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Excideer ruim en diep
Huisartsen beperken zich bij het 
excideren van onschuldig lijkende 
gepigmenteerde plekjes vooral tot 
de romp en de extremiteiten. Dat ge
beurt meer bij vrouwen dan bij man
nen. Toch blijken die nietverdachte 
plekjes nogal eens onverwacht een 
melanoom te bevatten.
 In het onderzoek van Van Diest et al. 
werden melanoompreparaten geëxci
deerd door huisartsen vergeleken met 
melanoompreparaten die door academi
sche dermatologen waren geëxcideerd. 

De preparaten uit de huisartsenprak
tijk bleken vooral melanomen van het 
nodulaire type te bevatten met een 
ingroei tot in het bovenste deel van de 
onderhuid (Clark level III). Een nodulair 
melanoom groeit dieper en heeft in het 
algemeen een slechtere prognose. Dit 
type melanoom werd door de huisart
sen in het onderzoek vaak ingestuurd 
als zijnde naevi (47%) en fibromen (11,8%), 
met een nauwe en ondiepe marge. Het 
is jammer dat ze niet als zodanig door 
huisartsen werden herkend omdat 
verwijdering zelden radicaal was. Let 
wel: het gaat hier om een onderzoek 

dat plaatsvond vóór de introductie van 
de dermatoscoop (19952006), dat om 
onduidelijke redenen pas recent is ge
publiceerd (juli 2011). Het was ook niet 
helder of de ‘plekjes’ werden verwijderd 
om cosmetische redenen of vanwege 
een nietpluisgevoel. De vraag of de der
matoscoop verandering in de diagnos
tiek heeft gebracht blijft staan. Evenals 
het feit dat we vaak toch te ondiep en te 
voorzichtig ‘plekjes’ excideren. ▪ 

Wilma Spinnewijn

Van Diest PJ, et al. J Clin Exp Dermatol Res 
2011;2:125. Doi: 10.4172/2155-9554.1000125

Stoppen met roken 
met je mobieltje

Moderne communicatietechnologie 
biedt ook nieuwe therapeutische 
mogelijkheden aan dokters.
 Engelse onderzoekers verdeelden 
in de txt2stoptrial 5800 rokers met 
stopplannen over een interventiegroep 
die werd voorzien van motiverende 
smsberichten en een controlegroep 
die teksten toegezonden kreeg met 
een neutralere inhoud. Voorbeelden 
van motiverende berichten uit de fase 
voorafgaande aan de stopdag waren 
‘bedenk alvast enkele strategieën 
om het jezelf gemakkelijker te ma
ken tijdens moeilijke momenten’ en 
‘waarom zou je niet een lijst maken 
van jouw redenen om met roken te 
stoppen die je als inspiratiebron kunt 
gebruiken’. Daags na de stopdag kreeg 
de interventiegroep de mededeling: 
‘Snel resultaat, de koolmonoxide heeft 
je lichaam verlaten.’ Op momenten 
waarop gesnakt werd naar een sigaret, 
konden leden van de interventiegroep 
het bericht crave naar de organisatoren 
sturen, waarop werd geantwoord dat 
dergelijke momenten doorgaans maar 

vijf minuten duren, met het advies 
even afleiding te zoeken door te nippen 
aan een glaasje fris. De controlegroep 
kreeg eveneens smsberichten, maar 
die vermeldden alleen dat de onder
zoekers blij waren dat ze meededen 
aan het onderzoek. Gedurende de on
derzoeksperiode stond het de deelne
mers vrij om op andere manieren hulp 
voor het stoppen met roken te zoeken, 
waar degenen uit interventiegroep en 
controlegroep even frequent gebruik 
van maakten.
 Na 6 maanden meldde 10,7% van 
interventiegroep en 4,9% van de con
trolegroep (p < 0,0001) nog steeds met 
het roken gestopt te zijn, hetgeen bio
chemisch werd geverifieerd. Al met al 
is de mobieltjesmethode een waarde
volle aanwinst voor het therapeutisch 
arsenaal van artsen. Wordt het niet zo 
langzamerhand tijd dat het NHG een 
app ontwikkelt om deze methode bin
nen het bereik te brengen van iedere 
Nederlandse huisartsenpraktijk? ▪

Tjerk Wiersma

Free C, et al. Smoking cessation support deliver-
ed via mobile phone text messaging (txt2stop): 
a single-blind, randomized trial. Lancet 
2011;378:49-55.

De berichten, commentaren en reacties in het Journaal rich-
ten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van 
het vak. Bijdragen van lezers zijn van harte welkom (redac-
tie@nhg.org).
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