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Stappenplan voor diagnostiek en behandeling
meestvoorkomende vormen van huidkanker:
BCC, PCC, melanoom
premaligne huidafwijkingen:
AK, Bowen 

In samenwerking met en aansluitend op richtlijnen van NVDV en IKNL

Baaten GGG, Buis PAJ, Damen Z, De Haas ERM, Van der Heide WK, Opstelten
W, Smeink P, De Vijlder HC



NHG – lichamelijk onderzoek
Stap 1.

Stap 2. Vergelijking met tabel.

Huidkleurig/glad Huidkleurig/schilferend

Niet-huidkleurig/glad Niet-huidkleurig/schilferend



NHG - niet huidkleurig

Pluis Niet pluis



Patroon herkenning

Chaos Ugly duckling



Patroon analyse



Seborrhoïsche keratose Actinische keratose

Dermatofibroom Morbus Bowen

Naevus Basaalcelcarcinoom

Blue naevus Plaveiselcelcarcinoom

Lentigo benigna Lentigo maligna

Angioom (Melanoom)

Green Flags Course
Herkennen van geselecteerde diagnosen



¤ Pseudocysten (klodders)

¤ Makkelijke excochleatie

Seborrhoïsche keratose



¤ Dimple fenomeen

¤ Centrum wit en 
structuurloos

Dermatofibroom



¤ Rode tot paarse klodders

¤ Geen chaos

Angioom



¤ Symmetrisch 
pigmentnetwerk

¤ Reticulaire lijnen en/of 
globuli (klodders)

¤ Geen chaos

Naevus

¤ Grenzvlaknaevus:
reticulair pigment

¤ Dermale naevus: 
globuli (klodders)

¤ Samengestelde naevus:
reticulair pigment en 
globuli



¤ Chaos in structuren en 
kleuren

Melanoom



¤ Pseudonetwerk en 
keratose

¤ Schuurpapier

Actinische keratose



¤ Glans en erosie

¤ Vertakkende vaten

Basaalcelcarcinoom



¤ Cirkels of gebogen lijnen

¤ Motgaten

Lentigo benigna



¤ Excentrisch pigment

¤ Cirkels verdwijnen

Lentigo (pre)maligna



NHG – lichamelijk onderzoek
Stap 1.

Stap 2. Vergelijking met tabel.

Stap 3. Waarschijnlijkheidsdiagnose met dd en inschatting van het
(anamnestische) risico op huidkanker.

Stap 4. Inspectie volledige huid.

Huidkleurig/glad Huidkleurig/schilferend

Niet-huidkleurig/glad Niet-huidkleurig/schilferend



Sterk vermoeden melanoom, HR-BCC, HR-Bowen, PCC/KA

à verwijzing dermatoloog

Moedervlek behoefte om melanoom uit te sluiten

à diagnostische excisie met 2 mm marge

Sterk vermoeden AK
à geen aanvullend onderzoek

Andere verdachte huidafwijking
à biopt 3 mm

NHG – aanvullend onderzoek



Sterk vermoeden melanoom, HR-BCC, HR-Bowen, PCC/KA

à verwijzing dermatoloog

Moedervlek behoefte om melanoom uit te sluiten

à diagnostische excisie met 2 mm marge

Sterk vermoeden AK
à geen diagnostiek

Andere verdachte huidafwijking
à biopt 3 mm

NHG – aanvullend onderzoek

Fotografeer de verdachte huidafwijking vooraf

Geen therapeutische excisie zonder voorafgaand
aanvullend onderzoek

Radicaliteit is met stansbiopten niet te beoordelen

Teledermatologie wordt bij een vermoeden van 
een (pre)maligne huidafwijking niet aanbevolen



Atypische naevus (<5) 

à controle bij verandering

AK

à N2 (solitair) of 5-FU creme (veld)

LR nodulair BCC

à excisie 3 mm marge

LR superficieel BCC/ LR-Bowen

à excisie 3 mm marge of N2 of 5-FU

NHG – beleid



How to: N2 & 5-FU

N2 (cryotherapie)
T/ 2 cycli vries/dooi (appliceren tot 2 mm marge bevroren)
BW/ Blaren, hypopigmentatie, cave onderbeen

5-FU (efudix® creme, 20 gram)
T/ 2dd gedurende 3 weken
BW/ Jeuk, erosie, crustae in 1/3 van de patiënten



Atypische naevus (<5) 

à controle bij verandering

AK

à N2 (solitair) of 5-FU creme (veld)

LR nodulair BCC

à excisie 3 mm marge

LR superficieel BCC/ LR-Bowen

à excisie 3 mm marge of N2 of 5-FU

NHG – beleid

Instructie zongedrag, zelfonderzoek en 
recidiefkans

Controle 12 wk na nietchirurgische therapie

Residu = verwijzing



L Herhaling L

Pseudocysten Seborroïsche keratose

Schuurpapier Actinische keratose

Vertakkende vaten Basaalcelcarcinoom

Reticulair pigment en globuli Naevus

Chaos Melanoom






