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Melanoom Nieuws is een uitgave 

van de Stichting Melanoom en 

verschijnt 4x per jaar.

Artikelen mogen uit deze uitgave 

worden overgenomen mits de bron 

uitdrukkelijk wordt vermeld.

Redactie Melanoom Nieuws

Eindredactie  

Twan Stemkens 
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Jan de Jong
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Edith van Esch
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Harard Vissenberg

Vormgeving, productie en drukwerk

Dekkers van Gerwen

Kopij

Sluitingsdatum voor de volgende 

uitgave is 5 september 2020.

Kopij bij voorkeur aanleveren via 

redactie@stichtingmelanoom.nl.

Secretariaat Stichting Melanoom

Postbus 9199

1180 MD Amstelveen

telefoon 088-002 97 46

secretariaat@stichtingmelanoom.nl

NL51 INGB 0007530279

t.n.v. Stichting Melanoom Utrecht

Lotgenotencontact

telefoon 088-002 97 47

Website

www.stichtingmelanoom.nl

www.melanoomforum.nl

Webredactie

Jan de Jong

webredactie@stichtingmelanoom.nl

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

Rob Smeets  penningmeester

vacature  bestuurslid belangenbehartiging

vacature  bestuurslid pr & communicatie

Dick Plomp  bestuurslid oogmelanoom

Secretariaat en coördinatie vrijwilligers

Secretariaat Ria Gijselhart, secretariaat@stichtingmelanoom.nl

Coördinatie vrijwilligers  Koen van Elst en Martina Rooijakkers

Raad van Advies 

Mevrouw dr. N.A. Kukutsch  dermatoloog LUMC

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

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. 

www.stichtingmelanoom.nlMelanoom Nieuws • nummer 2 • augustus 2020

Melanoomnieuws.Augustus2020.DEF.indd   2 28-07-20   17:44



inhoudin dit nummer:

3

bestuur

redactie

berichten

Save the date Melanoom Infodag

Gastles in perspectief

actueel

Brochure Oogmelanoom

Buddy Support huidmelanoom 

gaat van start!

donatie

Tweeduizend kilometer challenge

medisch

Maatwerk in trails

Covid-19 en kankerzorg

Screening op melanoom bij 

verhoogd risico

verslag

ASCO 2020

Gezondheidsbeurs Utrecht 2020

interview

Vrijwilliger Loes Bijl: 

al 25 jaar een luisterend oor

verslag

Anatomische les van het oog

interview

‘Voor andere mensen iets 

betekenen en hen helpen’

achtergrond

Boekrecensie: ‘Ik ben in de 

verkeerde film beland’

Unieke samenwerking ervaring 

en wetenschap

ervaring

Van diagnose stadium IV naar 

geen zichtbare melanomen

achtergrond

Harrie’s Kankerblog

medisch

Behandeling inoperabel 

mucosaal melanoom

Nazorgtraject bij uitgezaaid 

melanoom

gedicht

10

18

24

30

Twee vrienden die in tien maanden tweeduizend 

kilometer lopen voor het goede doel. 

De gezondheidsbeurs Utrecht 2020.

Een interview met de nieuwe penningmeester Rob Smeets. 

Rob wil iets voor mensen betekenen en hen helpen.

Van diagnose stadium IV naar geen zichtbare  

melanomen. Hoe meedoen aan trails geen error maar 

genezing oplevert. Hoop doet leven. Sandra Kolfschoten 

kan hier over navertellen.

www.stichtingmelanoom.nl Melanoom Nieuws • nummer 2 • augustus 2020

4

5

6

6

7

8

10

13

14

15

16

18

20

23

24

27

28

30

32

34

34

36

Melanoomnieuws.Augustus2020.DEF.indd   3 28-07-20   17:44



bestuur

Zomer 2020
De zomervakantie is voor menigeen begonnen of al aan de gang, maar het lijkt er 

niet een te worden als de voorgaande edities. We blijven dit jaar met velen in eigen 

land om hier onze vakantie door te brengen. De coronacrisis lijkt daarmee ook op de 

achtergrond nog wel even door te gaan. Op de achtergrond, want in veel delen van 

de wereld is de situatie nog ernstig en nog lang niet onder controle. In onze regio lijkt 

het virus (tijdelijk) op zijn retour, dus we kunnen voorzichtig over de grenzen kijken. 

Degene die dan naar het buitenland wil, krijgt er echter een nieuwe stressvorm, naast de reguliere 

vakantiestress, bij: wordt de kleurcode van mijn vakantiebestemming oranje of blijft het geel?! 

Het ‘oude’ leven komt dus beetje bij beetje op gang en dat geldt gelukkig ook voor de reguliere (kanker)zorg.  

Hoe gek het ook klinkt, maar die zorg lijkt weer uit het slop te worden gehaald. Gelukkig maar, want hoe gevaarlijk 

het virus ook is, kanker is en blijft voor het individu een ziekte die je beter niet kunt negeren. 

Vanuit het bestuur is er op het moment ook zo langzamerhand weer wat nieuws te melden. Waar wij erg blij mee 

zijn, zijn de eerste signalen dat een melanoom infodag 2020, weliswaar in oktober pas, toch doorgang kan hebben. 

Na het besluit begin maart om de dag in april te annuleren, dachten wij dat deze dag definitief weg zou vallen op  

de 2020 jaarkalender. Dit scenario lijkt voorlopig dus afgewend, ook al beseffen wij dat de situatie snel kan omslaan. 

Desalniettemin zijn wij verheugd te vernemen dat een aantal sprekers heeft aangegeven weer te kunnen en willen 

deelnemen. En als dat alleen nog geen goed nieuws is: ook de landelijke avonden waarin we lotgenotencontact 

mogelijk maken, willen we weer langzaam op gang laten komen. Lotgenotencontact via een beeldscherm is  

technisch gezien mogelijk, maar het lijkt ons niet de ideale oplossing. 

Daarnaast is het belangrijk om kort stil te staan bij een medisch nieuwtje. Het is zelfs nieuws dat behoorlijk veel 

impact zal hebben op de behandelopties bij melanoom. Na een lang en onzeker traject van bijna drie jaar (!) is ìn juni 

dan eindelijk bekend geworden dat een bestaande therapie is goedgekeurd door het Zorginstituut, dé adviseur van 

de Minster van Zorg. Goedgekeurd overigens in de zin dat het in aanmerking kan komen voor vergoeding uit het 

basispakket. Het gaat om de BRAF-MEK remmer combinatiebehandeling dabrafenib en trametinib bij hoogrisico 

melanoom (stadium 3), die dan aan het bestaande palet in ons land kan worden toegevoegd. Deze ontwikkeling  

zal naar alle waarschijnlijkheid de enige medische innovatie voor dit jaar zijn. 

2020 is, zoals jullie ongetwijfeld weten, het jaar dat Stichting Melanoom haar 25-jarig jubileum viert. Alle vrijwilligers 

en bestuursleden hebben uitgekeken naar deze mooie mijlpaal. Niemand heeft op voorhand kunnen vermoeden  

dat er gedurende het jaar amper ruimte voor deze verjaardag zou zijn. Hopelijk komt deze gelegenheid alsnog 

voorbij. Een jubileumjaar waarin je niet echt stil kunt staan bij dat moment, is natuurlijk bijzonder jammer. 

Namens het bestuur wens ik iedereen weer veel leesplezier met de zomereditie van Melanoom Nieuws!

Koen van Elst, voorzitter Stichting Melanoom 
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Trail(s) en error

redactie

www.stichtingmelanoom.nl

Hoop doet leven. Zomaar een gezegde dat hout snijdt. Voor sommigen is dat een strohalm en voor anderen het 

allerlaatste redmiddel. Dat geldt ook zo voor een aantal lotgenoten waar bijna te laat melanoom ontdekt werd 

en die daarna de ‘mallemolen’ in gingen.

Wachten, onzekerheid, leven met pijn en ongemak. Maar het is wel leven en in leven zijn. En hopen dit ook te 

blijven. Dan maar met trail(s) en error! Niet voor niets dat patiënten het gevoel bekruipt soms in een verkeerde 

film te zijn beland. In dit nummer van Melanoomnieuws wordt het boek ‘Ik ben in de verkeerde film beland’ 

besproken en zijn de beide schrijfsters geïnterviewd waar ze vertellen wat hun drijfveren waren om dit boek te 

schrijven. Een must voor best wat lotgenoten!

Trails liggen in het verlengde van wetenschappelijk onderzoek. Testen of bepaalde medicaties en behandelingen 

aanslaan. Je daarbij als proefkonijn voelen is dan meer regel dan uitzondering. Toch kunnen trails een uitkomst en 

zelfs redmiddel zijn. Proefondervindelijk dus. Diverse studies en nieuwe behandelmethoden werden op het laatste 

ASCO wereldcongres online getoond en besproken. Voorlopige resultaten en uitkomsten van een aantal van deze 

onderzoeken passeren een aantal artikelen in deze Melanoomnieuws de revue.

Error hoort hier eigenlijk niet in thuis. Iets wat je niet wilt of het moet op je pc zijn. Dan kun je het met de virus-

scanner oplossen. Neen, error wil je niet maar hangt soms als een zwaard van Damocles boven iemands hoofd en 

gebeurt weleens ook. Helaas. Echter op het randje bungelen, maar weer terugkomen en hoop krijgen daarover wil 

je vertellen. Dat soort verhalen zijn er en in deze Melanoomnieuws lees je weer zo’n aangrijpend ervaringsverhaal.

Meer is in deze zomereditie ook te lezen. Gelukkig! De stichting bestaat dit jaar 25 jaar en een interview met 

de vrijwilliger van het eerste uur mag dan zeker niet ontbreken. En natuurlijk Harrie’s kankerblog. Om van 2000 

kilometer lopen maar te zwijgen. Al met al biedt dit nummer weer voldoende informatie om deze zomer door te 

komen. Dat moet u wel proefondervindelijk gaan ervaren. Ik wens u daarbij veel leesplezier. 

