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De verpleegkundige Mary Joseph Dempsey (1856-1939) werkte als 

chirurgische assistent van dr. William James Mayo, medeoprichter 

van de bekende Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, Verenigde 

Staten. Tijdens het desinfecteren van de buikhuid ter voorberei-

Inleiding
Met enige regelmaat krijgt de huisarts te maken met klachten 

van een nattende navel. Bij pasgeborenen moet men naast het 

veel voorkomende navelgranuloom ook denken aan embryonale 

afwijkingen. Bij volwassenen berust een nattende navel vaak op 

een intertrigineus eczeem, psoriasis inversa of een dermatomy-

cose. Bij hen bevat de differentiële diagnose naast de embryo-

nale afwijkingen vooral endometriose, granuloma pyogenicum, 

ziekte van Crohn-fistel en primaire huidkanker (basaalcelcarci-

noom, plaveiselcelcarcinoom of melanoom).1 Het onderzoek van 

de navel bestaat uit inspectie met behulp van adequate verlich-

ting en palpatie, waarvoor men eventueel een wattenstokje kan 

gebruiken. Bij twijfels over de diagnose kan men een navelkweek 

of KOH-preparaat afnemen. Als de afwijking ondanks adequate 

behandeling niet geneest, is verdere diagnostiek noodzakelijk. In 

deze klinische les presenteren wij een zeldzame oorzaak van een 

nattende navel, die verstrekkende gevolgen heeft.

Beschouwing
Een cutane metastase van een abdominale tumor naar de regio 

van de navel noemt men ook wel een Sister Mary Joseph’s nodule. 
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De nattende navel bij volwassenen berust vaak op een inter-

trigineus eczeem, psoriasis inversa of dermatomycose en is 

relatief eenvoudig te behandelen. In een zeer klein percentage 

van de gevallen is deze huidafwijking een voorbode van ernstige 

pathologie. In deze klinische les presenteren wij een casus van 

een nattende navel die bleek te berusten op een metastase van 

een endometriumcarcinoom. Het eponiem van deze aandoening 

leidt terug naar een oplettende Amerikaanse verpleegkundige uit 

de vorige eeuw: de Sister Mary Joseph’s nodule.
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Bloedende navel na één maand behandeling met miconazolnitraat 2%-crème. 

De foto is genomen ten behoeve van teledermatologie (met toestemming van 

belanghebbende).

Casus
Patiënte A is een 77-jarige, vitale vrouw met in de voorgeschiedenis 

hypertensie en obstipatie. Sinds enige tijd heeft zij last van een nattende 

navel. Bij inspectie ziet de huisarts in de navelbodem een vochtige en licht 

schilferende huidafwijking. Bij palpatie van navel en navelbodem vindt hij 

behalve een vast aanvoelende navelbodem geen andere afwijkingen. Onder 

de werkdiagnose dermatomycose start hij met miconazolnitraat 2%-crème. 

Bij het vervolgconsult na één maand zijn de klachten toegenomen en ziet 

de navelbodem er onrustig uit. In plaats van de aanvankelijke schilfering 

is er nu een bloedende navelbodem zichtbaar. Om de dermatoloog met 

behulp van teledermatologie te consulteren maakt de huisarts een foto 

van de navel (zie hieronder). Hierop volgt een verwijzing naar de polikliniek 

dermatologie, waar men een biopsie verricht. De PA van dit biopt toont 

een metastase van een adenocarcinoom. Op basis van de morfologie en 

het immuunhistochemisch profi el lijkt een metastase van een sereus 

ovarium- of endometriumcarcinoom het meest waarschijnlijk. Aanvullend 

onderzoek door de gynaecoloog toont een endometriumcarcinoom. Via 

een laparotomie verwijdert men vervolgens de uterus, adnexa en de navel. 

