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Het gebruik van een zonne-
brandmiddel vermindert de 
kans op een melanoom, maar 
dan moet de beschermings-
factor van dat product wel 
hoger zijn dan 15. Zo ontdekten 
onderzoekers van de universi-
teit van Oslo. Mensen die pro-
ducten met een lagere factor 
gebruiken, zijn niet beschermd, 
hoewel ook die producten een 
deel van de schadelijke straling 
wegfilteren. Volgens de onder-

zoekers komt dat doordat men-
sen die deze producten gebrui-
ken langer in de zon blijven 
liggen dan mensen die geen 
zonnebrandmiddel gebruiken. 
En wie langer in de zon ligt, 
verbrandt vaker en heeft daar-
door meer kans op een me-
lanoom. Bovendien smeren 
velen niet dik genoeg.
tinyurl.com/ 
melanoom-factor

Mensen die zo veel zonnebaden 
dat hun kans op huidkanker is 
verhoogd, hebben drie keer 
vaker dan anderen last van een 
voorjaars- of najaarsdepressie. 
Dat ontdekten dermatologen 
van het Amerikaanse Yale Can-
cer Center. De onderzoekers 
vermoeden dat deze groep zich 
bij wijze van zelfmedicatie 
blootstelt aan zonlicht. 

Het lichaam maakt onder 
invloed van zonlicht endorfinen 
aan, die een antidepressieve 
werking hebben. De onderzoe-
kers denken dat deze groep niet 
zal reageren op voorlichting 
over de relatie tussen veel zon-
licht en huidkanker, maar de 
hulp van een psycholoog of 
psychiater 
nodig heeft.
tinyurl.com/ 
depres-
sie-zonneba-
den

LEEFSTIJL

Alcohol  
verhoogt de 
kans op een  
melanoom
Met elk glas alcohol dat je per dag 
drinkt, neemt de kans op een me-
lanoom – de agressiefste vorm van 
huidkanker – een beetje toe. Dat 
ontdekten onderzoekers die voor de 
American Association for Cancer 
Research een groep van 210.252 
personen enkele tientallen jaren 
volgden.

Vooral witte wijn lijkt de kans op 
een melanoom te verhogen. Per glas 
per dag bleek het negatieve effect 
van witte wijn drie keer sterker dan 
dat van rode wijn, en zes keer sterker 
dan dat van bier. Alcohol beschadigt 
niet alleen het DNA in cellen, maar 
zorgt er ook voor dat cellen bescha-
digd DNA minder snel repareren.
tinyurl.com/alcohol-melanoom 
(samenvatiing)

Mensen met een lichte huid hebben meer 
kans op huidkanker dan mensen met een 
donkere huid. Maar als lichtgetinte men-
sen al een gevaarlijke vorm van huidkan-
ker hebben, zijn hun overlevingskansen 
beter dan die van huidkankerpatiënten 
met een donkere huid. Dat ontdekten 
Amerikaanse onderzoekers van Michigan 
State University, die 96.953 mensen met 
een melanoom 18 jaar volgden. Volgens 
de Amerikanen worden melanomen bij 
mensen met een lichte huid eerder ont-
dekt, waardoor de prognose beter is.
tinyurl.com/overleving-huidkanker

IN THERAPIE

Te veel  
zonnebaden tegen 
depressie?

PROGNOSE

Betere kansen  
voor licht getinte  
huidkankerpatiënt

NAAR BUITEN

Gebruik de juiste factor

nieuws
IN HET KORT
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BEHANDELING

H
oeveel Nederlander elk jaar 
huidkanker krijgen is niet 
precies bekend, maar het 
totale aantal zou wel eens 

tegen de 100.000 kunnen lopen. Gelukkig 
valt de diagnose in de meeste gevallen 
gunstig uit. Ongeveer 80% van de patiën
ten heeft de minst gevaarlijke huidkan
kervariant, het basaalcelcarcinoom. Deze 
gevallen worden niet landelijk geregis
treerd – en dat is de reden waarom het 
totale aantal huidkankerpatiënten niet 
precies bekend is.

