaat toonde 
fibrotisch borstweefsel met klierbuizen met epitheelhyper-
plasie, periductaal cellulair stroma en stromahyperplasie. 
De uiteindelijke diagnose luidde floride gynaecomastie. 
Het postoperatieve beloop verliep ongecompliceerd. Bij een 
postoperatieve evaluatie acht maanden later werden geen te-
kenen van recente borstontwikkeling gezien. Patiënt is mo-
menteel gepland voor een kleine correctie onder plaatselijke 
verdoving van een minimale, areolaire restzwelling.

caserePOrts 

Patiënt 1
Een 8-jarige jongen presenteerde zich met een verdikking 
onder zijn rechterborst, welke in acht maanden langzaam 
in omvang was toegenomen. De patiënt klaagde over gevoe-
ligheid van de borst ter plaatse van de verdikking en werd 
erg gepest om zijn borstgroei. De familieanamnese was 
negatief voor borstkanker, maar positief voor prepuberale 
bilaterale gynaecomastie bij vader en twee van zijn broers. 
Zij ondergingen chirurgische resectie op ongeveer 7-jarige 
leeftijd en ontwikkelden postoperatief geen recidief. Patiënt 
was verder bekend met ‘attention deficit hyperactivity dis-
order’ (ADHD) waarvoor hij werd behandeld met methyl-
fenidaat 30 mg/dag en melatonine 5 mg/dag. Hij gebruikte 
geen andere medicatie. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij 
een gezond ogende jongen, lengte 136 cm (SDS 0) zonder 
versnelde groeisnelheid, gewicht 30 kg (SDS 0) met een 
body mass index (BMI) van 16,2 (SDS 1). Bij palpatie van de 
rechterborst werd een mobiele, vaste massa gevoeld, welke 
pijnlijk was bij diepe palpatie, tannerstadium III. [4] Het 
klierweefsel en omringend vetweefsel hadden een geschatte 
grootte van ongeveer 8 cm. Tevens was het rechter tepel-
areolacomplex vergroot (rechts 1,5 cm, links 1 cm). Verder 
waren er geen symptomen van of anamnestische aanwijzin-
gen voor galactorroe en geen fysieke bevindingen passend 
bij het begin van de puberteit. Een overzicht van alle geteste 
endocriene parameters met overeenkomstige resultaten 
wordt gegeven in tabel 1. Alle parameters waren binnen de 
normale grenzen. Echografisch onderzoek van de rechter-
borst toonde klierweefsel aan zonder cysten of aanwijzingen 

Gynaecomastie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van eenzijdig of 
bilateraal borstweefsel bij mannen. Deze goedaardige aandoening is ver-
antwoordelijk voor 60% van alle aandoeningen van de mannelijke borst. 
[1,2] Hoewel bilaterale gynaecomastie regelmatig voorkomt in de neona-
tale periode, in het begin van de puberteit en met toenemende leeftijd, 
is unilaterale gynaecomastie optredend voor de puberteit een zeldzame 
aandoening, met slechts enkele casusbeschrijvingen in de literatuur. [3] 
Wij beschrijven een klinische presentatie van twee jongens met een pre-
puberaal begin van unilaterale gynaecomastie en bespreken de etiologie, 
work-up en therapeutische interventie.

Prepuberale unilaterale gynaecomastie: 
twee casus
I.A. Hoevenaren, D.A. Schott, B.J. Otten, H.C. Kroese-Deutman

I.A. Hoevenaren, Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, UMC St 

Radboud, Nijmegen

D.A. Schott, afdeling Kinderendocrinologie, UMC St Radboud, Nijmegen

B.J. Otten, afdeling Kinderendocrinologie, UMC St Radboud, Nijmegen

H.C. Kroese-Deutman, Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, UMC 

St Radboud, Nijmegen

Tabel 1. Endocrinologische bevindingen.
Afkortingen: TSH, thyroïdstimulerend hormoon; FT-4, vrij thy-
roxine in bloed; LH, luteïniserend hormoon; FSH, follikelstimu-
lerend hormoon; HCG, humaan choriongonadotrofine; 17OHP, 
17-hydroxy-progesteron; SHBG, sex hormone-binding globulin; 
DHEAS, dehydro-epiandrosteron.

