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gedicht

Stichting Melanoom bestaat sinds 1995 en telt ruim 800 leden. 

Stichting Melanoom zet zich in voor mensen met melanoom en oogmelanoom. 

Onze missie: minder melanoom en meer genezing. De kernactiviteiten van de 

Stichting Melanoom zijn: 

• Het aanbieden van lotgenotencontact 

• Het geven van voorlichting en informatie 

• Het behartigen van belangen

De organisatie van de stichting is in handen van een team van gemotiveerde en 

enthousiaste vrijwilligers dat wordt aangestuurd door een bestuur. 

De stichting wordt daarin bijgestaan door een Raad van Advies. 

Deze raad is samengesteld uit (verpleegkundig en medisch) specialisten uit het 

werkveld van de dermatologie en oncologie. 

Bestuur Stichting Melanoom 

Koen van Elst  voorzitter 

Martina Rooijakkers  secretaris

Arie Reijnen  penningmeester

Violeta Astratinei  bestuurslid belangenbehartiging

Isabel Plessius  bestuurslid pr & communicatie

Martina Rooijakkers  waarnemend bestuurslid oogmelanoom

Secretariaat en coördinatie vrijwilligers

Secretariaat Martina Rooijakkers, secretariaat@stichtingmelanoom.nl

Coördinatie vrijwilligers  Koen van Elst en Martina Rooijakkers

Raad van Advies 

Mevrouw dr. N.A. Kukutsch  dermatoloog LUMC

Mevrouw dr. K.P.M. Suijkerbuijk internist-oncoloog UMC Utrecht

Mevrouw dr. A.L. Mooyaart patholoog Erasmus MC 

De heer dr. J.J. Bonenkamp  chirurg Radboud UMC

De heer prof. dr. J. Haanen  internist-oncoloog NKI/AvL

De heer prof. dr. G.P.M. Luyten  oogarts-oncoloog LUMC

De heer prof. dr. C. Blank  internist-oncoloog NKI/AvL

De heer dr. A.C.J. van Akkooi oncologisch chirurg NKI/AvL

Mevrouw Chantal Roth Msc verpleegkundig specialist

Mevrouw A. Nollen - de Heer  patiënt advocate en oud-voorzitter

Stichting Melanoom is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties NFK en kan haar werkzaamheden verrichten mede 

dankzij subsidiëring door NFK en Fonds PGO / Ministerie van VWS. 
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Over de gevaren en ervaringen met melanoom was er 

aandacht op Linda.nl en NPO1. 

Dr. Alexander van Akkooi immigreert naar Australië en 

wordt hoofd melanoomchirurgie van het Melanoma 

Institute Australia (MIA) in Sydney.

Bianca: ‘Een sociaal netwerk is belangrijk en helpt 

positief te blijven ondanks slechte vooruitzichten met 

melanoom.’ STICHTING
MELANOOM
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De werking van Bempegaldesleukin, interleukine-2, 

een stof die een regulerende rol speelt bij het 

immuunsysteem.

Melanoom Nieuws • nummer 3 • november 2021 Melanoom Nieuws • nummer 3 • november 2021



5

bestuur

Vroegdetectie met de huidmonitor app 
In het vorige voorwoord heb ik het uitgebreid gehad over de plaats van 
preventie bij huidmelanoom en wat de Stichting hieraan kan bijdragen.  
Dat preventie bij oogmelanoom niet is genoemd laat zich raden: er is niet 
veel bekend over het ontstaan hiervan. Preventie van zonschade (vooral bij 

kinderen) is een effectieve manier om veel huidmelanoomleed te voorkomen.

Als preventie schijnbaar niet heeft geholpen en iemand ontwikkelt een  
melanoom, dan kun je er maar beter op tijd bij zijn. De individuele kans om te over- 

lijden aan een heel dun melanoom is namelijk stukken kleiner dan bij een dik exemplaar. 
Vroegdetectie, oftewel er snel bij zijn, is hierbij cruciaal. Een melanoom wordt dikker naarmate de tijd 
verstrijkt. Vroegdetectie kent helaas wel een groot praktisch probleem. Niemand weet wat hij of zij zelf 
niet weet en dat maakt vroegdetectie van iets waarmee men niet bekend is, zoals een melanoom, vrijwel 
onmogelijk. Bewustwording helpt daar gelukkig bij, maar de mate daarvan is vaak van toeval afhankelijk. 

De combinatie tussen het verbeteren van zowel vroegdetectie als bewustwording (van melanoom) is  
een mix waarvan wij vinden dat die laagdrempelig beschikbaar moet zijn. Afgelopen jaar hebben we, 
samen met onze partners, dan ook hard gewerkt aan een praktische, digitale oplossing: de huidmonitor 
app. Sinds afgelopen zomer is er weer een volwaardige versie in de Google- en Apple-appstores,  
volledig gratis beschikbaar. De vorige versie van de huidmonitor app is overigens in oktober 2020 door 
de consumentenbond* als ‘goed’ beoordeeld op twee eigenschappen. 

“Het oordeel is verrassend vaak goed” (oordeel van de gebruiker die zijn of haar huidfoto’s vergelijkt  
met de referentiefoto’s in de huidmonitor app) en de privacy zoals gerespecteerd in de huidmonitor  
app, o.b.v. de ‘privacymeter’ van de consumentenbond, komt ook goed uit de test. 

Er zijn momenteel zo’n 320 actieve gebruikers, die de app gemiddeld 1,4 keer per dag gebruiken.  
Het lijkt dat de huidmonitor app zich ook al in de praktijk heeft bewezen. Er heeft zich namelijk  
recentelijk bij ons een gebruiker gemeld die op basis van het gebruik van onze app, een vlek heeft  
laten verwijderen. Achteraf bleek dat ook daadwerkelijk een melanoom te zijn. 

Vroegdetectie van melanoom lijkt door de upgrade van de huidmonitor app weer een stap te hebben 
gezet. Ik wil iedereen die dit leest bij dezen dan ook oproepen om de huidmonitor app bij familie en 
vrienden onder de aandacht te brengen. Zo helpen we allemaal mee om één van de speerpunten van 
Stichting Melanoom om te zetten in actie!
 
Veel leesplezier,

Namens vrijwilligers en bestuur

Koen van Elst

* https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2020/apps-om-verdachte-huidplekjes-te-scannen-niet-altijd-betrouwbaar
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MOEILIJK
Is het als je in het ziekenhuis hoort dat je melanoom hebt. Moeilijk blijft het te accepteren dat jij 
diegene bent die deze vorm van huidkanker heeft. Want waarom? En waarom jij? Je valt in een groot 
diep donker gat waar je in eerste instantie geen licht in de tunnel ziet. Moeilijk is het daarna om het 
behandeltraject in te gaan. Wat moet je verwachten? Wat zijn je kansen? Gaat het lukken met herstel? 
Een stortvloed aan moeilijke medische termen, behandelmethoden en medicaties komt ook nog eens  
op je af. Termen waar je vooraf nog nooit van had gehoord: adjuvante behandeling, immunotherapie, 
pembrolizumab, pilimumab, metastase, BRAF-mutatie, biomarker, tebentafusp, ontebentafusp,  
re-exisie, Breslowdikte, schildwachtklierprocedure.

