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Informatie Huid- en Melanoomcentrum
Antoni van Leeuwenhoek
Huidkanker komt steeds vaker voor in de westerse wereld. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer
50.000 mensen een vorm van huidkanker. Bij ongeveer 5.000 van hen betreft het een
kwaadaardige moedervlek (melanoom). Het Antoni van Leeuwenhoek is gespecialiseerd in de
behandeling van huidkanker en heeft veel ervaring met de ernstige vormen daarvan. In 2010 is
het Huid- en Melanoomcentrum Antoni van Leeuwenhoek opgericht. In het centrum werken de
verschillende specialisten op dit gebied nauw samen. Op deze wijze kan er op efficiënte wijze
optimale zorg worden geboden met geavanceerde technieken. Deze folder informeert u nader over
de organisatie van het centrum.

Voor wie?
Het Huid- en Melanoomcentrum Antoni van Leeuwenhoek is bedoeld voor mensen met
(verdenking op) een vorm van huidkanker, zoals basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom,
melanoom en merkelcelcarcinoom. Er is ook een speciaal spreekuur voor mensen met een
verhoogd risico op het krijgen van melanoom vanwege erfelijke aanleg of een groot aantal
moedervlekken.

Verwijzing
Een afspraak op het Huid- en Melanoomcentrum kan worden gemaakt na verwijzing door huisarts
of specialist via telefoonnummer 020 512 9111.
Om de afspraken zo goed mogelijk te plannen vraagt het planningsbureau eerst bij de verwijzend
arts de relevante medische gegevens op.
Vervolgens wordt door het planningsbureau de afspraak gemaakt en krijgt de patiënt een
informatiebrief met een vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst dient ingevuld te worden
meegenomen wanneer u de eerste afspraak heeft.

Wie werken er?
Het team bestaat uit een verpleegkundig specialist, dermatologen, chirurgen, hoofd-halschirurgen,
plastisch chirurgen, internisten, pathologen, radiologen, nucleair geneeskundigen,
erfelijkheidsspecialisten en doktersassistenten. De teamleden werken naast en met elkaar op één
polikliniek zodat patiënten gemakkelijk door meerdere specialisten kunnen worden gezien wanneer
dat wenselijk is.
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Gang van zaken
Een nieuwe patiënt wordt vaak eerst gezien door de verpleegkundig specialist en/of een
dermatoloog. Zo nodig wordt hij of zij ook nog gezien door een of meer andere specialisten. Dit
hangt af van het type huidtumor, de plaats waar deze zich bevindt en de uitgebreidheid ervan.
Bij het vermoeden op een kwaadaardige aandoening wordt er vaak direct een stukje
verwijderd om de aard van de aandoening vast te stellen. Dit gebeurt na plaatselijke verdoving met
een paar prikken rondom de afwijking.
Bij verdenking op melanoom wordt de gehele afwijking meestal verwijderd op een later
tijdstip. De uiteindelijke behandeling wordt individueel bepaald. Meestal betreft het een operatie
waarbij de afwijking verwijderd wordt. Daarnaast kan de behandeling bestaan uit bevriezing,
zalftherapie, spoeling, laser, bestraling, lichttherapie of medicijnen.

Onderzoek
Aan de behandeling van huidkanker valt nog veel te verbeteren, met name bij het
melanoom. Daarom verricht het Antoni van Leeuwenhoek onderzoek op dit gebied. Patiënten
worden ingelicht als ze voor een nieuwe vorm van onderzoek of behandeling in aanmerking
komen. Deelname aan onderzoek is geheel vrijwillig en vindt plaats na uitgebreide voorlichting.

Meer informatie
De zorgverleners en afdelingen van het Antoni van Leeuwenhoek zijn telefonisch bereikbaar via
het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis 020 512 9111.
Buiten kantooruren kunt u vragen naar het Weekend-, Avond-, of Nachthoofd.
Indien u contact opneemt met het ziekenhuis houdt u dan uw patiëntengegevens bij de hand.

Websites:
www.avl.nl
www.kanker.nl
www.melanoom.nl
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