De patiënte herstelt snel van deze ingreep en lijkt dan radicaal te zijn 

behandeld. Helaas blijkt er na één jaar sprake te zijn van een locoregionaal 

recidief, waarna men besluit om opnieuw te opereren en te bestralen.
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ren en zo manifest worden als een Sister Mary Joseph’s nodule. In het 

geval van gastro-intestinale tumoren is ook doorgroei per conti-

nuitatem vanuit het peritoneum een zeer reële mogelijkheid.7,13

Prognose en behandeling

Over het algemeen is de aanwezigheid van een (navel)metastase 

bij een bekende primaire tumor een slecht prognostisch teken. 

De overlevingsduur van deze patiënten zonder behandeling schat 

men in de literatuur op twee tot elf maanden vanaf het moment 

van diagnose. Indien de navelmetastase de eerste uiting van 

ziekte is, en er dus nog geen primaire tumor bekend is, bedraagt 

de overlevingsduur gemiddeld tien maanden.14-16 Uiteraard bepa-

len het type, de differentiatie en de behandeling van de primaire 

tumor voor een belangrijk deel de prognose.12

Conclusie
Een nattende navel bij de volwassen patiënt dient altijd zorgvul-

dig te worden onderzocht. Bij een behandelingsresistente natten-

de navel moet de huisarts bedacht zijn op de mogelijkheid van 

een metastase en de patiënt doorverwijzen naar een dermatoloog 

of zelf een biopt nemen. Als Sister Mary Joseph de link destijds 

heeft kunnen leggen, moet dat ons toch ook lukken?

ding op een oncologische abdominale ingreep attendeerde zij dr. 

Mayo op de mogelijke relatie tussen de umbilicale huidafwijking 

en de intra-abdominale maligniteit.2 In 1928 publiceerde Mayo 

hierover in de Proceedings of the Staff Meetings of the Mayo Clinic. Hij 

noemde de umbilicale metastase een pants button umbilicus.3 Sir 

Hamilton Bailey gaf deze afwijking pas tien jaar na haar overlijden 

de naam van Mary Joseph.4

Cutane metastasen van maligne neoplasmata vindt men bij 

autopsie in 1 tot 9% van de gevallen. Een metastase naar de navel 

is zeldzaam en betreft slechts 10% van alle cutane metastasen. Bij 

vrouwen lijkt ze vaker voor te komen.5-7 Uit literatuuronderzoek 

blijkt dat een tumor in de navel in 38% van de gevallen berust op 

een primaire tumor. Bij 32% van de patiënten is endometriose de 

oorzaak en 30% betreft een metastase van een primaire tumor 

elders.8,9 Indien de umbilicale nodus inderdaad op een metastase 

berust, is deze in 35 tot 65% van de gevallen afkomstig van een 

gastro-intestinale tumor (vooral maag- en coloncarcinoom) en in 

12 tot 35% van de patiënten is de primaire tumor gelegen in de 

urogenitale tractus (vooral ovarium- en endometriumcarcinoom). 

In een minderheid van de gevallen (3 tot 6%) is een hematologi-

sche maligniteit, long- of borstkanker de oorzaak. Overigens vindt 

men bij 15 tot 30% van de patiënten geen primaire tumor als oor-

zaak van de umbilicale metastase.10-12

Pathofysiologie

Op dit moment is het mechanisme door middel waarvan de 

tumor richting de navel metastaseert nog niet volledig begre-

pen. De meeste hypothesen berusten op de anatomische relatie 

tussen de navel en het abdomen. De navel is in feite een geïn-

vagineerd litteken op de buikwand. Na de geboorte veranderen 

de foetale navelstrengstructuren in vier ligamenten of peritone-

ale plooien: 1) het mediane umbilicale ligament, dat zich uit de 

urachus (de embryonale verbinding tussen blaas en navelstreng) 

vormt, 2) het mediale umbilicale ligament, dat voortkomt uit de 

umbilicale arteriën; 3) het ligamentum teres, dat doorloopt in 4) 

het falciforme ligament, dat zich uit de umbilicale vene vormt. 