Al deze termen komen (weer) voorbij in dit nummer van Melanoom Nieuws. Hoe moeilijk mensen, 
lotgenoten en naasten, het hiermee hebben om alles te begrijpen of de situatie te accepten, ergens  
zit er een vonk of spatje van hoop dat je wilt overleven. Vechten of er vol voor gaan is wat je doet.  
Zo ook gebeurt dit in het ervaringsverhaal van Bianca de Mik. Een sociaal netwerk is des te belangrijker. 
Om positief te blijven en je bij te staan met alle steun die je maar kunt bedenken. 

En als het dan eindig wordt eveneens de positieve momenten van de laatste fase van je leven zo intens 
mogelijk en gelukkig meemaken. ‘Ziek Gelukkig’ is niet toevallig de titel van de onlangs aan melanoom 
overleden Ruud ten Wolde (29). De RTL-Boulevardverslaggever schrijft in zijn boek op grappige, luchtige 
en ontroerende wijze wat zijn ziekte met zijn leven doet. ‘Ziek Gelukkig’ staat nu op 1 in de boekentop 
10 en zijn stichting zet zich in voor betere psychische zorg tijdens het ziekteproces. Geluk is dus te vinden 
hoe moeilijk soms de omstandigheden zijn. 

Voor dr. Alexander van Akkooi was het uiteindelijk niet moeilijk te kiezen voor ‘de baan van z’n leven’. 
Dat hij hiervoor met z’n vrouw en twee kinderen naar Australië moet gaan verhuizen, neemt hij op de 
koop toe. Zijn ‘transfer’ als hoofd melanoom chirurgie naar het Melanoma Institute Australia (MIA) in 
Sydney is ‘a once in a lifetime opportunity’, zoals hij dat zelf zegt in het interview. 

Moeilijk was het ook niet als Stichting Melanoom om vol te gaan voor een nieuwe voorlichtings- 
campagne en hiervoor een Nederlandse editie van ‘Faster Than Skincancer’ te maken. Of om de huid- 
monitor app te lanceren. Bewustwording bij de mensen brengen over de gevaren van te veel zonnen, 
verdachte plekken herkennen van melanoom of andere huidkankersoorten blijft nodig. Mensen zijn 
blijkbaar moeilijk hiervan te overtuigen zo blijkt elk jaar maar weer als je de cijfers van het aantal  
melanoompatiënten ziet. Voorlichting blijft nodig!

Zo, voor mij was het niet zo moeilijk deze column te schrijven. Veel leesplezier gewenst bij het  
derde nummer van Melanoom Nieuws in 2021.

Twan Stemkens / hoofdredacteur

redactie
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in memoriam 

Germaine Hering–Volmbroek
22 augustus 1975 - 3 oktober 2021 

Germaine kwam kort na haar diagnose in 2014 in aanraking met Stichting Melanoom. 
Ze vond hier steun bij lotgenoten. Na het bezoeken van de landelijke Melanoom Infodag 

samen met haar man Frank, besloot Germaine zich als vrijwilliger op te geven bij de stichting. 
Ze organiseerde samen met andere vrijwilligers de ‘Over Melanoom’ infodagen in het Oosten 
van het land en wist daarvoor o.a. medisch specialisten uit te nodigen om te komen spreken. 

Het leek lange tijd goed te gaan maar de ziekte sloeg opnieuw toe en op 
3 oktober 2021 overleed Germaine op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van uitgezaaid melanoom. 

Het was Germaine's wens om naar de uitvaartviering en begrafenisplechtigheid geen bloemen 
mee te brengen maar een donatie te geven aan Stichting Melanoom. 

De opbrengst hiervan was ruim 1500,- euro.

We danken alle mensen die via deze weg een gift aan de stichting hebben gedaan en wensen  
Frank, de kinderen en andere dierbaren van Germaine heel veel sterkte met het verlies. 
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Stichting Melanoom werkte mee aan de 
totstandkoming van een interview met Mirella, 
een stadium IV-melanoompatiënt. In de zomer 
van 2015 merkt Mirella dat de moedervlek die 
achterop haar been zit opeens begint te 
bloeden. Ze plakt er een pleister op en negeert 
het drie weken, maar het bloeden stopt niet.

Wanneer ze ermee naar haar huisarts gaat, 
verwijst deze haar door naar het ziekenhuis 
waar de moedervlek wordt verwijderd.  
Twee weken later komt de uitslag van de 
patholoog: een melanoom van 4,2 millimeter.  
Uiteindelijk krijgt ze ook met uitzaaiingen te 
maken die in haar lymfen, hoofd, lever en 
longen worden gevonden.

Aan LINDA.nl vertelt Mirella openhartig over 
de verschillende behandelingen die ze kreeg, 
haar deelname aan een dubbel-blind trial met 
pembrolizumab versus placebo en wat voor 
impact dit op haar leven heeft. 

Ook verscheen er op Linda.nl een artikel over 
hoe je jezelf op een melanoom checkt met een 
verwijzing naar het Instagram account Discover 
Your Spot en de Huidmonitor app van Stichting 
Melanoom.

Op populair 
platform 
Linda.nl 
ruim aandacht 
voor melanoom 

Wij zoeken versterking voor de 
redactie van Melanoom Nieuws 

berichten

Heb je wat tijd over en aantoonbare ervaring 
in het schrijven van artikelen? Kom dan als 
vrijwilliger onze redactie versterken! 
Stuur een mail naar: 
pr@stichtingmelanoom.nl 



Melanoomzorg in coronatijd
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Vanwege Covid-19 helaas nog geen fysieke melanoom infodag. In plaats daarvan wordt weer  
een webinar georganiseerd. Ditmaal op 13 november. Lotgenoten en geïnteresseerden kunnen 
online de webinar volgen en informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen van wetenschap- 
pelijke onderzoeken. Het programma is als volgt:

14.00 – 14.45 uur Prof. C. Blank nieuwe ontwikkelingen ESMO 2021
14.45 – 15.30 uur  drs. Laura Zwanenburg uit HDI 'veerkracht na de diagnose'

16.00 – 16.45 uur  drs Khanh Vu, oogarts LUMC mogelijke complicaties na de diverse soorten   
 behandeling van het oogmelanoom
16.45 -17.30 uur  drs. Daniel de Bruyn: onderzoeker ErasmusMC: Liquid Biopsie 
 (bloedonderzoek naar genetische kenmerken) bij een oogmelanoom

Webinar 13 november 2021
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medisch

Invloed
Nu blijkt ook dat de pandemie invloed heeft gehad 
op de behandeling van patiënten met uitgezaaid 
melanoom en bij de adjuvante behandeling.  
Zowel in de eerste als in de tweede golf was het 
aantal verwijzingen naar de melanoomcentra 
aanzienlijk minder voor uitgezaaid melanoom en in 
nog sterkere mate voor de geopereerde patiënten 
met stadium III voor adjuvante behandeling.

