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• Verschillende vormen van huidkanker: diagnostiek en behandelingen

• Organisatie van de zorg: wat kan er bij de huisarts? Wanneer naar de 
specialist?

• Emoties en zorgen bij patiënten met huidkanker

• Samen beslissen: welke keuzes zijn er te maken?

• Het voorkomen van huidkanker (preventie)



Verschillende vormen van 
huidkanker



Inleiding

Bron: Rapport “Huidkanker in Nederland” (IKNL) 



Inleiding

70.000 nieuwe patiënten/jaar in Nederland

https://www.dataleaksolutions.nl/nieuws/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLk6yG2tTgAhXICewKHVw5ACsQjRx6BAgBEAU&url=https://tonic.vice.com/en_us/article/ezand4/we-asked-20-somethings-why-they-still-use-tanning-beds&psig=AOvVaw0O5Z6RAI61k3KYrdmKdFAF&ust=1551109140771994
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixttLUj_fgAhWQLFAKHUsHBKQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.50plus.frl/nieuws/bericht/news/aanpak-gevolgen-vergrijzing-urgent/&psig=AOvVaw157CN3JAdycp6-k3m3OGl1&ust=1552291773037867
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitz6Psj_fgAhUJYVAKHZG3DekQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/dezonamsterdam/&psig=AOvVaw0Dx1zBCIF77gnwF0ZXW1pW&ust=1552291830969304
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-4sGqkPfgAhUFIVAKHSZIAfsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.merckmanuals.com/en-pr/home/skin-disorders/sunlight-and-skin-damage/sunburn&psig=AOvVaw3JoFs1owaJ97A8ROjyHcMZ&ust=1552291954932055


Inleiding

Bron: Rapport “Huidkanker in Nederland” (IKNL) 



Overzicht

Huidkanker en 
voorstadia

Niet-melanoom

Basaalcelcarcinoom

Plaveiselcelcarcinoom
en voorstadia

Overig

Melanoom Voorstadia versus kanker



Basaalcelcarcinoom

• Meest voorkomende vorm van huidkanker (70% van alle huidkanker)

• 50.000 per jaar in Nederland (2017)

• Komt steeds vaker voor

• 1 op 5 Nederlanders krijgt ten minste één basaalcelcarcinoom

• 1 op de 3 mensen krijgt meerdere malen basaalcelcarcinoom

• Zaait in principe niet uit



Plaveiselcelcarcinoom

• Plaveiselcelcarcinoom na basaalcelcarcinoom meest voorkomend

• 12.000 per jaar in Nederland (2017)

• 20% van alle huidkanker 

• Komt steeds vaker

• Verschillende voorstadia (actinische keratosen, ziekte van Bowen)

• Kan uitzaaien (<2%) 



Melanoom

• Ongeveer 10% van alle huidkanker

• ±7.000/jaar in Nederland, ±800 sterftegevallen/jaar (2017)

• Komt steeds vaker voor

• Kan uitzaaien (15-20%)



Melanoom



Onderzoeken

• Lichamelijk onderzoek (hele huid!)

• Dermatoscoop

• Huidbiopt of (bij verdachte moedervlek) gehele plek verwijderen voor 
onderzoek

• Lymfeklieronderzoek (schildwachtklier en/of echo)

• Overig



Dermatoscoop



Dermatoscoop



Huidbiopt

Filmpje: 
afname 
huidbiopt

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/onderzoeken/weefselonderzoek

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/onderzoeken/weefselonderzoek


Behandeling

BASAALCELCARCINOOM / PLAVEISELCELCARCINOOM:

• In meeste gevallen operatie

• In sommige gevallen bestraling (radiotherapie)

• Bij oppervlakkig basaalcelcarcinoom en voorstadia plaveiselcelcarcinoom 

(actinische keratose en ziekte van Bowen) ook behandeling met bijv. 
crèmes, een speciale lamp (fotodynamische therapie) of vloeibare stikstof 
mogelijk



Behandeling

OPERATIE BIJ BASAALCELCARCINOOM / PLAVEISELCELCARCINOOM:

• Meestal onder lokale verdoving
• Plek aftekenen en met randje gezonde huid (marge)

• Wegsnijden als ellips en dichthechten

• Soms niet mogelijk vanwege plek of grootte tumor en dan bijv. 

huidtransplantaat of huidverschuiving nodig (wond blijft dan vaak open 
afgedekt met verband tot uitslag patholoog bekend is)

• Op lastig te opereren gebieden (bijv. neus of ooglid) speciale 
weefselsparende operatietechniek mogelijk (Mohs chirurgie), soms 
meerdere rondes, uitslag op zelfde dag



Behandeling

Ellipsexisie

Filmpje: 
ellipsexcisie

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/operatie-bij-
huidkanker/ellipsexcisie

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/operatie-bij-huidkanker/ellipsexcisie


Behandeling

Mohs micrografische chirurgie 
(met name bij basaalcelcarcinoom)
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Behandeling

CREME BIJ OPPERVLAKKIG BASAALCELCARCINOOM / VOORSTADIA 

PLAVEISELCELCARCINOOM:

• Efudix crème (5-fluorouracil)

• Lokale chemotherapie (peelend effect)
• 2x per dag 3-4 weken, tot huid oppervlakkig kapot gaat
• Daarna schoon houden, genezing

• Maximaal 500 cm2 behandelen tegelijk (23x23 cm)



Behandeling

CREME BIJ OPPERVLAKKIG BASAALCELCARCINOOM:

