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Adver torial

Ad Kuipers, voormalig apotheker uit Venray:

‘Ik heb veel baat bij deze
behandeling van huidkanker’
Voormalig apotheker Ad Kuipers (73) heeft altijd een lichte huid gehad. Al in z’n jeugdjaren raakten zijn huidcellen beschadigd door de
UV-straling van de zon, waarover destijds nog niet veel bekend was. Toen Ad 67 was, kreeg hij een milde vorm van huidkanker. Hij is
hiervoor met succes op de polikliniek Dermatologie van VieCuri in Venray behandeld. Sinds 2012 staat Kuipers onder controle en krijgt hij
onderhoudsdoses voor als de huid soms wat onrustig is.
Eenmaal beschadigde cellen kunnen
zich niet herstellen. Je bent dan vatbaar voor
Actinische Keratose, ook wel zonlichtbeschadiging genoemd. Deze huidafwijking kan heel

plaatselijk voorkomen, op kleine plekjes, maar
ook op grotere huidoppervlakken. Het wordt
als een voorstadium van huidkanker gezien.
Ad Kuipers: ‘Bij mij ontstonden er plekjes rond

mijn neus, aan de zijkant van mijn gezicht,
vlakbij mijn oor en op mijn arm. Dit was een
vorm van basaalcelkanker, de meest voorkomende vorm van huidkanker, die bijna nooit
uitzaait. Ik kreeg onder mijn neus plekjes die
rood werden en gingen schilferen. Daarna trad er
een soort eeltvorming op. Dat is op een mooie
manier weggesneden, zonder te hechten.’
Diverse behandelmethoden
‘Bij mijn oor en op de arm had ik een
voorstadium van plaveiselcelkanker. Die plekken kunnen uitgroeien tot tumoren en zijn
ook kwaadaardig. Ze zijn weggesneden en
daarna gehecht. Sinds 2012 word ik regelmatig
gecheckt, in het begin elk halfjaar, nu eens per
jaar. Er ontstaan bij mij regelmatig plekjes die
we op diverse manieren behandelen. Zo heb ik
lichttherapie gehad waarbij plekjes eerst met
een zalf worden ingesmeerd en daarna aan fel
licht worden blootgesteld. Omdat ik behoorlijk kaal ben, is mijn hoofd ook een gevoelige
plek. Daar ben ik een paar keer met vloeibare
stikstof voor behandeld. Ook dan gaat er eerst
zalf op je hoofd. Die trekt een tijdje in, je moet
daarna een poos wachten met een doek om je
hoofd en kunt ondertussen in een van de rustkamers terecht. Daarna krijg je een verdoving
en worden delen van je hoofdhuid even bevroren. Oude cellen worden zo grondig opgeruimd.
Een effectieve, maar ondanks de verdoving niet
geheel pijnloze therapie.
Ik heb veel baat bij een crème. In overleg
met de dermatoloog van VieCuri heb ik daar
een paar tubes van in de koelkast liggen die ik
gebruik wanneer het nodig is. Op deze manier
is er prima mee te leven.’

Petra Sonnemans-Fransen,
verpleegkundig consulent Dermatologie VieCuri:

‘De patiënt op z’n
gemak stellen is al het
halve werk’
Bijna dertig jaar is Petra Sonnemans-Fransen werkzaam bij VieCuri. Lange tijd als
verpleegkundige, de laatste vier jaar als verpleegkundig consulent. Zij ondersteunt de
dermatoloog bij allerlei dermatologische behandelingen, waaronder operatieve ingrepen
van huidkanker. Ook draait ze verpleegkundige spreekuren waar ze patiënten zelfstandig
behandelt. Ze regelt alle randzaken rond een ingreep én de begeleiding van patiënten.
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Petra: ‘Het goed en tijdig informeren van
patiënten is heel belangrijk. Natuurlijk zijn
patiënten zenuwachtig als ze bij ons komen.
Je neemt veel stress en onzekerheid weg
als je duidelijk vertelt wat er gaat gebeuren:
hoe werkt een verdovingsprik en op welke
wijze verloopt de ingreep. Na afloop geef je
aan hoe ze de wond moeten verzorgen, hoe
bepaalde crèmes werken en wanneer ze bij
ons aan de bel moeten trekken. Je kunt bij
twijfel of onduidelijkheid altijd op ons terugvallen. Deze info staat ook op de site en in
folders, maar het werkt vaak het beste als je
dit persoonlijk vertelt.’
De verpleegkundigen bij Dermatologie

