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Casuïstiek M.T. Tilkema, G.M. Raghoebar, J J. Doff, A. Vissinlc

Een maxillaire gigantiforme fibro- 
epitheliale poliep: een brok in de keel

Samenvatting. Een 55-jarige vrouw werd gezien op een afdeling voor mka- 
chirurgie vanwege een forse orale zwelling en klachten van moeite met eten, 
een nasale spraak en oververmoeidheid. Zij had een volledige gebitsprothese 
in de bovenkaak. Intraoraal werd in regio van het tuber maxillare links een 
pijnvrije, gesteelde en gecombineerd vast-elastische en beenharde tumor 
gezien. De werkdiagnose fibro-epitheliale poliep werd histopathologisch 
bevestigd. Zes weken postoperatief waren de klachten verdwenen. Chronische 
irritatie van de orale mucosa kan resulteren in een orale fibro-epitheliale poliep 
die histopathologisch kan worden onderscheiden van een perifeer ossificerend 
fibroom en een reuscelfibroom. Wanneer de irritatiebron niet verwijderd wordt, 
kan de poliep tot grote omvang uitgroeien.
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LEERDOELEN
Na het lezen van dit artikel kent u:
• het ontstaan van de fibro-epitheliale poliep;
• de pathologie;
• en de differentiële diagnostiek.

GEGEVEN
Een 55-jarige vrouw werd door een tandarts naar een af
deling voor mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurgie 
verwezen ter beoordeling van een groot gezwel in de mond
holte ter plaatse van het palatum. Sinds de leeftijd van 16 
jaar droeg de patiënt een volledige gebitsprothese in de bo
venkaak. Na enkele jaren bemerkte zij een langzaam groei
ende zwelling onder de gebitsprothese. De groei van deze 
zwelling ging tot enkele jaren geleden door en leek toen te 
zijn gestopt. Vanwege angst voor een tandheelkundige be
handeling had zij ruim 39 jaar de tandarts gemeden. Zij 
had nu een tandarts bezocht vanwege een pijnlijke molaar 
in de onderkaak links. Het carieuze gebitselement 38 was 
door de tandarts verwijderd.

ANAMNESE
De zwelling in de mond was niet pijnlijk. De patiënt on

dervond er nagenoeg geen hinder van. In de loop van de ja
ren had zij leren omgaan met de zwelling. Eten, drinken en 
praten was met enige moeite mogelijk. Bij slapen op de rug 
kreeg zij een benauwd gevoel. Overdag was er sprake van 
vermoeidheid, zij sliep ’s middags bij. De patiënt was ge
zond en gebruikte geen medicatie. Bij spreken viel een na
sale spraak op.

ONDERZOEK
Bij extraoraal onderzoek werden geen bijzonderheden waar
genomen. Intraoraal was sprake van een volledige gebitspro
these in de bovenkaak en een ongesaneerde, gemutileerde, 
met plaque en tandsteen bedekte, onderdentitie. In de re
gio van het linker tuber maxillare werd een forse, gesteelde 
en gecombineerd vast-elastische en beenharde zwelling ge
zien met een afmeting van 4 bij 6 centimeter. De zwelling 
was niet pijnlijk bij palpatie. Het overliggende slijmvlies was 
intact en roze van kleur. De retentie van de bovenprothese 
was matig. Wanneer de gebitsprothese werd gedragen, viel 
de zwelling deels over de achterrand van de gebitsprothese 
(afb. 1). Bij röntgenologisch onderzoek door middel van een 
panoramische röntgenopname en een conebeamcomputer- 
tomogram werd een forse, goed begrensde, gesteelde, opake 
zwelling gezien die uitging van de regio van het linker tuber 
maxillaris tot in de orofarynx (afb. 2 en 3).
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Afb. 1. Forse, gesteelde en gecombineerd vast-elastische en beenharde zwelling van het tuber maxillare links (a). De zwelling ligt deel over de bo

venprothese (b).

DIAGNOSE EN BEHANDELING
Differentieel diagnostisch werd gedacht aan een fibro-epi- 
theliale poliep, reuscelfibroom of een perifeer ossificerend 
fibroom. De gesteelde zwelling werd diathermisch geëx- 
cideerd onder lokale anesthesie (afb. 4). De volledige bo
venprothese had voldoende stabiliteit en werd gebruikt als 
drukverband. Het geëxcideerde weefsel werd ingestuurd 
voor histopathologisch onderzoek.

De wondgenezing verliep voorspoedig. Na 6 weken 
was de wond volledig genezen (afb. 5). De nasale spraak 
was verdwenen. Eten en drinken ging zonder moeite. De 
patiënt was niet meer vermoeid en hoefde ’s middags niet 
meer te slapen.

