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Huidmelanoma is een toenemende, steeds gewoner wordende kanker. In 2012, werden er voor 

het eerst in geheel Europa meer dan 100.000 melanomen gediagnosticeerd, en staat nu bij de 

10 meest voorkomende kankers. Het risico tijdens het leven (lifetime risk) voor een 

Europeaan een melanoom te ontwikkelen is ongeveer 1 op 100. De hoogste incidenties wordt 

gevonden in Zwitserland, Nederland, en Scandinavië (in het bijzonder in Denemarken, 

Noorwegen en Zweden, figuur 1), met leeftijdsaangepaste getallen van ongeveer 20 

melanoomgevallen/100.000 personen (wereld populatie). 

Figuur 1: Huidmelanoom incidentie en mortaliteit in geselecteerde Europese landen.  

 



Melanoom komt voornamelijk voor bij populaties met een blanke huid, en de incidentie is het 

laagst bij de Mediterranene landen, waar populaties met een olijfkleurige huid domineren 

Vergeleken met de meeste andere kankers komt melanoom het meest voor bij jonge 

populaties. Het is één van de meest frequent voorkomende kankers bij jongvolwassenen (<40 

jaar), en de helft van de gevallen wordt gediagnosticeerd bij Europeanen jonger dan 60 jaar. 

De meeste melanomen worden veroorzaakt door overdreven, intermittente UV-blootstelling, 

zowel van de zon, als van kunstmatige UV-bronnen, zoals de zonnebank. De toename van de 

melanoma-incidentie van de laatste 50 jaar wordt toegerekend aan de socio-economische 

‘lifestyle’ veranderingen, waarbij de houding van de mensen geleidelijk veranderde van 

zonvermijdend naar zonzoekend. Vroegere diagnose (door screening), verbeterde controle, 

een groeiend publiek bewustzijn, meer gebruik van zonnebank en hogere UV straling in het 

milieu (verdunning van de ozonlaag) zijn andere factoren in deze stijgende trend. Recent lijkt 

deze stijging echter  af te vlakken in verscheidene Noord-en Westeuropese landen waar 

melanoma aantallen gestabiliseerd zijn, vooral bij de jongere generaties. Melanoom is de 

meest dodelijke vorm van huidkanker. In totaal stierven er 22.212 Europeanen door 

huidmelanoom in 2012. Gelukkig zijn de mortaliteit trends gunstiger dan de incidentie trend: 

Mortaliteitscijfers zijn gestabiliseerd in de meeste Europese landen, alhoewel deze wel stijgen 

bij oudere patiënten. Binnen Europa komen de mortaliteits- en incidentiecijfers niet overeen: 

Oostelijke landen hebben verhoudingsgewijs een hoog mortaliteitscijfer - vanwege het lage 

incidentieniveau – ten gevolge van, in het algemeen, een later (slechter) stadium bij diagnose. 

Dit is de regio in Europa met de meeste mogelijkheden opsporing en behandeling te 

verbeteren. 

Overleving van melanoom is in veel Europese landen in de laatste 10 jaar verbeterd: 

gemiddeld overleven 86% van de Europeanen 5 jaar. (Figuur 2) 



Terwijl er geen belangrijke nieuwe behandelingen zijn kan deze verbeterde overleving 

worden verklaard door het grote en groeiende aandeel van dunne melanomen die heden 

worden gediagnosticeerd als gevolg van een groeiend publiek bewustzijn, verbeterde controle  

en preventiecampagnes. Wanneer een excisie plaats vindt in een vroeg stadium (dun 

melanoom), is de overleving groter dan 90% na 5 jaar. De verbetering in overleving was vaak 

groter in Europese landen met opvallend stijgende incidentiecijfers of met een traditioneel 

hoge incidentie.  

Figuur 2: Huidmelanoom overleving in Europa en de Verenigde Staten (SEER gegevens) 

 (bron: EUROCARE-4, Verdecchia et al., Lancet Oncol 2007; 8: 784-96) 

 

 

Melanoma vertoont enkele geslachtsspecifieke verschillen. Die incidentiegetallen zijn in de 

meeste Europese landen lichtjes hoger bij vrouwen, maar de mortaliteit is substantieel en 



systematisch hoger bij Europese mannen (figuur 1). Melanomen komen bij mannen vaker 

voor op de romp, terwijl het bij jonge vrouwen vaker op de benen wordt aangetroffen. 

Voorspellingen suggereren een in het algemeen matige stijging van het melanoma in 2015, 

maar voorspellingen voor Europa als geheel zijn moeilijk te interpreteren vanwege de huidige 

leeftijds-en geslachtsspecifieke verschillen in de trends in de verschillende landen.. 