assisteren daarnaast bij kleine ingrepen.
Petra: ‘We zorgen dat alles klaar staat, geven
operatiemiddelen aan en zorgen ervoor dat
de arts veilig en steriel zijn werk kan doen.
Als verpleegkundig consulent instrueer ik
andere verpleegkundigen ook over Mohs’
chirurgie, een specifieke techniek waarbij tijdens de ingreep microscopisch wordt
gecheckt of een plek waar net weefsel is
weggesneden ook helemaal ‘’schoon’’ is.
Het is prachtig werk wat wij doen. Met een
luisterend oor en een glimlach op je gezicht,
zie je patiënten tot rust komen en een
manier vinden om goed om te gaan met hun
dermatologische aandoening.’

Michette de Rooij,
dermatoloog VieCuri:

‘Steeds jongere
mensen krijgen
een vorm van
huidkanker’
Michette de Rooij is al achttien jaar
dermatoloog bij VieCuri: ‘Wij werken nauw
samen met oncologisch - en plastisch
chirurgen en oncologen. Dit gebeurt niet
alleen binnen VieCuri, maar ook met het
universitair ziekenhuis in Maastricht.
Die brede, multidisciplinaire aanpak
onderscheidt VieCuri van andere aanbieders in de regio.’ Veertig procent van de
patiënten op de polikliniek Dermatologie
van VieCuri in Venlo of Venray heeft een
vorm van huidkanker. ‘De afgelopen
twintig jaar is deze groep patiënten verdubbeld en dat is zeer zorgelijk.’

Trof huidkanker vroeger vooral ouderen vanaf vijftig jaar, tegenwoordig melden
steeds meer dertigjarigen zich op de polikliniek. Het is vooral de blootstelling aan te veel
zon en zonnebankgebruik die tot huidkanker
kunnen leiden. De Rooij: ‘Denk daarbij ook
aan de groep mensen die in de land- en tuinbouw werkt en vaak de hele dag buiten is.
Zij lopen een verhoogd risico als ze zich niet
goed tegen UV-straling beschermen.’
Diverse behandelmethodes
In zowel Venlo als Venray bieden de dermatologen diverse therapieën aan. De Rooij:
‘De meeste vormen van huidkanker en hun
voorlopers zijn goed behandelbaar. Soms zijn
dit medicinale crèmes, maar ook photodynamische therapie (met licht) en vloeibare
stikstof worden veel toegepast. Cryo-peeling
is een speciale vorm: zonbeschadigde hoofdhuid wordt hierbij verdoofd via een zenuwblokkade en oppervlakkig bevroren. Het is
een effectieve manier om de huid als het
ware te vernieuwen. Voor andere vormen van
huidkanker is een eenvoudige ingreep onder
plaatselijke verdoving de beste keus.’
Mohs’ chirurgie en
multidisciplinair werken
‘Voor speciale vormen van huidkanker is
er een aanvullende techniek: Mohs’ chirurgie waarbij tijdens de ingreep alle sneevlakken door de patholoog worden gecontroleerd.
Als op een plek nog huidkankercellen aanwezig zijn, wordt dat deel opnieuw geopereerd
en gecontroleerd, net zolang tot de hele plek
volledig schoon is. Gezond weefsel wordt zo
gespaard en de cosmetische consequenties
blijven beperkt.
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