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EEen korte, oriënterende zoektocht in de Nederlandstalige 
medische literatuur levert slechts enkele casuïstische be-
schrijvingen op. De ‘ziekte’ van Mondor is dan ook een relatief 
zeldzame aandoening die zowel bij mannen als bij vrouwen 
voorkomt. De aandoening, een oppervlakkige tromboflebitis 
van meestal de thoracale venen, is onschuldig en heeft een 
selflimiting beloop. In de internationale literatuur zijn be-
halve thoracaal ook andere locaties beschreven (bijvoorbeeld 
dorsale zijde penis).

De patiënt presenteert zich meestal met een niet, of slechts 
lichtgevoelige, oppervlakkige huidstreng van de borstkast. Er 
onstaat nogal eens onrust omdat de patiënt of de huisarts 
denkt aan een maligniteit (behorende bij een mammacarci-
noom) of een cutane larva migrans, waardoor de patiënt on-
nodig (meerdere) medisch specialisten bezoekt. Aanvullend 
beeldvormend onderzoek met echografie levert meestal direct 
de diagnose op, zoals ook bij deze patiënte.

De afwijking, getromboseerde en gefibroseerde – of in 
een laat stadium zelfs volledig gescleroseerde – venen wor-
den gezien in de vena thoracica lateralis, de vena thoraco-
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epigastricae met collateralen en de vena epigastrica superior. 
De huid lijkt soms ingetrokken omdat de streng aan de huid 
vastzit. Dat is een van de redenen waarom de ziekte aanvan-
kelijk werd geassocieerd met een mammacarcinoom, maar dit 
bleek ten onrechte. De pathogenese is slechts ten dele bekend. 
Soms is er een klein trauma aan voorafgegaan. De behande-
ling is symptomatisch, de huisarts moet de patiënt vooral ge-
ruststellen en aanvullend onderzoek en/of verwijzing naar de 
tweede lijn voorkomen, behalve de eerdergenoemde echogra-
fie. Biopsie is overbodig. Binnen zes tot tien weken is spontane 
genezing te verwachten. ▪
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CASUS
Een vijftigjarige, gezonde vrouw meldt zich op het spreekuur met 
een sinds een aantal dagen bestaande zichtbare huidstreng aan de 
borstkast. Deze ook duidelijk voelbare streng is niet pijnlijk, hoog-
uit trekt het wat. Bij zelfonderzoek van de borst heeft de patiënte 
geen afwijkingen waargenomen. Bij lichamelijk onderzoek ziet de 
huisarts een subcutane, langwerpige streng die diagonaal verloopt 
van onder de linkermamma. Bij het heffen van de linkerarm komt de 
streng onder spanning te staan met enige (re)tractie van het omlig-
gende weefsel. Als aanvullend onderzoek laat de huisarts een echo 
maken op basis waarvan de diagnose ‘ziekte’ van Mondor wordt 
gesteld. Verder radiologisch onderzoek van de linkerborst is niet af-
wijkend, er is geen aanwijzing voor mammapathologie.