Het basaalcelcarcinoom groeit niet 
snel en zaait vrijwel nooit uit. Het zit vaak 
in het gezicht, en bij zonaanbidders ook 
op andere plekken op de huid. Vaak ziet 
het eruit als een glanzend huidkleurig of 
rood vlekje of bolletje, en soms als een 

wondje. Dermatologen snijden dit type 
tumor vaak weg onder lokale verdoving, 
of behandelen hem met crèmes en een 
speciaal type lamp. Daarmee is bijna 
altijd het probleem opgelost.

Riskanter is het plaveiselcelcarcinoom, 
dat goed is voor 15% van alle gevallen 
van huidkanker. Deze vorm ontstaat 
meestal door chronische blootstelling 
aan zonlicht bij mensen met een buiten
beroep. Een plaveiselcelcarcinoom be
gint vaak als een pijnlijk huidkleurig of 
roze bolletje, vaak met een ruw opper
vlak, en kan eruitzien als een slecht ge
nezende wond.

Agressief
Meestal zal de dermatoloog dit type car
cinoom zo snel mogelijk operatief verwij
deren, en soms zal hij het bestralen. De 
aanpak van het plaveiselcelcarcinoom is 
agressiever dan die van het basaalcelcar
cinoom, omdat het plaveiselcelcarci
noom kan uitzaaien. Bij 1% van de pati
enten is dat al gebeurd als ze contact met 
een arts zoeken.

Nog agressiever dan het plaveiselcel
carcinoom is het melanoom. ‘Dit type 
huidkanker vinden we in ongeveer 5% 

Huidkanker is de meest-
voorkomende vorm van kanker, 

maar ook de minst dodelijke. Als 
je er op tijd bij bent tenminste.

Tekst Willem Koert  

Wees er op 
tijd bij 

De diagnose is vaak gunstig

Expert 
aan het 
woord

ALEXANDER 
VAN AKKOOI 
(1981) werkt als 
oncologisch 
chirurg bij het 
Antoni van 
Leeuwenhoek in 
Amsterdam.  
Hij is gespecia-
liseerd in de 
behandeling 
van melanomen, 
en is voorzitter 
van de Tumor 
Focus Groep 
Melanoom.
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van de gevallen’, vertelt oncologisch  
chirurg Alexander van Akkooi van het 
Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. 
‘Dat klinkt geruststellend, maar het gaat 
wel om 6000 mensen. Jaarlijks overlijden 
iets meer dan 900 mensen aan een me
lanoom.’

Moedervlek
Melanomen ontstaan soms uit bestaande 
moedervlekken, terwijl lang niet alle 
moedervlekken een melanoom zullen 
worden. Kenmerken van verdachte moe
dervlekken zijn een asymmetrische 
vorm, een onregelmatige rand, verschil
lende kleuren, een diameter van 6 milli
meter of meer en jeuk. 

Dermatologen adviseren met klem om 
verdachte moedervlekken door een huis
arts of dermatoloog te laten controleren. 
Een verdachte moedervlek zal weggesne
den worden, waarna een laboratorium 
het weefsel zal onderzoeken. Als blijkt 
dat het inderdaad gaat om een mela
noom, zal de patiënt nogmaals onder het 
mes moeten, en zullen chirurgen nog 

gekomen waarvoor melanomen wél ge
voelig zijn. ‘Een van de nieuwe ontwikke
lingen op dit terrein is de opkomst van 
immunotherapie’, zegt Van Akkooi. ‘Dat 
zijn medicijnen die, zoals de naam al 
aangeeft, via het immuunsysteem kan
kercellen bestrijden.’ 

Wakker schudden
Kankercellen ontstaan voortdurend in 
het lichaam, legt Van Akkooi uit. Dat 
gebeurt ook bij gezonde mensen. Alleen, 
die cellen groeien niet uit tot levensbe
dreigende tumoren, omdat het immuun
systeem ze opruimt. Maar een aantal 
vormen van kanker, waaronder een me
lanoom, heeft een manier gevonden om 
het immuunsysteem te misleiden. Ze 
maken een eiwit aan dat immuuncellen 
inactiveert; het heet PDL1.

