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ziektegeschiedenis

Een 48-jarige patiënte presenteerde zich op de afdeling Plas-
tische Chirurgie met multipele cylindromen, spiradenomen 
en tricho-epitheliomen van het gelaat en de schedel. Zij is 
sinds 1992 bekend in het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum met het brooke-spieglersyndroom. Sedert het 
twaalfde levensjaar ontwikkelen zich multipele tumoren 
in het gelaat. Aansluitend aan de bevalling van het eerste 
kind van de patiënte in 1986 ontstonden grote tumoren 
op de behaarde hoofdhuid zich manifesterend in een zoge-
naamde tulbandtumor. [4,5] Een in het verleden uitgevoerd 
histopathologisch onderzoek toonde aan dat zich in het ge-
laat tricho-epitheliomen bevinden en op het behaarde hoofd 
cylindromen. Patiënte werd gedurende het beloop van de 
ziekte reeds behandeld door middel van dermabrasiepee-
ling met trichloorazijnzuur, elektrocoagulatie, intralesio-
nale triamcinolonacetonide, lokaal fenol en chirurgische 
excisie. Progressie van de ziekte resulteerde in toenemen-
de esthetische bezwaren en beginnende sociale isolatie.  
Bij patiënte was bij presentatie op de afdeling Plastische 
 Chirurgie sprake van uitgebreide huidafwijkingen van gelaat 

en behaarde hoofdhuid. Op de behaarde hoofdhuid bevon-
den zich tientallen cylindromen, variërend in grootte van 1-4 
cm (figuur 1). Besloten werd de afwijkingen in toto te excide-
ren waarbij de gehele behaarde hoofdhuid tot op het periost 
verwijderd werd. Vervolgens werd het periost bedekt met 
artificiële dermis (Integra® LifeSciences Corporation) (fi-
guur 2). Na drie weken werd de artificiële dermis met dunne 
huidtransplantaten van gespleten dikte (0,3 mm) van beide 
bovenbenen bedekt. Intensieve poliklinische follow-up en 
wondzorg werd verricht. Er werd een goede ingroei van de 
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Het brooke-spieglersyndroom (BSS) is een zeldzame autosomaal do-
minante afwijking waarbij multipele goedaardige huidadnextumoren 
voorkomen. Met name cylindromen, tricho-epitheliomen en spiradeno-
men worden beschreven. 90% van de huidafwijkingen bevindt zich in 
het gelaat en op de schedel. Dit leidt vaak tot esthetische bezwaren. De 
huidadnextumoren ontstaan meestal tussen het twintigste en dertigste 
levensjaar. Vrouwen zijn vaker aangedaan dan mannen. De tumoren ne-
men in de loop van het leven in aantal en omvang toe. Ancell beschreef 
de ziekte voor het eerst in 1842. [1] Het BSS ontstaat door een mutatie in 
het CYLD-gen, waarvan inmiddels 51 mutaties zijn beschreven. [2] In Ne-
derland zijn vier families beschreven met het BSS. [3] Behandeling van 
het syndroom bestaat uit excisie en reconstructie. De reconstructie kan 
soms een uitdaging zijn. Wij presenteren een casus van een 48-jarige 
patiënte met het BSS die gereconstrueerd werd met artificiële dermis, 
waarbij een overzicht van de literatuur wordt gegeven.

Figuur 1. 48-jarige vrouw met brooke-spieglersyndroom: preope-
ratief.

