Uw arts heeft met u gesproken over basaalcelcarcinoom. Dit is een vorm van huidkanker die bijna
altijd goed geneest. Hoe ontstaat basaalcelcarcinoom? Welke behandelingen zijn mogelijk? Dat en
meer leest u in deze folder.

Het basaalcelcarcinoom is een vorm van huidkanker die bijna altijd (bijna 100%) goed geneest. Andere
vormen van huidkanker genezen minder goed. Het basaalcelcarcinoom is goed te genezen omdat het
alleen in het bovenste deel van de huid groeit, het heel langzaam groeit en niet uitzaait (verspreidt
zich niet verder in het lichaam via bloedvaten en lymfbanen). Het basaalcelcarcinoom komt veel voor.

Het basaalcelcarcinoom komt vooral voor op oudere leeftijd. Het ontstaan van deze vorm van
huidkanker heeft vaak te maken met blootstelling aan zonlicht. Het wordt dan ook vaker gezien op
lichaamsdelen die veel zonlicht krijgen, zoals het gezicht en de oren. Te veel zon en vooral
zonverbrandingen zijn een risicofactor. Mensen met een lichte huidskleur die snel verbranden, hebben
daarom meer kans op huidkanker. Basaalcelcarcinoom komt de laatste jaren meer voor doordat
mensen ouder worden.






Het basaalcelcarcinoom heeft meestal de vorm van een huidkleurig bultje. Soms ziet het er een
beetje glazig-glanzend uit en zijn er kleine bloedvaatjes op te zien. Het bultje kan ook kapot gaan
en een wondje worden.
Soms blijft de huid vlak, maar is het basaalcelcarcinoom toch te herkennen aan
kleurveranderingen, roodheid of schilfering.
Een bijzondere vorm van basaalcelcarcinoom is het romphuid-carcinoom. Dit komt vooral op de
huid van borst en rug voor. Deze vorm lijkt op een eczeemplek, maar jeukt meestal niet.

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze vorm van huidkanker te behandelen. Uw arts bespreekt
met u welke behandeling voor u het beste is.

De dermatoloog snijdt het basaalcelcarcinoom weg (excisie) onder plaatselijke verdoving.

Jan van Goyenkade 1 • 1075 HN Amsterdam
telefoon 020 – 3055800
info@jvg.nl • www.jvg.nl

Fotodynamische therapie wordt toe- gepast bij verschillende huidaandoeningen. Met PDT vernietigen
we afwijkende huid(cellen). Eerst wordt de huid ingesmeerd met een speciale zalf. Die maakt de
afwijkende huidcellen extreem gevoelig voor licht. Door vervolgens de huid te belichten, gaan de
afwijkende huidcellen kapot. Binnen enkele weken groeien er weer nieuwe, gezonde huidcellen. Deze
therapie is niet voor elke vorm van huidkanker geschikt. U kunt ook de folder ‘Fotodynamische
therapie’ raadplegen.

Het basaalcelcarcinoom wordt korte tijd bevroren met vloeibare stikstof. De behandeling is eenmalig
en op de polikliniek.

De dermatoloog schraapt het basaalcelcarcinoom onder plaatselijke verdoving weg. Daarna brandt hij
de plek van het carcinoom met een speciaal apparaat weg (coagulatie).
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Soms wordt er voor een andere behandelmethode gekozen. Uw dermatoloog bespreekt dit dan met u.








Was er 1 plek? Dan is het niet nodig om daarna nog controle-afspraken te maken.
Waren er 2 of meer basaalcelcarcinomen? Maak dan elk jaar een controle-afspraak bij de
dermatoloog. Doet u dit in ieder geval de eerste 3 jaren na de behandeling.
Ontdekt u zelf iets aan uw huid en vertrouwt u dit niet? Maak dan een afspraak bij uw huisarts of
dermatoloog om het te laten beoordelen.
Er bestaat altijd een kleine kans dat het basaalcelcarcinoom toch nog niet helemaal diep genoeg
verwijderd is. Dus als u na verloop van enkele maanden op de behandelde plek een nieuw bultje of
groeiende plek ziet, neem dan contact op met uw behandelend arts.
De huid van iemand met basaalcelcarcinoom heeft meestal al veel schade door de zon gehad.
Extra schade voorkomen is daarom belangrijk. Bescherm uw huid voortaan goed tegen felle zon.
Gebruik een zonnebrandcrème (minimaal factor 30), draag beschermende kleding (denk ook aan
een hoed!) en vermijd felle zon op de heetste momenten van de dag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dermatologie:
Locatie Jan van Goyenkade
Jan van Goyenkade 1
1075 HN Amsterdam
020 – 305 58 45
We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur.
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