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Veel gestelde vragen over het Maligne Melanoom 
 

Wie heeft het hoogste risico een melanoom te krijgen? 

Het risico een melanoom te ontwikkelen is hoger bij: 

Iemand met een blanke huid die gemakkelijk verbrandt en sproeten heeft.  

Degenen met talrijke pigmentvlekken.  

Mensen die vaak zijn verbrand, vooral als kind en in hun jeugd. 

Mensen met een familielid waarbij een maligne melanoom werd vastgesteld. 

Mensen die zich frequent blootstellen aan de zon in hun vrije tijd. 

 

Op universeel niveau komt maligne melanoom even vaak voor bij vrouwen als bij 

mannen. Melanoom kan op elke leeftijd voor komen, doch is extreem zeldzaam bij 

kinderen. 

 

Wat heeft de toename van de incidentie van melanoom veroorzaakt? 

Behalve het dunner worden van de ozonlaag, is ons gedrag in de zon de 

voornaamste oorzaak voor het stijgen van de aantallen huidkankers in de laatste 

decennia. Een stijgende populariteit voor vrijetijdsbesteding in de open lucht en het 

zonnebaden leidde tot overmatige UV blootstelling. 

Veel mensen beschouwen een gebruinde huid als een symbool van aantrekkelijkheid 

en een goede gezondheid, maar een bruine tint is juist een teken van UV-

beschadiging en een poging van de huid om verdere schade tot een minimum te 

beperken.  

 

Hoe verhoog je de kans een melanoom te overleven? 
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De sleutel tot een positieve uitkomst is een vroege detectie en een tijdige 

chirurgische behandeling. 

Periodiek zelfonderzoek en het bij twijfel medische hulp zoeken zouden een 

standaard moeten worden, willen we het sterfteaantal zo laag mogelijk houden.  

 

Wat zijn de andere schadelijke effecten van de zon op de huid? 

Behalve melanoom kan de zon ook andere huidkankers veroorzaken, die misschien 

niet fataal zijn maar wel vaak leiden tot opvallende misvormingen. 

De UV-stralen van de zon veroorzaken ook vroegtijdige veroudering van de huid in 

de vorm van rimpels, bruine vlekken, gesprongen adertjes, ruwe en schilferende 

plekken. 

 

Is het veilig om voor een langere tijd in de zon te vertoeven zolang je maar een 

zonnecrème gebruikt? 

Een totale ‘sunblock’ in de werkelijke zin van het word bestaat nog niet. Variabele 

hoeveelheden van de lange UV-stralen (UVA) worden niet gefilterd door de op heden 

beschikbare zonnecrèmes, ondanks de bestaande hoge SPF-factoren (SPF: Sun 

Protection Factor: zonneprotectiefactor).  

Het cumulatieve effect van deze ongefilterde stralen kan nog steeds leiden tot 

huidkankers en vroegtijdige huidverandering. Men zou dus niet te lang in de zon 

moeten blijven met de valse indruk dat de zonnestralen volledig door een sunblock 

worden tegengehouden. Vermijd de zon tussen 11.00 en 15.00u, wanneer de 

zonnestralen het sterkste zijn. 

 

Is een zelfbruinende  crème veiliger dan een gebruinde huid? 

Is een zelfbruinende crème is verreweg veiliger dan een gebruinde huid. 

Een ‘nepbruine’ huid geeft een natuurlijk uitziende bruine tint door een chemische 

reactie in de huid. Het geeft dus het gewenste cosmetische resultaat voor iemand die 

er graag gebruind uit wil zien zonder te zonnebaden.  Een zelfbruinende crème dient 

iedere 1-2 weken te worden aangebracht om de kleur te behouden, want de 

bovenste lagen van de huid worden constant vernieuwd. Het is belangrijk om te 

weten dat deze kustmatig verkregen bruine tint dus helemaal niet beschermd tegen 

UV-straling, en de consumenten zouden moeten weten dat dit een heel belangrijke 

gegeven is. 
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Is het OK om je kunstmatige te laten bruinen op een zonnebank? 

Een waarschuwing over de zonnebank. Hier krijg je een bruine tint door Ultraviolet-A-

straling die, ondanks dat het inderdaad efficiënt de huid bruint zonder te verbranden, 

ook het risico op huidkanker verhoogd en ook zeer efficiënt de huid vroegtijdig 

verouderd! Iets wat de meeste mensen waarschijnlijk niet weten is dat de 

zonnebankbruine huid niet beschermt wanneer zij in de zon gaan, want het zijn de 

UV-B stralen die verantwoordelijk zijn voor het verbranden! 
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