De patiënten met inoperabel uitgezaaid melanoom 
die werden behandeld, verkeerden in een meer 
vergevorderd stadium dan de jaren daarvoor: 
hogere tumormarkers (LDH), hoger tumorstadium, 
meer patiënten met hersenmetastasen en een 
slechtere conditie. Dat was met name het geval  
in de tweede golf. Mogelijk werd dit veroorzaakt 
door uitstel van behandeling in de eerste golf.

Minder
Wat verder opvalt is dat veel minder bijwerkingen 
van immunotherapie werden geregistreerd en dat 
er minder mensen om deze reden werden opgeno-
men. Hebben patiënten met bijwerkingen daarvoor 
minder vaak aangeklopt bij hun behandelaar?

De conclusie kan niet anders zijn, dan dat de 
COVID-19 pandemie voor een groep mensen  
met melanoom ernstige gevolgen heeft gehad.  
Ook in de toekomst is het waarschijnlijk dat zich 
meer mensen met uitgezaaid melanoom melden  
als gevolg van vertraagde diagnostiek en behan- 
deling en het achterwege laten van adjuvante 
behandeling in coronatijd.

Bron: SKR Impact Rapport (https://skr-zorg.nl/
impact-report/)

Eerder berichtten we u al dat het aantal 

nieuwe gevallen van melanoom en  

oogmelanoom in 2020 flink was gedaald 

door de COVID-19 pandemie. Uitgestelde  

bezoeken aan de huisarts, bemoeilijkte 

toegang tot specialistische zorg en vertraag- 

de diagnostiek waren daar waarschijnlijk  

de oorzaak van.

In het kader van de nieuwe huidkanker awareness campagne Faster Than Skincancer werd  
PR & Communicatie-bestuurslid Isabel Plessius samen met dermatoloog Goran van Rooijen  
begin september geïnterviewd door Mischa Blok en Toine van Peperstraten van NPO Radio 1.  
Met deze Nederlandse editie van de campagne die door Spot the Dot i.s.m. Stichting Melanoom 
werd gemaakt staat het vergroten van de bewustwording rondom huidkanker onder jongeren 
centraal.

Isabel die zelf op jonge leeftijd de diagnose melanoom kreeg zegt in dit interview dat er meer  
regels moeten komen over de risico's van zonnen: "Alcohol vinden we prima om te drinken,  
maar daar staat ook op dat je het met mate moet doen. Ook bij roken zijn de risico's bekend.  
Maar voor zonnen en de zonnebank geldt dat niet. Het moet veel duidelijker zijn wat de risico's  
zijn.” Daarnaast vertelde Isabel ook over de Huidmonitor app van Stichting Melanoom die net 
gelanceerd was. 

Het interview is terug te luisteren via: www.nporadio1.nl 

Stichting Melanoom op de Radio 
bij Blok & Toine  
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Doorbraakgeneesmiddel
In 2019 heeft de combinatie van de FDA de status 
van doorbraakgeneesmiddel gekregen om de 
ontwikkeling van het geneesmiddel te versnellen. 
In 2018 is wereldwijd een fase 3 studie1 gestart, 
waarbij nivolumab wordt vergeleken met de 
combinatie bempegaldesleukin - nivolumab. 
Resultaten worden in 2025 verwacht. De volgende 
melanoomcentra in Nederland nemen deel aan de 
studie: AvL, VU, LUMC, Radboud en UMCU.
Er is in 2020 een fase 3 studie2 gestart met  
dezelfde combinatie als adjuvante behandeling bij 
melanoompatiënten met stadium III en IV, die zijn 
geopereerd. In Nederland nemen deel de centra: 
Isala, LUMC, MCL, Radboud, UMCU, VU en 
Zuyderland. Resultaten worden pas verwacht  
tegen 2027.

Bron: JCO, 3 september 2021 en website  
ClinicalTrials.gov

1 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03635983
2 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04410445

Bempegaldesleukin is een in het laboratorium 

gemaakte vorm van interleukine-2, een stof 

die in het menselijk lichaam voorkomt en een 

regulerende rol speelt in het immuunsysteem.

Publicatie
Het middel wordt in studieverband ingezet, samen 
met nivolumab voor de behandeling van uitgezaaid 
melanoom en nierkanker. Recent werden resultaten 
bij een klein aantal niet eerder behandelde patiën-
ten (41; drie niet te evalueren) met uitgezaaid 
melanoom gepubliceerd. 
Patiënten kregen eens per 3 weken een infuus met 
bempegaldesleukin en nivolumab, maximaal 2 jaar 
lang. 13 van de 38 patiënten hadden een complete 
respons. De overleving na 1 jaar was 82%, na 2 
jaar 77%. Vrijwel alle patiënten hadden bijwerkin-
gen, slechts 7 patiënten ernstige. De auteurs 
concluderen dat de combinatie effectief en veilig is.

 

Een nieuwe klasse immuun- 
therapie: bempegaldesleukin
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De onderzoekers wilden weten wat de uitkomsten 
waren van de behandeling met BRAF-remmers of 
immunotherapie en hoe ernstig de bijwerkingen 
ervan waren. En dat afhankelijk van leeftijd en het 
al of niet aanwezig zijn van een BRAF-mutatie.

Bijkomende aandoeningen
Van de onderzochte groep was 52% 65 jaar of 
jonger en 75 jaar of ouder was 18,4%. De jongere 
groep had vaker een BRAF-mutatie (65%), dan de 
75-plussers (34,5%). De 75-plussers hadden vaker 
bijkomende aandoeningen (20% van hen 3 of 
meer) en een slechtere performance status (niveau 
van functioneren). Er werden minder scans ge-
maakt bij de 75-plussers.
Bij de patiënten zonder BRAF-mutatie kreeg van de 
75-plussers iets meer dan de helft systemische 
therapie, terwijl dat bij de 65-minners 75% was. Bij 
patiënten met een BRAF-mutatie was het verschil 
iets kleiner, 72% tegen 83%. Oudere patiënten 
kregen minder vaak een tweede- of derdelijns 
behandeling. Het aantal ernstige (graad 3 en 4) 
bijwerkingen van de behandelingen was in alle 
leeftijdsgroepen ongeveer gelijk.

Betere overleving
De patiënten werden 3 tot 15 maanden (mediaan 
7 maanden) gevolgd. Gedurende het eerste jaar 
hadden patiënten met een BRAF-mutatie een 
betere overleving. Oudere patiënten hadden een 
slechtere overleving na 3 jaar: 13,7% bij 75-plus-
sers en 26,7% bij 65-minners. De belangrijkste 
reden van dit verschil was sterfte aan andere 
aandoeningen.
De auteurs benadrukken dat leeftijd alleen geen 
criterium behoort te zijn voor wel of niet behande-
len. Ze pleiten ervoor om bij ouderen een uitge-
breid geriatrisch onderzoek (Geriatric Assessment) 
te doen om beter te kunnen vaststellen welke 
patiënten fit genoeg zijn voor een behandeling en 
welke patiënten zo zwak zijn, dat je hen beter een 
belastende behandeling kunt besparen.

