
    jaargang 3 | nummer 1 | januari 2016                3CC

Licht 1

(Her)kennen van huidmaligniteiten 3

Verband-ellende 7

Aandoeningen in woord en beeld 8

De haat-liefde verhouding tussen patiënt en lichaam 10

Necrobiosis lipoidica 13

Zorgverzekeraars en vergoedingen 15

Huid uit de 3D-printer: een nieuwe methode voor de 
behandeling van patiënten met huidaandoeningen 16

Evidence based medicine en Vodka 18

Farmacokinetiek en - dynamiek van retinoïden 19

NVLE 22

 22

Het effect van luchtvochtigheid en temperatuur op de 
barrièrefunctie van de huid en dermatitis 23

Melanoom versus vitiligo - klinische aspecten en
implicaties voor immunotherapie 23

Acquireren 24

Kinderziektes 26

Dermatologie tijdens het WCS Congres 27

Promotiestudie PARAPLU gestart 31

Geavanceerde inzichten in indifferente therapie 32

Iedere dag een mysterieuze bestemming 36

(Her)kennen van huidmaligniteiten

Het herkennen van huidmaligniteiten is niet alleen voor de huis
artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en doktersassistentes van 

belang, maar ook voor schoonheidsspecialisten, fysiotherapeuten en 
kappers. Immers huidkanker komt steeds vaker voor en vroegtijdige 

herkenning ervan is van belang. 

CC

Ziektebeeld

de ozonlaag de UVA- en UVB-stralen steeds meer 
doordringen tot de aarde.

Indeling huidtumoren
Naast de non-melanoma huidtumoren BCC’s en PCC’s 
(87 %) 4 en de melanomen (11 %) 4 zijn er ook nog de 
premaligne huidmaligniteiten als actinisch keratosen 
en morbus Bowen.

Foto 1. Aktinische keratose

Actinische keratosen
Deze zonlichtbeschadigingen komen vaak voor op de 
zonbeschenen delen van het lichaam, zoals handen, 
gelaat en schedeldak (foto 1) met name bij oudere 
mensen. Het zijn harde ruwe afwijkingen die soms 
gevoelig zijn. Een actinische keratose heeft een 
kleine kans om plaveiselcelcarcinoom te worden 
(8 %) 5. De kans hierop is hoger bij uitgebreide 
actinische keratosen.

Foto 2. Morbus Bowen

Morbus Bowen
Morbus Bowen (foto 2) is een rood, vaak iets 
schilferend plekje, welke vrij scherp van de gezonde 

Epidemiologie
Het aantal primaire basaalcelcarcinomen (BCC’s) is in 
de afgelopen 40 jaar fors toegenomen. Ten opzichte 
van 1973 is het aantal nieuwe BCC’s per jaar in 
Nederland bijna vernegenvoudigd. Waren er in 1973 
ruim 4.000 nieuwe BCC’s per jaar in Nederland, in 
2013 zijn dat er 35.700 geweest 1. Bij jonge vrouwen 
onder de 40 jaar wordt de snelste toename van het 
aantal primaire BCC’s gezien 2. Na hun eerste basaal-
celcarcinoom (BCC) ontwikkelt 32 % van de patiënten 
nog een of meer BCC’s 2. Het BCC betreft 80 % van de 
gevallen van huidkanker 3. Naast het BCC zijn het 
plaveiselcelcarcinoom (PCC) en melanoom de andere 
regelmatig voorkomende vormen van huidkanker. 
Hierbij is het melanoom de meest agressieve vorm 
van huidkanker.

Oorzaken toename huidkanker
De toename van de huidkanker heeft naast persoons-
gebonden factoren te maken met externe factoren. 
Aan persoonsgebonden factoren als huidtype, 
genetische afwijkingen en huidkanker in de familie 
kunnen we niets veranderen. Mensen die immunosup-
pressiva gebruiken hebben een verhoogd kans op het 
ontstaan van huidkanker.

Aan externe factoren daarentegen kunnen we wel 
wat veranderen door mensen meer bewust te maken 
van de negatieve invloeden van UV/zonblootstelling. 
Denk hierbij aan zonvakanties en zonnebank gebruik. 
Zon heeft een negatieve invloed op de huid: door 
verbranding ontstaat UV-schade in de huid met 
daarbij meer kans op huidkanker en huidveroudering. 
Zon heeft niet alleen maar een negatieve invloed, 
zon is ook belangrijk voor het aanmaken van 
vitamine D. Daarnaast geeft de zon ook een goed en 
behaaglijk gevoel. Het is daarom belangrijk om 
mensen goed het gebruik van zonnebrandcrème uit 
te leggen. We hebben steeds meer te maken met 
ouderen in de samenleving en hoe ouder iemand is, 
hoe meer UV-blootstelling en hoe meer totale 
UV-schade. Verder is bekend dat door de afname van 
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huid is begrensd. Het wordt aanvankelijk vaak 
aangezien voor eczeem. Ook kan de morbus Bowen 
sterk lijken op een oppervlakkig groeiend basaalcel-
carcinoom. Meestal geeft een Bowen geen klachten 
van jeuk of pijn. Ze worden vooral gezien op delen 
van de huid die regelmatig aan de zon zijn blootge-
steld, zoals de handen, onderarmen en het gelaat.

