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Dermato-oncologie is voor álle huisartsen
belangrijk
Vigfús Sigurdsson
De toenemende zorgvraag in de huidoncologie vraagt om een grotere rol van huisartsen. Er moet in de
eerste lijn meer aandacht komen voor dermatologie, maar dat geldt niet voor complexe chirurgie. Om
aan de toenemende zorgvraag bij dermato-oncologie te voldoen, is dan ook geen nieuwe kaderopleiding nodig, maar meer aandacht hiervoor tijdens de basisopleiding, meer nascholing en een betere
navolging van de NHG-Standaard.

In zijn artikel ‘Tijd voor een kaderopleiding dermato-oncologie’ zegt collega Bruens dat de toenemende zorgvraag
in de huidoncologie het nodig maakt huisartsen daarin
een grotere rol te geven.1 Ik ben het met hem eens dat
er in de eerste lijn veel meer aandacht moet worden
geschonken aan dermatologie, maar Bruens legt in zijn
pleidooi vooral de nadruk op complexere chirurgie, inclusief flapjes. Dat zou mijns inziens geen prioriteit moeten
hebben, hoe stimulerend het ook is om verrichtingen zelf
te kunnen doen.
Naar mijn mening ligt de oplossing voor de toenemende
vraag naar dermato-oncologie niet zozeer in een nieuwe
kaderopleiding, maar veel meer in betere scholing tijdens
de basisopleiding en de nascholing, en in betere navolging
van de NHG-Standaarden door alle huisartsen.2 Er is vooral behoefte aan meer gedegen kennis binnen de eerste lijn
op het gebied van de dermato-oncologie. Daaronder vallen
preventie en (vroeg)diagnostiek van huidkanker – bij
uitstek het aandachtsgebied van de huisarts –, en daaruit
voortvloeiend ook behandeling en nazorg, informatie aan
patiënten en follow-up. Een arts die wil meedoen in de
zorg voor huidkanker moet op al deze vlakken geschoold
zijn. Meer kennis over dermato-oncologie is trouwens ook
een wens van de meerderheid van de huisartsen.3
Een belangrijk probleem is overbehandeling van benigne
laesies en onderbehandeling van maligne laesies door
irradicale excisies. Dit probleem kan worden tegengegaan
door de visuele beoordeling van zowel benigne als maligne huidafwijkingen te verbeteren, zo nodig met inzet van
gerichte diagnostiek, alvorens te behandelen. Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat het percentage radicale
excisies bij basaalcelcarcinomen door huisartsen 70% is,
terwijl dat percentage bij plastisch chirurgen 83% is en bij
dermatologen 93%.4
Bij 20% van de patiënten met een verdachte huidafwijking
vraagt de huisarts histologisch onderzoek aan,5 meestal op
basis van een excisie zonder voorafgaand huidbiopt.6 Bij
de overige patiënten volgt direct een doorverwijzing op

basis van het klinische beeld (60%), een lokale behandeling (13%), of afwachtend beleid (7%).5
In het nieuwsbericht dat de NHG-Standaard Verdachte
huidafwijkingen aankondigde, benadrukte het NHG – en
terecht – dat histologisch onderzoek altijd nodig is voorafgaand aan een behandeling:
‘Het is belangrijk dat de huisarts bij een vermoeden van een (pre)maligne huidafwijking
histopathologisch onderzoek verricht, in de
vorm van een stansbiopt, of bij een naevus,
een diagnostische excisie. De histopathologische diagnose bepaalt het beleid ten aanzien
van de aanbevolen excisiemarge, de mogelijkheid van niet-chirurgische behandeling,
alsnog verwijzen of niet te behandelen indien
er sprake blijkt van een benigne laesie.’ 6
Het nemen van een stansbiopt is een eenvoudige ingreep
die huisartsen zelf kunnen uitvoeren zonder al te veel
scholing vooraf. Huisartsen kunnen in principe ook zelf
patiënten behandelen met een laagrisicohuidafwijking zoals actinische keratose, de ziekte van Bowen, oppervlakkig
basaalcelcarcinoom of klein nodulair basaalcelcarcinoom
buiten het hoofd-halsgebied. Die behandeling kan bestaan
uit een excisie, maar vaak wordt een niet-chirurgische
optie gekozen zoals cryotherapie met vloeibare stikstof
of lokale behandeling met 5-fluorouracilcrème.2 Dit zijn
behandeltechnieken die de meeste huisartsen al beheersen
of die ze kunnen leren tijdens een nascholing.
Huisartsen kunnen patiënten met hoogrisicohuidafwijkingen, zoals sprieterige en grote nodulaire basaalcelcarcinomen en alle plaveiselcelcarcinomen, mijns inziens
beter verwijzen naar een dermatoloog, zoals ook de
NHG-Standaard adviseert.2 Zo komen alle hoogrisicobasaalcelcarcinomen en plaveiselcelcarcinomen terecht bij
de medisch specialist met de meeste kennis, ervaring en
vaardigheden.
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Het is belangrijk dat de huisarts bij een vermoeden van een (pre)maligne huidafwijking histopathologisch onderzoek verricht.

Deze aanpak – een goede scholing in dermato-oncologie
van alle huisartsen – levert veel op: veel betere diagnostiek in
de eerste lijn, behandeling van de juiste tumoren en ‘betere’
verwijzingen naar de dermatoloog die vooral de tumoren ter
beoordeling krijgt die passen bij zijn expertise. ■
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