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Diagnostiek van melanomen

graal Kankercentrum Nederland (IKNL), die in 2012 versche-

nen is.2

Epidemiologie
Het melanoom is, na het basaalcel- en het plaveiselcelcarci-

noom, de op twee na meestvoorkomende soort huidkanker. 

De incidentie van melanomen is tussen 1989 en 2008 jaarlijks 

toegenomen met 4,1% en stijgt het snelst onder 65-plussers.3 

Het melanoom komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen, 

maar er overlijden meer mannen aan (de gevolgen van) een 

melanoom. Bij mannen tussen de 30 en 45 jaar is het mela-

noom het meestvoorkomende type kanker.4 

In 2010 zijn er bij het IKNL 4665 melanomen geregis-

treerd; dat wil zeggen dat 26,4 per 100.000 mannen en 29,7 

per 100.000 vrouwen een melanoom kregen. Dit komt neer op 

ongeveer 1 melanoom per 2-3 jaar per modale huisartsenprak-

tijk. In 2010 overleden in Nederland 350 vrouwen en bijna 450 

mannen aan een melanoom,3 een sterfte van 5,4 per 100.000 

mannen en 4,0 per 100.000 vrouwen.2 Een van de oorzaken 

voor dit verschil in sterfte is dat melanomen bij mannen ten 

tijde van de diagnose vaker vergevorderd zijn.

Risicofactoren
Vanwege het agressieve karakter van melanomen wordt 

er veel onderzoek gedaan naar ontstaans- en risicofacto-

ren. Net als bij basaalcel- en plaveiselcelcarcinomen speelt 

blootstelling aan zonlicht een rol bij het ontstaan van me-

lanomen. Alleen is voor melanomen niet zozeer de cumu-

latieve dosis van belang, maar intermitterende excessieve 

blootstelling aan zonlicht, dus zonverbranding, in de jeugd. 

Dit geldt met name voor mensen met een licht huidtype 

(huidtype I en II).5

Inleiding
Huidkanker is een steeds groter wordend probleem in de wes-

terse wereld. De prevalentie blijft stijgen en daarmee legt de 

aandoening een toenemend beslag op de capaciteit van de ge-

zondheidszorg.

De twee belangrijkste vormen van huidkanker zijn het 

melanoom (ongeveer 20%) en niet-melanocytaire huidkanker 

(ongeveer 80%). Daarnaast is er nog een kleine restgroep met 

zeldzame vormen van huidkanker, zoals lymfomen, talg-

kliercarcinomen en merkelcelcarcinomen. In een eerder ar-

tikel hebben wij de verschillende soorten niet-melanocytaire 

huidkanker behandeld,1 in dit artikel bespreken wij de mela-

nomen, maligne tumoren die ontstaan uit melanocyten. Me-

lanomen zijn agressieve tumoren, die de neiging hebben tot 

metastaseren.