Twan Stemkens, hoofdredacteur
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berichten

save the date!

Melanoom 
Infodag

zaterdag

31 oktober 2020 

6
Vrijwilligers van Stichting Melanoom verzor-

gen sinds jaren gastlessen, ook aan oncologie 

verpleegkundigen aan de Erasmus Academie. 

De insteek van deze gastles is om inzicht in het 

patiënten perspectief te geven en het werk van 

Stichting Melanoom toe te lichten. 

Door alle maatregelen rond COVID-19 werden de 

gastlessen afgezegd, totdat eind april besloten werd 

de les via Zoom-streaming toch uit te voeren op 13 mei 

2020. Op zo’n korte tijd leek het moeilijk uitvoerbaar.  

Veel vrijwilligers hadden het juist druk in deze tijd maar 

gelukkig waren onze vrijwilligers Marije Stenstra en 

Bianca Oei bereid deze les via streaming uit te voeren. 

Dat is nu bijna routine voor veel mensen, in mei was 

dit nog niet zo. De voordrachten verliepen vlot, helaas 

liet de internetverbinding het even kort afweten. 

De filmpjes over Eye Leen werden separaat getoond. 

Na afloop bleek uit de heel goede vragen aan zowel 

Bianca als Marije, dat de inhoud van de gastlessen goed 

was overgekomen.

Gastles 
in perspectief

www.stichtingmelanoom.nl

Stichting Melanoom heeft een nieuwe datum 

voor de Melanoom infodag: 

zaterdag 31 oktober 2020. 

Locatie is Van der Valk Hotel in Utrecht. 

Meer nieuws over het programma en  

inschrijving volgt via de website, socials en 

mail. Uiteraard gebeurt de organisatie en 

programma van de infodag volgens de 

geldende veiligheidsregels van de  

Rijksoverheid rondom Covid-19.

Melanoom Nieuws • nummer 2 • augustus 2020
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actueel
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In deze nieuwe brochure ‘Oogmelanoom 

Informatie voor patiënten’ staat beschreven 

wat je als patiënt van de behandeling van een 

oogmelanoom kunt verwachten.  

Deze informatie heeft Stichting Melanoom 

opgesteld in samenwerking met de oog- 

melanoomcentra van LUMC Leiden en  

Erasmus MC Rotterdam. Ook Maastricht 

UMC, UMCG Groningen en Radboud UMC 

Nijmegen hebben een waardevolle inbreng 

geleverd aan deze brochure. 

(M) eye buddy contact: 

telefoon: 088 00 29 744

mail: info@oogmelanoombuddy.nl

Brochure Oogmelanoom

7
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www.stichtingmelanoom.nl

Wie geconfronteerd wordt met de diagnose 

melanoom heeft behoefte aan betrouwbare 

informatie en mogelijk ook aan wat steun. 

Beide vind u/je bij de Stichting Melanoom: 

informatie staat op de website, op facebook  

en het is ook mogelijk om contact te hebben 

met vrijwilligers / lotgenoten van de Stichting. 

Dat contact is er via de telefonische hulplijn  

of als vervolg op contact via de nieuwe media 

(facebook, Messenger, het forum van de 

website of e-mail. Want naast heldere  

informatie zoek je mogelijk wat vaster  

ondersteunend contact in de lastige, soms 

emotionele periode die op de diagnose  

melanoom volgt of tijdens de behandelingen 

daarna. Hiervoor is binnen de Stichting 

Melanoom het aanbod van Buddy Support. 

Buddy Support 
voor huidmelanoom gaat van start!

Melanoom Nieuws • nummer 2 • augustus 2020

Geïnspireerd door het succes van het (M)eye buddy team 

voor lotgenoten met oogmelanoom, hebben wij voor  

het huidmelanoom een Buddy Supportgroep opgericht.  

Voor deze nieuwe vorm van support hebben zich tien 

vrijwilligers/lotgenoten aangemeld.

De lotgenoten in deze groep zijn bereid andere patiënten 

met huidmelanoom gedurende kortere of langere tijd bij 

te staan, per telefoon, whatsapp, Messenger of e-mail, 

waarbij ook een persoonlijke ontmoeting eventueel 

mogelijk is. Het doel van deze Buddy Support is om een 

luisterend oor en steun te bieden. Uit ervaringen bij de 

stichting weten we dat contact met lotgenoten je kan 

helpen in het omgaan met melanoom en met de even- 

tuele behandelingen daarna. 

De nieuwe supportgroep bestaat uit tien ervaringsdeskun-

digen, die allen getraind zijn door PGO support in het 

voeren van gesprekken met lotgenoten. Deze Buddy 

Supportgroep start medio juli dit jaar.  

De project coördinatie is in handen van Lies van der Wal. 

Hebt u/ heb je behoefte aan contact met een buddy, dan 

kan dat via alle kanalen (zie hieronder) geregeld worden. 

Bij de groep buddy’s wordt dan gekeken welk contact het 

beste past.

Melanoomnieuws.Augustus2020.DEF.indd   8 28-07-20   17:44
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Zoekt u/zoek je contact met de Stichting Melanoom voor informatie of ondersteuning bij huidmelanoom:

Website: www.stichtingmelanoom.nl

Informatie en/of ondersteuning: www.melanoomforum.nl

Facebook: Stichting Melanoom kennisgroep

De facebookgroep is besloten, daarom worden tevoren enkele vragen gesteld, pas daarna kunt u worden toegelaten.

E-mailcontact: hulplijn@stichtingmelanoom.nl

Telefonische hulplijn: 088-0029747 dagelijks van 8.30 - 20.00 uur.

BUDDY SUPPORT

Melanoomnieuws.Augustus2020.DEF.indd   9 28-07-20   17:44



Samen hebben de twee vrienden de afgelopen jaren al 

heel wat van de wereld gezien tijdens hun reizen naar 

o.a. Thailand, Panama en Australië. Roland was erbij 

toen Justin in Australië de Nederlandse Yvonne ontmoet-

te, die daar ook aan het rondtrekken was. Hij was er 

getuige van toen er tussen die twee een vonkje over-

sloeg. In Nederland ontstond er tussen het drietal ook 

een hechte vriendschap. Toen er bij Yvonne in 2018 een 

melanoom werd aangetroffen, hebben zij, haar vrienden 

en familie, ondervonden wat voor een impact dat heeft.

Verdiepen

Justin: “De kennis over een melanoom en huidkanker is 

bij veel mensen heel laag. Dat was ook bij ons zo. 

Voordat er bij Yvonne een melanoom werd ontdekt, 

dacht ik dat het iets op de huid was wat je gewoon kan 

laten weghalen en dan ben je ervan af. Later toen ik me 

ging verdiepen in melanoom, kwam ik erachter dat deze 

vorm van huidkanker dus ook kan uitzaaien. Bijvoorbeeld 

naar je lymfeklieren en het op die manier verder je 

lichaam in kan dringen. Gelukkig was dat bij Yvonne niet 

het geval. Veel jongeren denken; dat gebeurt mij niet. 

Maar nu we met z’n allen steeds meer reizen, lopen we 

gewoon meer risico op huidkanker. Ik heb zelf een vrij 

donkere huid en was ook altijd van mening’ bij mijn huid 

gebeurt dat toch niet’. Dit soort excuses om je niet in te 

smeren hoor ik ook vaak om me heen. De voorlichting 

en campagnes van Stichting Melanoom en het delen van 

ervaringsverhalen draagt bij aan het bewustzijn dat 

huidkanker iedereen kan overkomen. Niet alleen bij 

mensen die vaak onder de zonnebank gaan of heel veel 

in de zon zitten. Daarom vinden Roland en ik het een 

goed idee om onze hardloop-challenge aan een doneer-

actie voor de stichting te koppelen.” 

donatie

Justin en Roland zijn twee vrienden die elkaar 

al kennen vanaf de kleutertijd. Vlak voordat de 

coronacrisis uitbrak, besloten ze samen een 

hardloop-challenge aan te gaan: 2000 kilome-

ter in 10 maanden. Een mooie uitdaging 

waarbij ze geld willen ophalen voor het goede 

doel. Dat dit goede doel Stichting Melanoom 

moest zijn, stond als een paal boven water. 

Tweeduizend Kilometer  

10

www.stichtingmelanoom.nl

Door Masja Ros

Melanoom Nieuws • nummer 2 • augustus 2020
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Challenge 

”Veel jongeren denken: 

dat gebeurt mij niet.”

www.stichtingmelanoom.nl
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Na een maand hardlopen en het aftikken van de eerste 

kilometers beseften de vrienden dat hun einddoel van 

duizend kilometer per persoon best ambitieus is.  

Ze helpen elkaar er doorheen met peptalks als het even 

tegenzit. Ze rennen meestal samen en soms apart.  

Vaak door parken en dat proberen ze een beetje af te 

wisselen met een bijzondere loop buiten de stad.  

Ook tijdens de corona lockdown werd er stug doorge-

traind. Roland: “De vakantie ging niet door, alles was 

dicht, we hadden meer tijd om te rennen. Het hardlopen 

werd voor ons toen echt een uitlaatklep. We hebben 

toen mooi door de stille binnenstad van Amsterdam, 

over de lege grachten en een uitgestorven Dam gerend, 

dat was wel heel bijzonder.” 

Melanoom Nieuws • nummer 2 • augustus 2020
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Bewuster

Sinds ze meer weten over huidkanker, gaan de vrienden 

veel bewuster om met hun eigen huid, de zon en zorgen 

dat ze goed beschermd op pad gaan. Justin: “Ik check af 

en toe Yvonne’s huid en zij die van mij. Ik ben alerter 

geworden, ook bij vrienden. Maar soms als ik vraag of 

iemand een bepaald plekje wel eens heeft laten nakijken, 

is de reactie vaak laconiek. Zo van, joh dat is toch niet 

nodig. Precies zoals ik er zelf vroeger ook over dacht. 