Foto 3. Solide basaalcelcarcinoom

Basaalcelcarcinoom
Het BCC gaat uit van de opperhuid. Het groeit 
langzaam en metastaseert niet 2. 60 % van het BCC 
komt voorin het hoofd-hals gebied, 25 % komt voor 
op de romp 2. Er bestaan verschillende groeiwijzen 
van het BCC:
-  Het solide BCC is een glanzende, erythemateuze 

papel met teleangiëctastieën en is meestal scherp 
begrensd.

Foto 4. Superficieel basaalcelcarcinoom

-  Het superficieel basaalcelcarcinoom (foto 4) is een 
erythematosquameuze macula of plaque met een 
glanzende soms parelmoerachtige rand.

Foto 5. Sprieterig basaalcelcarcinoom

-  Het sprieterig BCC (foto 5) is in tegenstelling tot 
het solide BCC, minder scherp begrensd. Deze 
laesies zijn tijdens excisie vaak groter dan klinisch 
gezien.

Foto 6. Gepigmenteerd basaalcelcarcinoom

-  Tot slot nog het gepigmenteerd BCC (foto 6), 
welke soms moeilijk te onderscheiden is van een 
melanoom.

Vermeld dient nog te worden dat ook gecombineerde 
groeiwijzen van het BCC voorkomen.

Plaveiselcelcarcinoom
Het PCC (foto 7) kan snel groeien; 5 % van de PCC’s 
zaait uit 4. Factoren die van invloed zijn op het 
metastaseren van een PCC zijn: lokalisatie, omvang, 
tumordikte, mate van invasie, groeisnelheid, 
etiologie, histologische differentiatie graad en mate 
van immunosupressie 7.

Foto 7. Plaveiselcelcarcinoom

PCC’s zijn vaak hyperkeratotische papels en uiten 
zich soms in de vorm van een ulcus. Het PCC komt 
vooral voor bij oudere mensen en vaker bij mannen 
dan bij vrouwen.

Melanoom
Het melanoom is een agressieve vorm van huidkan-
ker. Soms ontstaat een melanoom in een moedervlek, 
maar vaak ontstaat een melanoom spontaan en wordt 
in het beginstadium aangezien als een nieuwe 
moedervlek. Bij een groot deel van de patiënten die 
een melanoom hebben ontwikkeld, is sprake van een 
forse en/of regelmatige zonverbranding in de jeugd. 
Tevens kunnen genetische factoren (BRAF mutatie) 
van belang zijn bij het ontwikkelen van een mela-
noom. De prognose van het melanoom op metastase-
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ren hangt samen met de Breslow dikte van het 
melanoom in de huid. Hoe groter de Breslow dikte, 
hoe slechter de prognose en hoe groter de kans op 
metastasen. Ook het melanoom heeft verschillende 
groeiwijzen (foto 8,9).

Foto 8. Superficieel melanoom

Foto 9. Nodulair melanoom

Zeldzamer zijn het acrolentigineus melanoom (foto 
10) en het amelanotisch melanoom (foto 11).

Foto 10. Acrolentigineus melanoom

Het acrolentigineus melanoom is gelokaliseerd op en 
rond nagels van handen en voeten.

Foto 11. Amelanotisch melanoom

Het amelanotisch melanoom is klinisch vaak moeilijk 
te onderscheiden van een dermale naevus of een 
nodulair BCC.

Foto 12. Lentigo maligna

Een lentigo solaris kan maligne ontaarden in een 
lentigo maligna melanoom. Het voorstadium van een 
lentigo maligna melanoom is een lentigo maligna.

Foto 13. Lentigo maligna melanoom

Naast het BCC, PCC en melanoom is er nog een kleine 
groep met zeldzame huidtumoren waaronder het 
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Merkelcelcarcinoom (1 % van de alle huidmalignitei-
ten) 8. Hier zal in dit artikel niet verder niet op 
ingegaan worden.

Alarmsymptomen huidmaligniteit
- Plekje wordt groter
- Plekje verandert van kleur of kleurverandering
- Plekje verandert van vorm
- Plekje jeukt, steekt of doet pijn
- Plekje vertoont korstjes of bloed 6
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