We zullen ons in dit artikel met name richten op de kli-

nische aspecten van het voorstadium, de atypische naevus, 

en de verschillende typen melanomen. Daarnaast komen 

het aanvullend onderzoek, de prognose en de behandeling 

aan de orde. Dit artikel is in belangrijke mate gebaseerd op 

de vernieuwde landelijke richtlijn Melanoom van het Inte-
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Ongeveer 20% van het totaal aantal mensen met huidkanker 
heeft een melanoom. Melanomen zijn agressieve huidkankers 
met een sterke neiging tot metastaseren; ze zijn verantwoordelijk 
voor ongeveer 800 sterfgevallen per jaar. De vijfjaarsoverleving 
voor alle melanomen gezamenlijk is 81% bij mannen en 90% bij 
vrouwen, maar verslechtert dramatisch bij metastasering.
De prognose wordt voornamelijk bepaald door de breslowdikte 
van de primaire tumor. Het is dus zaak om een melanoom zo 
vroeg mogelijk te behandelen. Er is geen plaats voor een alge-
meen bevolkingsonderzoek naar melanomen, wel worden be-
paalde groepen patiënten jaarlijks gescreend. 
Een voorloperstadium, de klinisch atypische naevus, kan worden 
gediagnosticeerd met de ABCDE-regel (asymmetrie, begrenzing, 
kleur, diameter, evolutie). De dermatoscoop is minder geschikt als 
diagnostisch hulpmiddel, tenzij de huisarts over speciale vaardig-
heden beschikt. Bij een vermoeden van een melanoom volgt snel-
le diagnostische excisie, bij voorkeur door een dermatoloog of 
chirurg. Bij een aangetoond melanoom zal altijd re-excisie plaats-
vinden, meestal in combinatie met een schildwachtklierprocedure 
om de prognose helder te krijgen.
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De kern
 ▪ Een huisarts in een normpraktijk ziet éénmaal in de 2-3 jaar 

een nieuwe patiënt met een melanoom.
 ▪ Intermitterende excessieve zonblootstelling (verbranding) is 

de belangrijkste risicofactor, met name bij een licht huidtype. Bij 
circa 10% van de melanomen is sprake van een familiair voorko-
men.

 ▪ Meer dan 100 naevi en/of meer dan 5 atypische naevi zijn een 
relatieve indicatie voor screening.

 ▪ Naevi worden beoordeeld met de ABCDE-regel (asymmetrie, 
begrenzing, kleur, diameter, evolutie); bij een score ≥ 3 spreekt 
men van een klinisch atypische naevus.

 ▪ Van alle melanomen ontwikkelt 10-20% zich uit een atypi-
sche naevus.

 ▪ Verdachte naevi moeten binnen twee weken geëxcideerd 
worden, bij voorkeur door een dermatoloog of chirurg.

Kirsten Burghout, Vigfús Sigurdsson, Johan Toonstra
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De diagnose atypische naevus is een klinische diagnose 

en wordt gesteld met behulp van de ABCDE-regel [tabel]. Bij 

ieder item kan een punt toegekend worden en bij een score ≥ 3 

noemt men een naevus atypisch. Hoe meer atypische kenmer-

ken, hoe groter de kans op een dysplastische naevus. Dit zal 

dan vaak een reden zijn om de naevus te excideren. Overigens 

geldt altijd de regel: ‘When in doubt, cut it out’.

De ‘E’ in de [tabel] staat voor evolution. Deze term, die in de 

literatuur het meest gebruikt wordt, verwijst naar een snelle 

(in maanden te rekenen) verandering in de kleur, grootte of 

structuur van de naevus. Ook de termen elevation en erytheem 

worden echter weleens gebruikt als uitleg bij de ‘E’.

Wanneer een klinisch atypische naevus bij histologisch on-

derzoek tekenen van onrust laat zien, maar onvoldoende om te 

spreken van een melanoom, noemt men de naevus dysplastisch. 

Een dysplastische naevus is dus een histologische diagnose.

