
BASAALCELCARCINOOM KOMT VAAKST VOOR
Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Onder-

verdeeld naar soort tumor komt basaalcelcarcinoom het vaakst voor 

(ongeveer 70% van de gevallen), gevolgd door plaveiselcelcarcinoom 

(ongeveer 20%) en melanoom (ongeveer 10%). Daarnaast zijn er nog wat 

zeldzame vormen van huidkanker. 

“De helft van de patiënten die op 

de poli dermatologie komt heeft 

huidkanker. Het aantal huidkan-

kerpatiënten is de afgelopen jaren 

enorm toegenomen en de ver-

wachting is dat de stijging de 

komende jaren aanhoudt.”

Dermatoloog Satish Lubeek van 

het Radboudumc wijdt het groot-

ste deel van zijn tijd aan de diag-

nostiek, behandeling en begelei-

ding van patiënten met huidkan-

ker en schetst een heel stellig 

beeld. “Huidkanker komt vaak op 

latere leeftijd voor. We zien veel 

mensen bij wie de zonbelasting 

in de jeugd nu haar tol eist. Dat 

zijn onder anderen de mensen 

die vroeger in de zon lagen te 

bakken, maar bijvoorbeeld ook 
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Naast patiënten met melanoom neemt ook het aantal 

patiënten met andere vormen van huidkanker razend-

snel toe. Bij plaveiselcelcarcinoom en basaalcelcarci-

noom zijn systemische behandelingen beschikbaar als 

chirurgie en bestraling niet mogelijk zijn. Dermatoloog 

Satish Lubeek en medisch-oncoloog Marye Boers van 

het Radboudumc zijn positief over wat ze samen kunnen 

betekenen voor patiënten met gevorderde huidkanker.
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mensen die veel in de buitenlucht hebben gewerkt. Door 

de vergrijzing verwachten we de komende jaren veel 

nieuwe patiënten.”

Grote groepen patiënten met plaveiselcelcarcinoom en 

basaalcelcarcinoom doen een fors beroep op de zorg.  

De diagnose melanoom als agressieve vorm van huid-

kanker met grote kans op uitzaaiingen is op afstand het 

schrikbeeld voor veel patiënten. Maar ook de andere 

varianten kunnen een ernstig beloop hebben en een 

grote impact. Lubeek: “We zien hier complexe patiënten 

met plaveiselcelcarcinoom, met meerdere tumoren bij-

voorbeeld in het gezicht of de hals, bij wie een operatie 

of bestraling niet altijd mogelijk is. We behandelen ze bij 

ons multidisciplinair.”

Dat betekent in de praktijk dat dermatoloog Lubeek 

veel samenwerkt met collega Marye Boers, medisch- 

oncoloog en ook gespecialiseerd in huidkanker. Zij is 

aan zet als een systemische behandeling uitkomst kan 

bieden.

 

PLAVEISELCELCARCINOOM
Boers is enthousiast over de inzet van immuuntherapie, 

de groep medicijnen die de eigen afweer aanspoort  

kankercellen op te ruimen. “Bij plaveiselcelcarcinoom 

waarbij geen chirurgie of bestraling meer mogelijk is, 

kunnen we sinds kort het middel cemiplimab geven”, 

vertelt ze. Het gaat om een humaan monoklonaal anti-

lichaam. “In de Verenigde Staten is dat middel al goed-

gekeurd en ook het EMA heeft al geconcludeerd dat het 

eOectief en veilig is. Voor Nederland ontbreekt een fase 

III-studie waardoor het niet in het verzekerde pakket zit. 

Maar we kunnen cemiplimab sinds dit voorjaar via het 

Drug Access Protocol voorschrijven.”

Dat protocol maakt het mogelijk nieuwe medicijnen te 

verstrekken aan patiënten dankzij afspraken met de 

producent en verzekeraar. Bij cemiplimab verstrekt de 

producent het middel vier maanden gratis. Als het blijkt 

te werken bij een patiënt, dan neemt de verzekeraar de 

kosten na die periode over.

Boers had ook al enige ervaring met het middel in kleine 

studies en ziet de voordelen van cemiplimab in de prak-

tijk. “De resultaten zijn spectaculair”, stelt ze. “Tumoren 

in het gezicht en de hals kunnen heel mutilerend zijn en 

voor vervelende wondproblemen zorgen. De inzet van 

immuuntherapie zorgt voor slinkende tumoren en daar-

door ook voor een betere kwaliteit van leven.”

Het vrij kostbare cemiplimab geneest niet, maar remt de 

ziekte. Patiënten kunnen het maximaal twee jaar krij-

gen. Volgens de oncoloog is immuuntherapie bijvoor-

beeld een optie voor mensen op leeftijd voor wie een 

operatie misschien te veel is. Of voor patiënten bij wie 

een operatie zou betekenen dat bijna de hele hoofdhuid 

moet worden weggehaald. De bijwerkingen kunnen 

auto-immuunreacties zijn met bijvoorbeeld ontstekin-

gen van de huid. Ook daarom is nauwe samenwerking 

met een dermatoloog noodzakelijk.

