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Vroegdiagnostiek van 
melanomen
W. Bergman en K. Reenders noemen in het 

artikel ‘Vroegdiagnostiek van melanomen 

door huisarts en dermatoloog’ (Huisarts 

Wet 2008;51:501-4) de mogelijkheden van 

diagnostiek door de huisarts, zoals excisie 

met een marge van 2 mm en PA-onderzoek, 

of verwijzing naar de dermatoloog. De 

auteurs bespreken vervolgens de mogelijk-

heid van dermatoscopie in de tweede lijn.

Mij verbaast het dat in een huisartsentijd-

schrift de mogelijkheid van dermatoscopie 

in de eerste lijn geen verdere aandacht 

krijgt. Het is een eenvoudig hulpmiddel, 

waarmee je snel extra informatie krijgt. 

De dermatoscoop is een los te verkrijgen 

apparaat en is te gebruiken op dezelfde 

batterijhouder die in veel huisartsenprak-

tijken al aanwezig is voor de otoscoop en 

de oftalmoscoop.

Scholing in dermatoscopie verbetert de 

detectie van melanomen. In Australië ligt de 

incidentie van melanomen hoger dan in ons 

land, en is vroegtijdige detectie nog belang-

rijker. Bij een Australisch onderzoek naar de 

sensitiviteit van dermatoscopie in de eerste 

lijn toonde men aan dat de sensitiviteit van 

de diagnose melanoom door scholing van 

huisartsen verhoogd kan worden tot 75,9%.1 

Scholing via cd-rom en internet heeft bewe-

zen resultaat, ook bij niet- ervaringsdeskun-

digen.2 Mijn persoonlijke ervaring is dat 

individuele nascholing onder andere door 

cd-roms goed mogelijk is, en dat gebruik 

van de dermatoscoop in de eerste lijn 

meerwaarde heeft. Vooral bij twijfel tijdens 

inspectie kan het een graadmeter zijn voor 

geruststelling, biopsie, excisie met ruime 

marge en PA, of doorverwijzing.
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Antwoord
In de laatste versie van de CBO Richtlijn 

Melanoom van de huid1 staat: derma-

toscopie verhoogt de accuratesse van de 

klinische diagnose aanzienlijk. Het evi-

denceniveau was A1 op grond van de lite-

ratuur.2-4 Eén van de aanbevelingen voor 

de praktijk luidt dan ook: dermatoscopie 

verdient een vaste plaats te krijgen in de 

klinische diagnostiek van gepigmenteerde 

huidafwijkingen. Onervaren artsen zouden 

zich in deze techniek eerst moeten bekwa-

men alvorens deze toe te passen. Derma-

toscopie door niet-ervaren clinici leidt tot 

een vermindering van de klinische accura-

tesse.5

In het door collega Brinkhuijsen aange-

haalde onderzoek6 nam de sensitiviteit 

(terecht vastgesteld melanoom) bij huis-

artsen die geschoold werden in de derma-

toscopie vergeleken met het ‘blote oog’ 

toe van 63 naar 76%, maar de specificiteit 

(terecht benigne pigment-dermatosen) 

bleef nagenoeg gelijk (54 naar 58%). Er is 

winst behaald, maar 1 op de 4 melanomen 

worden ‘gemist’. In een ander onderzoek, 

waarin naast het Australische onderzoek 

12 andere werden beschreven, bleek de 

sensitiviteit bij de huisartsen zowel met 

het ‘blote oog’ als na dermatoscopie veel 

lager te liggen, en was daardoor de ‘winst’ 

door de dermatoscopie relatief groot.7

De ‘blote-oogbeoordeling’ blijft echter van 

doorslaggevend belang en gebruik van 

de dermatoscoop compenseert niet een 

niet-optimale vaardigheid in de klinische 

di agnostiek van gepigmenteerde laesies. 

Het lijkt ons nuttig dat huisartsen met 

speciale belangstelling voor dit onderwerp 

hun diagnostiek middels een dermatosco-

pietraining leren verfijnen. De methode 

is ook inzetbaar bij andere dermatosen, 

zoals het vinden van een mijt bij scabiës.

Op 6 februari 2009 is er een praktische 

Boerhaave Cursus Dermatoscopie die is 

opengesteld voor geïnteresseerde huis-

artsen.
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