Steeds meer huisartsen gebruiken bij het beoordelen van 

naevi een dermatoscoop, De diagnostische waarde van der-

De aanwezigheid van meer dan 100 banale naevi of meer 

dan 5 atypische naevi (zie onder) geeft ook een verhoogd risico 

op het ontwikkelen van een melanoom, met relatieve risico’s 

van respectievelijk 7,0 en 6,4.5 Deze risicofactoren gelden als 

relatieve indicatie voor screening.2 Overigens ontstaat het 

merendeel van de melanomen de novo. Een superficieel sprei-

dend melanoom ontstaat in 25-50% van de gevallen uit een 

pre-existente naevus.6,7

Er zijn ook mensen met een verhoogd genetisch risico op 

het ontwikkelen van een melanoom. Ongeveer 10% van alle 

melanomen komt familiair voor, en in 40% van deze patiënten 

vindt men een hoogrisicomutatie in het gen CDKN2A. Mensen 

met deze genmutatie hebben een levenslang risico van 70% 

op het ontwikkelen van een melanoom.8 De definitie van een 

familiair melanoom is het vóórkomen van drie of meer me-

lanomen bij familieleden, waarvan ten minste twee bij eer-

stegraads verwanten (ouders, kinderen, broers of zussen). Ook 

twee melanomen bij één individu worden daarbij afzonderlijk 

meegerekend.2 Patiënten met een CDKN2A-mutatie bij eerste-

graads verwanten of die op klinische gronden voldoen aan de 

definitie van familiair melanoom, moeten één- à tweemaal 

per jaar door een dermatoloog onderzocht worden.2

Melanomen kunnen tot ontwikkeling komen in congeni-

tale naevi. Deze gelden daarom als risicofactor, al is het risico 

wel minder groot dan men vroeger aannam. Congenitale naevi 

worden ingedeeld naar grootte. Vooral de grote congenitale 

naevi, die op volwassen leeftijd groter zijn dan 20 cm, kunnen 

maligne ontaarden. Bij deze naevi is het levenslange risico op 

het ontwikkelen van een melanoom minder dan 5%, waarbij de 

helft van de melanomen vóór de vijfde verjaardag ontstaat.9-11 

Laat men het groottecriterium vallen, dan is het levenslange 

risico op maligne ontaarding een congenitale naevus 0,7%.9

Ontwikkeling
Klinisch atypische naevus
Bij ‘verdachte moedervlek’ moet er altijd gekeken worden of 

het een banale naevus betreft of een atypische naevus. Van 

alle melanomen ontstaat 10-20% uit een atypische naevus 

[figuur 1].12

Kenmerk Omschrijving Schematisch voorbeeld

A asymmetrie zowel wat vorm als 
structuur betreft, in 2 
assen.

B begrenzing onregelmatig

C color meerdere kleuren bruin, 
blauwe waas, depigmen-
tatie.

D diameter > 5 mm

E evolutie verandering (maanden) in 
grootte, kleur, structuur 

Tabel  ABCDE-regel: kenmerken van de klinisch atypische naevus

Figuur 1 Klinisch atypische naevus
Abstract
Burghout KA, Sigurdsson V, Toonstra J. Melanoma: diagnosis. Huisarts Wet 2014;57(9):482-5.
Melanoma accounts for about 20% of all skin cancers. It is an aggressive cancer and 
has the tendency to metastasize – melanomas are responsible for about 800 deaths 
a year. The 5-year survival rate for all melanomas is 81% for men and 90% for women 
but worsens dramatically if the cancer has metastasized. The prognosis is mainly 
determined by the Breslow thickness of the primary tumour, and for this reason it is 
important to diagnose and treat melanomas in an as early stage as possible. Alt-
hough there is no reason for population screening for melanoma, certain groups of 
patients should be screened annually. The clinical diagnosis ‘atypical naevus’ is esta-
blished with the help of the ABCDE rule (asymmetry, border, colour, diameter, and 
evolving). The dermascope is suitable only for those general practitioners who are 
experienced users. If melanoma is suspected, a skin biopsy should be taken, prefera-
bly by a dermatologist or surgeon. If melanoma is verified, there is always a need for 
re-excision with sentinel node biopsy to establish the prognosis.
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is een papel of nodu(lu)s. De breslowdikte is op het moment dat 

de diagnose gesteld wordt vaak groter dan bij een superficieel 

spreidend melanoom, en de prognose is slechter.

Lentigo-malignamelanoom
Vijf procent van de melanomen is een lentigo-malignamela-

noom [figuur 5]. Klinisch uit het zich vaak als een papel of no-

dulus die ontstaat in een voorheen maculeus gebied.

Acrolentigineus melanoom
Het acrolentigineus melanoom bevindt zich op de handpal-

men en de voetzolen, en onder of rondom de nagels [figuur 6]. 

Een subunguaal melanoom kan zichtbaar worden als een tu-

mor, een longitudinale bruine band in de nagel (melanonycia 

striata) of een diffuse bruinzwarte verkleuring van de nagel.