 

BASAALCELCARCINOOM
Ook bij de meest voorkomende vorm van huidkanker, 

basaalcelcarcinoom, kan een systemische behandeling 

een keuze zijn. Bij een lokaal uitgebreide vorm, waarbij 

opereren of bestralen niet mogelijk is, blijkt vismodegib 

een goede optie volgens de Radboudartsen. Marye 

Boers: “Het gaat hier om een doelgerichte therapie met 

goede resultaten. De bijwerkingen hebben natuurlijk 

DANKZIJ SYSTEMISCHE BEHANDELINGEN MEER EN MEER MAATWERK

DERMATOLOGIE HUIDKANKER

ZONNEBRANDCRÈME NAAST TANDPASTA
Dermatoloog Satish Lubeek ziet de verwoestende gevolgen 

van blootstelling van de huid aan de zon dagelijks in zijn 

spreekkamer. Maar huidkanker voorkomen kán. Door uit de 

zon te blijven of je te beschermen tegen de zon. De meeste 

mensen weten dat, maar gedrag veranderen is lastig.

“Je huid beschermen op jonge leeftijd moet er net zo inslui-

pen als tandenpoetsen”, zegt hij. “Leg de tube zonnebrand-

crème naast de tube tandpasta en smeer. Het is een uitdaging 

natuurlijk, een ver-van-je-bedshow, omdat de gevolgen niet 

direct zichtbaar zijn. Je moet als je nog jong bent iets doen 

voor later. Er valt echt winst te behalen met preventie. Dat 

zien we aan de ontwikkelingen in Australië. Door alle waar-

schuwingen daar is de stijging van het aantal huidkanker-

gevallen aan het afvlakken. Dat is een voorbeeldland om in de 

gaten te houden.”
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voortdurend onze aandacht. De belangrijkste vier zijn: 

verminderde eetlust, spierkramp, vermoeidheid en mis-

selijkheid. Over het algemeen geen echt ernstige bijwer-

kingen, maar als je er elke dag een beetje last van hebt is 

het heel vervelend. Daarom spelen we met therapie-

pauzes, zes weken wel en dan vier weken niet bijvoor-

beeld. De middelen zijn relatief nieuw, we hebben er 

nog niet heel veel ervaring mee.”

CEMIPLIMAB GENEEST NIET, 
MAAR REMT DE ZIEKTE

Satish Lubeek constateert uit eigen ervaring dat de 

nieuwe systemische behandelmogelijkheden bij kanker 

helpen om maatwerk te bieden. Bij sommige complexe 

patiënten kan sprake zijn van een soort grijs gebied 

waarbij niet direct duidelijk is wat de beste behandeling 

is. Uitvoerig overleg met de patiënt over diens wensen 

en waarden en een multidisciplinaire aanpak geven  

dan uitkomst. Dat is bijvoorbeeld het geval als grote 

tumoren en wonden mensen in een sociaal isolement 

brengen of invalideren. 

Lubeek: “Ik had bijvoorbeeld een oudere patiënt met 

Dermatoloog Satish Lubeek:  
“We behandelen complexe  
patiënten met plaveiselcel-
carcinoom, bijvoorbeeld met 
meerdere tumoren in gezicht  
of hals, multidisciplinair.”

Medisch-oncoloog Marye Boers: 
“Gebruik van cemiplimab zorgt 
voor slinkende tumoren en daar-
door voor een betere kwaliteit 
van leven.”

De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland heeft in april 

van dit jaar het Nationaal Actieplan Huidkanker gepresen-

teerd. Dat plan moet voorkomen dat de huidkankerzorg 

in Nederland dichtslibt en onbetaalbaar wordt. In de 

stuurgroep heeft een aantal organisaties zich verenigd 

om hun pleidooi kracht bij te zetten. Behalve de Neder-

landse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie 

(NVDV) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 

zitten er ook patiëntenverenigingen in. 

De toon van het rapport, de voorbeelden en de illustra-

ties onderstrepen de urgentie die de stuurgroep wil  

uitstralen. De adviezen zijn divers en concreet: van het 

creëren van schaduwplekken bij sportvelden tot de inzet 

van eHealth.

Dermatoloog Satish Lubeek staat vierkant achter het plan. 

“De regering is nu echt aan zet. Wat mij betreft gaan we 

snel beginnen met maatregelen, als eerste met het strikt 

reguleren, of liever nog verbieden, van zonnebanken.”

een basaalcelcarcinoom met ingroei in zijn enige wer-

kende oog. Het verwijderen van een oog was chirurgisch 

prima mogelijk, maar dan zou deze patiënt zijn zicht 

geheel verliezen, wat een aanzienlijke impact zou heb-

ben op zijn dagelijks functioneren en kwaliteit van 

leven. Met vismodegib hebben we zo het nog werkende 

oog een hele tijd kunnen behouden totdat de patiënt aan 

iets anders kwam te overlijden.” 

NATIONAAL ACTIEPLAN MOET VOORKOMEN DAT HUIDKANKERZORG DICHTSLIBT


