Aandoening

Plaveiselcelcarcinoom
Plaveiselcelcarcinoom is een vorm van huidkanker
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/huidkanker).
Een plaveiselcelcarcinoom ziet er meestal uit als een huidkleurig of rood bultje. Vaak voelt het oppervlak ruw aan.
Het is belangrijk dat een plaveiselcelcarcinoom op tijd wordt behandeld. Het kan uitzaaien via de lymfeklieren of het bloed naar andere
organen. Als het op tijd wordt ontdekt, is het goed te behandelen.
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)'.
Meer informatie? Kijk op de website van de Nederlandse Vereniging voor Dermatol…
(https://nvdv.nl/patienten/dermatologie/zoek-een-huidaandoening/plaveiselcelcarcinoom)

Onderzoeken
Biopsie van de huid
Bij een biopsie neemt de dermatoloog een stukje weefsel (biopt) van de huid weg voor verder onderzoek.
Een biopsie wordt gedaan als de diagnose onduidelijk is of als er onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende
huidaandoeningen.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/biopsie-van-de-huid

Behandelingen
Meestal verwijdert de dermatoloog een plaveiselcelcarcinoom met een operatie. Soms is ook bestraling mogelijk.
Na uw behandeling blijft u soms onder controle van de dermatoloog. Hoe vaak u terug moet komen voor controle is afhankelijk van de
vorm van huidkanker die u heeft gehad. Tijdens de controle bekijkt de dermatoloog uw huid of er eventuele verdachte plekjes te zien
zijn. Als u bent behandeld voor een plaveiselcelcarcinoom, dan controleert de dermatoloog ook de regionale lymfeklieren.

Poliklinische operatie door de dermatoloog
Een poliklinische operatie door de dermatoloog gebeurt onder plaatselijke verdoving.
Tijdens de behandeling haalt de dermatoloog een of meerdere stukjes huid weg. Meestal worden deze stukjes huid daarna in het
laboratorium onderzocht door de patholoog.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/poliklinische-operatie-door-de-dermatoloog

Radiotherapie (bestraling)
Radiotherapie is het behandelen van kanker met bestraling.
Ongeveer de helft van de patiënten met kanker krijgt radiotherapie. Vaak wordt radiotherapie gegeven in combinatie met een operatie
en/of chemotherapie. Op de website van Instituut Verbeeten vindt u meer informatie over radiotherapie (https://www.verbeeten.nl/).

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/radiotherapie-bestraling

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

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
Code DER-750

Copyright 2021 Jeroen Bosch Ziekenhuis

Laatste revisie: 18 mei 2021 - 8:38

