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Een afwijkend hyoid op een panoramische
röntgenopname
Bij ossiﬁcatie van het ligamentum stylohyoideum kan zich een
gevarieerd spectrum aan klachten voordoen. Een sluitende verklaring voor het optreden van deze ossiﬁcatie is tot op heden niet
gevonden. Omdat behandeling in principe niet noodzakelijk is,
wordt veelal een afwachtend beleid gevoerd. Bij aanhouden van
de klachten kan fysiotherapie, anti-inﬂammatoire medicatie of
chirurgische behandeling worden overwogen.
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slikfunctie: hij positioneert het os hyoideum en heft deze
tijdens het slikken. In een enkel geval treedt ossiﬁcatie
van het ligamentum stylohyoideum op. Indien zich klachten voordoen, zoals pijn in de hals bij slikken, wordt van
het Eagle syndroom gesproken (Raina, 2009).
De oorzaak voor het optreden van de ossiﬁcatie van het
ligamentum wordt gezocht in chronische irritatie in de
stylohyoidregio, door bijvoorbeeld littekenweefsel na een
chirurgisch trauma (vooral na een tonsillectomie) (Feldman, 2003). Ossiﬁcatie wordt echter ook zonder voorafgaand trauma waargenomen (Camarda, 1989). Tot op
heden is er geen sluitende verklaring voor het ontstaan
hiervan.

Gegeven
Een 20-jarige jongeman werd door zijn tandarts naar de
afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van
een medisch centrum verwezen naar aanleiding van een
door de tandarts waargenomen afwijking op de panoramische röntgenopname. De afbeelding van het os hyoideum
op de panoramische röntgenopname was asymmetrisch,
aan de rechterzijde leek een craniale uitbochting waarneembaar (afb. 1).
Afb. 1. Panoramische röntgenopname: ossiﬁcatie ligamentum stylohyoi-

Anamnese en diagnostiek
De patiënt vertelde geen klachten van de mond of keel te
hebben, wel gaf hij aan soms spraakproblemen te hebben,
in het bijzonder een slechte articulatie.
Bij intraoraal en extraoraal onderzoek werden geen afwijkingen gevonden. Er werd een cone beam-CT-scan vervaardigd. Hierop waren 2 structuren met grote dichtheid
zichtbaar, uitgaande van het cornu minor ossis hyoidei
(afb. 2). Aan de rechterzijde was de verdichting meer uitgesproken dan links, hetgeen correspondeerde met de waargenomen asymmetrie op de panoramische röntgenopname.
Het leek te gaan om ossiﬁcatie van het ligamentum
stylohyoideum (afb. 3).

Behandeling
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Met de patiënt werd een expectatief beleid afgesproken in
verband met afwezigheid van klachten. De zo nu en dan
optredende articulatiestoornissen bij spraak konden niet
in direct verband worden gebracht met de op de beeldvorming gevonden ossiﬁcatie. Aan de patiënt werd gevraagd
zich te melden als zich klachten zouden voordoen.

Beschouwing
Het ligamentum stylohyoideum strekt zich uit van de
processus styloideus van het os temporale van de schedel
tot het os hyoideum. Het ligament is verbonden met de
musculus stylohyoideus. Deze spier speelt een rol bij de

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

Afb. 2. Een cone beam-computertomogram toont ossiﬁcatie van het ligamentum stylohyoideum: rechts (a) en links (b).
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Summary

An abnormal hyoid in a panoramic radiograph
With ossiﬁcation of the stylohyoid ligament a diverse spectrum of complaints
are possible. A conclusive explanation for the appearance of this ossiﬁcation
has so far not been found. Since treatment is not, in principle, necessary, a

Discussie

policy of observation is often preferred. If complaints persist, physiotherapy,

In principe is behandeling van een geossiﬁceerd ligamentum stylohyoideum niet noodzakelijk. Als er klachten
bestaan, kunnen fysiotherapie en anti-inﬂammatoire
medicatie worden toegepast. Bij onvoldoende resultaat
kan de behandeling uiteindelijk bestaan uit chirurgische
behandeling van het geossiﬁceerde ligament (Van der
Westhuijzen et al, 1999; Kirchhoff, 2006).

anti-inﬂammatory medication or surgical treatment can be considered.
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Ossiﬁcatie van het ligamentum stylohyoideum wordt
soms als toevalsbevinding gezien op een panoramische röntgenopname. Meestal gaat dit niet gepaard
met klachten en is aanvullend onderzoek niet noodzakelijk. Soms zijn er klachten die bestaan uit vage
pijn tijdens spreken, slikken, kauwen en bewegen
van het hoofd. Aanvullend radiologisch onderzoek en
eventuele behandeling zijn dan geïndiceerd.
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