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Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk 2
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Stap 1 Melanocytaire laesie?
Bij stap 1 moeten we de vraag beantwoorden of we te maken 

hebben met een melanocytaire of een niet-melanocytaire lae-

sie.4 Bij een melanocytaire laesie moet een van de volgende 

kenmerken aanwezig zijn: pigmentnetwerk (een netwerk van 

fijne bruine tot zwarte lijntjes), geaggregeerde globules (in 

clusters gelegen, ronde tot ovale, > 0,1 mm grote, bruine tot 

grijs-zwarte structuren), streaks (in of aan de rand van een 

laesie gelegen lineaire structuren), homogeen staalblauwe 

pigmentatie (structuurloze blauwe pigmentatie) zonder an-

dere prominente structuren of een parallel patroon (kenmer-

kend voor handpalmen/voetzolen) [figuur 1]. Uitzonderingen 

zijn laesies die strikt genomen geen melanocytaire laesie 

zijn, zoals een dermatofibroom en een ink spot lentigo. Deze 

vertonen een zogenoemd ‘pseudopigmentnetwerk’, dat histo-

logisch gezien niet is gebaseerd op clusters en groepjes mela-

nocyten.

Stap 2 Melanocytaire laesie: melanoom?
Als we bij stap 1 een melanocytaire laesie hebben geconsta-

teerd, kunnen we deze in stap 2 aan de vraag onderwerpen 

of de laesie meer of minder verdacht is voor een melanoom. 

Hiervoor zijn verschillende algoritmes beschikbaar, waarvan 

wij de 7-point-checklist het meest geschikt vinden voor toe-

passing in de huisartsenpraktijk.5,6 We onderzoeken de aan-

wezigheid van drie hoofdcriteria: atypisch pigmentnetwerk, 

blauw-witte waas, atypisch vaatpatroon, die alle twee punten 

scoren [figuur 2a]; en van vier nevencriteria: streaks aan de 

buitenrand, onregelmatige blotches, onregelmatige dots/glo-

bules, regressiepatroon, die elk één punt scoren. [figuur 2b]. 

We tellen de scores op; vanaf een som van drie dienen we de 

laesie als verdacht voor een melanoom te beschouwen. Ook als 

alleen een van de criteria overheersend aanwezig is, moeten 

we de laesie als verdacht voor een melanoom beschouwen.

Inleiding
Hoewel er in de literatuur weinig bewijs te vinden is voor  

toepassing van dermatoscopie in de huisartsenpraktijk, ma-

ken veel huisartsen er gebruik van.1 Omdat de diagnostische 

accuratesse juist kan afnemen als huisartsen geen formele 

dermatoscopiescholing hebben gehad, moeten ze zich erin be-

kwamen.2,3 Dit is ook een van de aanbevelingen uit de Richtlijn 

Melanoom versie 2.0 uit 2012 van de Nederlandse Melanoom 

Werkgroep. Deze nascholing geeft u een indruk van de toe-

passing van dermatoscopie; uiteraard kan dit artikel een de-

gelijke scholing niet vervangen.