Bron: JGO-01146 - Outcomes for systemic therapy 
in older patients with metastatic melanoma: Results 
from the Dutch Melanoma Treatment Registry 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34020909/)

Huidmelanoom komt het vaakst voor bij 

oudere patiënten. Bijna de helft is bij  

diagnose ouder dan 65 jaar. Onderzoekers 

onderzochten de gegevens van 3054  

patiënten, die in de periode juli 2013 t/m  

juni 2017 werden gediagnosticeerd met 

uitgezaaid melanoom. De data zijn afkomstig 

uit de Dutch Melanoma Treatment Registry 

(DMTR). 

Systemische 
therapie bij
75-plussers
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“Een Frenkie-de-Jong-transfer, maar dan  

op het gebied van melanoomonderzoek”,  

zo vergelijkt dr. Alexander van Akkooi zijn 

carrièrestap naar de Australische collega’s  

van het Nederlands Kanker Instituut (NKI). 

“Er zijn alleen wat minder miljoenen bij 

betrokken.

Dr. Alexander van Akkooi grijpt kans in Australië

‘Grote schoenen 
om aan te trekken’ 
 
 Alexander van Akkooi is oncologisch chirurg, 

onderzoeker, en lid van de raad van advies van 
Stichting Melanoom. Hij vertelt over zijn nieuwe  
rol per 1 februari 2022: hoofd melanoomchirurgie 
van het grootste melanoominstituut ter wereld, 
Melanoma Institute Australia (MIA) in Sydney. 

Patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek
“Een hele eer dat ze bij mij uitkwamen voor zo’n 
prestigieuze functie. Grote schoenen om aan te 
trekken … Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad  
in Amsterdam. Zeven jaar met veel plezier patiën-
tenzorg en wetenschappelijk onderzoek gedaan. 
Maar dit was zo’n unieke carrièrekans, die komt 
misschien eens in de dertig jaar voorbij. Een once  
in a lifetime opportunity!” 

Net als in Nederland bij het NKI-Antoni van 
Leeuwenhoek richt Alexander zich in Australië  
bij MIA op patiëntenzorg en wetenschappelijk 
onderzoek. Niet voor niets in Australië, omdat  
daar de meeste melanoomgevallen zijn per miljoen 
inwoners.* “Vooral in de staat Queensland zijn 
veel melanoompatiënten. Dat komt doordat daar 
het gat in de ozonlaag zit én je daar dichter bij de 
evenaar zit. In andere landen die nog veel dichter 
bij de evenaar liggen hebben mensen een  
gepigmenteerde huid. Maar door de geschiedenis 
zijn er in Australië veel Brits/Ierse mensen met een 
blanke huid, die weinig bescherming biedt tegen 
uv-stralen. Samen vormt dat een dodelijke mix.”

* Ter vergelijking:
Nederland: 7000 nieuwe melanomen per jaar 
op 17 miljoen inwoners. 
Australië: 16.000 nieuwe melanomen per jaar 
op 25 miljoen inwoners.

interview Door Cisca de Weert
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“Ambitieus doel: 
binnen 10 jaar 
0 melanoomdoden”

Paul Kemper
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Alexander van Akkooi met zijn gezin
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Kwaliteit van leven
“Door die grote aantallen staat melanoom in 
Australië veel meer op de radar van politiek en 
media, en is er meer geld ter beschikking via 
overheid en privédonaties. Welgestelde mensen 
financieren daar makkelijker een onderzoeksinsti-
tuut of bepaalde apparaten.”

Het MIA heeft een ambitieus doel: binnen tien jaar 
nul melanoomdoden! “Mooi dat ik daar een 
steentje aan ga bijdragen.” Alexander gaat zich 
richten op twee specifieke onderzoeken: 

• Neo adjuvante therapie: in plaats van meteen   
 opereren, eerst met (immuno)therapie beginnen. 

• Achterwege laten van re-excisie: litteken ruimer  
 wegsnijden met 1-2 centimeter gezonde huid. 

“Door de ontwikkelingen in de laatste jaren is dat 
extra snijden niet meer nodig. Er komen in Neder-
land jaarlijks ongeveer 7000 melanoompatiënten 
bij, dat zou dus 7000 operaties minder betekenen. 
Zo’n re-excisie is niet ingewikkeld, maar het is toch 
een operatie, met impact op mensen. Dus ik heb 
me tot doel gesteld – en daar hebben we ook al 
voorstellen voor – te onderzoeken of we dat 
achterwege kunnen laten. Ik denk dat we daarmee 
de kwaliteit van leven van veel melanoompatiënten 
kunnen verbeteren én de gezondheidszorg goed-
koper maken. Want minder snijden, kost minder 
geld.”

Rekensommetje
Onderzoek kost tijd, dus voordat het zover is, zijn 
we wel een paar jaar verder. “Jammer dat onze 
voorvaderen van de chirurgie in de jaren vijftig  
met een beetje nattevingerwerk zijn begonnen, 
zonder fatsoenlijk vooronderzoek. Chirurgisch 
onderzoek raakte na de Tweede Wereldoorlog  
in zwang zonder dat er echt een goede level of 
evidence voor was: bewijzen of de behandeling 
werkt (fase 3-onderzoek). En als je patiënten 
behandeld hebt, moet je follow-up doen om 
goedkeuring te krijgen om het buiten studiever-
band in de praktijk te brengen. Dat gaan we nu 
wel goed doen.” 

En wie is Alexander, behalve chirurg en onderzoeker?

“Waar je me voor wakker kunt maken? Gebakken spek! Mijn opa zei altijd: ‘Een echte  
Van Akkooi houdt van spek’, en dat is ook zo, ik ben er dol op. Een andere guilty pleasure is romantische 
comedies uit de jaren 80/90 kijken. Bijvoorbeeld The Secret of my Success, van Michael J. Fox, die kan ik 
wel 100 keer zien.”

Trots is hij op zijn carrière: “Wat ik tot nu toe bereikt heb, daar ben ik toch wel trots op.” Terecht.  
En hij gaat een mooi avontuur tegemoet, met zijn vrouw en twee kinderen (5 en 9 jaar). 

De weekenden brengt hij het liefst door met gezin, vrienden, lekker koken. “Met de sportclubjes  
van de kinderen is het weekend altijd zo voorbij.” 

“Mijn vrouw is (borstkanker)chirurg. Het was voor het MIA meteen duidelijk dat ik alleen zou 
komen als zij ook aan de slag zou kunnen. Anders was het onbespreekbaar hoor, thuis. En dat snap ik 
ook. Ze hebben ons geholpen in contact te komen met mensen waar zij straks aan het werk kan.”

Reizen is een grote hobby: “Italië is mijn favoriete land, zoveel prachtige gebieden. Heerlijk eten, 
kindvriendelijk, mooie taal! En nu hebben we weer een heel nieuw stukje van de wereld om te verkennen.”

