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Zeldzame maligne ontaarding van een 
enchondroom van de linkerwijsvinger
E.H. Pasveer, A.R. Koch

Een 65-jarige man met een blanco voorgeschiedenis werd in mei 2009 
verwezen naar Het Hand- en Polscentrum wegens een zwelling van de 
midden falanx van de linkerwijsvinger. Radiologisch onderzoek bevestig-
de het beeld van een enchondroom. In verband met recidiverende groei 
werd in 2011, 2013 en 2015 excochleatie verricht, waarbij de diagnose 
enchondroom histologisch werd bevestigd (figuur 1). 
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Figuur 1. Ontwikkeling van het enchondroom tot chondrosar-
coom tussen 2009 en 2016.

tumor tot in de FDP en weke delen, werd overgegaan tot am-
putatie. Het klinisch beeld en een PET-scan toonden geen 
verdere aanwijzingen voor verdachte afwijkingen.

PA-onderzoek toonde een lobulaire proliferatie van het 
kraakbeen die sterk celrijk was met doorgroei in weke delen. 
De afwijking was verdacht voor een chondrosarcoom. Door 
de beentumorencommissie van het LUMC werd de diagnose 
bevestigd.

Een primair solitair enchondroom ontwikkelt zich zelden 
(4,2%) tot een chondrosarcoom, waardoor jaarlijkse follow-
up in beginsel niet noodzakelijk is. [1,2] Snel opeenvolgende 
recidieven van een eerder verwijderd enchondroom kunnen 
wel een aanwijzing zijn voor maligne ontaarding. Echter, na 
behandeling van het chondrosarcoom is de kans op metasta-
se klein. [2] Dit neemt niet weg dat een follow-up wordt aan-

In december 2015 kwam patiënt terug op de polikliniek van-
wege een radiologisch bevestigd, hernieuwd enchondroom. 
Eind september 2016 werd een MRI verricht wegens toe-
name van de zwelling met mogelijke doorgroei tot in de 
subcutis. Daarop was een gelobd ruimte-innemend proces 
zichtbaar met forse uitbreiding in de weke delen, omvatting 
van de FDP van dig-II linkerhand en proximale groei aan de 
volaire zijde van het DIP II-gewricht (afmeting 26 x 21 x 19 
mm) (figuur 2-5). Vanwege de verdenking op maligne ont-
aarding en de vrijwel functieloze dig II, door ingroei van de 
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geraden. In de literatuur bestaat geen uniformiteit omtrent 
het follow-upbeleid voor chondrosarcomen. Wij hanteren bij 
onze patiënt een halfjaarlijkse controle door middel van een 
röntgenfoto van de hand. Daarnaast wordt, op eigen verzoek 
van de patiënt, gedurende vijf jaar jaarlijks een PET-scan ge-
maakt en op indicatie een MRI.

diagnose

Chondrosarcoom na maligne ontaarding van een eerder en-
chondroom.
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Figuur 2. Dorsale zijde DIP II-linkerhand, preoperatief.

Figuur 5. MRI-opname in sagittale richting van het gelobd 
ruimte-innemend proces van de DIP II-linkerhand.

Figuur 3. Volaire zijde DIP II-linkerhand, preoperatief.

Figuur 4. MRI-opname in coronale richting van het gelobd 
ruimte-innemend proces van de DIP II-linkerhand, met door-
groei in de weke delen. 