Het histopathologische beeld paste het beste bij dat 
van een fibro-epitheliale poliep: zeer collageenrijk, relatief 
avasculair, hyperplastisch bindweefsel (zie intermezzo 1) 
(afb. 6). De tandarts werd verzocht de dentitie te saneren 
en een nieuwe gebitsprothese te vervaardigen.

BESCHOUWING

Aanleiding
Circa 7% van de Nederlandse bevolking draagt een vol
ledige gebitsprothese (KNMT-Peilstations, 2021). Een 
deel van deze patiënten bezoekt geen tandarts meer van
wege de misvatting dat dit niet meer hoeft bij tandeloos
heid, behandelangst of logistieke problemen (KNMT/Staat 
de mondzorg, 2020). Het is echter wel degelijk van belang 
om prothetische (na)zorg uit te voeren door een tandarts. 
Slecht passende gebitsprothesen kunnen namelijk leiden 
tot irritatie, ulceratie of zwelling van de orale mucosa. Het 
optreden van deze klachten zal voor de meeste patiënten 
aanleiding zijn om de tandarts te bezoeken, maar toch 
geldt dit niet voor iedere patiënt. De prevalentie van angst 
voor een tandheelkundige behandeling wordt ingeschat op 
ruim 24% van de Nederlandse bevolking. Het geschatte 
percentage van de bevolking waarbij sprake is van door be-

Afb. 2. Panoramische röntgenopname waarop de zwelling is te zien als een deels opake structuur. Voorts is er sprake van een extractiealveole in 

regio van gebitselement 38, radix relicta in regio van gebitselement 16, een periapicale radio-opaciteit aan gebitselement 31, een radix relicta van 

gebitselement 32 en cariës in gebitselementen 42 en 43.
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Afb. 3. Op het conebeamcomputertomogram is een grote zwelling te 

zien uitgaande van het tuber maxiiiaire links.

handelangst gedreven vermijdingsgedrag ligt tussen 3 tot 
7% (Oosterinlc et al, 2009). Alleen wanneer de ernst van 
de klachten de angst overstemt, zullen dergelijke patiën
ten hulp zoeken (De Jongh, 2012). Het advies omtrent de 
intervalduur van prothetische (na)zorg hangt af van de fase 
van het prothetische traject, de kwaliteit van mondhygiëne, 
de instrueerbaarheid om bij beperkte klachten de tandarts 
te bezoeken en de afweging van de kosten van een consult.

Definitie en terminologie
Synoniemen voor lokale, niet-neoplastische, fibreuze, hy- 
perplastische laesies die uitgaan van de orale mucosa zijn 
irritatiefibroom, traumatisch fibroom, (focale) fibreuze hy- 
perplasie en fibro-epitheliale poliep (Toida et al, 2001). Er 
bestaat geen consensus over de veel gebruikte overkoepe
lende term ‘fibroom’ omdat deze verwijst naar een neopla- 
sie terwijl er vaak sprake is vanhyperplasie. Bij histologisch 
onderzoek wordt echter zelden neoplastisch weefsel aan
getoond (Kuriakose et al, 2019). Differentieel diagnostisch 
komt, naast een fibro-epitheliale poliep, vooral een peri
feer ossificerend fibroom of reuscelfibroom in aanmerking 
(Regezi et al, 2016).

Etiologie en klinisch beeld
Fibro-epitheliale poliepen in de mond ontstaan vermoe
delijk als een gevolg van chronische irritatie van de orale 
mucosa door bijvoorbeeld lip- of wangbijten, irriterend 
prothesemateriaal, overhangende restauraties, tandsteen 
of scherpe gebitselementen (Kuriakose et al, 2019). Als ge
volg van de chronische irritatie ontstaat een inflammatoire 
hyperplastische laesie die geneest als een fibro-epitheliale 
poliep. Het klinische beeld van een fibro-epitheliale po
liep is een pijnloze, gesteelde zwelling met een vast-elas- 
tische of zacht-verende consistentie, die in het geval van 
een irriterende gebitsprothese onder de prothese gelegen 
kan zijn en in dat geval plat van vorm is. De afwijking blijft 
vaak langzaam groeien zolang de irritatiebron aanwezig is 
(Neville et al, 2016; Kuriakose et al, 2019). Op basis van 
het histopathologisch onderzoek werd de definitieve diag
nose van de verwijderde afwijking gesteld op gigantiforme 
fibro-epitheliale poliep.

