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VlEkjES En plEkjES: 
HuIDkankEr?

HEt IS alS SCHoonHEIDSSpECIalISt StEEDS bElangrIjkEr Dat jE kEnnIS HEbt oVEr HuIDkan-
kEr. Er IS EEn SnEllE toEnaME Van HuIDkankEr En DaaroM IS HEt bElangrIjk Dat VlEkjES 
En plEkjES In EEn VroEg StaDIuM worDEn HErkEnD. In DE Salon zIE jE In EEn VroEg StaDIa 
ClIëntEn MEt HuIDkankEr. wannEEr jE MEEr kEnnIS HEbt oVEr DEzE VlEkjES En plEkjES, kun 
jE DE juIStE InforMatIE gEVEn aan jE ClIëntEn En DoorVErwIjzEn naar artSEn. 

Het aantal mensen met huidkanker neemt nog steeds toe. 
Ieder jaar worden in Nederland ongeveer 25.000 nieuwe 
gevallen van huidkanker gediagnosticeerd. De drie belangrijk-
ste vormen van huidkanker zijn: het basaalcelcarcinoom, het 
plaveiselcelcarcinoom en het melanoom. Het basaalcelcar-
cinoom komt het meeste voor, ongeveer 80 procent van de 
maligne huidtumoren is een basaalcelcarcinoom. Ruim tien 
procent is een plaveiselcelcarcinoom en bijna tien procent 
een melanoom. Naast deze maligne (kwaadaardig) huidaf-
wijkingen bestaan er benigne (goedaardig) en premaligne 
(voorstadia kwaadaardig) huidafwijkingen. Het voorkomen 
van huidtumoren verdubbelt ongeveer iedere tien jaar. Zowel 
endogene oorzaken (aanleg, veroudering) als exogene oorza-
ken (onder andere uv-licht) spelen hierbij een rol.

Let op in de saLon
Het is belangrijk dat je in de salon let op persisterende rode 
ruwe plekjes op zonlicht beschenen delen van de huid. Daar-
naast zijn niet genezende wondjes en huidkleurige/rode tumo-
ren met glanzende opstaande rand en vaatjes plekken die je 
goed in de gaten moet houden. Wanneer je twijfelt over een 
moedervlek, kun je de ABCDE-regel toepassen in je observa-
tie en documenteren. Jij ziet de klant regelmatig dus bent de 
aangesproken persoon om veranderingen tijdig te ontdekken. 
Het belangrijkste is echter dat wanneer je twijfelt, je de cli-
ent doorverwijst naar de arts. Preventie is beter dan genezen! 
Tijdens de opleiding dermatologie voor schoonheidsspecia-
listen, met name bij de Masterclass signalering en preventie 
van huidkanker, zul je hierover veel leren. Na het volgen van 
de opleiding zul je beter in staat zijn de plekjes en vlekjes te 
herkennen. Hieronder vind je een voorbeeld van een manier 
om te herkennen of een naevus verdacht is voor maligniteit.

aBCde-regeL
Naevi kunnen worden beoordeeld volgens de ABCDE-regel. 
Hierbij staat elke letter voor een kernmerk van een naevus dat 
wijst op mogelijke overgang naar een melanoom. 

Asymmetrie
Een moedervlek is symmetrisch als er een denkbeeldige 
streep doorheen is te trekken (horizontaal en verticaal), en de 
beide helften aan weerszijden van die streep elkaars spiegel-
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beeld zijn. Symmetrie is een teken van goedaardigheid, asymme-
trie is verdacht voor maligniteit. 

Begrenzing
Een onregelmatige, grillige rand is verdacht voor maligniteit.

Color variation (hyperchromasie, drie kleuren)
Twee of meer verschillende kleuren binnen een plek is eveneens 
verdacht.

Diameter groter dan 6 millimeter/dermatoscopische structuren
Moedervlekken tot 6 millimeter zijn meestal onschuldig. Een 
moedervlek groter dan 6 millimeter in doorsnede is een reden 
om op te letten. De grootte alleen is echter niet genoeg om op 
te varen. Een moedervlek die alleen groter is geworden zonder 
één van de veranderingen genoemd onder A, B, of C te hebben is 
meestal onschuldig. Ook melanomen kunnen klein beginnen en 
minder dan 6 millimeter in diameter zijn.

Elevatie
Als de moedervlek een verheven aspect krijgt is dit verdacht.

VergeLijking
Tot slot is het belangrijk bij het onderzoek goed de onderlinge 
moedervlekken van een patiënt te vergelijken. Indien een moe-
dervlek er echt uit springt, spreken we van het ugly duckling feno-
meen. Bij de meest geringe twijfel over een moedervlek is het aan 
te bevelen cliënt door te sturen naar de huisarts (of dermatoloog).

U-ConsUltanCy
U-Consultancy onderscheidt zich van andere opleidin-
gen door een gerichte visie met de focus op dermato-
logie en een hoog kwaliteitsniveau. Op die manier is 
U-Consultancy al twintig jaar exclusief actief met het 
organiseren van deskundigheidsbevorderende 
opleidingen in de huidzorg. Met deze kennis kunnen 
huidziekten eerder en beter herkend en behandeld 
worden. Het onderwijs is onafhankelijk van merken en 
producten en wordt gegeven vanuit wetenschappe-
lijke/medische richtlijnen. De lessen worden verzorgd 
door dermatologen en andere deskundigen.
Voor meer informatie: www.uconsultancy.nl
Telefoon: +31(0)306044170
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