Waar hij echt níet tegen kan is onrecht: “Ik werd eens midden in de nacht opgeroepen  
voor een patiënt met een slagaderlijke bloeding. Vanuit de auto 112 gebeld en gemeld dat ik als chirurg 
onderweg was voor een levensbedreigend spoedgeval, en daarom wat harder moest rijden.  
‘Prima, meneer.’ Natuurlijk kreeg ik een trajectcontroleboete, maar daar mocht ik bezwaar tegen maken 
– compleet met bewijs dat ik inderdaad om half 3 in het ziekenhuis moest zijn. Maar de officier van 
justitie deed toch heel moeilijk, en toen ik het voor liet komen vroeg de rechter ‘had je niet een collega 
kunnen bellen …’ Zoiets onzinnigs! Uiteindelijk is het kwijtgescholden, maar het voelde toch heel  
onrechtvaardig. Wat zou zo’n rechter willen als hij daar zelf zou liggen? Toch ook dat ie met spoed 
geholpen werd?”

Korte biografie

• 1981: geboren in Bridgeport, Connecticut, USA (zowel NL als USA nationaliteit)
• 1999-2008: algemene geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
• 2009-2014: opleiding tot oncologisch chirurg, Erasmus Universiteit Rotterdam
• Vanaf 2015: staflid Melanoom en Sarcoom Chirurg NKI-AVL 
• 2011: cum laude gepromoveerd ‘Sentinel Node Tumor Load Assessment in Melanoma: 
 Dilemmas and Clinical Management’
• Voorzitter geweest Tumor Focus Groep (TFG) melanoom
• Voorzitter geweest EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) 
 Melanoma Group.
• 170 peer reviewed publicaties (in high impact journals, zoals NEJM, Lancet, Lancet Oncol, 
 Cell, Nature Med).
• Op 28 oktober nam Alexander afscheid van het NKI-AVL, met een symposium over 
 Stadium III melanoom.

Alexander rekent voor: “Voor zo’n studie heb je 
zeker 3000 mensen nodig. Voordat je die gewor-
ven hebt, ben je al 2 tot 3 jaar verder. Daarvan 
krijgt de helft de re-excisie en de andere helft niet. 
Dan heb je nog 3 tot 6 jaar follow-up, en zo zit je 
al op een jaar of 8, voordat je je resultaten hebt. 
Daarnaast loopt dan nog het traject van financie-
ring, protocol voor de verzekering, goedkeuring 
door de medisch-etische commissie. Kortom: met 
zo’n onderzoek ben je zo 10 jaar bezig.”

Goud waard
Na zijn studie Algemene geneeskunde promoveer-
de Alexander cum laude en volgde hij de opleiding 
tot oncologisch chirurg. Hij werkte 7 jaar bij het 
NKI-AVL als onderzoeker en chirurg.
Stichting Melanoom wenst Alexander veel succes 
aan de andere kant van de wereld. Maar we zijn 
hem gelukkig nog niet kwijt: “De raad van advies 
kan ik wel op afstand blijven doen”, vindt hij.  
“Als objectieve buitenstaander en deskundige  
op het gebied van melanoom blijf ik graag een 
bijdrage leveren, als het van de Stichting mag! 
Maar mijn voorzittersstokje van de Tumor Focus 
Groep in Nederland heb ik doorgegeven aan 
Marlies Wakkee. Zo’n werkgroep kan niet meer  
op die afstand.

Ik vind Stichting Melanoom een goeie actieve 
patiëntenorganisatie, met mensen die weten waar 
ze het over hebben en belangeloos veel inzet 
leveren. Dat is goud waard. Een echt ontwikkel- of 
verbeterpunt heb ik eigenlijk niet voor de Stichting. 
Blijf proberen melanoom op de (politieke) agenda’s 
te krijgen! Het is belangrijk dat hier financiering 
komt voor patiëntenzorg en voor onderzoek.  
Door corona is dat nu lastig, want iedereen staat 
met z’n vinger omhoog: aandacht voor de horeca, 
voor de reisindustrie, en dan sneeuw je eigenlijk 
onder. Maar blijf toch de aandacht daarop vesti-
gen. Want die pandemie is straks een keer voorbij, 
maar die melanomen nog niet …”

Melanoom Nieuws • nummer 3 • november 2021



www.stichtingmelanoom.nlMelanoom Nieuws • nummer 3 • november 2021 www.stichtingmelanoom.nl Melanoom Nieuws • nummer 3 • november 2021

berichten

Elk jaar wordt in de maand mei, tijdens de Melanoma Awareness Month, wereldwijd aandacht 
gevraagd voor melanoom. In 2019 sloot Stichting Melanoom hierbij aan door de campagne  

In 2020 kregen meer dan 70.000 mensen in Nederland de diagnose huidkanker. Dit aantal stijgt  
al jaren en treft ook steeds meer jonge mensen. Als Stichting Melanoom willen we mensen helpen 
bewust te worden van het belang regelmatig hun eigen huid te checken en zo nodig naar de  
huisarts te gaan. Daarom hebben we de Huidmonitor ontwikkeld; een app die vrij is van reclame  
en gratis te downloaden. Door iedereen! 

Check your selfie
De app werkt op de meeste Android smartphones en op de Iphone iOS 11.0 of nieuwer.  
Na het downloaden via de appstore kun je meteen aan de slag. We adviseren je om bij het gebruik  
in een goed verlichte ruimte te staan. De badkamer bijvoorbeeld. 

Wat doet de huidmonitor app?
• De Huidmonitor app is bedoeld om je eigen huid regelmatig te controleren. 
• Door foto's te maken van jouw (moeder)vlekken kun je ze zelf monitoren.
• Jouw (moeder)vlekken kun je direct vergelijken met foto's van onschuldige en verdachte 
 (moeder)vlekken in de database. 
• In de app staan tips over waar je op moet letten bij het checken van je huid. 
• De herinneringsfunctie geeft je een seintje, zodat je het checken niet vergeet. 

Noodzaak vroegtijdige opsporing huidkanker 
Vroegtijdige opsporing van huidkanker is van levensbelang. 
Melanoom is de meest agressieve vorm van huidkanker.  
Een melanoom dat vroeg wordt ontdekt, is heel goed te 
behandelen. De kans op overleving is dan bijna 100%.  
Maar melanoom kan snel uitzaaien naar andere delen van  
het lichaam, zoals hersenen, longen of lever. Een uitgezaaid 
melanoom is moeilijk te behandelen en heeft een veel 
slechtere prognose. Jaarlijks sterven er meer dan 750  
mensen aan de gevolgen van uitgezaaid melanoom.  
Het regelmatig monitoren van je eigen huid is daarom 
essentieel om verdachte plekjes tijdig te signaleren.  
De Huidmonitor app helpt je daarbij. 

16 17

Stichting Melanoom 
lanceert de huidmonitor app

Nicole Kukutsch, dermatoloog aan het Leids 
Universitair Medisch Centrum en lid van de 
Raad van Advies van Stichting Melanoom, 
onderstreept het belang van vroegtijdige 
opsporing: “Met de Huidmonitor kun je in de 
gaten houden of moedervlekken veranderen. 
Veranderingen kunnen een (eerste) teken zijn 
van kwaadaardigheid. Als een melanoom in 
een zeer vroeg stadium ontdekt wordt dan is 
de prognose uitstekend, maar al bij een dikte 
van enkele millimeters nemen de overlevings-
kansen duidelijk af.” 