Behandeling
De voorkeursbehandeling is het chirurgisch excideren van 
fibro-epitheliale poliepen onder lokale anesthesie aan
gezien de verwijdering relatief eenvoudig is. De kans op 
recidiveren is zeer laag, mits de bron van irritatie is wegge
nomen. In deze casus betekende dat het vervaardigen van 
een nieuwe, goed passende gebitsprothese. Het verwij
derde weefsel moet, ook als er klinisch wordt vermoed dat 
het een fibro-epitheliale poliep betreft, altijd voor histopa
thologisch onderzoek aangeboden worden om vormen van 
een reactieve hyperplastische laesie zoals een perifeer os
sificerend fibroom uit te sluiten. Deze andere vormen heb
ben namelijk een hogere recidiefkans en moeten grondiger, 
tot op het periost, worden verwijderd (Regezi et al, 2016; 
Kuriakose et al, 2019).

INTERMEZZO 1. HISTOPATHOLOGIE 
Histopathologisch wordt een fibro-epitheliale po
liep gekarakteriseerd door zeer collageenrijk, relatief 
avasculair, hyperplastisch bindweefsel. Het bekledende 
plaveiselcelepitheel kan variëren van hyperplastisch 
tot soms atrofisch vanwege de onderliggende bind- 
weefselmassa. Een mild tot uitgebreid subepitheliaal 
chronisch-inflammatoir infiltraat kan nog aanwezig zijn. 
Dit infiltraat bestaat dan hoofdzakelijk uit lymfocyten en 
plasmacellen.

Een perifeer ossificerend fibroom wordt gekenmerkt 
door verspreid gelegen eilandjes of trabekels van weef- 
of lamellair bot en osteoïd en soms cementum, omgeven 
door een lobulaire proliferatie van fibroblasten. Het reus
celfibroom onderscheidt zich van de fibro-epitheliale po
liep door de aanwezigheid van talrijke, vergrote, stellate 
mesenchymale cellen (fibroblasten) die meestal vrij dicht 
onder het epitheel liggen (Neville et al, 2016; Kuriakose et 
al, 2019).

Het histopathologisch beeld van de besproken casus 
toont op microscopisch niveau een fibro-epitheliale 
laesie met verspreid liggend vrij grote, niet-stellate 
fibroblasten (afb. 6). Wat naast het ontbreken van dit type 
fibroblasten pleit tegen het typeren van deze laesie als 
een reuscelfibroom is dat reuscelfibromen hoofdzakelijk 
voorkomen op de tong, het palatum of de gingiva (50%) 
van de onderkaak, dat ze gewoonlijk niet groter worden 
dan 1 centimeter in doorsnede en dat ze worden bekleed 
met epitheel van sterk verlengde dunne retelijsten (Sa- 
barinath et al, 2012).

In de steel van de afwijking werd gemineraliseerd 
botweefsel gezien. De aanwezigheid van dit botweefsel 
werd verklaard doordat dit vermoedelijk een los fragment 
van het tuber maxillaris betreft waar de steel van de 
afwijking werd doorgenomen. Centraal in de laesie werd 
geen botweefsel aangetroffen zoals kenmerkend is voor 
een perifeer ossificerend fibroom (Childers et al, 2013).
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Afb. 4. Peroperatief beeld direct na excisie tumor (a). De geëxcideerde 

tumor (b).

CONCLUSIE
De orale mucosa kan op allerlei manieren geïrriteerd of 
zelfs beschadigd raken. Wanneer de irritatiebron lang blijft 
bestaan, kan een hyperplastische laesie ontstaan die ge
neest als een benigne fibreuze zwelling. Klinisch kan geen 
onderscheid gemaakt worden tussen een fibro-epitheliale 
poliep of een reactieve hyperplastische laesie zoals een pe
rifeer ossificerend fibroom of een reuscelfibroom. Excisie 
en histopathologisch onderzoek is geïndiceerd, waarbij er 
een verschil in recidiefkans bestaat tussen de subtypen. 
Deze casus liet een fibro-epitheliale poliep zien van uit
zonderlijke omvang.
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Afb. 5. Postoperatief beeld na 6 weken. De laesie is volledig genezen.

Afb. 6. Histopathologisch beeld van fibro-epitheliale laesie: een fibro- 

epitheliale laesie met verspreid liggend vrij grote, niet-stellate fibrob- 

iasten.

SUMMARY

A large maxillary fibroepithelial polyp: a lump in the throat

A 55-year-old woman was seen at an oral and maxillofacial surgery 

department because ofa large oral swelling and complaints about 

difficulty eating, nasal speech and fatigue. She had full dentures in her 

upperjaw. Intraorally, a pain-free, pedunculated, combined solid-elastic 

and bone-hard tumour was found in the left maxillary tubercle region.

A large, fibroepithelial polyp was diagnosed based on clinical and 

histopathological findings. Six weeks post-operatively the complaints 

had dlsappeared. Chronic irritation of the oral mucosa can result in an oral 

fibroepithelial polyp that can be distinguished from peripheral ossifying 

fibroma or giant cell fibroma after histopathological examination. Such a 

polyp can grow to a large s/ze if the sou ree of irritation is not removed.
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