Inmiddels weet ik dat als je er te laat mee naar de dokter 

gaat, je er niet altijd zomaar van af bent. Melanoom is 

niet iets wat je even kunt laten wegstippen. De hele 

nasleep van behandelingen, onderzoek op uitzaaiingen 

en controles, dat soort bewustzijn is er echt bij bijna 

niemand. Daarom zijn de campagnes van Stichting 

Melanoom zo belangrijk.” 

Wil jij Justin en Roland een hart onder de riem steken 

en hun mooie actie steunen met een donatie? 

Kijk dan voor meer informatie op: 

www.stichtingmelanoom.nl/nieuws 

Lees meer over Yvonne’s ervaring in de rubriek 

Mijn Melanoom op 

www.stichtingmelanoom.nl/ervaringsverhalen 
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medisch

58 van de 114 patiënten een lymfklierdissectie worden 

voorkomen. Hopelijk zijn de resultaten op langere 

termijn ook goed. Zie video met Christian Blank.  

(https://vimeo.com/424287442)

Een andere op de ASCO gepresenteerde studie betreft 

het staken van de ipilimimab na twee doses bij uitge-

zaaid melanoom (de standaardbehandeling bestaat uit  

4 doses ipilimumab + nivolumab, gevolgd door onder-

houdsbehandeling met nivolumab). Patiënten bij wie de 

CT na twee kuren geen progressie toonde stopten met 

de ipilimumab. Patiënten met progressie na twee kuren 

reageerden vervolgens niet beter na voortzetting van de 

behandeling met ipilimumab. 

Langere termijn

Het lijkt er dus op dat twee doses ipilimumab voldoende 

zijn. Op langere termijn zal moet blijken of een kortere 

behandeling met ipilimumab net zo goed is voor de 

overleving als een langere behandeling. De combinatie 

ipilimumab en nivolumab levert erg veel bijwerkingen 

op. Als de hoeveelheid ipilimumab kan worden verlaagd 

met behoud van hetzelfde effect op de tumor dan is dat 

beter voor de patiënt. Er worden nu ook trials gepland 

om te kijken of met 1 dosis ipilimumab dezelfde resulta-

ten (met minder bijwerkingen) kunnen worden bereikt.

Bronnen: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/

JCO.2020.38.15_suppl.10002

Behandeling van stadium III en IV melanoom 

gebeurt doorgaans op basis van met klinische 

onderzoeken (clinical trials) verkregen kennis 

over de werking en bijwerkingen van bepaalde 

vormen van behandeling. De uitkomsten van 

die trials zijn gebaseerd op onderzoek bij een 

geselecteerde groep patiënten en leveren 

bewijs voor een effect bij een bepaalde vast- 

gestelde dosis en duur van de behandeling  

van die groep.

Het is afwachten of patiënten met andere kenmerken, 

dan die van patiënten in de trial, dezelfde positieve 

uitkomsten ervaren en niet meer bijwerkingen (real life 

data). Sommige patiënten kunnen wellicht met minder 

behandeling toe, maar dat kun je als behandelaar niet 

zomaar uitproberen. Daarom worden er steeds meer 

onderzoeken gedaan naar mogelijkheden om juist die 

patiënten te selecteren, die met een lagere dosering of 

kortere behandelduur een even goed resultaat behalen 

(personalized medicine). Steun hiervoor wordt o.a. 

gevonden bij deelnemers aan trials, die in verband met 

b.v. bijwerkingen een lagere dosis kregen of minder vaak 

werden behandeld en toch goede resultaten lieten zien.

PRADO-studie

Op de ASCO 2020 presenteerden onderzoekers van het 

Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis de eerste resultaten 

van de PRADO studie: (neo-adjuvante) behandeling van 

patiënten met stadium III melanoom met ipilimumab en 

nivolumab vóór operatie. Na de kuur werd de oorspron-

kelijk grootste klier operatief verwijderd. Werd hierin 

weinig of geen tumorweefsel meer gevonden, dan werd 

geen lymfklierdissectie uitgevoerd. Op die manier kon bij 

Maatwerk in trials

Door Jan de Jong
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Minder

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) berekende, dat het 

aantal verwijzingen door huisartsen naar de specialist in 

de periode na 12 maart afnam van gemiddeld ruim 

100.000 per week naar 26.000 in week 13 om daarna 

weer langzaam te herstellen, tot in week 22 het gebrui-

kelijke aantal weer werd bereikt. In totaal zijn er in deze 

periode ca 740.000 verwijzingen minder geweest dan 

zonder Corona. Het IKNL heeft geconstateerd, dat het 

aantal nieuwe kankerdiagnoses vanaf week 9 fors is 

afgenomen. De grootste daling was te zien bij huid- 

kanker (plaveiselcelcarcinoom en melanoom). Pas in 

week 24 is het aantal diagnoses weer ongeveer normaal. 

In week 14 was het aantal huidkankerdiagnoses het 

laagst: 40% minder dan verwacht. Naar schatting zijn in 

deze periode ca. 700 mensen met een melanoom niet 

gediagnosticeerd. Redenen hiervoor zijn voor de hand 

liggend: mensen stelden een bezoek aan de huisarts uit, 

huisartsen beperkten de spreekuren en ziekenhuizen 

hebben de reguliere zorg beperkt en/of uitgesteld.  

Een peiling onder de achterban bevestigt dit. 

Voorrang

De NZa heeft een advies uitgebracht om het stuwmeer 

weg te werken, rekening houdend met de urgentie van 

de zorg. Verdenking op huidkanker valt daarbij in de een 

na hoogste categorie. De Federatie van Medisch 

Specialisten (FMS) heeft opgeroepen kennis over gepast 

gebruik te benutten om de reguliere zorg weer op te 

starten: geef voorrang aan zorg die meerwaarde heeft. 

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft haar 

leden tips gegeven over het informeren van de patiënten 

over de (nieuwe) werkwijze van de praktijk. Het is te 

hopen, dat mensen met zorgen over afwijkingen van de 

huid weer gewoon naar hun huisarts gaan en bij 

verdenking op een melanoom snel terecht kunnen bij de 

medisch

14
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Door Jan de Jong

COVID-19 
en zorg voor kankerpatiënten 
De COVID-19 epidemie heeft de reguliere 

zorg in de ziekenhuizen ernstig belemmerd.  

In de ziekenhuizen werden ruim 11.000 

COVID patiënten opgenomen, waarvan  

bijna 2.800 op de IC. 

Melanoom Nieuws • nummer 2 • augustus 2020

Melanoomnieuws.Augustus2020.DEF.indd   14 28-07-20   17:44



www.stichtingmelanoom.nl

15
dermatoloog. Dat geldt uiteraard m.n. voor hen die een 

bezoek aan de huisarts hebben uitgesteld.

Bij een eventuele tweede coronagolf moeten we 

proberen te voorkomen, dat zorg voor kankerpatiënten 

weer in de knel komt. Maar ook zonder corona is dat 

nodig, gezien de al jaren achtereen stijgende aantallen 

patiënten met huidkanker. Stichting Melanoom heeft 

daarom huisartsen, dermatologen en zorgverzekeraars 

opgeroepen samen met patiënten na te denken over 

alternatieve vormen van hulpverlening aan mensen  

die mogelijk een melanoom hebben (zie brief in de 

nieuwsberichten op onze website). Als suggesties zijn 

gedaan: directe toegang tot dermatoloog zonder 

tussenkomst van de huisarts, anderhalvelijnszorg 

(dermatoloog komt naar huisartsenpraktijk voor 

consultatie), meer en beter gebruik van betrouwbare 

technologie.

Mogelijkheden

Ook andere partijen laten van zich horen. De NZa  

kijkt op verzoek van de minister voor Medische Zorg 

naar mogelijkheden om digitale zorg te stimuleren.  

De Patiëntenfederatie Nederland heeft bij de leden van 

de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor integratie  

van digitale technieken in de zorg en de bevordering 

van de samenwerking tussen zorgaanbieders.  

En tenslotte gaat in oktober de Nederlandse Federatie 

van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) samen met 

SONCOS en mogelijk ook nog met V&VN Oncologie 

een peiling doen onder patiënten, medisch specialisten 

en verpleegkundigen om de logistieke verandering in 

coronatijd in kaart te brengen. Hopelijk levert dit goede 

informatie op voor een andere efficiëntere en betrouw-

bare werkwijze van de oncologische zorg, die beter 

bestand is tegen calamiteiten zoals een coronacrisis.
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De Richtlijn Melanoom adviseert om mensen met vijf 

of meer atypische moedervlekken of met meer dan 

100 normale moedervlekken éénmaal per jaar door de 

dermatoloog te laten controleren. Dit geldt des te meer 

bij combinatie met risicofactoren als rood of blond haar, 

blauwe ogen, lichte huid, sproeten, actinische (zon-)

schade en een doorgemaakt basaalcelcarcinoom of 

plaveiselcelcarcinoom.

Onderzoekers van de Leidse Universiteit onderzochten 

de resultaten van deze controles bij hun patiënten  

die tussen 2011 en 2016 werden gezien.  

In totaal 1131 patiënten werden gecontroleerd, 

gemiddeld bijna 3 jaar. Bij 39 van hen werden één (30) 

of meerdere (9) melanomen gevonden. Dat is 1,1%  

per jaar. In de totale Nederlandse bevolking is dat 

ongeveer 0,05% per jaar. De door de dermatoloog 

gevonden melanomen waren vaak niet door de patiënt 

zelf opgemerkt. 18% Van de melanomen werden door 

patiënten zelf tussen de controles opgemerkt.

De belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen 

van melanoom in deze groep patiënten waren: rood 

haar, meer dan 100 moedervlekken, blond haar en 

zonverbranding in de jeugd.De resultaten van het 

onderzoek bevestigen het nut van jaarlijks screening 

door de dermatoloog van deze patiënten met een 

verhoogd risico op melanoom.