Endocriene 
parameter

Patiënt 1 Patiënt 2 Referentiewaarde

TSH 1,0 1,2 0,4-4,0 mU/l

FT-4 13,5 12,3 8-22 pmol/l

LH < 0,15 < 0,15 < 0,15-1,3 U/l

FSH 0,76 0,94 < 0,15-3,7 U/l

Oestradiol (E2) < 10 30 < 30-70 pmol/l

Oestron 110 210 65-220 pmol/l

Testosteron < 0,02 0,27 0,03-0,65 nmol/l

HCG < 1,0 < 1,0 < 1,0 ng/ml

Prolactine 98 128 80-660 mU/l

17OHP 0,3 1,0 0,2-7,4 nmol/l

SHBG 123 117  30-210 nmol/l

Androsteendion < 0,05 0,65 0,2-2,4 nmol/l

DHEAS < 0,4 1,18 0,29-1,90 umol/l

Oestrogeenreceptor 19 < 10 < 20 fmol/mg

Progesteronreceptor 13 10 < 20 fmol/mg
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Patiënt 2
Een 11-jarige jongen presenteerde zich met een vergro-
ting van zijn linkerborst die reeds sinds twaalf maan-
den aanwezig was. De patiënt klaagde over gevoeligheid 
van de borst ter plaatse van de verdikking en groot on-
gemak hiervan in het dagelijks leven. De familieanam-
nese was negatief voor borstkanker of gynaecomastie.  
Patiënt gebruikte geen medicatie. Bij lichamelijk onderzoek 
zagen wij een gezonde, levendige jongen, lengte 138 cm 
(SDS -1) zonder versnelde groeisnelheid, gewicht 32 kg  
(SDS 0) met een BMI van 16,8 (SDS 0). Bij palpatie van de 
linkerborst werd een stevige massa van ongeveer 5 cm in 
diameter gevoeld, met gevoeligheid bij diepe palpatie, tan-
nerstadium III. Er was sprake van een uitgesproken asym-
metrie van de borsten, met een zeer duidelijke afwijkende 
linkerborst (figuur 1a). Er waren geen symptomen van of 
anamnestische aanwijzingen voor galactorroe en geen fy-
sieke bevindingen passend bij het begin van de puberteit. 
Een overzicht van alle geteste endocriene parameters met 
overeenkomstige resultaten wordt gegeven in tabel 1. 
Alle parameters waren binnen de normale waarden. Echo-
grafisch onderzoek van de rechterborst toonde retroaureo-
lair klierweefsel met normale aspecten en een zwelling be-
staande uit onderhuids vetweefsel. Een abdominale CT-scan 
sloot een oestrogeenproducerende tumor uit. Chirurgische 
behandeling onder algehele anesthesie bestond uit liposuc-
tie (met het 2 mm-systeem PAL-liposuctie) en subcutane, 
gedeeltelijke resectie van de klier, uitgevoerd via een periare-
olaire incisie. De afmetingen van het verwijderde klierweef-
sel waren 5,0 cm x 3,0 cm x 2,5 cm. Pathologisch onderzoek 
toonde normaal, glandulair borstweefsel aan, zonder aanwij-
zingen voor maligniteit. Microscopie liet borstklierweefsel 
zien met hypertrofische ductuli en milde lymfocytaire infil-
traten langs de kanalen. De definitieve diagnose luidde duc-
taal weefsel passend bij gynaecomastie. Het postoperatieve 
beloop was ongecompliceerd. Bij een postoperatieve evalu-
atie elf maanden later waren geen tekenen van borstontwik-
keling zichtbaar (figuur 1b).

discussie

Gynaecomastie is een aandoening waarbij het klierweefsel 
van de mannelijke borst zich vermenigvuldigt, resulterend 
in groei van één of beide borsten. In de leeftijdsverdeling 
zijn drie verschillende pieken te identificeren. De eerste 
is te vinden in de neonatale periode, waarin zich palpabel 
borstweefsel ontwikkelt bij 60% tot 90% van alle pasgebo-

