Aandoening

Melanoom
Een melanoom is een vorm van huidkanker (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/huidkanker),
die overal op de huid kan ontstaan en zich soms kan verspreiden naar andere delen van het
lichaam.
Een melanoom ontstaat uit de pigmentcellen in de huid. Er is sprake van een melanoom als een groep pigmentcellen is veranderd in
kankercellen. Kwaadaardige pigmentcellen kunnen in principe overal in de huid ontstaan. Soms ontstaat een melanoom in een al lang
bestaande moedervlek. Maar een melanoom kan ook ontstaan in een volstrekt ‘gave’ huid. Een melanoom groeit door in de diepere
lagen van de huid. Daardoor kan een melanoom ook uitzaaien.
Kanker is een ingrijpende ziekte. Alles waar u mee te maken krijgt voor, tijdens of na de behandeling hebben we voor u verzameld op
onze pagina 'Kanker (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kanker)'.
De behandeling is afhankelijk van de dikte van het melanoom. Deze dikte bepaalt het stadium van de ziekte.

Er zijn 4 stadia
Stadium 1: De kankercellen zitten alleen in de moedervlek.
Stadium 2: De kankercellen zitten ook in het weefsel rond de moedervlek.
Stadium 3: De kankercellen zitten ook in lymfeklieren.
Stadium 4: De kankercellen zitten ook op andere plekken in het lichaam. We verwijzen u naar één van de melanoomcentra
(https://www.stichtingmelanoom.nl/contact-melanoomcentra)in Nederland. Zij hebben uitgebreide ervaring met de
behandeling van patiënten met een uitgezaaid melanoom.
Voor uitgebreide informatie over het stadium van de ziekte kunt u kijken op: Stichting Melanoom
(https://www.stichtingmelanoom.nl/diagnose-en-stadiering)
Kanker is een ingrijpende ziekte. Soms ontstaan er psychische klachten na een melanoom zoals angst, somberheid, boosheid,
vermoeidheid en concentratieproblemen. Andere problemen die kunnen voorkomen zijn op het gebied van relaties met partner en
gezin, sociale contacten, problemen op het werk of financiële problemen. Enkele weken nadat u de diagnose heeft gekregen vullen we
met u een vragenlijst in. Enige tijd na de behandeling van het melanoom doen we dit ook, om te kijken of en in welke mate er klachten
er zijn.
U kunt altijd uw klachten bespreken met uw medisch specialist of de doktersassistente. Eventueel kunt u worden doorverwezen voor
extra hulp door deskundigen, zoals een maatschappelijk werker of een psycholoog.

Onderzoeken
De dermatoloog bekijkt de moedervlek met een dermatoscoop, een soort handmicroscoop, waarmee het bovenste deel van de huid
vergroot wordt.

Onderzoek melanoom
Wanneer de dermatoloog vermoedt dat een verdacht stukje huid een melanoom is, wordt dit verwijderd.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/onderzoek-melanoom

Behandelingen
Operatie melanoom door de dermatoloog
De dermatoloog opereert het melanoom.
Bij de 1e operatie is een melanoom vastgesteld. Hierna volgt meestal een 2e operatie. Dit noemen we de therapeutische reexcisie. De operatie gebeurt door de dermatoloog.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/operatie-melanoom-door-de-dermatoloog

Operatie melanoom door de plastisch chirurg
De plastisch chirurg opereert het melanoom.
Bij de 1e operatie is een melanoom is vastgesteld. Hierna volgt meestal een 2e operatie. Dit noemen we de therapeutische reexcisie. De operatie gebeurt door de plastisch chirurg
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/operatie-melanoom-door-de-plastisch-chirurg

Operatie melanoom door de chirurg-oncoloog
De chirurg-oncoloog opereert het melanoom.
Bij de 1e operatie is een melanoom is vastgesteld. Hierna volgt meestal een 2e operatie. Dit noemen we de therapeutische reexcisie. De operatie gebeurt door de chirurg-oncoloog.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/operatie-melanoom-door-de-chirurg-oncoloog

Poliklinieken en afdelingen
Dermatologie
Het specialisme Dermatologie houdt zich bezig met aandoeningen van de huid, de nagels, het haar en soa's (seksueel overdraagbare
aandoeningen).
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/dermatologie

Chirurgie bij kanker
Chirurgen kunnen door andere specialisten worden ingeschakeld worden om patiënten met kanker te opereren.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/chirurgie-bij-kanker

Plastische Chirurgie
Plastisch chirurgen voeren operaties uit om de vorm of de functie van een lichaamsdeel te herstellen.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/plastische-chirurgie

Oncologisch Centrum
Het Oncologisch Centrum is de centrale plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor patiënten met kanker of bloedziekten.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oncologisch-centrum
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