Figuur 2. Volledige bedekking periost met Integra®: preoperatief 
eerste operatie.
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nomen met cylindromen en tricho-epitheliomen in het ka-
der van het BSS. [21] In 2000 werd het cylindromatosegen 
(CYLD-gen) voor het eerst geïdentificeerd als oorzaak van 
het brooke-spieglersyndroom. [22] Ondertussen zijn meer-
dere mutaties van het CYLD-gen omschreven die leiden tot 
een ander fenotype waarbij alleen cylindromen (familiale cy-
lindromatose, voorheen ancell-spieglercylindormen) of tri-
cho-epitheliomen (multipele familiale tricho-epitheliomen, 
voorheen brooke-fordyce-tricho-epitheliomen) voorkomen. 
[2] Vooralsnog lijkt er echter geen duidelijke correlatie tus-
sen genotype en fenotype. [23] In het overzicht van de litera-
tuur zijn alleen artikelen geïncludeerd met BSS-patiënten, 
dus patiënten met meerdere typen huidadnextumoren. Op 
het moment is er nog steeds discussie of cylindromen een 
eccriene of apocriene oorsprong hebben. [24] Recent onder-
zoek laat echter zien dat deze tumoren uitgaan van het haar-
follikelepitheel. [25] Ze manifesteren zich voornamelijk op 
de behaarde hoofdhuid, en in mindere mate in het gelaat. 
Op de romp of op de extremiteiten kunnen ze zich manifes-
teren als stevige roze tot rode noduli die enkele millimeters 
tot centimeters groot kunnen zijn. De tumoren kunnen in 
elkaar overgaan en zelfs de hele schedel bedekken. Hoewel 
cylindromen voornamelijk op de huid voorkomen, zijn ze 
ook in de speekselklier en longen gevonden. Net zoals cy-
lindromen gaan ook tricho-epitheliomen uit van het haarfol-
likelepitheel. Voorkeurslokalisaties zijn de neus, nasolabiale 
plooien, bovenlip, nek en het bovenste deel van de romp. 
De tumoren presenteren zich als ronde, huidkleurige, ste-
vige papels met een diameter van twee tot acht millimeter.
Spiradenomen zijn goedaardige tumoren die afstammen 
van zweetklieren. Ze presenteren zich als solitaire, pijnlijke, 
rode, grijze of blauwe nodi meestal op de romp en boven-
ste extremiteiten. [1]  In de literatuur zijn 33 casus beschre-
ven waarbij maligne ontaarding van huidadnextumoren bij 
brooke-spieglersyndroom plaatsvindt. Dit is zeer zeldzaam 
bij solitaire cylindromen, maar minder zeldzaam bij mul-
tipele cylindromen. Karakteristieke klinische kenmerken 
van maligne ontaarding zijn: snelle groei, toenemende pijn, 
verandering van kleur of bloedingen. [8,10,15,16,18] Aange-
zien maligne ontaarding niet uitgesloten kan worden, is dit 
ook een overweging voor uitgebreide excisie van multipele 
huidadnextumoren. Het is echter vaak niet mogelijk radi-

huidtransplantaten van gespleten dikte gezien, met minima-
le contractie, resulterend in een soepele robuuste hoofdhuid 
(figuur 3). Na volledige genezing van de wonden werd ge-
start met littekenbehandeling door middel van druktherapie. 
Patiënte draagt inmiddels, drie maanden na de tweede ope-
ratie, een pruik met een goed esthetisch resultaat (figuur  4). 

literAtuuroverzicht

Een Pubmed zoekopdracht met de volgende zoeksleutels: 
Brooke Spiegler syndrome, turban tumor, surgery, therapy; 
leverde een totaal van 35 artikelen op waarin 107 individuen 
werden beschreven met het brooke-spieglersyndroom. Een 
groot aantal verschillende behandelmethodes wordt beschre-
ven. Conservatieve behandelingen van de huidadnextumo-
ren bestaan uit applicatie van imiquimod crème en acetyl-
salicylzuur crème. [3,6] Ook kan behandeling door middel 
van CO

2
-laser en YAG-laser overwogen worden. [1,4,7] Ech-

ter in veruit de meeste literatuur wordt (elektro)chirurgie als 
behandeling geadviseerd. De opties die beschreven worden 
zijn: excisie van losse huidadnextumoren door middel van 
conservatieve chirurgie, Mohs micrografische chirurgie, of 
scalperen bij tulbandtumoren. [4,5,8-20] Bij 21 patiënten be-
stond de chirurgische behandeling uit excisie van de behaar-
de hoofdhuid. Slechts in vier artikelen staat de diepte van 
de excisie beschreven. In drie artikelen vond de excisie tot 
het periost plaats en in één artikel tot de galea aponeurotica. 
Reconstructie van het ontstane defect werd in elf casus niet 
omschreven. In één casus vond er secundaire genezing van 
de wond plaats. In negen casus vond bedekking van de wond 
met huidtransplantaten van gespleten dikte plaats, waarbij 
in twee gevallen (partiële) necrose van de huidtransplantaten 
plaatsvond. In geen van de gevallen werd het gebruik van 
artificiële dermis beschreven. 

discussie

In eerste instantie werden de tumoren ancell-spieglercylin-
dromen en brooke-fordyce-tricho-epitheliomen genoemd. 
[1] Echter in 1968 toonden Welch en anderen aan dat cy-
lindromen en tricho-epitheliomen beide in dezelfde patiënt 
kunnen voorkomen en zij suggereerden dat één gen verant-
woordelijk was voor beide tumoren. [5] In 1974 beschreef 
Gottschalk voor de eerste maal de associatie van spirade-

Figuur 4. Eindresultaat met pruik: drie maanden na de tweede 
operatie.