Bron: Rauwerdink DJW, Roach REJ, Etty MA, Kukutsch 

NA, van Doorn R. Melanoma diagnosis during periodic 

surveillance of patients with multiple atypical naevi.  

Br J Dermatol. 2018 Oct;179(4):997-998

Screening op 
melanoom bij 
verhoogd risico
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Dit jaar zou Stichting Melanoom vertegenwoordigd 

worden door Rob Smeets, Dick Plomp en Violeta 

Astratinei. Violeta is ook ieder jaar op het congres 

aanwezig namens de Melanoom Patient Network Europe. 

Door de maatregelen rond COVID-19 kon ASCO 2020 

dit jaar niet doorgaan. Als alternatief werden de sessies 

gestreamd, zodat ingelogde deelnemers de lezingen wel 

online konden meemaken.

Aantoonbaar

Een van de resultaten gepresenteerd op de ASCO 2020 

is de PRADO- OpACIN-Neo studie. Mooi omschreven 

door Prof. Christian Blank, die dit zelf uitlegt in een 

gepubliceerd filmpje. Uit deze studie blijkt dat neo- 

adjuvante therapie (therapie voordat er chirurgie wordt 

uitgevoerd) een heel goede optie is. Hiervoor wordt voor 

de behandeling de poortwachterklier niet verwijderd, 

maar wel aangekleurd. Als na de behandeling de 

schildwachtklier verwijderd werd kon gemeten worden 

of de therapie in deze klier aantoonbaar was.  

Na 2 doseringen (!) van Ipi/Nivo hadden 97% van de 

patiënten in deze studie een bijna complete patholo- 

gische respons in de poortwachterklier.

In de studie komt verder naar voren dat deze uitkomst 

een voorspellende waarde heeft voor het resultaat.  

Deze groep patiënten hadden geen terugkeer van het 

melanoom na 24 maanden. Dat is natuurlijk belangrijk. 

Het weghalen van meerdere lymfeklierenklieren, wat 

voorheen werd uitgevoerd, is hierdoor niet nodig en  

het verhoogt hierdoor de kwaliteit van leven voor de 

patiënten.

verslag
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Door Martina Rooyakkers

ASCO 2020 is een jaarlijks terugkerend  

oncologisch wereldcongres met 35.000  

bezoekers, waar alle vooraanstaande univer- 

siteiten en oncologen de uitkomsten van 

studies en onderzoeken presenteren.  

Dit zijn doorgaans oncologen, maar ook 

mensen uit de industrie en patiënt-advocates. 

Juist om patiënt-advocates in de gelegenheid 

te stellen deel te nemen, krijgen geselecteerde  

vrijwilligers een studiebeurs om hier aan  

deel te nemen. 

ASCO 2020, oncologisch 
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Effect

Een andere studie die online gepresenteerd werd is een 

Fase 2 studie. Deze studie gaat over de vroege rapporta-

ge van het effect van het staken van Ipimilumab/

Nivolumab na 2 behandelingen. De conclusie: het effect 

van de eerste doses lijkt het sterkst in de eerste en 

minder in de tweede behandeling. Het lijkt zelfs dat de 

werking in de eerste behandeling bepalend is. Verder 

onderzoek is nodig om te bepalen of hetzelfde effect 

ontstaat met minder doses en wie meerdere doseringen 

IPI/NIVO nodig hebben. Dit afgezet tegen het effect  

van meerdere jaren. Verder onderzoek is ook nodig om 

een veilige dosering/effect aan te doen in een gerando-

miseerde studie.

Voor de uitgezaaide mucosal (slijmvlies) melanoom werd 

ook een studie gepresenteerd, waarin de werkzaamheid 

van de combinatie therapie Ipimilumab/Nivolumab 

superieur is aan monotherapie met of Ipimilumab of 

Nivolumab. Op de MPNE site Rare staat de beschrijving 

van deze studie met een aanvulling op een publicatie in 

The Lancet eind 2019. Voor lotgenoten met deze 

melanoom is deze studie zeker interessant. 

 wereldcongres online
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Ook zagen we in de stand veel mensen die hun vlekjes 

wilden laten beoordelen. Blijkbaar weet nog lang niet 

iedereen de weg naar de huisarts te vinden. Dit bewijst 

maar weer eens hoe belangrijk het is om mensen te 

informeren. De flyer 'een haai of een dolfijn' was erg in 

trek. Door de duidelijke plaatjes geeft deze wat houvast 

bij de zo belangrijke zelfcontrole. 

Aangrijpend

Verder spraken we een aantal mensen die zelf te maken 

kregen met melanoom of oogmelanoom, of dit van 

dichtbij hebben meegemaakt. Voor sommigen van  

hen was dit een eerste kennismaking met Stichting 

Melanoom. Het blijft altijd verdrietig en aangrijpend om 

deze verhalen te horen. Al is het natuurlijk wel fijn om 

even de mogelijkheid te bieden voor mensen om zich te 

uiten, hun verhaal te delen en Stichting Melanoom onder 

hun aandacht te brengen. Daarbij bewijst het maar weer 

hoe belangrijk nazorg is, zelfs na jaren. Ook al is de 

kanker weg, het verhaal en de emoties blijven hun weg 

vinden naar buiten. En dan is het fijn als je weet dat je 

terecht kunt bij Stichting Melanoom met al je vragen 

maar ook voor een luisterend oor.

medisch
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Van 6 tot 9 februari 2020 vond de jaarlijkse 

Gezondheidsbeurs in Utrecht plaats, ook 

Stichting Melanoom was dit jaar van de partij. 

Vier dagen lang konden bezoekers bij ons 

terecht in onze prachtige stand, voor  

informatie, folders en een luisterend oor. 

Zoals de naam al doet vermoeden vind je op de beurs 

van alles om zo gezond mogelijk te leven. Hierbij kun je 

denken aan informatie voeding en beweging, prachtig 

verpakt in workshops en presentaties van influencers, 

schrijvers en andere gezondheidsgoeroes. Maar natuur-

lijk mag ook preventie van ziektes, zoals melanoom niet 

ontbreken.

Bewust maken

Omdat melanoomkanker nog onbekend is voor veel 

mensen, zijn wij actief aan de slag gegaan om mensen 

bewust te maken van de dingen die ze kunnen doen om 

het te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld je goed insmeren 

en uit de felle zon blijven. Omdat ik zelf nooit van 

melanoom gehoord had tot ik ziek werd, snap ik goed 

dat het niet voor de hand ligt om er, als je gezond bent, 

dan toch over te praten. Dat maakte het dan extra fijn 

als iemand dan toch even de tijd nam voor een gesprek-

je, met hopelijk het effect dat diegene later de moeite 

neemt zichzelf, en anderen te beschermen waar dat kan.

Gezondheidsbeurs 
Utrecht 2020 

Melanoom Nieuws • nummer 2 • augustus 2020

Door Marije Stenstra

"En dan is het fijn als je 

weet dat je terecht kunt bij 

Stichting Melanoom met al 

je vragen maar ook voor 

een luisterend oor."
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“In 1988 kreeg mijn moeder een melanoom, die in de 

Daniël den Hoed-kliniek is weggehaald. Een vriendin zei 

‘Joh, toen mijn vader een melanoom had, moesten wij 

als kinderen ook allemaal gecontroleerd worden, dat zou 

ik ook maar laten doen als ik jou was’. Die vriendin ben 

ik nog altijd dankbaar. Want inderdaad, toen ik via de 

huisarts bij de dermatoloog kwam zag hij een paar 

verdachte moedervlekken en de eerste de beste bleek 

een melanoom te zijn. Die is meteen weggehaald.” 

Leeshonger

Ruim dertig jaar geleden was er nog geen internet, maar 

Loes wilde wel álles over melanoom weten. “Ik had een 

enorme leeshonger. De enige info die je kon krijgen was 

in de medische encyclopedie in de bibliotheek. Daarin 

stond dat een melanoom ‘het zwarte gezwel was, en wie 

dat had ging eraan dood’. Nou, dat wilde ik niet! Ik had 

drie jonge kinderen!”

Bij de vele controles kreeg Loes van haar dermatoloog 

boeken over melanoom en hij raadde haar aan contact 

op te nemen met het KWF. “Daar kwam ik in een soort 

kaartenbak van mensen die geïnteresseerd waren in 

melanoom en als er weer iets verscheen kreeg ik dat 

netjes toegestuurd. Op een gegeven moment vroeg het 

KWF of mensen mij mochten bellen als ze vragen hadden 

over hoe je met melanoom omgaat. Dat was het begin 

van lotgenotencontact.”

Patiëntenvereniging

Al snel startte Loes een praatgroep en in diezelfde 

periode vond het KWF de tijd rijp voor een patiënten- 

vereniging voor mensen met melanoom. “Met een 

aantal mensen hebben we zo’n vereniging opgericht. 

Iemand van het NFK/IKNL begeleidde ons, want we 

hadden geen idee hoe dat moest, met statuten en bij de 

notaris.” Ook werd een voorlopig bestuur gevormd en 

werden er taken verdeeld.

Loes nam het secretariaat en de ledenadministratie op 

zich. En de hulplijn deed ze erbij. 24/7. “In die tijd was ik 

daar wel druk mee. Dat kon, want ik was gewoon thuis. 

interview
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Door Cisca de Weert

Vrijwilliger Loes Bijl

Al 25 jaar een luisterend oor 
“Stichting Melanoom is een warm bad voor 

mij”, vertelt Loes Bijl. En Loes kan het weten, 

ze is al 25 jaar vrijwilliger bij de stichting.  

De redactie sprak met haar, over de oprichting 

van de patiëntenvereniging, de beginjaren  

van de stichting en haar werk bij de hulplijn. 

En over haar eigen ervaring met melanoom, 

want daar is het allemaal mee begonnen.

Melanoom Nieuws • nummer 2 • augustus 2020
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"Het is vaak al een "Het is vaak al een 

enorme troost om serieus enorme troost om serieus 

genomen te worden."genomen te worden."
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“Veel informatie kun je vinden op internet, maar je mist 

het begrip van iemand aan de telefoon. Want waar vind 

je antwoord op vragen als ‘hoe kan ik het handlen’, als je 

bijvoorbeeld een puberdochter hebt met een melanoom. 

