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grootschalig onderzoek naar
het bijnierincidentaloom
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In de moderne geneeskunde neemt het zogenaamde beeldvormende
onderzoek met bijv. echografie, CT- of MRI-scans een steeds belangrijkere
plaats in. Het aantal verrichte beeldvormende onderzoeken groeit de
afgelopen twee decennia dan ook gestaag. Zo worden er in Nederland
jaarlijks alleen al ongeveer 1,5 miljoen CT-scans verricht. De helft hiervan
betreft CT-scans van de borstkas of de buik en dit zijn onderzoeken
waarop de bijnieren ook worden afgebeeld. Bij ruwweg 2-4% van deze
CT-scans wordt per toeval een bijniergezwel ontdekt, dat wil zeggen
dat er bij aanvraag van de CT-scan door de arts geen rekening werd
gehouden met een mogelijke afwijking van de bijnier. Een dergelijk
toevallig gevonden bijniergezwel noemt men een bijnierincidentaloom.
Exacte cijfers ontbreken over het aantal bijnierincidentalomen dat wordt
ontdekt, maar naar schatting zullen dat er ruim 15.000 per jaar zijn.

Edward Buitenwerf

Figuur 1a. CT scan met normale bijnieren. De pijlpunt
wijst naar de rechter bijnier, de pijl naar de linker bijnier.
L = lever, M=milt, N= linker nier, W=ruggenwervel.

Figuur 1b. CT scan met bijnierincidentaloom in de rechter
bijnier (witte pijl).
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