De umbilicale regio is tevens rijk gevasculariseerd en via het 

lymfestelsel verbonden met axillaire, inguïnale en para-aortale 

lymfeknopen.12

Via al deze deels gefibroseerde embryonale routes kunnen pri-

maire blaastumoren, gynaecologische tumoren en tumoren van 

de tractus digestivus, inclusief de lever, naar de navel metastase-

De kern
�  De nattende navel bij volwassenen berust veelal op een inter-

trigineus eczeem, psoriasis inversa of een dermatomycose.

�  Slechts in een beperkt aantal gevallen is er sprake van ernsti-

gere pathologie.

�  Men moet een nattende navel altijd zorgvuldig onderzoeken.

�  Bij een behandelingsresistente nattende navel moet men een 

biopt nemen.

�  De Sister Mary Joseph’s nodule is een zeldzame, maar ernstige 

oorzaak van een nattende navel.

Sister Mary Joseph (1856-1939). Bron: www.mayoclinic.org
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Abstract
Maathuis MHJ, Scholte AL, Boer J. A wet umbilicus. Sister Mary 

Joseph’s nodule. Huisarts Wet 2010;53(4):230-2.

A wet umbilicus in adults is usually caused by a superficial skin 

infection and can be treated accordingly. In a small percentage 

of cases, however, the wet umbilicus heralds a more serious 

condition. In this article we present a clinical case of a wet 

umbilicus caused by a metastasis. The eponym of this particular 

disorder leads back to a very attentive American nurse: Sister 

Mary Joseph’s nodule.

Intermezzo

Bofkont
Migraine dooft uit naarmate je ouder wordt, maar uitzonderingen 

zijn er genoeg. Mijn topscoorder is 85 jaar met nog steeds een 

beetje migraine. Voor vrouwen met migraine is de overgang een 

onrustige periode. De migraine wordt nogal eens een rommeltje. 

De aanvallen nemen toe in aantal, ze worden onvoorspelbaar en 

verlopen anders. Maar na de overgang dooft migraine uit, meestal 

ten minste.

Kun je nu voorspellen wie na de overgang van haar migraine is 

verlost? Een beetje. De kans dat je na de overgang geen migraine 

meer hebt wordt groter als je migraine gevoelig is voor je eigen 

hormonen. Dat zijn vrouwen die vooral migraine krijgen rond de 

menstruatie. Diezelfde vrouwen hebben geen enkele aanval als ze 

zwanger zijn, maar in het kraambed zijn ze prompt weer aan de 

beurt. Immers, de hormonen staan op constant in de zwanger-

schap (veel hormonen) en in de overgang (weinig hormonen). Het 

zijn de wisselende hormonen die een migraineaanval kunnen uit-

lokken, niet de hormonen zelf. Om precies te zijn, het is de daling 

van de oestrogenen, één van de twee hormonen. Dit gebeurt vlak 

voor de menstruatie. De pil doorslikken helpt daarom bij een hor-

moongevoelige migraine. Van de pil zelf krijg je geen migraine, 

wel van de stopweek. Gemiddeld dan. In dit soort zaken lijken 

oma, moeder en dochter erg op elkaar. Als de migraine bij moeder 

en oma na de overgang verdween, dan is er een goede kans dat dit 

ook zo gaat bij de (klein)dochter. Vrouwen met hormoonafhanke-

lijke migraine zijn dus bofkonten. Geen last tijdens de zwanger-

schap, doorslikken van de pil daarbuiten helpt, en na de overgang 

geen last meer. Partners van die vrouwen moeten wel oppassen. 

Zeg ‘bofkont’ nooit hardop, zeker niet tijdens een migraineaan-

val, de menstruatie of de overgang. Uw vrouw kan wat geïrriteerd 

reageren.

Nico van Duijn
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