Die jonge meid praat met d’r vriendinnen en vindt daar 

misschien troost, maar als ouders heb je dan óók zorgen 

en voel je je zo machteloos. Bij wie moet je dan terecht? 

Ook voor dat soort problemen biedt de telefonische 

hulplijn een luisterend oor. Een oplossing hebben we 

helaas niet, maar mensen kunnen wel hun verhaal kwijt. 

We kunnen een beetje orde scheppen in de chaos in hun 

hoofd, alles op een rijtje zetten en het is vaak al een 

enorme troost om serieus genomen te worden.”

Nietjes

“Toen ik in het begin het secretariaat en de ledenadmi-

nistratie deed begonnen we met een soort ‘kerkblaadje’: 

twee A4’tjes met een nietje erdoor, en dat stuurden we 

dan rond”, lacht Loes. “Relevante info voor mensen met 

melanoom. Zo nodigden we ook mensen uit voor de 

patiëntendagen, ergens in een verenigingsgebouwtje.”

Ze laat ook het lustrumboekje zien dat de stichting in 

2000 uitbracht. Een boekje met ervaringsverhalen:  

Als kanker je op je huid zit. Een prachtige titel, die 

precies zegt hoe het voelt na de diagnose ‘melanoom-

kanker’. “Een paar jaar geleden ontdekten we dat we 

van lang niet alle patiënten e-mailadressen hadden, want 

die had je in de beginjaren nog niet. Maar ik had wél een 

goeie telefoonlijst, dus toen ben ik iedereen gaan bellen 

en gevraagd om hun e-mailadres. Heel leuk, want dan 

had ik weer persoonlijk contact, en daar houd ik van.”

En het was nodig, want er was nog geen internet om al 

je vragen te googelen. Nu is de hulplijn in principe tot 

acht uur ’s avonds bereikbaar. We doen het nu met ons 

vieren, we hebben om beurten een week telefoondienst. 

Medische adviezen geven we niet.

Luisterend oor

Het zijn vooral gesprekken over ‘hoe ga ik ermee om’. 

Mensen willen herkenning en een luisterend oor, iemand 

die de angst en onzekerheid ná een diagnose of vóór een 

controle herkent. Of ze willen hun opluchting na een 

goede uitslag delen.

Voor veel mensen is het een drempel om te bellen, en ze 

komen niet plompverloren met hun verhaal. Je moet ze 

het gevoel geven dat ze hun zorgen aan je kunnen 

toevertrouwen. Daarom zou ik nooit bij de e-maildienst 

kunnen werken: dan hoor je de spanning in de stem niet 

en je geeft via de mail alleen antwoord op de vraag die 

op je beeldscherm staat. Maar ik probeer juist de vraag 

achter de vraag te vinden. Dat kan ik beter als ik iemand 

aan de lijn heb.”

Erfelijk?

Nog steeds is Loes onder controle, maar het gaat heel 

goed. “Wel stonden we voor de keuze of we een 

erfelijkheidsonderzoek zouden laten doen. Wel of niet 

erfelijk... wil je dat weten, vroegen we ons af.  

Geen makkelijke keuze. Ik ken de worstelingen. Je staat 

echt voor dilemma’s.” Eigen ervaring is echt belangrijk 

voor de hulplijn, vindt Loes.
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• De luifel – de conjunctiva (bindvlies)

• Voorste kamer – de iris

• Achterste kamer – het vaatvlies of chorioidea

• Trappenhuis – het straalvormig lichaam

De presentatie werd afgesloten door een quiz;  

hiervoor gebruikte Bianca een 2-keuze vraag, welke te 

beantwoorden was door 1 of 2 vingers op te steken.  

De deelnemers die zonder video meededen, gebruikten 

de chat functie. De deelnemers hadden bijna alle vragen 

goed beantwoord; de grappige – maar ook de serieuze 

vragen. Het werd door ons ervaren als een informatieve, 

interactieve lezing, ook nog grappig door de afsluiting 

van de quiz zonder winnaars of verliezers.

De oogmelanoom projectgroep was  

uitgenodigd om 9 juli jl. een anatomische les 

te geven over het oog, met name waar in het 

oog een oogmelanoom kan ontstaan.  

Het is van groot belang, omdat de locatie van 

het oogmelanoom de basis vormt van het 

behandelplan. Een kijkje in het oog geeft 

inzicht.

Door de maatregelen rondom COVID-19 werd deze 

voordracht gehouden middels een ZOOM verbinding, 

welke was opgezet door Vereniging Oog-in-Oog, die 

ook tevoren de leden had uitgenodigd. Zoals vaak is een 

ZOOM bijeenkomst anders, en soms minder goed 

uitvoerbaar dan een echte bijeenkomst, maar zo lang  

de maatregelen duren lijkt het een goede vervanging.  

De duo presentatie werd deels via een Power Point 

presentatie gegeven, deels met de anatomische oog- 

modellen voor de camera. Het is onze ervaring dat juist 

de 3D modellen inzicht geven over de positie van het 

oogmelanoom. Een klein woordje als ‘in ‘kan verwarring 

geven. De positie ‘achter in het oog’ is heel anders dan 

achter het oog. Als metafoor werd een brand in een huis 

genomen, waar de brandweer komt blussen. Ook dan is 

het belangrijk te weten waar de brand is - onder de luifel 

buiten, in de voorkamer, de achterkamer of op de trap. 

Hierna werden de oogmodellen gebruikt en de  

vergelijking doorgetrokken.

Anatomische les van het oog 

Door Jan de Jong
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“Eigenlijk begon het in 2012”, zegt Rob Smeets.  

“Na een advies van mijn kapper en daarna de huisarts 

werd in het ziekenhuis een agressieve melanoom op mijn 

hoofdhuid verwijderd. Ik was toen werkzaam als juridisch 

administratief medewerker bij Vodafone Libertel en het 

leven lachte mij toe. Ziekenhuizen vond ik maar eng en 

die wilde ik maar al te graag vermijden. Maar dat liep 

anders en alles kwam in een stroomversnelling terecht 

met diepe dalen”. De poortwachterklier biopt was ‘op 

het eerste gezicht’ schoon.

Complicaties

“Het ging eerst eigenlijk best goed, maar in 2015 traden 

de eerste complicaties op en ik moest weer naar het 

ziekenhuis. Alle lymfeklieren in mijn hals en schouder 

werden toen weggehaald. Vijf ervan waren besmet! 

Helaas was de operatie niet succesvol en leverde 

nabloedingen op. Ik werd bang dat alles weer zou 

terugkomen.” Een zwarte periode brak voor Rob aan. 

Niet alleen medisch, maar ook psychisch. Hij werd 

arbeidsongeschikt verklaard en weg was zijn carrière. 

Rob Smeets: “Tsja, dat was toen best een zware en 

moeilijke tijd en ik ging ook naar de psycholoog voor 

hulp”. Maar het ziekenhuis bleek voor hem uiteindelijk 

een uitkomst. “In het Zuyderland ging ik in 2017 

vrijwilligerswerk doen, want ik wilde niet thuis zitten.  

Ik werd gastheer bij het oncologisch gastcentrum en  

daar kon ik patiënten opvangen en verder begeleiden. 

Helpen en zorgen werd mijn devies. Als ervaringsdes- 

kundige is het voor mij makkelijker om contact te maken 

en mensen verder te helpen. Iets betekenen voor hen is 

wat ik heel graag doe en wat mij veel voldoening 

oplevert”. Een opsteker kwam. Het Zuyderland bood 

hem een betaalde baan aan als poliklinisch medewerker.

interview Door Twan Stemkens

Interview met penningmeester Rob Smeets

"Voor andere mensen iets 
betekenen en hen helpen" 
Vele wegen leiden naar Rome, luidt een 

gezegde. Dat is zeker het geval bij de nieuwe 

penningmeester Rob Smeets (35) uit Heerlen. 

Alleen is zijn weg er een van heel veel  

onvermoede dieptepunten, maar ook van 

lichtpuntjes waarin helpen en zorgen centraal 

staan. Rome werd voor hem het Zuyderland 

Ziekenhuis in Heerlen en Sittard. De redactie 

sprak met de nieuwe penningmeester,  

die Melanoomnieuws inzicht gaf in zijn 

levensverhaal en drijfveren.
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"Alles kwam in "Alles kwam in 

een stroomversnelling een stroomversnelling 

terecht"terecht"
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stichting een belangrijke bron van inkomsten, maar  

zeer zeker ook een bron van informatie en inspiratie.  

Mijn werk doe ik namelijk voor mijn lotgenoten.  

Verder heb ik al nieuwe ideeën zoals een urenregistratie 

voor mensen die voor onze stichting werken en een 

inkoopsysteem”. 

Rob zegt daarbij in een adem, dat het werken in en met 

het dagelijks bestuur best fijn werken is. “Eigenlijk is  

het een hobby voor mij. Als penningmeester heb ik een 

belangrijke rol om de stichting draaiende te blijven 

houden. Samenwerken in het dagelijks bestuur voelt 

daarbij als teamwork. We nemen elkaars taken over of 

waar als iemand ziek of met vakantie is”. Die spirit,  

maar ook de gezelligheid voelt als vertrouwd voor hem.

Treinen

Op de vraag of hij dan nog tijd heeft voor andere 

hobby’s komt een bijzondere reactie. “Jazeker! Ik ben 

een fervent treinreiziger. Als ik op vakantie ga of een 

stedentrip doe, ga ik altijd met de trein. Alle nieuws met 

treinen en het spoor fascineert mij en ik ben mij daar 

meer in gaan verdiepen. Dat is een echte hobby gewor-

den. Ook vind ik de sauna heerlijk en relaxed.  

Daarom ben ik regelmatig in Thermae 2000 te vinden”,  

zo besluit de nieuwe penningmeester het interview. 