Acrolentigineuze melanomen komen met name voor bij 

patiënten van Aziatische of Afrikaanse afstamming. Omdat 

het meestal laat herkend wordt, heeft dit type melanoom een 

vrij slechte prognose.

Afwijkende vormen
Melanomen kunnen zich ook op de slijmvliezen bevinden van 

bijvoorbeeld mond, genitaliën of anus. Deze melanomen zijn 

echter zeldzaam.

matoscopie is in diverse onderzoeken geëvalueerd, ook voor 

niet-ervaren dermatologen en niet-dermatologen. Daar-

uit blijkt dat de diagnostische vaardigheid van niet-ervaren 

 clinici significant minder groot is, dus de dermatoscoop lijkt 

minder geschikt voor huisartsen die geen specifieke vaardig-

heden hebben in het beoordelen van melanocytaire laesies.13

Melanoma in situ
Er zijn twee epidermale varianten van het melanoma in situ. 

Lentigo maligna (ziekte van Dubreuilh) komt meestal voor bij 

oudere vrouwen. Het is meestal gelokaliseerd in het gelaat en 

is klinisch te herkennen aan een grillig gevormde macula met 

onregelmatige (donker)bruine pigmentaties [figuur 2]. Bij 5% 

van de patiënten met een lentigo maligna treedt in 10-15 jaar 

progressie op naar een lentigo-malignamelanoom.14 Klinisch 

komt dit vaak tot uiting door de ontwikkeling van een papel of 

nodulus in de macula. Een tweede variant van het melanoma 

in situ is het superficieel spreidend melanoom, dat een ken-

merkende horizontale groeiwijze heeft.

De behandeling van eerste keus voor beide varianten is 

chirurgische excisie, met een therapeutische re-excisiemarge 

van 5 mm. Bij lentigo maligna kan eventueel gekozen worden 

voor radiotherapie.2

Klinische kenmerken
Superficieel spreidend melanoom
De meestvoorkomende klinische vorm van het melanoom 

is het superficieel spreidend melanoom [figuur 3], met 70%. 

De groeiwijze is langzaam en oppervlakkig horizontaal. Dat 

maakt dat de breslowdikte op het moment van diagnose 

meestal nog gering is, en de prognose dus gunstig.14 Het su-

perficieel spreidend melanoom kan zich overal op het lichaam 

presenteren, maar het heeft voorkeurslocaties: de benen bij 

vrouwen en de rug bij mannen. Over het algemeen hebben 

melanomen op de ledematen een betere prognose.

Nodulair melanoom
Van alle melanomen is 15% een nodulair melanoom [figuur 4]. 

Dit groeit sneller en heeft een meer verticale groeiwijze dan 

het superficieel spreidend melanoom. Het klinische kenmerk 

Figuur 2 Lentigo maligna

Figuur 3 Superficieel spreidend melanoom

Figuur 4 Nodulair melanoom op de rug (breslowdikte 3,4 mm)
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Diagnostiek en behandeling
Iedere nieuwe gepigmenteerde afwijking of naevus die volgens 

de patiënt verandert (groei, verandering van vorm of kleur, 

jeuk), moet verdenking doen ontstaan op een melanoom. Deze 

afwijkingen verdienen nader (histopathologisch) onderzoek of 

op zijn minst controle, bij voorkeur met fotografische documen-

tatie. Elke afwijking verdacht voor een melanoom moet in zijn 

geheel geëxcideerd en histopathologisch onderzocht worden.

Er zijn diverse redenen waarom een stans- of shavebiopt 

wordt afgeraden, met lentigo maligna als uitzondering. Ten 

eerste kan de bioptname leiden tot een fout-negatieve uitslag 

wanneer zij niet precies in het juiste gebied gedaan wordt. 