Aan de basis van de diagnose staat een gerichte anam-

nese aan de hand van de relevante klinische gegevens van 

de patiënt en van het beloop en de symptomatologie van de 

betreffende laesie en het blote-oogonderzoek. Als aanvulling 

hierop passen we dermatoscopie toe. Er zijn ook diagnosti-

sche criteria vastgesteld voor aandoeningen, zoals psoriasis, 

lichen ruber en aktinische keratosen, maar dermatoscopie 

heeft voornamelijk bewezen toegevoegde waarde bij de diag-

nostiek van gepigmenteerde aandoeningen. Hierbij maken 

we gebruik van een tweestappenplan. Omdat de anatomische 

opbouw van de huid in het gelaat, op handpalmen/voetzolen, 

nagels en slijmvliezen afwijkt van die van de overige huid, zijn 

er voor deze regio’s aparte kenmerken beschreven, die we in 

dit artikel niet bespreken. Verder is het belangrijk dat we een 

bepaalde laesie altijd in de context van de overige zien: een 

licht atypische naevus in de context van multipele soortge-

lijke naevi zal minder snel verdacht zijn dan een atypische 

laesie bij een persoon met alleen gewone naevi. Het is daarom 

nuttig niet alleen een bepaalde laesie dermatoscopisch te be-

kijken, maar ook het moedervlekkenpatroon op de gehele huid 

te onderzoeken.
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Kukutsch NA, Bergman W. Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk 2. 
Huisarts Wet 2015;58(2):90-3.
Dermatoscopie is een methodiek die de betrouwbaarheid van di-
agnostiek van gepigmenteerde huidafwijkingen kan verbeteren. 
Belangrijk is dat voor het toepassen van dermatoscopie in de huis-
artsenpraktijk een gedegen scholing noodzakelijk is. Dermato-
scopische diagnostiek van huidafwijkingen vindt plaats in twee 
stappen. Bij stap 1 gaat men aan de hand van specifieke criteria na 
of het om een melanocytaire laesie gaat. Bij stap 2 diagnosticeert 
men melanocytaire laesies aan de hand van de 7-point-checklist. 
Dit laatste algoritme bespreken we omdat het voor toepassing in 
de huisartsenpraktijk het meest geschikt is.
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De kern
 ▪ Bij gebruik van dermatoscopie zonder scholing daalt de klini-

sche accuratesse.
 ▪ Dermatoscopie heeft zijn waarde bewezen in het kader van  

diagnostiek van gepigmenteerde laesies.
 ▪ Dermatoscopisch onderzoek geeft vooral meer zekerheid bij 

het diagnosticeren van niet-melanocytaire laesies, zoals een 
verruca seborrhoica en een angioom.

 ▪ Nodulaire melanomen zijn moeilijker te herkennen en groei-
en sneller.

 ▪ Bij twijfel moet men verwijzen of zelf in toto excideren voor 
histologisch onderzoek.
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Abstract
Kukutsch NA, Bergman W. Dermoscopy in general practice 2. Huisarts Wet 2015;58(2):90-3.
Dermoscopy can improve the accuracy of diagnosis of pigmented skin lesions, but it 
is essential that general practitioners receive adequate training. The dermoscopic 
diagnosis of skin abnormalities is established in a two-step procedure. In step 1, spe-
cific criteria are used to distinguish melanocytic lesions from non-melanocytic les-
ions, and in step 2 a 7-point checklist is used to evaluate the malignancy of the lesion. 
The latter algorithm is discussed in this article, as it is most appropriate for use in 
general practice.

Angioom
Angiomen, die solitair of in grotere hoeveelheden bij zeer veel 

volwassenen voorkomen, kunnen we veilig met dermatosco-

pie van een nodulair melanoom onderscheiden. Ze zijn te 

identificeren aan de hand van de afwezigheid van melanocy-

taire kenmerken in stap 1 en scherp begrensde blauw-rode tot 

zwart-rode vaatkluwens [figuur 4].4,14 

Om te voorkomen dat we een melanoom missen, onder-

werpen we alle laesies die in stap 1 geen melanocytaire ken-

merken vertonen en waarbij duidelijke kenmerken van een 

niet-melanocytaire laesie ontbreken, alsnog aan het algorit-

me van stap 2 en volgen we altijd de regel ‘If in doubt, cut it out’ 

of verwijzen we door!

Laesies met een bijzonder patroon
Er zijn enkele benigne melanocytaire laesies die we op ba-

sis van hun bijzondere patroon kunnen identificeren en niet 

meer aan stap 2 hoeven te toetsen, zoals een papillomateuze 

naevus en een spitz-/reednaevus.7,8 

Nodulair melanoom
De meeste melanomen kunnen we aan de hand van de kli-

niek en de 7-point-checklist diagnosticeren. Extra oplettend-

heid is geboden om geen nodulair melanoom te missen. Deze 

presenteren zich klinisch meestal als een vaste, relatief sym-

metrische papel of nodus, zijn vaker a- of hypomelanotisch, 

vertonen minder kleuren, zijn vaker geulcereerd en groeien 

snel in de loop van weken of maanden.9,10 Dermatoscopische 

kenmerken die nodulaire melanomen vaker vertonen zijn 

een blauw-witte waas, een structuurloos gebied en atypische 

vaatjes.9 Een extra regel als aanvulling op stap 2 voor het her-

kennen van nodulaire melanomen is de ‘blauw-zwartregel’: 

