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deze groep lag op 16.4% (prevalentie in Nederland: onge-
veer 4%. [7]). Tevens wordt een auto-immune component 
gesuggereerd. De precieze etiologie blijft echter onbekend. 
Ook behandeling van de pijnlijke lipomen vormt een uitda-
ging. Chirurgische resectie en liposuctie verbeteren de pijn-
symptomen, maar de zwellingen recidiveren in 50% van de 
gevallen. [2,5]
Wij presenteren een casus van deze relatief onbekende af-
wijking.

cAsus

Een 42-jarige man bezocht de polikliniek Plastische chirur-
gie met sinds vijftien jaar langzaam toegenomen wekedelen-
zwellingen, welke pijn en jeuk veroorzaakten (figuur 1).  
De voorgeschiedenis vermeldde een depressie en achtmaal 
werd een poliklinische extirpatie uitgevoerd van enkele van 
de zwellingen. Deze behandelingen werden wegens de uit-

Adiposis dolorosa heeft een relatie met overgewicht. Ook 
lijkt er een familiaire component te bestaan. [5,6] Uit een 
Amerikaans onderzoek [2] met 110 patiënten met adiposis 
dolorosa was de body-mass index (BMI) als volgt verdeeld: 
7,6% <25 kg/m2, 4,8% 25,0-29,9 kg/m2, 7,1% 30,0-34,9 
kg/m2 en 29,2% >35 kg/m2. Het percentage diabeten in 

gebreidheid van de aandoening op advies van de toenmalige 
behandelaar gestaakt. Als onderhoudsmedicatie gebruikte 
hij citalopram en temazepam. De zwellingen waren intermit-
terend pijnlijk en veroorzaakten continue jeuk. De klachten 
waren zodanig dat deze tot gedeeltelijke arbeidsongeschikt-
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Figuur 1. Foto van enkele van de zwellingen in het linkerbovenbeen.

De ziekte van Dercum is een relatief onbekende aandoening, die in 1888 
voor het eerst werd beschreven door de Amerikaanse neuroloog Francis 
Xavier Dercum. [1] De aandoening is eerder een syndroom dan een ziekte 
en wordt veelal adiposis dolorosa genoemd. Symptomen zijn multipele 
lipomen over voornamelijk romp en proximale gedeelte van de extremi-
teiten, vermoeidheid, gewichtstoename en pijn die niet reageert op anal-
getica. [2-5] De zwellingen kunnen overal in het subcutane vet optreden 
en zijn vaak lastig te verwijderen vanwege onscherp begrensde uitbrei-
ding. [2] Symptomen treden gewoonlijk op rond het 30ste levensjaar, 
soms na snelle gewichtstoename. 
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heid en somberheid leidden. Uit angst voor een maligniteit 
heeft het vijf jaar geduurd voordat onze patiënt medische 
aandacht voor zijn probleem zocht en tot op heden werd 
nog nooit een structurele oplossing geboden. Eerder werd in 
een andere kliniek behandeling met liposuctie voorgesteld. 
Schaamte en onzekerheid leidden tot een sociaal isolement. 

De BMI van de patiënt was 36 (gewicht: 125 kg, lengte: 
186 cm). Bij lichamelijk onderzoek waren over het gehele 
lichaam, maar vooral aan de binnenzijden van boven- en 
onderarmen, multipele vast elastische, scherp begrensde 
zwellingen, uitgaande van de subcutis palpabel. De diagnose 
lipomatosis dolorosa, de ziekte van Dercum, werd gesteld. 
Het totale aantal telde 211 op het tijdstip van presentatie. 

De patiënt werd door ons behandeld met een resectie van 
139 van de zwellingen in een operatie welke drie uur in be-
slag nam. De lipomen waren eenvoudig te mobiliseren en te 
verwijderen, in tegenstelling tot wat in de literatuur wordt 
gesteld. Het overgrote deel van de incisies was niet groter 
dan 1 centimeter en deze werden intracutaan gesloten met 
monocryl 5-0 (figuur 2). De grootste zwelling die werd ver-
wijderd was 6,2 centimeter in diameter. Het klinische beeld 
van lipomen werd middels pathologisch onderzoek beves-
tigd. Er zijn leefstijladviezen gegeven, maar de literatuur is 
onduidelijk over de bijdrage hiervan op de afname van reci-
diefkans. Na een follow-upperiode van een jaar bleek dat de 
kwaliteit van leven van de patiënt in belangrijke mate was 
toegenomen, de klachten waren verdwenen op de plaats van 

sAmenvAtting

Een 42-jarige man bezocht onze polikliniek met pijnlijke en 
jeukende wekedelenzwellingen. De aandoening leidde tot sla-
peloosheid, depressie en arbeidsongeschiktheid. Bij lichamelijk 
onderzoek imponeerden de zwellingen als lipomen. 139 van de 
zwellingen werden chirurgisch verwijderd tijdens een operatie. 
De aandoening wordt lipomatosis dolorosa genoemd (de ziekte 
van Dercum).
Lipomatosis dolorosa is een zeldzame ziekte, die grote invloed 
heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt. Er is weinig bekend 
over de etiologie en optimale behandeling. Uitgebreide chirur-
gische resectie van de lipomen onder algehele narcose lijkt een 
acceptabel resultaat te bieden. Wij presenteren een casus.

trefwoorden
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de gereseceerde zwellingen en de verwijderde lipomen zijn 
tot op heden niet teruggekeerd.

conclusie

Lipomatosis dolorosa is een zeldzame aandoening, die grote 
invloed heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt. Er is 
weinig bekend over de etiologie en optimale behandeling. 
Uitgebreide chirurgische resectie van de lipomen onder al-
gehele narcose lijkt op de middellange termijn een accepta-
bel resultaat te bieden.

diAgnose

Lipomatosis dolorosa (M. Dercum, naar de Amerikaanse  
neuroloog Francis Dercum)

literAtuur

1. Dercum FX. A subcutaneous connective-tissue dystrophy of 
the arms and back, associated with symptoms resembling 
myxoedema. University Medical Magazine Philadelphia. 
1888;1:140-50.

2. Herbst KL,Asare-Bediako S. Adiposis Dolorosa is More 
than Painful Fat. The Endocrinologist 2007;17:326-44.

3. Palmer ED. Dercum’s disease: adiposis dolorosa. Am Fam 
Physician1981;24:155-7.

4. Harris K, Davies K, Dumont S, Stephenson BM. A pain in 
the groin. Lancet 1997;350;334.

5. Wortham NC, Tomlinson IP. Dercum’s disease. Skinmed. 
2005;4(3):157-62; Review.

6. Campen R, Mankin H, Louis DN, Hirano M, Maccollin 
M. Familial occurrence of adiposis dolorosa. J Am Acad 
Dermatol 2001;44:132-6.

7. Ministerie Voksgezondheid Welzijn en sport: http://www.
nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aan-
doeningen/endocriene-voedings-en-stofwisselingsziekten-en-
immuniteitsstoornissen/diabetes-mellitus/omvang/

Figuur 2. Postoperatieve foto vier dagen na extirpatie van lipomen.
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