Daling diagnoses door pandemie
In het begin van de coronapandemie gingen mensen minder snel naar de 
dokter en lieten dus ook minder huidvlekjes controleren. Uit een enquête 
van de Global Coalition for Melanoma Patients Advocacy onder ruim 700 
dermatologen in 36 landen blijkt dat in 2020 een vijfde van de melanomen 
of andere vormen van huidkanker onopgemerkt bleef. Daarnaast werd een 
derde van de huidcontroles afgezegd als gevolg van de lockdown.  
Naar schatting komt dit wereldwijd neer op 60.000 gemiste diagnoses 
melanoom tijdens de pandemie, waarvan ruim 1.700 gevallen in Nederland.
De uitkomsten van het onderzoek sluiten aan bij een eerdere casestudie van 
het Integraal Kanker Centrum (IKNL), waarbij een eerste schatting  
werd gemaakt van 1.000 minder melanoomdiagnoses in Nederland dan  
verwacht. Stichting Melanoom vreest dat deze inhaalslag nog wel even duurt. 

Gevolgen uitgestelde diagnose melanoom
Een uitgestelde diagnose kan met name bij melanoom, in tegenstelling  
tot de minder agressieve vormen van huidkanker, desastreuze gevolgen hebben. Uit de nieuwe cijfers 
die onlangs werden gepresenteerd door de samenwerkende kwaliteitsregistraties (SKR), blijkt dat 
sinds de coronacrisis er meer mensen met uitgezaaid melanoom zijn dan daarvoor. In de tweede golf 
had bijvoorbeeld 40% van de patiënten met uitgezaaid melanoom te maken met hersenuitzaaiingen, 
tegenover 27% in de periode voor de coronacrisis. Patiënten zouden door uitgestelde zorg in een 
verder gevorderd stadium terecht zijn gekomen. Dat is zeer ernstig, want de kans op overlijden is 
dan veel groter.1 

Wij willen jou vragen onze campagne te steunen
‘Meer bewustwording, minder melanoom’ is onze missie. Vind je dit ook belangrijk? Deel de Huid-
monitor app en onze posts hierover via social media om mensen te informeren over onze campagne 
en te wijzen op de gevaren van late diagnose. Met jouw hulp kunnen we onze doelstelling bereiken! 

Gifs voor publicatie 
Hoe wordt een verdacht plekje ontdekt? Door een oplettend oog! Eyeleen, het illustratieve  
oog-icoon, speelt de hoofdrol in onze campagne. Eyeleen deelt de zogenaamde ABCDE-methode  
om de kenmerken van melanoom te leren signaleren. Er zijn GIFs, MP4s en JPGs die gebruikt kunnen 
worden voor on- en offline publicaties. De GIFs zijn bedoeld om op websites te plaatsen en via  
social media te delen. Er is ook een aantal tekstuele GIFs ontwikkeld die de boodschap helpen 
communiceren. Dit zijn onder andere: Check Your Selfie, Check My Selfie, Check Your Joyfriend,  
Eye Teach You en Skin Lover. Zie pagina 27. De MP4s zijn ook geschikt voor posts op Instagram.2

Zie voor meer informatie over deze campagne: www.huidmonitor.app 

1 Link naar SKR-rapport: https://skr-zorg.nl/impact-report/ 
2 Alle awareness GIFs van Stichting Melanoom zijn te vinden op: https://giphy.com/discoveryourspot
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Nederlandse versie van 
Faster Than Skincancer

Spot de Dot en Stichting Melanoom hebben 
de krachten gebundeld voor de Nederlandse 
editie van de Faster Than Skincancer campagne. 
(Engels voor: sneller dan huidkanker). 

De positieve en sportieve campagne  
benadrukt het belang van vroegtijdige op- 
sporing van huidkanker, en focust daarbij op 
melanoom als zijnde de meest agressieve vorm 
van huidkanker. Uit recent onderzoek is 
gebleken dat het aantal melanoompatiënten 
met uitzaaiingen sterk is gestegen door uit- 
gestelde zorg tijdens de coronapandemie. 
Bewustwording over het controleren  
van je eigen huid op verdachte plekjes is 
daarom essentieel. De eigentijdse, authentieke 
en artistieke campagne brengt deze belangrijke 
boodschap over en door te werken met twee 
Nederlandse en betrokken ambassadeurs, sluit 
de campagne goed aan bij de belevingswereld 
van de jongere doelgroep.

Nederlandse dermatoloog en Mohs’ chirurg  
dr. Göran van Rooijen, bekend van het tv- 
programma 'Bad Skin Doctors' op TLC en 
melanoompatiënte Raquel Hulzebos zijn de 
gezichten van de campagne.

Göran van Rooijen: “Ik zie elke dag de schade 
van de zon op de huid van mijn patiënten.  
Natuurlijk willen mensen genieten van de zon 
en vitamine D-aanmaak stimuleren, maar er 
moet meer bewustwording komen over de 
risico’s van de zon en hoe je je eigen huid kan 
controleren. In de strijd tegen huidkanker is 
vroege opsporing en behandeling van groot 
belang.”

Dermatoloog Göran van Rooijen

Raquel Hulzebos

berichten
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Bianca van der Mik (40 jaar) kreeg de  

diagnose melanoom stadium IV en weet  

uit eigen ervaring dat een sociaal netwerk 

belangrijk is en dat het helpt als je ondanks 

de ernstige vooruitzichten positief blijft.  

Met dit ervaringsverhaal wil ze andere  

aanmoedigen om ervaringen te delen en 

ondanks alle tegenslagen een normaal leven 

te blijven leven.

Verdacht knobbeltje
Het verhaal van Bianca begint ruim 7 jaar geleden. 
“In februari 2014 verwijst de huisarts mij door naar 
de mammapoli; een polikliniek voor borstkanker 
vanwege een knobbeltje in mijn borst. Uit de 
resultaten van de mammografie, de echo, de 
punctie en een biopt blijkt dat ik borstkanker heb. 
Gelukkig heb ik een goede vriendin meegenomen 
en de verpleegkundige legt het een en ander uit. 
We bespreken de behandelmethoden en hoe ik  
het straks aan mijn 2 dochters kan vertellen.”

Ga je nu dood?
Bianca is al enige jaren gescheiden en voedt haar 
2 dochters van toen 8 en 11 jaar, grotendeels 
alleen op. “Een paar uur later vertel ik mijn doch-
ters over de ‘gemene knobbel’. De oudste begrijpt 
dat het heel ernstig is. ‘Ga je nu dood?’ vraagt ze. 
Ik stel haar gerust dat er hele knappe dokters zijn 
die de knobbel voorgoed weghalen.”

Twee dagen later bespreekt ze samen met de vrien-
din en haar vader het behandelplan met de chirurg. 
“Bij het behandelplan is er een keuze: eerst chemo-
kuur en vervolgens opereren of andersom.  
Gelukkig kies ik voor eerst opereren. Tijdens de 
operatie heeft de chirurg een sterk vermoeden  
dat het geen borstkanker betreft maar uitgezaaid 
melanoom. Dit wordt later door de patholoog- 
anatoom bevestigd. 