‘Met nieuwe medicijnen als pembroli
zumab en nivolumab kunnen we het  
PDL1eiwit uitschakelen en de immuun
cellen bij wijze van spreken weer wakker 
schudden’, zegt Van Akkooi. ‘We dienen 
deze medicijnen toe via een infuus, tegen
woordig in combinatie met andere im
muuntherapieën. We zien daarna het 
immuunsysteem jarenlang actief blijven, 
soms zelfs tien jaar en langer. Al die tijd 
blijft het kankercellen opruimen.’ Een 
ander nieuw medicijn, ipilimumab,  
werkt op een iets andere manier, maar 
heeft ongeveer hetzelfde effect: het reacti
veert de in slaap gesuste immuuncellen.

‘De ontwikkelingen gaan snel’, vertelt 
Van Akkooi. ‘We zijn nu bijvoorbeeld  
aan het bestuderen of de nieuwe behan
delingen ook aanslaan bij patiënten met 
uitgezaaide vormen van andere huid
kanker, zoals het merkelcelcarcinoom. 
Die vorm komt veel minder vaak voor 
dan een melanoom, maar de prognose 
voor deze mensen is bijzonder slecht. 
Dat gaat straks hopelijk veranderen.’  ■

Er zijn nu medicijnen 
op de markt waarvoor 
melanomen wél  
gevoelig zijn

meer huid rond de verwijderde moeder
vlek weghalen. De kans bestaat dat er in 
die huid nog meer kankercellen aanwe
zig zijn.

Als artsen een melanoom bijtijds ver
wijderen is de prognose goed. ‘Van die 
patiënten is 5 jaar na de ingreep nog zo’n 
95% in leven’, zegt Van Akkooi. ‘Maar als 
het melanoom al wat verder is ontwik
keld, en het wat groter en dikker is, daalt 
het overlevingspercentage al naar 85.  
Is het melanoom al uitgezaaid naar de 
lymfeklieren, dan is het overlevingsper
centage na 5 jaar zelfs afgenomen van  
70 tot 30. En is de tumor inmiddels te
rechtgekomen in de organen, dan was – 
tot voor kort – een jaar later nog slechts 
10% van de patiënten in leven.’

Immunotherapie
Het melanoom is niet te vergelijken met 
de andere veelvoorkomende vormen van 
huidkanker, vertelt Van Akkooi: ‘Het is 
een van de agressiefste vormen van  
kanker die we kennen. Hij groeit snel, 
verspreidt zich gemakkelijk door het 
lichaam en reageert ook nog eens nau
welijks op chemokuren. Maar die situatie 
is nu gelukkig aan het veranderen.’ 
Er zijn nieuwe medicijnen op de markt 
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Huidkanker is een volksziekte 
geworden. Dermatoloog Ellen de 
Haas van Erasmus MC is niet in 
paniek, maar vindt wel dat iedereen 
voorzichtiger met zonlicht op de  
huid moet leren omgaan.

Tekst Willem Koert 

‘ Huidkanker  
is een 
epidemie’
Veel van uw collega’s maken zich zorgen over 
de toename van het aantal Nederlanders met 
huidkanker. Is de situatie werkelijk zo serieus? 
‘Jammer genoeg wel. Sinds de jaren 50 is het aantal 
gevallen van huidkanker dat artsen jaarlijks ontdek
ken zo ongeveer met een factor tien toegenomen, en 
de cijfers blijven stijgen. Waarschijnlijk krijgt van 
iedere vijf Nederlanders er een in zijn leven huid
kanker. Dat betekent dat huidkanker de meestvoor
komende kankersoort in Nederland is. Dus nee, die 
zorgen zijn niet overdreven. Huidkanker is een epi
demie geworden.’