bij aanwezigheid van een blauw-zwarte kleur over meer dan 

10% van een papel (zonder maculeus gebied) en afwezigheid 

van kenmerken van een verruca seborrhoica of angioom be-

staat sterke verdenking op een melanoom of een sterk ge-

pigmenteerd basaalcelcarcinoom.11 Bij verdenking op een 

nodulair melanoom mogen we vanwege de snelle groeiwijze 

geen follow-up afspreken – we moeten de laesie zo snel moge-

lijk (laten) excideren voor histologisch onderzoek.

Niet-melanocytaire laesies
De meeste niet-melanocytaire laesies kunnen we aan de hand 

van bepaalde kenmerken makkelijk onderverdelen in een ver-

ruca seborrhoica, een (gepigmenteerd) basaalcelcarcinoom, 

een angioom of dermatofibroom. Er zijn ook dermatoscopi-

sche kenmerken beschreven voor onder andere aktinische 

keratosen, de ziekte van Bowen en plaveiselcelcarcinoom.12,13 

Onzes inziens is bij deze laesies de waarde van dermatoscopie 

echter beperkt en blijven vooral het klinisch beeld en uiter-

aard het histopathologisch onderzoek doorslaggevend voor de 

diagnose.

Verruca seborrhoica
Veel verrucae seborrhoicae zijn goed te herkennen aan de hand 

van hun kenmerkende klinische beeld met een dofgrijsbruin, 

iets vettig oppervlak, het opgeplakte aspect (makkelijk af te 

krabben) en hun typische lokalisatie. Sommige exemplaren 

presenteren zich echter atypisch en ook bij de klassieke verru-

cae seborrhoicae is het verstandig om 100% zeker te zijn om pa-

tiënten gerust te kunnen stellen. Dermatoscopisch onderzoek 

is hier zeker een waardevolle aanvulling, mede door hun zeer 

frequente voorkomen en variabele aspect. Dermatoscopisch 

zijn kenmerkend: afwezigheid van melanocytaire kenmerken 

in stap 1, pseudohoorncysten, pseudofolliculaire openingen, 

gyri en sulci, en een geleiachtige begrenzing [figuur 3].14,15

Figuur 1 Stap 1: bij aanwezigheid van een van de hier genoemde ken-
merken is er sprake van een laesie.

pigmentnetwerk

homogeen staalblauwe pigmentatie parallel patroon (handpalmen/voetzolen)

geaggregeerde glubules

streaks
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Figuur 2a Seven-point-checklist: hoofdcriteria, twee punten per item

Atypisch pigmentnetwerk: duidelijk (donker of breed) en onregelmatig pigmentnetwerk; meer dan één soort pigmentnetwerk (bijvoorbeeld fijn en grof). 

Blauw-witte waas: onregelmatige, grijs-/wit-blauwe, confluerende gebieden. Atypisch vaatpatroon: rode lineaire of puntvormige structuren, onregelmatig 

gedistribueerd.

Atypisch pigmentnetwerk. Blauw-wit gebied. Atypisch vaatpatroon

Figuur 2b Seven-point-checklist: nevencriteria, één punt per item

Streaks aan de buitenrand: radiaire en asymmetrische lineaire uitlopers, soms met een bol uiteinde. Onregelmatige blotches: bruine, grijze of zwarte gebieden 

met diffuse pigmentatie, met onregelmatige vorm en distributie, en een scherpe begrenzing. Onregelmatige dots/globules: zwarte, bruine of blauwe ronde 

structuren, onregelmatig verdeeld. Regressiepatroon: witte, littekenachtige depigmentatie of peppering (blauw-grijze spikkels in een gebied van hypopigmenta-

tie). Een regressiegebied van 10-50% van de laesie is matig verdacht, > 50% is sterk verdacht.