• Aldara crème (imiquimod)
• Lokale immuuntherapie (stimuleert eigen immuunsysteem)

• 5 avonden per week 6 weken lang
• Lokaal roodheid, soms irritatie
• Soms “strooieffect”

• Soms grieperig



Behandeling

MELANOOM:

• Diagnose na diagnostische excisie

• Re-excisie

• Schildwachtklierprocedure (soms)

• Indien schildwachtklier tumorcellen bevat: aanvullende behandeling 
mogelijk via medisch oncoloog (bijv. met immuuntherapie)

• Bij meer uitzaaiingen: opereren, bestralen, medisch oncoloog



Behandeling



Nacontroles

• Bij plaveiselcelcarcinoom/melanoom: minimaal 5 jaar via dermatoloog 

(eventueel in combinatie met andere specialist indien betrokken), naast 
controle behandelde gebied ook hele huidcontrole

• Bij basaalcelcarcinoom: niet altijd controle nodig na behandeling, mede 
afhankelijk van risico dat het terugkomt en risico op andere 
huidkankerplekken in de toekomst

• Voor iedereen belangrijk om zelf de huid regelmatig te controleren!



Uw eigen huid controleren?

• Elke 3 maanden

• Voldoende licht
• Met behulp van spiegels, hulp van partner
• Kijk en voel 

• Gehele huid; ook tussen haren, onder ondergoed, handpalmen tussen de 
tenen en onder de voeten

Raadpleeg arts wanneer een plek op de huid:
• Groter/dikker
• Verandert van kleur en/of vorm

• Jeukt steekt of pijnlijk is
• Korstjes vertoont 
• Bloedt, of een wondje dat slecht geneest



Organisatie van de zorg



Organisatie van zorg

• Landelijke afspraken in richtlijnen over organisatie van zorg

• Regionaal aanvullende afspraken (project verdachte huidafwijkingen)

• Huisarts doorgaans startpunt

• Huisarts kan laag-risico huidkanker (laag-risico basaalcelcarcinoom) en 

voorstadia plaveiselcelcarcinoom vaak zelf behandelen, al dan niet in 
overleg met een dermatoloog

• Bij overige (verdenkingen) huidkanker: verwijzing dermatoloog



Organisatie van zorg

• Dermatoloog zal zo nodig andere specialisten inschakelen (bijv. chirurg, 

radiotherapeut etc).

• In sommige gevallen multidisciplinaire beoordeling/teambespreking, bijv. 

op lastig te opereren locaties, bij uitzaaiingen of wanneer het om een 
zeldzame of agressieve vorm van huidkanker gaat (in onze regio via 
Radboudumc) 



Emoties en zorgen



Emoties en zorgen
• Angst voor kanker

• Bang voor uitzaaiing

• Zorgen om familie/partner

• Hoe ziet “mijn’  behandeling eruit, wat kan ik verwachten?

• Hoe ziet mijn huid eruit na de behandeling?

• Hoe voorkomen van nieuwe huidkanker



Voorlichting
• Kennis patiënt over huidkanker

• Wat maakt u ongerust?

• Uitleg over de aandoening 

• Uitleg over de behandeling > zijn er keuzes?

• Familie/partner betrekken

• Herhalen van informatie

• Laagdrempelig contact 



Samen beslissen



Samen beslissen

• Samen met zorgverlener zoeken naar behandeling die het best past bij uw 

situatie

• Wat is voor u belangrijk? Wat zijn uw persoonlijke waarden en wensen? 

Welke omstandigheden zijn belangrijk om de afweging mee te nemen?

• Bespreken alle opties met voor- en nadelen

• Voldoende ruimte en tijd om na te denken en desgewenst te bespreken 
met naasten

• Tip: 3goedevragen.nl 



Mogelijkheid tot telefonisch nazorgcontact 
met patiënt/familie 



Huidkanker voorkomen



Preventie/UV-protectie/zongebruik
• UV en zonkracht

• Zonbescherming

• Veel gestelde vragen



Huidkanker voorkomen
UV en Zonkracht

• Effect UVA> huidveroudering, bruine kleur

• Effect UVB>verbranding, aanmaak vitamine D sterk immuunsysteem

• Uit zon tussen 11.00-15.00

• Reflectie van zonlicht water/ strand sneeuw>> sneller verbranden

• Geen zonnebank/zonnehemel> vergroot het risico op huidkanker



Huidkanker voorkomen
Beschermen:

• Insmeren van de huid Factor 30 ruim dik en frequent

• Ook bij bewolkt weer 

• Kleding: petje, hoed, T-shirt

• Zonnebril

• Gebruik van strandparasol



Veel gestelde vragen:

• Bruine huid is een teken van gezondheid?

• Beschermt een zonnebankkuur tegen verbranden?

• Moet ik mij ook insmeren als ik in de schaduw zit? 

• Als ik mij insmeer met zonnebrand crème kan ik langer in de zon 

blijven….



Meer informatie

• Radboudumc huidkankerteam: 

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/huidkanker

• Nederlandse Vereniging Dermatologie & Venereologie: 

https://nvdv.nl/patienten

• De Huidkanker Stichting (patiëntvereniging): https://www.hukas.nl

• KWF: https://www.kwf.nl/kanker/huidkanker

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/huidkanker
https://nvdv.nl/patienten
https://www.hukas.nl/
https://www.kwf.nl/kanker/huidkanker


Dank voor uw aandacht