Is die toename het gevolg van ons gedrag? 
Komt huidkanker nu vaker voor dan vroeger, 
omdat we sinds de jaren 50 collectief zijn ver-
anderd in zonaanbidders?
‘Dat is de belangrijkste oorzaak. Je kunt ook wel 
huidkanker krijgen als je huid nooit is blootgesteld 
aan zonlicht, maar dat is zeldzaam. De enorme toe
name is inderdaad het gevolg van de toegenomen 
blootstelling aan zonlicht. Een tweede factor is de 
vergrijzing. 

In zonlicht zit uv A en uv B. Dat zijn soorten ultra
violet licht die huidcellen beschadigen. De cellen 
kunnen die schade repareren, maar dat vermogen is 
beperkt. Als zonlicht meer schade aanricht dan de 
cellen kunnen repareren, blijft die schade aanwezig. 
Door die schade kunnen huidcellen veranderen in 

INTERVIEW ELLEN DE HAAS

Voorzichtig met 
zonlicht
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Ellen de 
Haas

(1964)

1994
Voltooit huisartsen-
opleiding. Huisarts 

in Bruinisse en 
Huizen.  

Specialiseert zich 
vervolgens verder 
in dermatologie. 

2002
Dermatoloog bij 

Erasmus MC. 

2007
Promoveert aan de 

universiteit van 
Utrecht op een 

onderzoek naar de 
behandeling van 
huidkanker met 
fotodynamische 

therapie.

vitamine D aan. Onder de zonnebank gaan is 
daarvoor niet nodig.’

Smeren en overmatige blootstelling aan 
uv-licht vermijden: zijn dat de belangrijkste 
manieren om huidkanker te voorkomen?
‘Ja. En de huid in de gaten houden. Elk jaar ster
ven iets meer dan 900 Nederlanders aan een me
lanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker. De 
overweldigende meerderheid van Nederlanders 
die sterft aan huidkanker heeft een melanoom. 
Jaarlijks ontdekken artsen bij tienduizenden Ne
derlanders huidkanker. In de meeste gevallen 
heeft huidkanker dus een goede afloop, maar dat 
gebeurt waarschijnlijk niet als je blijft doorlopen 

met rare plekjes op de huid. Als je schilferi
ge, rode plekjes hebt die maar niet weg

gaan, of wondjes of bultjes, dan moet 
je naar de huisarts. Zeker als ze gro
ter worden.

Zoals gezegd is de agressiefste 
vorm van huidkanker die van een 

melanoom. Melanomen beginnen 
vaak als een moedervlek, maar lang 

niet alle moedervlekken worden een 
melanoom. Als moedervlekken bijvoor

beeld veranderen van kleur en vorm, pijn doen 
bij aanraking of dikker worden, of gaan bloeden, 
dan moet je echt even naar de huisarts. Blijf er 
niet mee lopen.’

Maar als iemand inderdaad huidkanker blijkt 
te hebben, dan loopt het dus in de meeste 
gevallen goed af. Is al die aandacht dan toch 
niet ietwat overdreven? 
‘Huidkanker is inderdaad niet alleen de meest
voorkomende vorm van kanker, maar ook de 
vorm van kanker met de hoogste overleving. 
Bedenk daarbij wel dat de mensen die over leven 
soms een prijs moeten betalen. Huidkanker ont
staat geregeld in het gezicht, en bij de verwijde
ring van de tumor kunnen littekens achterblij
ven. Bovendien trekken alle gevallen van 
huidkanker een zware wissel op de gezondheids
zorg – en die staat toch al onder druk. Dus nee, 
die aandacht voor huidkanker is niet overdreven, 
maar hoognodig. Het wordt tijd dat we ons ge
drag gaan aanpassen.’  ■

kankercellen. Met het klimmen van de jaren sta
pelt de hoeveelheid schade zich op, en neemt 
dus ook de kans op huidkanker toe.’ 

