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Met de Medische Publieksacademie vertalen Dagblad van
het Noorden en het Universitair Medisch Centrum Groningen
wetenschappelijke medische kennis voor een breed publiek.
Dinsdag is de lezing over huidkanker.

I nsmeren, insmeren, insme-
ren. De boodschap van de
dermatologen prof.dr. Marcel

Jonkman en dr. Jorrit Terra van
het UMCG is kraakhelder. Elke
zonverbranding beschadigt de
huid dusdanig dat de kans op
huidkanker groot is.

Huidkanker neemt al jaren
epidemische vormen aan. Eén op
de vijf Nederlanders krijgt ermee
te maken, elk jaar worden in Ne-
derland vijftigduizend nieuwe
gevallen gemeld. Overmatige
uv-straling is een van de grootste
boosdoeners. Zeker nu mensen
steeds ouder worden en in de loop
van hun leven meer vakanties in
de zon hebben meegemaakt.

,,Als je tussen je tiende en der-
tigste levensjaar geregeld bent
verbrand, betaal je daarvoor bo-
ven je vijftigste de prijs met huid-

kanker’’, weet dermatoloog Jonk-
man. ,,Na een dag zon is je DNA de
hele nacht bezig met repareren.
Maar als je bent verbrand tot ont-
vellen toe heb je schade aange-
bracht die pas jaren later tot uiting
komt.’’

Hij wil geen paniek zaaien, maar
hoopt wel dat jongelui verstandi-
ger omgaan met zon dan de vori-
ge generaties. ,,Iedereen smeert te
weinig en meestal een te lage
factor. Zeker de oren worden in de
meeste gevallen vergeten. Daar
begint de ellende maar al te vaak.’’

Zijn collega-dermatoloog Terra
maakt zich door het organiseren
van de landelijke Huidkankerdag
op 30 mei (zie hiernaast) hard
voor betere preventie. ,,Zon is ook
goed voor de mens, laat dat duide-
lijk zijn. Zonnestralen geven een
gelukkig gevoel en zorgen voor de

aanmaak van vitamine D, die op
zijn beurt bescherming biedt
tegen andere kankers. Maar een
overmaat aan zonlicht moet je
vermijden.’’

,,Goed insmeren is belangrijk,
niet alleen als je op het strand ligt,
maar ook als je sport of wandelt.
Elke keer als je rood wordt, ben je
te ver gegaan. Wij adviseren om
meerdere keren per dag in te sme-
ren met zonnebrandcrème factor
30 met UVA en UVB.’’

DRIE TYPEN
De meeste huidkankertypen zijn
niet dodelijk, maar vergen wel
behandeling.

Er zijn drie typen huidkanker.
Het vaakst komt basaalcelcarci-
noom voor; een tumor die niet
uitzaait, maar wel traag naar bin-
nen kan groeien. Zo’n plekje kan

worden behandeld met een spe-
ciale brandzalf, door te bestralen
of weg te snijden met een simpele
operatie.

Zo’n 15 procent van de gevallen
betreft het zogeheten plaveiselcel-
carcinoom. De huid is daarbij wat
verhard en de plekken zijn pijnlijk.
Deze kankersoort kan uitzaaien,
maar is in het ziekenhuis goed te
behandelen. De artsen zien deze
vorm van huidkanker vaak terug
bij mensen die veel buiten wer-
ken, zoals boeren.

In 10 procent van de huidkan-
kergevallen gaat het om een mela-
noom. Dit is de meest agressieve
vorm die snel kan uitzaaien.
,,Mensen denken altijd dat een
melanoom uit een moedervlek
ontstaat, maar dat is vaak niet zo.
In driekwart van de gevallen ont-
staat hij elders op de huid.’’

Het is verstandig om de huid
goed in de gaten te houden en bij
verdachte plekjes een dokter te
raadplegen, bijvoorbeeld als een
moedervlek verandert, verkleurt
of een onregelmatig randje krijgt.

Het blijft lastig om huidkanker-
plekken goed te beoordelen. Der-
matologen gebruiken bij een on-
derzoek een speciale loep om door
de bovenste huidlagen heen te
kijken. De UMCG-dermatologen
zijn verheugd dat huisartsen te-

genwoordig voor extra kennis en
kunde op speciale huidkankercur-
sussen gaan, zodat zij in een eer-
der stadium aan de bel kunnen
trekken.

Dat houdt overigens niet in dat
de dermatologen uit voorzorg
meer willen gaan wegsnijden,
want dat is zinloos, zo weten zij.
,,Maar betere controle in een
vroeg stadium kan dat juist voor-
komen. Meer voorlichting bete-
kent minder operaties.’’
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