renen als gevolg van de overdracht van oestrogenen door 
de placenta. De tweede piek treedt op tijdens de puberteit, 
als gevolg van een disbalans tussen oestrogenen en andro-
genen in het borstweefsel. De laatste piek is te vinden in 
de volwassen bevolking, met de hoogste prevalentie onder 
50- tot 80-jarige mannen. [1,3] Veel voorkomende oorzaken 
van gynaecomastie bij volwassenen zijn leverziekten en het 
gebruik van bepaalde medicijnen, zoals digitalis en tricycli-
sche antidepressiva. [5] In tegenstelling tot gynaecomastie bij 
adolescente jongens en volwassen mannen, is prepuberale 
gynaecomastie zeldzaam. Er zijn diverse oorzaken bekend 
van borstvergroting bij kinderen. [3,6-8] Desondanks is een 
specifieke oorzaak vrijwel nooit te identificeren en bij 90% 
van de patiënten wordt prepuberale gynaecomastie dan ook 
geclassificeerd als idiopathisch. [2,6] Naar onze mening is 
het wenselijk bij iedere casus verder onderzoek te verrichten 
naar de etiologie, voornamelijk om endocriene of maligne 
afwijkingen uit te sluiten. 
Een verscheidenheid aan endocrinologische aandoeningen, 
meestal als gevolg van een verhoogde ratio van circulerende 
oestrogenen op androgenen, induceren stimulatie van borst-
weefsel leidend tot gynaecomastie. Calzada et al. toonden 
aan dat de aanwezigheid van hormoonreceptoren bij gynae-
comastiepatiënten de ontwikkeling van borstklierweefsel 
kan induceren. [9] Bij de eerste patiënt waren er lage tot 
normale waarden van beide receptoren en bij patiënt 2 werd 
slechts de progesteronreceptor gemeten. Verder werden bij 
patiënt 1 lage waarden van testosteron en androsteendion 
gevonden. Beide hormonen zijn echter altijd prepuberaal 
laag en gezien de verder normale mannelijke ontwikkeling 
is een onderliggend androgeen probleem naar onze mening 
nagenoeg uitgesloten. Hieruit concluderen wij dat de gy-
naecomastie bij onze patiënten niet veroorzaakt werd door 
een abnormale waarde van endocrinologische parameters. 
De familieanamnese van onze eerste patiënt toonde gynaeco-
mastie in de mannelijke lijn. Stratakis et al. beschreven toege-
nomen extraglandulaire aromatisering van androgenen leidend 
tot de ongewone entiteit van familiaire gynaecomastie, bekend  
onder de naam 'aromatase excess syndrome'. [10] Dit syn-
droom wordt gekenmerkt door overmatig oestradiol en 
oestron, welke binnen de normale grenzen waren in het 
serum van onze beide patiënten. Daarom kon een milde 
aanwezigheid van het 'aromatase excess syndrome' worden 
uitgesloten als oorzaak van de prepuberale gynaecomastie 
en het familiair voorkomen hiervan. Geen van onze patiën-
ten was blootgesteld aan exogene oestrogenen. Echter, onze 

Figuur 1. Een 11-jarige jongen met unilaterale gynaecomastie van de linkerborst (a). Figuur b toont de jongen bij een postoperatieve evalu-
atie elf maanden later, zonder enige tekenen van borstontwikkeling.
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eerste patiënt gebruikte melatonine, waarvan in de litera-
tuur slechts een casus bekend is met een mogelijk verband 
tussen dit medicijn en gynaecomastie. Deze casus beschrijft 
een mogelijke relatie tussen het gebruik van melatonine en 
pijnlijke, bilaterale gynaecomastie bij een volwassen man. 
[11] Dit maakt de relatie tussen dit geneesmiddel en unila-
terale gynaecomastie bij onze eerste patiënt naar onze me-
ning zeer onwaarschijnlijk.
Verder wordt beschreven dat bij 31% van de jongens met 
aanwezigheid van buitensporig vetweefsel, obesitas de mo-
gelijke oorzaak van prepuberale gynaecomastie is. [3] Ex-
cessief vetweefsel veroorzaakt een verhoogde aromatisatie 
van testosteron, leidend tot een disbalans tussen estradiol 
en testosteron. Indien uitgegaan wordt van de aanname dat 
obesitas een mogelijke oorzaak van gynaecomastie is, werd 
obesitas uitgesloten als oorzaak voor de gynaecomastie bij 
onze patiënten, aangezien bij beide geen tekenen van over-
gewicht aanwezig waren. In de geraadpleegde literatuur is 
weinig bekend over het natuurlijk beloop van gynaecomas-
tie en er bestaan geen grote cohortstudies naar dit beloop. 
Bij enkele studies onder adolescenten is bekend dat gemid-
deld na 1-2 jaar regressie van de gynaecomastie wordt ge-
zien. [12] Bij adolescente mannen kan vaak worden volstaan 
met een afwachtend beleid en eventueel medicamenteuze 
behandeling. De keuze voor operatieve behandeling van 
onze prepuberale patiënten had meerdere redenen. Er was 
sprake van psychische belasting en lang bestaande, progres-
sieve en pijnlijke groei van de borst. Het pijnlijke karakter 
dat in de eerste maanden na ontstaan van borstontwikkeling 
op kan treden en vervolgens binnen een halfjaar weer af-
neemt, was bij beide patiënten ruim een halfjaar tot een jaar 
na ontstaan van de eerste symptomen van gynaecomastie 
nog aanwezig. Na uitvoerig overleg met ouders en betrok-
ken endocrinologische kinderartsen en afweging van voor- 
en nadelen van chirurgie ten opzichte van een afwachtend 
beleid, is uiteindelijk gekozen voor operatieve behandeling. 
Bij onze patiënten werd gekozen voor een combinatie van 
liposuctie en partiële resectie van de borstklier. Door deze 
technieken te combineren zal het litteken van de insteek-
opening slechts ongeveer 1 cm bedragen, terwijl het litteken 
bij volledige resectie drie- tot viermaal zo groot zal moeten 
zijn, indien al het vetweefsel inclusief de klierschijf gere-
seceerd zal moeten worden door dezelfde opening, zonder 
voorafgaande liposuctie. Tevens zorgt het inbrengen van de 
liposuctievloeistof voor hemostase en pijnstilling, wat de 
kans op postoperatieve complicaties aanzienlijk reduceert. 
Ten slotte komt het klierweefsel door het bewegen van het 
liposuctiesysteem al enigszins los te liggen, wat de resectie 
gemakkelijker maakt en de totale operatieduur verkort. 
Reden voor partiële resectie is het voorkomen van intrek-
king van de huid als gevolg van overmatig verwijderd klier-
weefsel en het bereiken van een optimaal esthetisch en sym-
metrisch resultaat. Op de postoperatieve foto van patiënt 
2 is nu nog een litteken van de insteekopening zichtbaar, 
maar wij wijzen erop dat dit het resultaat is na elf maanden 
en er dus nog verdere regressie van het littekenweefsel kan 
optreden. In een recent artikel van Jose en Thomas wordt 
het gebruik van liposuctie al dan niet in combinatie met re-