Status 3B

Toch is daarmee Rob’s verhaal nog niet verteld. Voor de 

Limburgse lotgenoten van de stichting melanoom 

organiseerde hij de lotgenotencontactdagen, tot hij in 

2019 weer nieuwe uitzaaiingen kreeg op dezelfde plek. 

“Grote metastasencellen werden geconstateerd en ik 

kreeg immuuntherapie met nivolumab. Nu was ik een 

patiënt met status 3B! De therapie kon ik eerst goed 

verdragen, maar de hypofyse speelde op en viel uit.  

Ook mijn schildklier maakte hierdoor geen hormonen 

meer aan, waardoor ik geen energie meer had”’, zegt 

Rob gelaten. Daarom heeft hij nu een second opinion in 

het Radboud UMC aangevraagd, waar het wachten is  

op de uitslag.

De nieuwe penningmeester zit dus echt niet bij de 

pakken neer. Sterker nog, want, zo vervolgt Rob:  

“Toen John Werkman aan voorzitter Koen van Elst 

aangaf te willen stoppen, heeft Koen mij direct gevraagd 

om het penningmeesterschap per 2020 over te nemen. 

We kenden elkaar al vanwege de Limburgse contact- 

dagen. Bovendien vind ik het leuk om ook iets voor de 

stichting te betekenen, want zoals ik al zei: ik zet mij 

graag voor andere mensen in”. 

Zeker stellen

Op de vraag wat zijn focus en ambitie is als penning-

meester zegt Rob het volgende: “De subsidieregels 

veranderen en dat betekent dat we onze subsidie zeker 

moeten stellen. Dat is de belangrijkste focus nu.  

Daarnaast is de donateursadministratie een belangrijk 

onderdeel van mijn werk. Donateurs zijn voor de 
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Samen schrijven

Ze startte daarom hoofdstukken, geschreven vanuit de 

patiënt. Toen Ellen als ervaringsdeskundige haar aanbood 

om mee te lezen, ontstond het idee om dit boek samen 

verder te schrijven. Als lezer merk je dat de beide schrijvers 

elkaar hierin versterken. Dit maakt tevens het boek zo 

waardevol. Het boek gaat verder dan vele folders en is 

vooral een boek voor de patiënt en hun naasten, maar 

ook voor behandelaars.

Het was de bedoeling om het boek ‘Ik ben in de verkeer-

de film beland’ tijdens de - door COVID-19 maatregelen 

afgelaste - Melanoom Infodag 2020 op 4 april dit jaar te 

presenteren. Op dit moment is deze presentatie verplaatst 

naar 31 oktober door Stichting Melanoom.

Is er een overeenkomt tussen een scouting-

handboek en een boek over inoperabel  

melanoom? Ja, dat is het boek ‘Ik ben in de 

verkeerde film beland’ van medisch oncoloog 

professor Geke Hospers en ervarings- 

deskundige Ellen Brakel. 

Een scoutinghandboek gaat over het gebruik van een 

kompas, touwen en knopen. Het boek met als titel ‘Ik ben 

in de verkeerde film beland’ is een praktische leidraad voor 

mensen met een inoperabel melanoom. Het geeft richting 

en aanwijzingen voor patiënten en naasten. De twee 

schrijvers ontrafelen de complexe knopen waar patiënten 

mee te maken kunnen krijgen.

Handboek 

In het boek lees je als patiënt en naaste op een herkenbare 

manier over de verschillende fasen van een inoperabel 

melanoom. Het biedt een kompas voor de grote hoeveel-

heid informatie die je allemaal te verwerken krijgt.  

In ruim 20 korte hoofdstukken stippen Geke en Ellen vele 

onderwerpen aan in een situatie, waarin je naast je ziekte 

veelal ook te maken krijgt met andere onderwerpen, waar 

je hoofd eigenlijk helemaal niet naar staat. De schrijvers 

doen dit aan de hand van korte, verhalend beschreven 

herkenbare situaties en problemen, aangevuld met kort  

en bondig geschreven praktische informatie. 

Professor Geke Hospers werkt als medisch oncoloog bij 

het Universitair Medisch Centrum Groningen en behan-

delt al ruim 25 jaar melanoompatiënten. Zij ziet dat de 

behandelmogelijkheden sinds 2010 sterk zijn verbeterd. 

Ellen Brakel is ervaringsdeskundige. Geke Hospers was  

op het idee gekomen om een praktische handleiding te 

schrijven, omdat er, naast de vele technische informatie, 

veel meer is waar men tegenaan loopt. 

Door Harald Vissenberg
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Boekrecensie

Ik ben in de verkeerde film beland  
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Idee

Geke vertelt: “Ik liep al enige tijd met het idee om een 

boek voor patiënten met een inoperabel melanoom te 

schrijven. Omdat de behandelmogelijkheden de laatste 

jaren sterk zijn verbeterd vond ik dat meer inzicht 

hierover voor de patiënt belangrijk is.”Op enig moment 

ontmoette Geke toen Ellen. Tijdens hun gesprekken 

kwam dit thema voor een boek ter sprake en ontstond 

een unieke samenwerking. “We zijn eerst begonnen met 

een hoofdstuk over de diagnose van een niet operabel 

melanoom”, zegt Geke. “Het liefst zou ik dit boek direct 

bij het eerste contact aan de patiënt mee willen geven. 

Alleen merkte ik dat patiënten overvallen worden door 

de diagnose en alle informatie die op hem of haar 

afkomt”. 

Als ervaringsdeskundige kan Ellen dit bevestigen.  

“De helft van de informatie komt niet binnen. Toch is  

al die informatie wel belangrijk voor de patiënt. Door dit 

boek krijgen zij nuttige tips om al die informatie te 

ordenen en geeft het hen structuur. Ook het internet is 

een belangrijk thema in het boek. Er staan zoveel 

verschillende dingen op het web, die elkaar soms ook 

tegenspreken”.

Geke vult Ellen aan: “Op sociale media is inderdaad veel 

informatie te vinden, maar vaak is er geen bewijs over 

wat daar beweerd wordt. Als patiënt raak je al snel 

verstrikt in informatie, die niet wetenschappelijk is 

onderbouwd. De meest behulpzame bron voor patiënten 

vind ik nog steeds de website van de Stichting Me-

lanoom.”

Patiënt centraal

Ellen weet wat het is om patiënt te zijn en om te gaan 

met deze diagnose. “In de hoofdstukken belichten we 

vooral de beleving en het gevoel van de patiënt, want 

die staat centraal”. De schrijvers gaan in het boek ook in 

op het verlies aan vertrouwen, in jezelf en in anderen. 

Naast het verlies van vertrouwen staan ze ook stil bij de 

achtergrond

28

www.stichtingmelanoom.nl

Door Harald Vissenberg

Tijdens het interview met prof. dr. Geke 

Hospers en Ellen Brakel over hun boek  

‘Ik ben in de verkeerde film beland’, wordt  

duidelijk wat hun drijfveren zijn om dit boek  

te schrijven en ook hoe deze unieke samen-

werking tot stand gekomen is. 

Unieke samenwerking 

ervaring en wetenschap 

Melanoom Nieuws • nummer 2 • augustus 2020

Geke Hospers
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Kompas

Geke hoopt dat het boek behulpzaam kan zijn voor 

iedereen met een inoperabel melanoom. “Dat het 

richting en structuur zal geven in de rollercoaster, waarin 

je als patiënt en naasten onbedoeld verzeild bent 

geraakt. Het voelt eigenlijk alsof je in de verkeerde film 

bent beland!” Het is daarmee een praktische leidraad  

en kompas geworden die helpt om ervoor te zorgen dat 

de patiënt en zijn naasten er niet alleen voor staan.  

Ellen vult haar aan: “De reacties op ons boek zijn lovend, 

want patiënten herkennen zich erin en voelen zich 

daardoor minder alleen. Mijn ervaring is dat je het niet 

alleen kunt! Daarom is het fijn dat er fysieke, mentale  

en praktische hulp is.”

angst waar een patiënt door overvallen kan worden. 

Beiden adviseren om met de medisch oncoloog en de 

oncologisch verpleegkundige te praten als angst je leven 

te veel gaat beheersen. “Angst is wezenlijk anders dan 

intuïtie. Zegt je intuïtie dat er iets niet klopt, kaart het 

dan aan. Vertrouwen hebben in de behandelaars is heel 

belangrijk, maar blijf als patiënt vooral ook zelf meeden-

ken. Bedenk welke behandeling bij jou past bijvoorbeeld. 

En vergeet niet dat je nooit meer dezelfde persoon zult 

zijn als voor de diagnose.”, aldus Ellen.

Niet altijd mogelijk

Omdat de laatste 10 jaar de verschillende behandel- 

vormen sterk in ontwikkeling maar ook veranderd zijn, 

komen die behandelvormen kort in het boek aan bod. 

“Ondanks dat de melanoompatiënt meer kansen en 

mogelijkheden heeft dan 10 jaar geleden, zie ik in mijn 

praktijk ook dat behandelingen niet aanslaan en dat 

genezing niet altijd meer mogelijk is”, zegt Geke.  

Zonder het te dramatiseren gaan de schrijvers in het 

boek in op zaken als afscheid nemen, euthanasie en 

reanimatie. 

“In mijn omgeving heb ik van dichtbij meegemaakt hoe 

Stichting Wensambulance een unieke laatste wens van 

een terminale vriendin van mij in vervulling heeft laten 

gaan. Ik vond toen dat er een hoofdstuk gewijd moest 

worden aan deze stichting en bedacht een fictief verhaal. 

Toen ik dat hoofdstuk aan Geke liet lezen, vertelde zij  

mij dat ze deze wens herkende!”, aldus Ellen. Dit is heel 

typerend voor de samenwerking tussen Geke en Ellen. 

Geke: “Hoewel de verhalen in het boek herkenbaar 

overkomen en gebaseerd zijn op onze ervaringen, zijn 

het fictieve personages”. Waarop Ellen haar aanvult. 

