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WaaromWaarom??

1) 1) kleinerkleiner littekenlitteken enzenz
2) minder 2) minder onzekerheidonzekerheid/angst/angst
3) 3) groteregrotere kanskans op op overlevingoverleving: in : in AustraliAustraliëë
overleeftoverleeft ca 90% van de ca 90% van de melanoommelanoom patipatiëëntennten
en in Nederland ca  80% van de en in Nederland ca  80% van de vrouwenvrouwen en en 
ca 60% van de ca 60% van de mannenmannen..

ErEr is is dusdus nognog winstwinst tete behalenbehalen in Nederland!in Nederland!



3 3 vormenvormen van van huidkankerhuidkanker

basaalcelcarcinoombasaalcelcarcinoom
plaveiselcelcarcinoomplaveiselcelcarcinoom
melanoommelanoom



AlleAlle vormenvormen vakervaker bijbij
lichtelichte huidtypeshuidtypes::

Huidtype I

5% van de bevolking

Rood haar, sproeten, 
wordt niet bruin

Huidtype II

40% van de bevolking

Blond haar, wordt
moeilijk bruin

Huidtype III

40% van de bevolking

Bruin haar, bruint
gemakkelijk



BasaalcelBasaalcel carcinoomcarcinoom

In Nederland In Nederland geschatgeschat op op minstensminstens
30.000 per 30.000 per jaarjaar
NeemtNeemt toe en toe en ookook op op jongerejongere leeftijdenleeftijden
GeeftGeeft geengeen uitzaaiingenuitzaaiingen
WelWel in 25% in 25% meermeer dandan 1 tumor1 tumor
SamenhangSamenhang met met zonzon
VakerVaker bijbij lichtelichte huidtypeshuidtypes



Basaalcel carcinoom in de ooghoek, 
opgemerkt sinds 2 jaar



Basaalcel carcinoom op de bovenlip, 
opgemerkt sinds 1 jaar



Basaalcel carcinoom opgemerkt sinds 1 jaar.



Speciale vorm: oppervlakkig basaalcelcarcinoom
(romphuidcarcinoom)



Speciale vorm: oppervlakkig basaalcelcarcinoom
(romphuidcarcinoom) Niet opgemerkt door patiënt



WanneerWanneer naarnaar de de huisartshuisarts
gaangaan??

NieuwNieuw onstaanonstaan huidkleurighuidkleurig knobbeltjeknobbeltje
datdat langzaamlangzaam groeitgroeit
datdat steeds steeds eeneen korstjekorstje vormtvormt
Op Op middelbaremiddelbare of of oudereoudere leeftijdleeftijd
Op Op gelaatgelaat, , orenoren, , neknek……**
NietNiet genezendgenezend ““eczeemplekjeeczeemplekje”” op rug en op rug en 
schoudersschouders…….*.*

* Dit zijn de voorkeursplaatsen, maar het kan haast overal voorkomen



BehandelingBehandeling volgensvolgens NL NL 
richtlijnrichtlijn

BijnaBijna altijdaltijd chirurgischchirurgisch
Kan Kan ookook goedgoed bestraaldbestraald wordenworden: : mooimooi
resultaatresultaat bvbv op de op de neuspuntneuspunt
ErEr zijnzijn nieuwenieuwe optiesopties maarmaar die die moetenmoeten
zichzich nognog bewijzenbewijzen (PDT en (PDT en imiquimodimiquimod) ) 
NacontrolesNacontroles nietniet meermeer nodignodig, , tenzijtenzij bijbij
sterksterk door de door de zonzon beschadigdebeschadigde huidhuid..



ProtocollaireProtocollaire geneeskundegeneeskunde
““evidence basedevidence based””

De De richtlijnenrichtlijnen zijnzijn tete vindenvinden opop

www.huidarts.infowww.huidarts.info

http://www.huidarts.info/


PlaveiselcelPlaveiselcel carcinoomcarcinoom

In Nederland ca 3000 per In Nederland ca 3000 per jaarjaar
BijBij ouderenouderen
Op Op rechtstreeksrechtstreeks aanaan de de zonzon blootgesteldeblootgestelde huidhuid: : 
orenoren, , neknek, , gelaatgelaat, , handruggenhandruggen
KleineKleine kanskans op op uitzaaiingenuitzaaiingen: 4%: 4%
““tropenhuid/landmanshuidtropenhuid/landmanshuid””
VakerVaker bijbij transplantatietransplantatie patientenpatienten en en bijbij gebruikgebruik
van van medicijnenmedicijnen die de die de afweerafweer bebeïïnvloedennvloeden



Plaveiselcel carcinoom op handrug



Plaveiselcel carcinoom op onderlip bij roker



Plaveiselcel carcinoom op vooruitstekende onderlip met 
ernstige zonbeschadiging



WanneerWanneer naarnaar de de huisartshuisarts
gaangaan??

