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Casuïstiek 
Tumoren van de scalp, in het bijzonder van de behaarde 
hoofdhuid, zijn vanwege hun lokalisatie klinisch soms moei-
lijk te beoordelen. In de casus die hier beschreven wordt, 
werd een klinisch benigne ogende tumor opgestuurd voor 
histologisch onderzoek, waarbij sprake bleek te zijn van een 
zeldzame maligne huidafwijking, te weten een dermato-
fibrosarcoma protuberans (DFSP). Het litteken werd in 
een tweede ingreep met een ruime marge van 3 cm gere-
excideerd en het ontstane defect werd vervolgens gesloten 
met een vrije, gevasculariseerde weefseltransplantatie uit het 
rechter bovenbeen, een anterolaterale dijbeenlap (ALT).

ZiektegesChiedenis

Patiënt A. 
Een 37-jarige man meldde zich op de polikliniek plastische 
chirurgie met een groeiende, drukpijnlijke cysteuze afwij-
king van het achterhoofd die sinds enkele maanden aan-
wezig was. De huidafwijking werd door de patient als cos-
metisch storend ervaren en hij wenste excisie. De patiënt 
gebruikte geen medicatie en de voorgeschiedenis vermeldde 
geen bijzonderheden. Ook geen familiaire belasting voor 
huidziekten of huidkanker. Cytologische punctie toonde het 
beeld van een epidermale cyste. Besloten werd tot excisie on-
der lokale anaesthesie met primair sluiten en pathologisch 
onderzoek van het weefselpreparaat. Er was histologisch 
sprake van een storiform celpatroon met spoelvormige cel-
len en een opvallende CD34 aankleuring, best passend bij 
dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP). De resectievlak-
ken waren niet vrij van tumorweefsel. Er waren bij licha-
melijk onderzoek geen vergrote halslymfeklieren palpabel 
en er werd aanvullend een CT-cerebrum en CT-thorax ver-
richt; beide waren zonder afwijkingen. Vanwege de kans op 

een lokaal recidief alsmede op metastasen werd in overleg 
met de oncologisch chirurg besloten tot re-excisie met een 
marge van 3 cm vanuit alle richtingen van het litteken en in 
het caudale vlak inclusief de galea aponeurotica en tabula 
externa van de schedel. Het uiteindelijke scalpdefect had een 
diameter van 9 cm (figuur 1). Gezien de omvang en diepte 
van het defect, werd een reconstructie verricht door middel 
van een vrije, gevasculariseerde weefseltransplantatie met 
een anterolaterale dijbeenlap (anterolateral thigh flap = ALT) 
(figuur 2). Het resultaat was een goed gevasculariseerde lap, 
met een adequaat weefsel niveau ten opzichte van de om-
ringende schedelhuid (figuur 3). De re-resectie bleek krap 
radicaal met uitlopers reikend tot aan de diepe bodem van 
het resectievlak. De oncologisch chirurg besloot tot een ex-
pectatief beleid met intensieve poliklinische en radiologi-
sche follow-up. De patiënt was zes maanden postoperatief 
klachten- en radiologisch tumorvrij en tevreden met het re-
sultaat (figuur 4).
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Figuur 1A. occiput posterior pre-operatief, B: occiput posterior 
per-operatief.
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cysten, hypertrofische littekens, keloïden, dermatofibromen, 
nodulaire fasciitis en insectenbeten. Histologisch kan er ver-
warring zijn met desmoïdtumoren, fibrosarcomen, leiomyo-
sarcomen en fibroxanthomen. Hierdoor is een vertraagde 
diagnose niet ongebruikelijk. DFSP is een maligne tumor, 
maar metastaseert slechts in 1-4% van de gevallen.  Metastase 
is een late klinische presentatie en ontstaat merendeels na 
herhaaldelijke lokale recidieven. [3] De tumoren zijn meestal 
niet groter dan 5 cm. [1] Pathofysiologisch gezien is DFSP 
een cutane, lokaal agressieve spoelceltumor van gemiddelde 
maligniteit. De tumorcellen zijn allen reactief voor CD34 en 
gekarakteriseerd door een t(17;22) translocatie hetgeen re-
sulteert in de fusie van exon 2 van ‘platelet-derived growth 
factor’ β (PDGFB)-gen met verscheidene exonen van het col-
lageen type 1α-1 (COL1A1)-gen. De diagnose wordt gesteld 
door middel van naaldbiopsie. De grootte van de tumor en 
de ingroei in omringende weefsels kan aan de hand van een 
MRI-scan worden beoordeeld. Soms is een CT-scan aange-
wezen ter uitsluiting van botinvasie. Daarnaast dient aan-
vullende diagnostiek in verband met de stadiëring gedaan 
te worden: echografie om regionale lymfekliermetastasen 
op te sporen en een X-thorax om pulmonale metastasen uit 
te sluiten. Behandeling is primair chirurgisch, echter radio-
therapie kan worden toegepast bij inoperabele tumoren. De 
voorkeur lijkt uit te gaan naar mohschirurgie boven resectie 
met ruime marge. [4,5] Mohschirurgie heeft een 98% cura-
tieve resectiekans voor DFSP. [6] Op de thorax en extremi-