Wat is de beste bescherming tegen huidkan-
ker? Zonnebrandmiddel? 
‘Dat is één manier. Goede zonnecrèmes en gels 
bevatten stoffen die de huid beschermen tegen 
uv A en uv B. Het gebruik van zonnecrèmes aan 
het strand en in het zwembad vermindert de 
kans op een melanoom, maar dan moet de  
beschermende factor van dat product wel 
hoger zijn dan 15. En zeker als je op 
het strand vertoeft, moet je meerde
re keren op een dag dik smeren. Als 
er geen vettig beschermlaagje 
meer op de huid zit, bijvoorbeeld 
na het zwemmen, dan is het tijd 
om opnieuw te smeren. De meeste 
mensen gebruiken trouwens te wei
nig crème. Met een flesje van 200 milli
liter kun je jezelf 6 keer insmeren. Als je 
tenminste genoeg gebruikt.

Behalve insmeren is het ook belangrijk om niet 
te lang zonlicht te krijgen. Uren achtereen liggen 
bakken in de zon is niet gezond. Als je toch naar 
buiten gaat in de felle zon kun je beter lange 
mouwen dragen om te voorkomen dat je huid 
verbrandt. Maar dat hoef ik toch niet meer te 
vertellen? Dat weet iedereen toch?’

Hoe zit dat met zonnebanken? Zijn die net zo 
riskant als echt zonlicht?
‘Of de schadelijke uvstraling afkomstig is van de 
zon of van een apparaat, maakt voor de huid niet 
uit. Als dermatoloog zou ik er geen moeite mee 
hebben als de overheid die dingen ooit nog ver
biedt.’

Toch is zonlicht nodig om vitamine D aan  
te maken.
‘Dat is waar. Maar als je elke dag een kwartier tot 
een half uur buiten bent, en de zon schijnt op  
je handen en gezicht, dan maakt de huid ook  
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232.000
Elk jaar krijgen 2 tot  
3 miljoen mensen 

huid kanker, schat de Wereld-
gezondheidsorganisatie. 
In 232.000 gevallen gaat 

het om een melanoom. 

Huidkanker

43% 23% 
Het gebruik van de  
zonnebank verhoogt  
de kans op een  
melanoom met 23%.

40%
Sinds de eeuw
wisseling is het 
aantal Nederlanders 
dat overlijdt aan 
huidkanker toege
nomen met 40%. 
Dat blijkt uit cijfers 
van het CBS.

1/3
van alle kankerdiagnoses 
heeft betrekking op huid-
kanker.

20 tot 30%
Koffiedrinkers hebben 
volgens onderzoekers 
van de universiteit van 
Tromsø in Noorwegen 
20 tot 30% minder 
kans op een melanoom 
dan mensen die geen 
koffie drinken. De  
beschermende stof in 
koffie is waarschijnlijk 
cafeïne.

van alle mensen die 
veel buiten zijn, zo-
als boeren, bouw-
vakkers en tuinlie-
den, beschermt zich 
niet tegen zonlicht. 

MEER INFORMATIE
huidkankerdag.nl
huidarts.com

stichtingmelanoom.nl
nvdv.nl

In 2016 zochten mensen wereldwijd via Google vaker 
naar informatie over zonnebrandcrèmes dan naar infor-
matie over zonnebanken. In 2004 was dat andersom.

Nederland staat binnen de EU op de 
tweede plaats wat de sterfte door 
huidkanker betreft. Alleen in Slovenië 
overlijden meer mensen aan huidkanker.

FEITEN & CIJFERS

Wie eenmaal huidkanker heeft gehad, heeft 
een verhoogde kans het nogmaals te krijgen. 
Om die reden blijven veel patiënten onder controle 
van een dermatoloog, en is bescherming tegen 
zonlicht voor hen extra belangrijk.

juni 2017  GEZONDGIDS 23 

©

http://stichtingmelanoom.nl


consumentenbond.nl/gezondgids

LEEF JE BEWUST
EN GEZOND?

NU MET
35% KORTING

Lees de artikelen uit de Gezondgids en blijf fit en vitaal.
Kennismaken? Nu 6 nummers voor €22,75 

©

http://www.consumentenbond.nl/gezondgids
www.consumentenbond.nl/gezondgids
http://www.consumentenbond.nl/aanvragen/gzg3nrs-artikel