Dit heb ik mijn dochters niet durven te vertellen
“Het is een vreselijk bericht, de prognose is zeer 
slecht. Ik onderga allerlei onderzoeken in een van 
de melanoomcentra. Op de site van de Stichting 
Melanoom en Oncoline (tegenwoordig: Integraal 
Kankercentrum Nederland) vind ik veel informatie 
en krijg veel steun via de facebookpagina van de 
Stichting Melanoom. Ik krijg meerdere uitzaaiingen 

Barslechte prognose
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Bianca: “belangrijk Bianca: “belangrijk 

om fijne mensen om fijne mensen 

om je heen te hebben”om je heen te hebben”
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Door Harald Vissenberg

Bianca van der Mik

"Prognose is zeer slecht"
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medisch

wwIn dit onderzoek kreeg de helft van de patiën-
ten elke 3 weken een infuus met 200mg pembro- 
lizumab gedurende 1 jaar (in totaal 17 keer).  
De andere helft kreeg een placebo (infuus met 
fysiologisch zout). Circa 500 patiënten zijn  
inmiddels een jaar gevolgd. Van de mensen die 
pembrolizumab kregen is nog 90,5% vrij van 
uitzaaiingen. In de placebogroep is dat 83,1%. 

Significante daling
De onderzoekers concluderen dat er sprake is  
van een significante daling van het optreden van 
uitzaaiingen bij de groep die is behandeld met 
pembrolizumab. Uiteraard waren er bijwerkingen, 
die we overigens al kennen uit eerdere studies met 
pembrolizumab. Ongeveer 1 op de 5 patiënten  
die met pembrolizumab zijn behandeld krijgt 
langdurige en waarschijnlijk blijvende behandeling 
met hormonen, vanwege vooral schildklieraan- 
doeningen.
In 2018 werden de resultaten na 1 jaar van een 
adjuvante behandeling met pembrolizumab bij 
stadium III patiënten gepresenteerd. Het behandel-
schema was nagenoeg hetzelfde. In de pembroli- 
zumabgroep was na 1 jaar 75,4% vrij van uitzaai-
ingen, in de placebogroep 61%. In 2021 waren de 
cijfers na 3,5 jaar follow-up: 65% voor pembroli- 
zumab en 49% voor placebo.

Hogere kans
Hoewel je de patiëntengroepen in beide onder- 
zoeken niet met elkaar mag vergelijken, is wel 
duidelijk, dat de kans op uitzaaiingen in stadium III 
beduidend hoger is dan in stadium II. De winst 
(minder uitzaaiingen) die je met adjuvante behan-
deling kan behalen lijkt, tenminste voor het eerste 
behandeljaar, in stadium III dan ook groter.  
Of adjuvante behandeling uiteindelijk patiënten 
langer doet leven weten we pas over een aantal 
jaren.

Op het ASCO congres in juni 2021 (American 

Society of Clinical Oncology) werden de 

eerste resultaten gepresenteerd van een 

adjuvante behandeling met pembrolizumab 

bij patiënten met een melanoom stadium II. 
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"Eerst geen

immunotherapie"

in mijn arm, in en op mijn borst, bij mijn neusholte 
en op een van mijn eierstokken. Deze zijn zoveel 
mogelijk operatief verwijderd. Met melanoom 
stadium IV is de overlevingskans voor de komende 
5 jaar rond de 10 tot 20%. Dit heb ik mijn dochters 
de eerste jaren niet durven te vertellen.”

Ik kom niet in aanmerking voor een studie 
met immunotherapie
“Bij de vervolg scans ziet de arts dat ik uitzaaiingen 
heb bij mijn eierstokken en op meerdere plaatsen  
in mijn hersenen.” Hoewel de eerste studies met 
immunotherapie zijn gestart komt Bianca daar niet 
voor in aanmerking, omdat voor die studies 
hersenuitzaaiingen een exclusiecriterium zijn. 

Gelukkig krijgt Bianca begin 2015 immunotherapie 
met Ipilimumab. “De behandeling lijkt in eerste 
instantie aan te slaan, het is rustig in mijn buik en 
stabiel in mijn hersenen. In augustus 2015 groeien 
de uitzaaiingen in mijn hersenen, bestraling 
daarvan is nodig.”Buiten de studies om (compa- 
sionate use) krijg Bianca vlak na de bestraling 
Pembrolizumab, wat dan nog niet door de EMA  
is toegelaten. Deze immunotherapie slaat goed  
aan en in december 2015 zijn de uitzaaiingen 
verdwenen. De behandeling verdroeg ik redelijk,  
ik was wel erg moe. Een van de bijwerkingen is  
dat ik nu een tragere schildklierfunctie heb en 
waarvoor ik medicatie krijg. Ondanks dat voelde  
ik mij nooit een ziek persoon. Ik bleef ook actief 
sporten en is in goed overleg mijn werk aangepast.”

Kijken naar wat je wel hebt
Ondanks dat Bianca in de tussentijd nog wel 
meerdere operaties heeft ondergaan om vocht uit 
haar hoofd te verwijderen en waarbij complicaties 
ontstaan is ze positief. “Het gaat goed, ik kan 
zeggen dat ik al 6 jaar genezen ben en still  
counting! Het ging eigenlijk al die tijd best goed 
met mij.

Dat klinkt misschien gek na wat ik zojuist verteld 
heb, maar ik beleef het écht zo. Van jongs af aan 
heb ik geleerd om naar het positieve te kijken. 
Daarbij kijk ik vanuit mijn geloof vooral naar wat  
ik wel heb en niet naar wat ik niet heb of ben 
verloren.”

Sociale vangnet
“Ik heb veel aan psychische steun van mijn ouders 
en zussen gehad. Mijn vriend leerde ik pas kennen 
in het eerste jaar van mijn ziekte, heel dapper van 
hem om dat aan te durven. Hij stimuleerde mij om 
actief te blijven sporten en ondernemend te zijn 
met de 2 meiden. Ook helpt hij met denken in het 
‘nu’ en niet bang te zijn of ik het wel kan of welk 
effect de vermoeidheid heeft op mijn leven. 
Natuurlijk zijn er dagen dat je helemaal niets kan 
en niets lukt, ik heb dan wel plezier op de dagen 
dat het wél gaat.”

Hokje 'jij bent ziek'
Bianca is teleurgesteld door enkele collega’s.  
“Ik ben altijd open geweest en veel mensen wisten 
van mijn achtergrond. Tijdens de behandelingen 
ben ik superfijn ondersteund door collega’s.  
Maar toen ik solliciteerde op een andere functie 
werd ik afgewezen. Ze twijfelden of ik het allemaal 
wel aan kon, na alles wat ik had meegemaakt.  
Ik kreeg het stempel: ‘jij bent ziek’, terwijl ik dat 
zelf niet zo ervaar. Gelukkig heb ik nu ander werk 
en ben onlangs zelfs meer uren gaan werken.