“Als je het verhaal ‘een laatste wens’ leest, komt er 

kippenvel op je armen. Zo herkenbaar en ontroerend  

kan een geluksmoment zijn!”

Het hoofdstuk ‘financiële zorgen’ gaat over de conse-

quenties betreffende werk en financiën. Dat zijn 

problemen die patiënten vaak voor zich uit schuiven. 

Hierover zegt Ellen het volgende: “Het is belangrijk dat 

de patiënt tijdig weet hebben van financiele consequen-

ties. Daarom beschrijven we in het boek bij welke 

verschillende instanties patiënten terecht kunnen met 

deze problemen.”

Ellen Brakel
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Diagnose en onderzoek

"Mijn huisarts verwijderde de moedervlek, die achteraf 

een melanoom van 1,1 mm was, waar ik enorm van 

schrok! Zo kwam ik in een soort overlevingsstand en er 

moest een re-excisie plaatsvinden". Sandra ging naar  

het ziekenhuis en werd daarna 'schoon' verklaard, maar 

kwam vanwege haar eczeemklachten bij een dermato-

loog. "Hij onderzocht mijn lymfeklieren en adviseerde 

een erfelijkheidsonderzoek en second opinion. Dat deed 

ik bij het AVL. Wat bleek: de uitslag klopte niet! Dat 

besprak ik met mijn eerste arts, maar die gaf niet thuis. 

Een onbevredigend gevoel bleef over", aldus Sandra.

Sandra kon in januari 2016 in het AVL terecht voor het 

vervolg. Daar kreeg ze de mededeling dat er geen 

erfelijkheidsonderzoek zou plaatsvinden. De verwijdering 

van het melanoom was niet goed genoeg uitgevoerd,  

de snijranden waren niet schoon. De re-excisie moest 

opnieuw. Dat was een enorme tegenvaller. Bovendien 

bleek er meer aan de hand; de volgende dag zat er een 

bult ter grootte van een knikker in haar hals. In het AVL 

bleek twee dagen later middels een echo dat er uitzaaiin-

gen in de hals, onder het sleutelbeen en in de rechterok-

sel zaten. Een operatie was nodig, maar kon pas vier 

weken later ingepland worden. Aanvankelijk in shock, 

zat Sandra niet bij de pakken neer. Sandra: “ik besloot 

om zo gezond en fit mogelijk te gaan leven om met de 

best mogelijke conditie de operatie in te gaan. Dat plan 

heb ik met steun van mijn man uitgevoerd: het eten van 

gezonde voeding en veel beweging gaven mij veel 

positieve energie”.

Operatie en bestraling

In februari 2016 vond de operatie plaats: alle lymfklieren 

uit de hals rechts, bij het sleutelbeen en in de rechterok-

sel werden verwijderd. De gevolgen van deze grote 

operatie waren onverwacht ingrijpend. “Van m’n kruin 

tot onder m’n elleboog was de huid gevoelloos gewor-

ervaring Door Lies van der Wal

Sandra Kolfschoten, nu 54 jaar, heeft bijna alle 

mogelijke behandelingen van Melanoom 

moeten ondergaan, met als resultaat dat ze nu 

al enige tijd ‘schoon’ is. Het begon in septem-

ber 2015 met een jeukende moedervlek op 

haar rechterschouderblad. “Alle alarmbellen 

gingen af, aangezien mijn broer in 2012 aan 

een melanoom is overleden”, vertelt zij. 

Van diagnose stadium IV 
naar geen zichtbare 
melanomen 
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bijwerkingen: koorts, nieruitval, diarree, uevitis (oogont-

steking) en gedeeltelijke neuropathie aan het linkerbeen. 

Voordat de derde kuur werd gestart waren de bloeduit-

slagen zo slecht, dat Sandra meteen aan het infuus werd 

gelegd in het AVL. Na deze opname van een week kon 

ze naar huis om van alle klachten te herstellen. Dit was 

een lastige periode. Sandra: “ik voelde me erg beroerd 

en ik wist ook volstrekt niet waar ik aan toe was en in 

hoeverre herstel mogelijk was”.

De twee nog geplande kuren gingen niet door, dit werd 

niet verantwoord geacht door de artsen. Maar gelukkig 

keerden de kansen. Bij het volgende bezoek vertelde de 

arts dat hij goed nieuws had: alle uitzaaiingen waren 

WEG!! Sandra: “We waren en zijn heel gelukkig met 

deze uitslag, ik was binnen een jaar van diagnose 

melanoom stadium IV naar: niets meer te zien op de 

scan. Ik gun dit bericht iedere patiënt!”. Sandra is 6 

weken later aan het werk gegaan en werkte al gauw 

weer haar gebruikelijk aantal uren. Zij is nog onder 

controle bij het AVL uiteraard en tot nu toe gaat het 

goed.

den en ik was zeer beperkt in het bewegen van de arm 

en de schouder. Gelukkig vond ik een fysiotherapeute 

die gespecialiseerd was in postoperatieve behandeling”. 

Deze behandeling was langdurig maar succesvol, zodat 

Sandra nu nog nauwelijks last heeft van de gevolgen van 

de operatie.

Na de operatie was bestraling noodzakelijk: vier weken 

lang elke werkdag. Om de bestraling precies te richten 

werd Sandra’s hoofd in een masker vastgeklikt aan de 

tafel. Dat was heel eng, tot Sandra de regie nam in die 

behandeling en zelf het tempo bepaalde van de beves- 

tiging van het masker. Sandra vertelt: “het feit dat ik 

hierover enige zeggenschap had en dat ik mij in mijn 

eigen tempo kon voorbereiden op die claustrofobische 

positie maakten een groot verschil: ik kon er daardoor 

beter mee omgaan”. 

Onderzoek en therapie

Omdat Sandra het BRAF-gen had kon zij meedoen aan 

een onderzoek: de ene groep deelnemers ontving 

Pembrolizumab en de andere groep een placebo.  

Bij de eerste scan die bij dit onderzoek hoorde bleek  

dat er 8 uitzaaiingen in de longen zaten. Sandra werd 

onmiddellijk uit de studie gehaald. Dat was opnieuw een 

tegenvaller. Gelukkig was er nog een optie: behandeling 

met immuuntherapie. Dat betekende toediening van een 

mix van 2 verschillende medicijnen door 4x een infuus 

om de zoveel weken. Na 2 infusen kreeg Sandra heftige 
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Harrie’s kankerblog

achtergrond

Hoe het nu gaat? 

De uitslag van de scan was wonderwel goed; de pillen 

doen hun werk. Maar waardoor ik me dan zo belabberd 

voel is niet duidelijk. Soms koud, soms warm, geen zin  

in eten en helemaal geen energie. Alles doet me zeer.  

Het lukte nog wel om wat zoomlessen te geven. Fijn om 

weer aan het werk te zijn, ook al lukt het soms bijna niet. 

En de klachten werden erger: opname in het ziekenhuis, 

medicatie tegen de zenuwpijn in mijn rug en been.  

Dit is niet hoe ik me die laatste periode had voorgesteld. 

Maar ja, alles gaat anders en gaat vaak mijn voorstel-

lingsvermogen te boven. Dus ik probeer maar niet al te 

veel mijn best te doen om alles te begrijpen. Want dat 

kost energie en die heb ik dus niet. En zo worden de 

stapjes nu al kleiner. Ik heb weinig keus dan me daar 

maar aan over te geven. Dus beweeg ik mee. Geniet van 

mijn gezin; fijn om te zien hoe zij, om mij heen, door-

gaan met hun leven. We doen soms een spelletje en daar 

geniet ik van. We lachen en huilen. Alles mag er zijn. 

Hoe het zal gaan?

Geen idee. Ik heb geleerd in het NU te zijn. Niet teveel 

met de toekomst bezig. Want daar heb je zo weinig 

invloed op. De uitspaak van Marc de Hond (de onlangs 

overleden cabaretier, rolstoelbasketballer en schrijver) 

sprak mij erg aan: ‘ik kijk niet naar het licht aan het einde 

van de tunnel, maar in de tunnel hang ik zelf de lichtjes 

op’. Dat vind ik mooi, het zegt iets over dit moment.  

Dat is het enige waar je wat aan kunt doen. Hoe je 

omgaat met wat er nu in je leven speelt. Wat er nog 

komt, dat is afwachten, dat zien we dan wel. Maar ik 

heb voor de zekerheid nog wat extra lichtjes ingeslagen 

voor in de tunnel.
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Wat er aan vooraf ging: In 2001 bleek een moeder-
vlek op mijn linker onderarm melanoomkanker te 
zijn. Tien jaar later kwam het op dezelfde plek  
weer terug. In 2013 kwamen er een drietal bultjes 
bij mijn linkerheup bij en in 2015 waren er  
uitzaaiingen in mijn rechterlong. Na behandeling 
bleef het weg tot begin 2019. 

Alles werd anders; niet alleen door de slechte 

uitslag en prognose maar ook door de corona. 

We hadden bedacht om de komende maan-

den, voor het slechter zou gaan, lekker naar 

musea en de film te gaan, familie en vrienden 

te bezoeken, kleine tripjes te maken naar 

mooie natuurgebieden en steden. Dat werd 

het dus allemaal niet.

Hoe het wel ging?

Zoals bij zoveel mensen was thuis zijn de enige optie,  

in tijden van corona. Alles klein houden, weinig mensen 

zien. Onze oudste zoon kwam weer thuis; op een 

studentenkamer is op dit moment ook niet veel te 

beleven. En dus zijn we, als gezin, compleet geweest  

de afgelopen tijd. Dat was fijn. We deden wat klussen, 

de jongens schilderden het huis. We dachten vooruit, 

regelden praktische zaken voor verzekeringen en de 

auto. We wandelden, mijn klachten werden minder, dus 

kon ik meer. Wandelingen in de buurt die we altijd al 

eens wilden doen. Fietstochten langs de prachtige IJssel. 