Figuur 3. Bedekking Integra® met SSG: drie maanden na de 
tweede operatie.
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caal te opereren gezien de uitgebreidheid van de huidafwij-
kingen. In onze casus bevonden zich ook cylindromen en 
tricho-epitheliomen op en rond het oor en in de gehoorgang. 
Gezien de hoge morbiditeit (mutilatie van het uitwendige 
oor en kans op gehoorverlies bij littekencontractie van de 
gehoorgang) is besloten deze huidafwijkingen niet te exci-
deren. Het grootste probleem bij het BSS is het recidiveren 
van de huidadnextumoren. Radicale excisie van tumoren 
door de volledige dikte van de huid lijkt daarom essentieel 
in de behandeling. Echter excisie van de volledige dikte van 
de huid van de schedel leidt tot een reconstructieve uitda-
ging. [4] Door het gebruik van artificiële dermis in combina-
tie met huidtransplantaten van gespleten dikte (0,3 mm) is 
een relatief eenvoudige reconstructie van dit defect mogelijk. 
Daarmee kan theoretisch de recidiefkans worden verkleind 
alhoewel de follow-up van onze patiënt te kort is om dit aan 
te kunnen tonen. In deze casus is gekozen voor een 1:1,5 
mesh van het huidtransplantaat, gezien het grote wondop-
pervlak en het beperkte esthetische nadeel hiervan bij het 
dragen van een pruik. Tevens is gezien de uitzonderlijke 
casus en onze ervaring met double layer Integra® gekozen 
voor reconstructie in twee tempi ter controle op ingroei van 
de artificiële dermis zonder infectie. Het alternatief, huid-
transplantaten van gespleten dikte zonder artificiële dermis, 
zou kunnen leiden tot een kwetsbare dunne huid, waarin 
snel wondjes ontstaan. Aangezien patiënte vele uren per dag 
een pruik zal dragen, met tractie en druk op de hoofdhuid, 
is een stressbestendige reconstructie gewenst. Het gebruik 
van artificiële dermis in combinatie met huidtransplantaten 
van gespleten dikte voor bedekking van huiddefecten leidt 
tot een robuustere reconstructie. [26]

ConClusie
Het scalperen van een patiënt met het BSS met multipele cy-
lindromen van de behaarde hoofdhuid en reconstructie door 
middel van een combinatie van artificiële dermis en huid-
transplantaten van gespleten dikte is de laatste optie, maar 
geeft een goed esthetisch en robuust resultaat.  
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sAmenvAtting

Inleiding: Het brooke-spieglersyndroom is een zeldzame autoso-
maal dominante afwijking waarbij multipele goedaardige huidad-
nextumoren voorkomen. 90% van de huidafwijkingen bevindt 
zich in het gelaat en op de schedel. Dit leidt vaak tot esthetische 
bezwaren. Wij presenteren een casus van een 48-jarige patiënte 
met het brooke-spieglersyndroom die gereconstrueerd werd met 
artificiële dermis, waarbij een overzicht van de literatuur wordt 
gegeven.
Ziektegeschiedenis: Een 48-jarige patiënte met uitgebreide huidaf-
wijkingen van de behaarde hoofdhuid werd chirurgisch behandeld 
met totale excisie van de behaarde hoofdhuid tot op het periost. 
Vervolgens bedekking met artificiële dermis. Na drie weken werd 
de artificiële dermis met huidtransplantaten van gespleten dikte 
bedekt. Er werd een goede ingroei van de huidtransplantaten van 
gespleten dikte gezien, resulterend in een robuuste hoofdhuid. Pa-
tiënte draagt inmiddels een pruik met goed esthetisch resultaat. 
Literatuuroverzicht: Een Pubmed zoekopdracht met de volgende 
zoeksleutels: Brooke Spiegler syndrome, turban tumor, surgery, 

therapy; leverde een totaal van 35 artikelen op waarin 107 indivi-
duen werden beschreven met het brooke-spieglersyndroom.
Een groot aantal verschillende behandelmethodes wordt beschre-
ven. Bij 21 patiënten bestond de chirurgische behandeling uit ex-
cisie van de behaarde hoofdhuid. Reconstructie van het ontstane 
defect werd in elf casus niet omschreven. In geen van de andere 
casus werd het gebruik van artificiële dermis beschreven. 
Conclusie: Het scalperen van een patiënt met multipele cylindro-
men van de behaarde hoofdhuid en reconstructie door middel van 
artificiële dermis en huidtransplantaten van gespleten dikte is de 
laatste optie, maar geeft een goed esthetisch en robuust resultaat.  
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