Streaks (asymmetrisch)
aan de buitenrand.

Onregelmatige dots/globules. Onregelmatige blotch. Regressiepatronen: peppering (groene pijl), witte,
littekenachtige gebieden (rode pijl).

Figuur 3 Klinische (a, c, e) en corresponderende dermatoscopische (b, d, f) foto's van een verruca seborrhoica. Vaak voorkomende dermatoscopische 
kenmerken zijn: pseudohoorncysten: witte/wit/gele ronde structuren met variable afmeting (rode pijltjes); pseudofolliculaire openingen: bruine tot 
zwarte, ronde tot hoekige structuren, soms met een witte halo (groene pijltjes); geleiachtige begrenzing: dermatoscopisch scherpe lijn (blauwe pijl-
tjes); gyri- en sulcipatroon: afwisseling van dikkere streepvormige structuren (bij d).
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Om een indruk te krijgen van de toepassing van derma-

toscopie, kunt u via uw inloggegevens op www.henw.org, ru-

briek Nascholing, online vijf oefencasus doorlopen. ▪

Literatuur
1 Secker LJ, Buis P, Papadimitropoulou K, Aivazelis E, Bergman W, Kukutsch 

NA. The effect of a dermoscopy training course on the accuracy of primary 
care physicians in diagnosing pigmented lesions. Manuscript in voorbe-
reiding.

Figuur 4 Klinische (a) en dermatoscopische (b) foto van een angioom, 
dermatoscopisch gekenmerkt door scherp begrensde blauw-rode vaat-
kluwens

Dit nascholingsartikel is een aflevering van de serie Dermatologie.
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Ik houd niet van 
problemen
Ik houd niet van problemen. Ik houd van 

oplossingen. Dat is lastig in mijn vak, 

want mensen komen met problemen. 

Die wil ik dus rap oplossen. Neem nu 

ruzies met de woningcorporatie, chef 

of partner. Er zijn mensen die het al-

ledrie tegelijk doen. Dat is slopend voor 

ze en dus vragen ze me wat ik van hun 

vermoeidheid vind. Bloedarmoede mis-

schien? Dit is inderdaad geen grote ge-

neeskunde. Maar ja, ze gaan gewoon 

tegenover je zitten, op een 10-minuten-

spreekuur. Ik probeer weleens de analy-

Nico van Duijn

tische methode. Ik zet dan de mislukte 

oplossingen voor de levensproblemen 

op een rij. ‘En, hielp het toen je ging 

schreeuwen tegen je chef?’ Nee, dat hielp 

niet. ‘Hielp het toen je huilend wegliep?’ 

Nee, dat hielp ook niet. Daarom is hij 

zo moe. Daarom komt hij vragen wat 

ik ervan vind. Zullen we dan eens naar 

andere oplossingen kijken? Ik schets een 

uitgekookt plan van aanpak, zoals een 

consultant dat doet. Als ik dan tevreden 

wil afsluiten met de eerste opdracht, dan 

gaat het mis. Het ‘ja-maren’ barst los. Ik 

kom dat vaker tegen: verbazingwekkend 

fel verzet tegen logica. Het lijkt op mijn 

vraag of de slaaptabletten goed helpen. 

Nee, de mensen slapen helemaal niet. 

Met opgeruimde blik stop ik dan de 

slaaptabletten, want ze helpen niet en 

dus moet je iets anders. Vreemd genoeg 

protesteren ze allemaal.

Ik heb gevraagd aan de huisarts-in-

opleiding hoe hij dat nu doet. Nooit ad-

viezen geven was zijn advies, zeker geen 

verstandige adviezen; uitsluitend begrip 

tonen. Dan gaat het vanzelf. ‘Hoe gaat het 

met jou nu je bijna met pensioen gaat? 

Lukt het loslaten een beetje?’ Hij keek me 

begripvol aan. Het zint me niet. Nu heb 

ik een probleem dat ik eerst niet had. Ik 

ga uitvoerig in de aanval tegen zijn me-

thode. Hij grijnst. ▪