“Met mijn ervaringsverhaal wil ik de lezers de 
vraag stellen: wat wil jij nog doen met je leven en 
hoe wil je van betekenis blijven? Ik zou graag als 
coach mensen willen helpen hun pad in het leven 
te ontdekken en na te leven.”

Adjuvante pembrolizumab 
voor stadium II 

Door Jan de Jong
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Stadium IIA
• Melanoom met Breslowdikte tussen 1.0 mm en 2.0 mm  
  met zweervorming (ulceratie). 
  Geen verspreiding naar lokale lymfklieren of op afstand.
• Melanoom met Breslowdikte tussen 2.0 mm en 4.0 mm  
  zonder zweervorming (ulceratie). 
  Geen verspreiding naar lokale lymfklieren of op afstand.

Stadium IIB
• Melanoom met Breslowdikte tussen 2.0 mm en 4.0 mm  
  met zweervorming (ulceratie). 
  Geen verspreiding naar lokale lymfklieren of op afstand.
• Melanoom met Breslowdikte groter dan 4.0 mm zonder  
  zweervorming (ulceratie). 
  Geen verspreiding naar lokale lymfklieren of op afstand.

Stadium IIC
• Melanoom met Breslowdikte groter dan 4.0 mm met   
  zweervorming (ulceratie). 
  Geen verspreiding naar lokale lymfklieren of op afstand. 

De basisverzekering vergoedt een adjuvante 
behandeling bij stadium III. Voor een vergoeding 
bij stadium II moet eerst de EMA het middel voor 
deze indicatie toelaten en daarna moet de Minister 
van VWS nog een besluit nemen over het al of niet 
opnemen van het middel voor deze indicatie in de 
basisverzekering.

Bron: ASCOPost Adjuvant Pembrolizumab  
for High-Risk Stage II Melanoma:  
Efficacy and Safety Examined
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Verbetering mogelijk
In de studieperiode is de overleving geleidelijk 
verbeterd. De effecten van de nieuwe behandelin-
gen (immunotherapie en doelgerichte therapie) zijn 
door de kleine aantallen patiënten die bij diagnose 
al een stadium IV hadden, nog niet goed te 
bepalen. 

Het aantal SLNB procedures is zeker vanaf 2013 
gestegen. Volgens de onderzoekers is verdere 
verbetering nog mogelijk. Bij 1 op de 3 patiënten 
die in 2018 aanmerking kwamen voor een SLNB 
vond deze niet plaats. Hopelijk is dat sinds de 
beschikbaarheid van adjuvante behandeling nu 
verbeterd. (zie figuur linker pagina) 

Bron: Stage-specific trends in incidence and survival 
of cutaneous melanoma in the Netherlands (2003-
2018): A nationwide population-based study.  
Eur J Cancer 2021 Sep;154:111-119

This work is licensed under the Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.  
To view a copy of this license, visit http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to 
Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, 
CA 94042, USA.

In de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) 

hebben onderzoekers gekeken naar het 

voorkomen van melanoom en het stadium 

waarin het werd vastgesteld. Het gaat om de 

periode 2003 tot 2018. En hierbij uitsluitend 

om gegevens op het moment van diagnose 

en eerste behandeling en het eventuele 

overlijden in deze periode. Over optreden  

van uitzaaiingen later en eventuele vervolg-

behandelingen beschikt de NKR over  

onvoldoende gegevens.

Verdubbeld
Het totale aantal patiënten in dit onderzoek over 
16 jaren was ruim 50.000. Het aantal gevallen van 
melanoom per 100.000 inwoners is in deze 16 jaar 
meer dan verdubbeld en komt nog steeds wat 
vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het aantal 
patiënten in stadium I is het meest gestegen. 
Echter, er was ook een daling van stadium II en een 
stijging in stadium III. 

De inzet van de schildwachtklierprocedure (SLNB) 
is mogelijk de verklaring. Een tumor van meer dan 
4,0mm Breslowdikte zonder voelbare lymfklieren 
zal klinisch een stadium II zijn als er geen schild-
wachtoperatie plaatsvindt en een stadium III 
worden als er micrometastasen in de schildwacht-
klier worden aangetroffen.

Trends in het aantal 
melanomen en de overleving
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Figuur uit “Stage-specific trends in incidence and survival of cutaneous melanoma in  
the Netherlands (2003-2018): A nationwide population-based study. 
Deze toont toename van schildwachtklierprocedures (SLNB) in de periode 2003-2018.

Door Jan de Jong
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Op het ESMO congres in september 2021 

(European Society of Medical Oncology) 

werden resultaten gepresenteerd van een 

analyse bij een klinische studie naar een  

nieuwe behandeling bij uitgezaaid oog- 

melanoom: tebentafusp. De resultaten lieten 

zien dat een reductie van het zogenoemde 

circulerend tumor dna (ctDNA), in het bloed, 

een betere voorspeller van overleving is  

dan de resultaten op de scans. 

De onderzoekers hebben verklaard dat de patiën-
ten die met tebentafusp werden behandeld en  
die een ctDNA-reductie lieten zien, het meeste 
overlevingsvoordeel hadden, ongeacht de respons 
volgens de scans (RECIST response).

Hoofdonderzoeker Shoustari: “ctDNA is detecteer-
baar bij de grote meerderheid van patiënten met 
uitgezaaid oogmelanoom die worden behandeld 
met tebentafusp. 70% liet enige vorm van ctDNA 
reductie zien, terwijl, in scherp contrast, slechts 5% 
een respons liet zien als men afging op de scans 
om de resultaten te beoordelen”. Hij vervolgt:  
“De grootte van de ctDNA-reductie liet een  
lineaire correlatie zien met overleving. Wanneer  
je de gevallen nader onderzoekt waarbij ctDNA 
is verdwenen, had niet iedereen een respons op  
de scans. In feite had de meerderheid stabiele of 
progressieve ziekte. Daarom concluderen wij dat 
voor de behandeling met tebentafusp, ctDNA- 
reductie mogelijk een betere maat is voor over- 
leving dan via de RECIST-methode.”

Bron: Shoushtari AN, Collins L, Espinosa E, et al. 
“Early reduction in ctDNA, regardless of best 
RECIST response, is associated with overall survival 
(OS) ontebentafusp in previously treated metasta-
tic uveal melanoma (mUM) patients.”  

Gepresenteerd 2021 ESMO Annual Congress. 
September 16-21, 2021; virtual. Abstract 17570

Potentiële biomarker voor 
effectiviteit tebentafusp 
bij oogmelanoom

Door Koen van Elst

Alle awareness GIFs van Stichting Melanoom zijn te vinden op: https://giphy.com/discoveryourspot



STICHTING
MELANOOM

Geloof in jezelf

Goh lijf,
Geloof in jezelf
in de kracht die je hebt,
de kracht die jou
door het leven leidt,
door goede en slechte tijden.

Geloof in de
verborgen kwaliteiten die
iedereen bezit en 
die je de juiste 
weg zullen wijzen.

Geloof in morgen en
in wat die dag
je zal brengen en 
probeer alles van de 
zonnige kant te bekijken,
want met een positieve kijk
op het leven 
is er geen grens aan jouw
mogelijkheden!  