Wat heerlijk om op deze rustige plek in het Oosten van 

het land te wonen. Geen rijen, geen drukte. Ik begon 

weer wat plannen te maken: misschien kan ik weer wat 

lesgeven via Zoom. In de zomer een weekje weg met het 

gezin. Maar naar verloop van een paar weken begon ik 

me zieker en zieker te voelen. Dus alles werd weer anders.
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Uit landelijk onderzoek van Stichting Melanoom 
blijkt dat het nazorgtraject voor patiënten met 
uitgezaaid melanoom onvoldoende is en daarom 
verbeterd kan worden. Met dit onderzoek heeft 
Stichting Melanoom, in samenwerking met het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC 
Utrecht), Novartis en TwynstraGudde inzichtelijk 
gemaakt welke behoeften er onder patiënten met 
melanoom tijdens dit nazorgtraject leven. 

Zo blijkt dat 88% van de patiënten met stadium III en IV 

melanoom worstelt met diverse onzekerheden na het 

afronden van hun behandeling. Het UMC Utrecht heeft 

naar aanleiding hiervan al de eerste aanpassingen om het 

nazorgtraject voor patiënten met melanoom te verbete-

ren geintroduceerd. Aan het onderzoek namen alleen 

patiënten bij wie de ziekte was uitgezaaid deel; stadium 

III en IV. Vragen gingen dieper in op het eindebehande-

lingsgesprek, het gevoel van patiënten na dit gesprek, 

hun ervaring in de eerste drie maanden na het stoppen 

van de behandeling, het contact met zorgverleners in 

deze drie maanden en de controle over de ziekte. 

Onzekerheid heerst

Patiënten ervaren volgens het onderzoek het eindebe-

handelingsgesprek vaak als prettig. Tegelijk geven ze aan 

daarna thuis in een onzekere situatie terecht te komen, 

waarin zij met vragen achterblijven over wat hen te 

wachten staat en hoe hiermee om te gaan. Bijna 9 op de 

10 patiënten worstelt dan ook met onzekerheden over 

hun medische situatie. Ze voelen zich vaak onbegrepen, 

angstig en weten niet hoe ze verder moeten. 

Bovendien heeft ruim 40% van de patiënten het gevoel 

er alleen voor te staan in de periode na het beëindigen 

van de behandeling en mist daarbij regelmatig contact 

met de zorgverlener. Patiënten, met name alleenstaan-

den zonder kinderen, voelen zich vaak onbegrepen en 

eenzaam. De helft heeft daarom contact opgenomen 

met lotgenoten of een lotgenotenorganisatie. Daarnaast 

heeft slechts 19,6% van de patiënten het gevoel over 

Mucosaal melanoom, melanoom van de slijm-
vliezen, is zeldzaam. In Nederland ongeveer  
50 gevallen per jaar. Meer dan de helft van de 
tumoren wordt gevonden in het hoofd-hals- 
gebied. Het is een agressieve tumor, die vaak 
laat wordt ontdekt en moeilijk te behandelen is. 
Vijf jaar na diagnose waren in het verleden nog 
slechts ongeveer 15% van de patiënten in leven.

Patiënten met mucosaal melanoom kunnen vaak 

meedoen aan trials voor huidmelanoom. Door het 

geringe aantal is het lastig uitspraken te doen over de 

effecten bij deze groep. Analyses van meerdere 

onderzoeken tezamen laten zien dat immunotherapie 

wel zinvol is, maar minder effectief dan bij huidme-

lanoom. Patiënten met een KIT-mutatie kunnen profijt 

hebben van een behandeling met een tyrosinekinase-

remmer (imatinib).

Vorig jaar werden de 5-jaars resultaten van de behan-

deling van uitgezaaid melanoom met nivolumab en 

ipilimumab gepubliceerd in de NEJM (CheckMate 067). 

Op de ASCO 2020 werden de resultaten gemeld van 

de kleine groep patiënten met mucosaal melanoom die 

aan deze trial meededen. Het betreft 79 patiënten die 

meer dan 5 jaar zijn gevolgd. De bijwerkingen van de 

behandeling waren gelijk aan die in de huidmelanoom-

groep, de gunstige effecten echter minder groot.  

Ook bij mucosaal melanoom deed de combinatie van 

de twee middelen het beter dan de afzonderlijke 

middelen. 5-Jaarsoverleving bij de combinatie bedroeg 

36% (bij huidmelanoom 52 %). Gezien het kleine 

aantal patiënten is voorzichtigheid geboden bij de inter-

pretatie van de resultaten. De auteurs bepleiten verder 

onderzoek om de vooruitzichten van deze groep 

patiënten te verbeteren.

Bron: DOI: 10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.10019 

Journal of Clinical Oncology 38, no. 15_suppl (May 

20, 2020) 10019-10019

Behandeling 
inoperabel 
mucosaal melanoom 

medisch

Melanoomnieuws.Augustus2020.DEF.indd   34 28-07-20   17:44



heid en hoe de naaste omgeving beter te informeren en 

te betrekken in het proces na einde behandeling. 

Quotes uit onderzoek 

“Ik was vooral verward. Ik kon niet geloven dat de 

behandeling niet meer nodig was. Ik had veel bijwer- 

kingen en was bang dat de behandeling gestaakt zou 

worden. Nu was verdere behandeling ineens niet meer 

nodig”

“Wat gaat er nu gebeuren? Kan mijn lichaam wel  

zonder medicatie? Wat als er nieuwe uitzaaiingen zich 

voordoen”

“De echte vragen komen pas thuis”

“Hoe langer geleden, het is bij mij nu een jaar, l

ijkt het wel moeilijker te worden: je wordt toch onzeker 

over alles”

“Als je eerst hoort dat je ongeneeslijk ziek bent en 

daarna hoort dat de ziekte onder controle is kun je  

dat gewoon niet geloven. De arts was echter zichtbaar 

enthousiast. Ik was dankbaar voor de geboden  

behandeling, maar ook nog een beetje wantrouwend”

“Enerzijds dankbaarheid dat het niet erger was en mijn 

leven geen acuut gevaar liep, anderzijds had ik ook 

moeite om het een plek te geven door de onzekerheden 

voor de toekomst en hoe daar mee om te gaan”

De interviews uit het onderzoek (dat nu in z’n geheel te 

lezen is via www.stichtingmelanoom.nl) geven mooie 

handvatten om de nazorg te verbeteren. Het streven is 

om met alle melanoomcentra in gesprek te gaan over de 

uitkomsten van het onderzoek.

voldoende informatie te beschikken om de directe 

omgeving te kunnen informeren, terwijl steun van de 

directe omgeving juist erg belangrijk is voor patiënten.

 

Startpunt verbetering 

Het UMC Utrecht is, naar aanleiding van deze uitkom-

sten, gestart met praktische aanpassingen om het 

nazorgtraject te verbeteren (zie kader hieronder). 

Daarnaast vormen de uitkomsten van het onderzoek  

van Stichting Melanoom het startpunt om verder te 

blijven verkennen welke andere aanpassingen kansrijk 

worden geacht. Hierbij worden onder meer verpleeg- 

kundigen en patiënten betrokken. 

Praktische aanpassingen UMC Utrecht

Een eerste praktische aanpassing van het UMC Utrecht 

om het nazorgtraject te verbeteren, is terug te zien in de 

ontslagbrief richting huisartsen. Zo voegt het UMC 

Utrecht een extra passage toe waarin de huisarts wordt 

gevraagd tijdens de nazorg alert te zijn op de psychische 

gesteldheid van de patiënt en na te gaan hoe de persoon 

zich voelt. De ontslagbrief focust hiermee niet alleen op 

medische informatie over de patiënt, maar ook op de 

persoon zelf. “We moeten ons realiseren dat het 

eindebehandeling- gesprek voor de patiënt niet het 

einde van het zorgtraject betekent, maar het begin van 

een nieuwe fase in het traject. Uiteindelijk moet het 

zowel op medisch als emotioneel vlak goed gaan met de 

patiënt. Begeleiding afgestemd op de behoeften van de 

patiënt is daarom nodig”, benadrukken José Koldenhof, 

verpleegkundig specialist, en Karijn Suijkerbuijk, onco-

loog in het UMC Utrecht. Daarom zijn zij momenteel bij 

alle melanoompatiënten in het UMC Utrecht hun 

behoeften in deze fase aan het inventariseren.

Het UMC Utrecht streeft er daarnaast naar om de 

verpleegkundig specialist ongeveer zes weken na het 

eindebehandelinggesprek telefonisch contact op te laten 

nemen met de patiënt. Uit het onderzoek blijkt dat het 

met de patiënt vaak goed gaat, maar met de mens 

erachter niet. Dit gesprek richt zich daarom vooral op 

hoe het met de patiënt gaat. 

Tot slot kijkt het UMC Utrecht momenteel of de patiënt 

extra documentatie mee kan krijgen na het eindebehan-

delinggesprek en naar de invulling hiervan. In deze 

documentatie staat onder meer informatie over wat de 

patiënt kan verwachten, hoe om te gaan met onzeker-
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Kleine dingen

Het begon allemaal met het zonnestraaltje
het piepte vriendelijk door het gordijn
Het vertelde me met enthousiasme
dat het een schitterde dag zou zijn

Toen kwam er ook nog een vrolijk vogeltje
dat vol overgave voor mij floot
Ik hoorde het liedje telkens weer
Ik glimlachte voorzichtig en ik genoot

Daarna kwamen de vele bloemen 
ze zwaaide vriendelijk de hele dag
Ze toonden wonderschone kleuren
ze toverde een schaterlach

Wind en geuren bleven zweven
Vertederde mijn zware gemoed
en langzaam werd ik overspoeld
door een liefdevolle gloed

Mijn hart trilde van emotie
Ik werd door dankbaarheid geraakt
Het zijn toch steeds die kleine dingen
waardoor je weer krachtig wordt gemaakt.

Karin  

gedicht
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