BijBij eeneen rasperig/hoornachtigrasperig/hoornachtig knobbeltjeknobbeltje
Op Op chronischchronisch aanaan de de zonzon blootgesteldeblootgestelde huidhuid
NieuwNieuw ontstaanontstaan en en langzaamlangzaam groeiendgroeiend
Op Op oudereoudere leeftijdleeftijd
BijBij mensenmensen met met eeneen zonbeschadigdezonbeschadigde huidhuid door door 
eeneen buitenberoepbuitenberoep
BijBij aanwezigheidaanwezigheid van van zonneschadezonneschade plekjesplekjes



ZonneschadeZonneschade: hoe : hoe 
herkennenherkennen??

Grove Grove ouderdomsrimpelsouderdomsrimpels
RasperigeRasperige schilferplekjesschilferplekjes
pigmentvlekkenpigmentvlekken/ / ““age spotsage spots””



MelanoomMelanoom

PublicatiePublicatie dezedeze maandmaand in NTDVin NTDV
PoliPoli DermatologieDermatologie GelderseGelderse ValleiVallei, Ede, Ede
11 11 kenniskennis vragenvragen aanaan 100 100 bezoekersbezoekers
4 4 vragenvragen bijnabijna door door iedereeniedereen foutfout
beantwoordbeantwoord



VraagVraag 11

Op Op welkewelke plaatsenplaatsen van van hethet lichaamlichaam
komtkomt melanoommelanoom hethet meestemeeste voorvoor??

1)1) Op Op aanaan zonzon blootgesteldeblootgestelde huidhuid zoalszoals
gezichtgezicht en en onderarmenonderarmen

2)2) Op Op meestalmeestal bedektebedekte huidhuid zoalszoals romp en romp en 
benenbenen



VraagVraag 22

DikkeDikke moedervlekkenmoedervlekken hebbenhebben eeneen
groteregrotere kanskans omom kwaadaardigkwaadaardig tete
wordenworden dandan platteplatte moedervlekkenmoedervlekken

1)1) DitDit is is juistjuist
2)2) DitDit is is onjuistonjuist



VraagVraag 33

De De vormvorm ((rondrond of of grilliggrillig) van de ) van de 
moedervlekmoedervlek zegtzegt nietsniets over de over de kanskans op op 
hethet kwaadaardigkwaadaardig wordenworden of of zijnzijn van van 
dezedeze moedervlekmoedervlek

1)1) DitDit is is juistjuist
2)2) DitDit is is onjuistonjuist



VraagVraag 44

IemandIemand met met meermeer dandan 50 50 
moedervlekkenmoedervlekken heeftheeft meermeer kanskans op op hethet
krijgenkrijgen van van eeneen melanoommelanoom dandan iemandiemand
met minder met minder moedervlekkenmoedervlekken

1)1) DitDit is is juistjuist
2)2) DitDit is is onjuistonjuist



MelanoomMelanoom

In Nederland ca 3000 per In Nederland ca 3000 per jaarjaar
NeemtNeemt toe, toe, vooralvooral dunnedunne melanomenmelanomen
MiddelbareMiddelbare en en oudereoudere leeftijdleeftijd
Kan Kan overaloveral op de op de huidhuid voorkomenvoorkomen
RelatieRelatie met met zonverbrandingenzonverbrandingen in de in de 
jeugdjeugd
Kan Kan uitzaaienuitzaaien, in NL in ca , in NL in ca ¼¼ van de van de 
patipatiëëntennten



MelanoomMelanoom: : enkeleenkele
getallengetallen

80% van de 80% van de vrouwenvrouwen overleeftoverleeft en 60% en 60% 
van de van de mannenmannen
MannenMannen hebbenhebben vakervaker dikkeredikkere
melanomenmelanomen
3% 3% krijgtkrijgt eeneen tweedetweede melanoommelanoom
10% 10% heeftheeft melanoommelanoom in de in de familiefamilie
50% 50% heeftheeft atypischeatypische moedervlekkenmoedervlekken



Gevorderd melanoom op de bovenbuik, de roze zwelling is een
onschuldig soort moedervlek (papillomateus)



Beginnend melanoom, met twee duidelijke zwarte groeikernen



Beginnend melanoom in groeiende en  verkleurde moedervlek



MelanoomMelanoom vroegvroeg
herkennenherkennen: ABCD : ABCD tructruc

A A asymetrieasymetrie
B B begrenzingbegrenzing grilliggrillig
C (color) C (color) nietniet--egaalegaal gepigmenteerdgepigmenteerd
D diameter D diameter grotergroter dandan 7 mm7 mm

DaarnaastDaarnaast: : elkeelke veranderingverandering in in eeneen
bestaandebestaande moedervlekmoedervlek is is verdachtverdacht

E Evolution



Hoe Hoe ontdekontdek jeje melanomenmelanomen
vroegvroeg????