sectie als behandeling voor gynaecomastie besproken. [13]
Concluderend zijn atypische presentaties van gynaecomastie 
vaak ondergewaardeerd, met weinig aandacht voor borstver-
groting in de non-obese, prepuberale jongen. Aangezien pre-
puberale gynaecomastie een teken kan zijn van mogelijke 
onderliggende ziekten, wordt een grondig lichamelijk en 
aanvullend onderzoek aanbevolen. Als een reversibele oor-
zaak kan worden uitgesloten, is liposuctie in combinatie met 
chirurgische verwijdering van het klierweefsel door middel 
van een periareolaire benadering de therapie van eerste keu-
ze. Wij presenteren twee zeldzame gevallen van prepuberale 
unilaterale gynaecomastie, bij wie de oorzaak van de gynae-
comastie onduidelijk bleef, aangezien geen van de hierboven 
besproken oorzaken geïdentificeerd kon worden.  
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samenvatting

Achtergrond: Gynaecomastie is de overmatige aanwezigheid 
van borstweefsel bij mannen. Dit kan unilateraal of bilateraal 
voorkomen. Prepuberale unilaterale gynaecomastie bij afwezig-
heid van endocriene afwijkingen is zeer zeldzaam met slechts 
enkele casusbeschrijvingen in de literatuur. 
Methode: Wij presenteren twee jongens met prepuberale uni-
laterale gynaecomastie. Bij beiden werd uitgebreid aanvullend 
onderzoek verricht, waaruit geen bijzonderheden naar voren 
kwamen. Behandeling bestond uit partiële klierextirpatie via een 
periareolaire incisie en liposuctie. Pathologisch onderzoek toon-
de normaal gynaecomastieweefsel.
Ervaring: Mogelijke oorzaken van borstontwikkeling bij kinde-
ren zijn: chromosomale afwijkingen, obesitas en blootstelling 
aan exogene oestrogenen. In tegenstelling tot het frequent voor-
komen van bilaterale gynaecomastie, is unilaterale gynaecomas-
tie zeldzaam. Een specifieke oorzaak is zelden aan te wijzen en 
bij 90% van de patiënten wordt prepuberale unilaterale gynaeco-
mastie geclassificeerd als idiopathisch. Ook in deze twee casus 

werd geen oorzaak gevonden, leidend tot een unieke presentatie.
Conclusie: Atypische presentaties van gynaecomastie worden 
vaak ondergediagnosticeerd, met weinig aandacht voor borst-
ontwikkeling bij prepuberale niet-obese kinderen. Aangezien 
prepuberale gynaecomastie moet worden beschouwd als teken 
van mogelijk onderliggende pathologie, worden een uitgebreide 
anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek aanbevolen. Als 
er geen causale behandeling nodig is, is chirurgische resectie de 
aangewezen therapievorm. Meer wetenschappelijk onderzoek is 
noodzakelijk om het onderliggende pathofysiologische mecha-
nisme van prepuberale unilaterale gynaecomastie vast te stellen.
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