Ten tweede is het voor het vervolgbeleid van belang dat de 

breslowdikte betrouwbaar gemeten wordt, en dat kan alleen 

als men de gehele laesie excideert. Er is geen bewijs voor de 

gedachte dat een stansbiopt door het verslepen van eventuele 

melanoomcellen de kans op metastasering vergroot.

Als er sprake is van een bewezen melanoom (in situ) dient 

altijd re-excisie plaats te vinden. De re-excisie vindt plaats 

om het aantal satellietmetastasen (die zich per definitie in de 

buurt van het primaire melanoom bevinden) te verminderen, 

en dus niet om de kans op lymfogene of hematogene meta-

stasering te verkleinen. Patiënten met een melanoom > 1 mm 

worden volgens de nieuwe richtlijn altijd naar de chirurg ver-

wezen om een schildwachtklierprocedure te bespreken. Van 

belang hierbij is dat een schildwachtklierprocedure niet per se 

leidt tot een betere prognose, maar wel tot een nauwkeuriger 

voorspelling van de prognose. Voor een inoperabel melanoom 

kan radiotherapie worden overwogen.2

 Als een melanoom gemetastaseerd is, wordt de patiënt ver-

wezen om eventuele chemotherapeutische, chirurgische of 

radiotherapeutische opties te bespreken. Deze behandelingen 

zullen vrijwel altijd in onderzoeksverband plaatsvinden.2

Follow-up
Voor de follow-up geldt dat een patiënt met een melanoom < 1 

mm na de behandeling nog eenmaal op controle wordt gezien 

en daarna goede zelfinstructie meekrijgt.

In alle andere gevallen wordt de patiënt vijf jaar vervolgd. 

De controles vinden in het eerste jaar elke drie maanden-

plaats, in het tweede jaar elke zes maanden en in het derde 

tot en met vijfde jaar jaarlijks. Tijdens deze controles wordt de 

gehele huid bekeken, met speciale aandacht voor de directe 

omgeving en het lymfedrainagegebied van het primaire me-

lanoom. Daarbij zoekt men naar satelliet- en in-transitmeta-

stasen en palpeert men ook de lymfeklieren.2

Conclusie
Het melanoom is door de neiging tot metastaseren een agres-

sieve vorm van huidkanker. Dit maakt dat een afwijking ver-

dacht voor een melanoom ook agressief behandeld wordt. ▪
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Zie www.henw.org, rubriek Nascholing.

Dit nascholingsartikel is een aflevering in de serie ‘Oncologie’.

Alle klinische vormen van een melanoom kunnen zich ook 

amelanotisch presenteren [figuur 7]. Amelanotische melano-

men hebben in het algemeen een slechtere prognose.

Prognose
De vijfjaarsoverleving voor alle melanomen gezamenlijk is 81% 

bij mannen en 90% bij vrouwen. De prognose wordt voorna-

melijk bepaald door de breslowdikte. De meeste melanomen 

worden ontdekt bij een breslowdikte < 1,5 mm, de relatieve 

vijfjaarsoverleving is dan 95% voor mannen en 97% voor vrou-

wen.14 Als er metastasen zijn naar lymfeklieren of viscerale 

organen, dan daalt de overlevingskans naar 40%.14 Zijn er he-

matogene metastasen, dan is de gemiddelde overleving onge-

veer 7 maanden.2

Het is dus van groot belang een melanoom tijdig te her-

kennen. Bij een vermoeden van een melanoom moet binnen 

twee weken een diagnostische excisie met een marge van 

2 mm verricht worden. De geldende richtlijn adviseert daar-

voor naar een dermatoloog of chirurg te verwijzen. Als het 

naar de mening van de huisarts gaat om een overduidelijk of 

vergevorderd melanoom, is het van belang dat de patiënt bin-

nen enkele dagen door een dermatoloog gezien wordt.2

Figuur 5 Lentigo-malignamelanoom

Figuur 6  
Acrolentigineus melanoom

Figuur 7 Amelanotisch 
melanoom, lijkend op een 
granuloma teleangiectaticum