WelkeWelke klachtklacht heeftheeft de de patipatiëëntnt??
-- veranderingenveranderingen, , groeigroei, , nieuwnieuw onstaanonstaan??
WelkeWelke risicorisico factorenfactoren heeftheeft de de patipatiëëntnt??
-- lichtelichte huidhuid
-- veelveel moedervlekkenmoedervlekken ((meermeer dandan 50)50)
-- atypischeatypische moedervlekkenmoedervlekken
-- melanomenmelanomen in de in de familiefamilie



DusDus eersteerst eeneen optelsomoptelsom
makenmaken van de van de risicorisico’’ss!!

VeranderingenVeranderingen??

LichteLichte huidhuid??

VeelVeel moedervlekkenmoedervlekken??

AtypischeAtypische
moedervlekkenmoedervlekken??
MelanomenMelanomen in de in de 
familiefamilie??
VroegerVroeger veelveel verbrandverbrand??



AtypischeAtypische moedervlekkenmoedervlekken
•Asymmetrie

•Begrenzing
vaag

•“C”leur
onregelmatig

•Diameter 
5mm of meer

•Erytheem: 
beetje rood

Géén klachten of veranderingen!!



Atypische

moedervlekken



MeesteMeeste moedervlekkenmoedervlekken
zijnzijn totaaltotaal onschuldigonschuldig!!

Dit zijn moedervlekken, al járen lang aanwezig zonder
verandering, meestal bol en zacht, soms met een paar
haren eruit.



Op Op oudereoudere leeftijdleeftijd ontstaanontstaan
ookook ouderdomswrattenouderdomswratten::



OuderdomswrattenOuderdomswratten
((verrucaverruca seborrhoicaseborrhoica))

KrijgtKrijgt iedereeniedereen op op middelbaremiddelbare leeftijdleeftijd
MeestalMeestal meerderemeerdere, in , in veldenvelden bijeenbijeen
Op de rompOp de romp
KunnenKunnen jeukenjeuken!!
ZijnZijn huidkleurighuidkleurig, , bruingrijsbruingrijs of of zwartzwart
VoelenVoelen rasperig/ruwrasperig/ruw--vettigvettig aanaan
ZijnZijn volstrektvolstrekt onschuldigonschuldig



HetHet is is nietniet altijdaltijd
makkelijkmakkelijk…………





Hoe Hoe vaakvaak zienzien we we 
atypischeatypische moedervlekkenmoedervlekken::

In de In de bevolkingbevolking -- éééénn of of meermeer AN in  15%AN in  15%
-- vijfvijf of of meermeer AN in ~2,5%AN in ~2,5%

BijBij 50% van 50% van allealle melanoompatimelanoompatiëëntennten

In In erfelijkeerfelijke melanoommelanoom families families -- zeerzeer variabelvariabel::
0 0 –– 200!200!



Voorbeelden van mensen met zeer veel atypische moedervlekken



Voorbeeld van meisje
met erfelijk melanoom: 
normaal
moedervlekken beeld, 
toch melanoom (kuit)



RichtlijnRichtlijn MelanoomMelanoom 20052005
DermatoscopieDermatoscopie

DermatoscopieDermatoscopie verhoogtverhoogt de de 
diagnostischediagnostische accuratesseaccuratesse bijbij
pigmentvlekkenpigmentvlekken
DermatoscopieDermatoscopie vereistvereist eeneen formeleformele
trainingtraining
DermatoscopieDermatoscopie is is eeneen aanvullendeaanvullende
techniektechniek op de op de bloteblote--oogdiagnostiekoogdiagnostiek..



Dermatoscopie
• eenvoudig en goedkoop 
• olie maakt het mogelijk door de hoornlaag te kijken
• 10x vergroot beeld

uit Stolz et al: Farbatlas der Dermatoskopie Dermatoscoop Delta 10 (Heine Optotechniek, Herrsching, Deutschland)



Dermatoscopie voorbeelden atypische moedervlekken



Dermatoscopie
voorbeeld Melanoom
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ConclusieConclusie: hoe : hoe herkennenherkennen
we we huidkankerhuidkanker eerdereerder??

KennisKennis van van risicorisico factorenfactoren bijbij bevolkingbevolking
en en vermijdenvermijden van van risicorisico’’ss
KennisKennis van van symptomensymptomen bijbij bevolkingbevolking
KennisKennis van van risicorisico factorenfactoren en en symptomensymptomen
bijbij huisartsenhuisartsen en en andereandere eerstelijnseerstelijns
gezondheidswerkersgezondheidswerkers
SnelSnel toegankelijketoegankelijke tweedelijnstweedelijns
gezondheidszorggezondheidszorg



Met dank Met dank aanaan::

StichtingStichting MelanoomMelanoom
MedewerkersMedewerkers van van melanoommelanoom geneticagenetica
onderzoekslijnonderzoekslijn LUMC LUMC onderonder leidingleiding van van 
Dr. Dr. NellekeNelleke GruisGruis
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