BesChouwing 
DFSP is een relatief zeldzame, lokaal agressieve huidmalig-
niteit, die ontstaat in de dermis en kan doorgroeien naar de 
epidermis en/of subcutane weefsels (vet, spier, bot). In 1924 
werd de tumor voor het eerst beschreven door Darier en 
Ferrand. DFSP-tumoren omvatten, met een incidentie van 
0,8 tot 5 per 1 miljoen personen per jaar, ongeveer 4% van 
alle wekedelensarcomen. [1] De patiënten zijn meestal tus-
sen de 20 en 50 jaar met een gelijke geslachtsverdeling. Bij 
kinderen en ouderen is de tumor echter ook beschreven. [2] 
Negroïden hebben tweemaal zoveel kans op de aandoening. 
Voorkeurslokalisaties zijn de thorax, het abdomen en de 
proximale extremiteiten. De tumoren komen slechts zelden 
craniofaciaal voor. DFSP presenteert zich aanvankelijk vaak 
als een pijnloze huidverdikking met een roze tot donkerrode 
en soms perifeer livide kleur. Bij progressieve groei van het 
gezwel kan een nodulaire massa uiteindelijk uitgroeien tot 
een ulcererende tumor. Deze periode kan maanden tot jaren 
duren. DFSP wordt vaak verward met lipomen, epidermale 

Figuur 4A. Resultaat na 6 maanden litteken been. 
4B.Resultaat scalp.

Figuur 2. Vaatanastomose, occiput temporaal.

Figuur 3. Occiput lateraal, post-operatief.
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teiten kan resectie met een relatief kleine marge (< 2 cm) de 
voorkeur hebben om op deze manier de grootte van het de-
fect te beperken. [7] In het hoofd-halsgebied is echter sprake 
van een hogere recidiefkans, tot wel 50-80%. [8] Imatinib, 
een veelbelovend medicijn dat het bovengenoemde PDGFB 
remt, kan effectief zijn voor tumoren die de t(17;22) translo-
catie hebben. Vooral bij patiënten met een chirurgisch on-
behandelbare tumor of terugkerende metastasen kan deze 
behandeling de voorkeur hebben. [9] De overall prognose 
voor DFSP is goed. Metastase op afstand komt in 5% van de 
gevallen voor. Regionaal slechts 1%. [10] 
Concluderend is dermatofibrosarcoma protuberans een ma-
ligne aandoening van de huid die bij klinisch onderzoek 
verward kan worden met een onschuldige cyste of andere 
 benigne huidaandoeningen. DFSP heeft een hoge recidief-
kans en kan metastaseren. Uit deze casus leren wij dat een 
ogenschijnlijk onschuldige cyste niet altijd is wat ze lijkt. 
Dermatofibrosarcoma protuberans hoort bij aandoeningen 
op het achterhoofd in de differentiële diagnose te staan. 
Chirurgische behandeling bestaat uit excisie met een ruime 
marge of mohschirurgie. Deze keuze van de chirurgische 
techniek is afhankelijk van patiëntfactoren alsmede van de 
lokale mogelijkheden in het ziekenhuis. Pathologische fol-
low-up is van groot belang. 
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samenvatting 
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) is een relatief zeld-

zame, neoplastische afwijking van de huid, die ontstaat in de 

dermis en kan doorgroeien naar de subcutane weefsels (vet, spier, 

bot). Het is een afwijking die voornamelijk beschreven is ter 

plaatse van de thorax, het abdomen en de proximale extremiteiten 

en slechts zelden craniofaciaal voorkomt. Een gezonde 37-jarige 

mannelijke patiënt presenteerde zich met een cysteuze afwijking 

van het achterhoofd, welke aanvankelijk irradicaal werd geëx-

cideerd. Na re-excisie met een ruime marge werd het ontstane 

defect gereconstrueerd door middel van een vrije weefseltrans-

plantatie met een anterolaterale dijbeenlap (‘anterolateral thigh 

flap’ = ALT). Deze casus benadrukt het belang van pathologisch 

onderzoek bij het verwijderen van goedaardig ogend weefsel en 

de behandelingsopties van DFSP. 
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