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Non-Melanoma huidkankers in Europa 
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Opperhuidkanker of non-melanoma huidkanker, waaronder het basaalcel carcinoma 

en spinocellulair carcinoma vallen, is de meest voorkomende kanker bij de mens. 

Met de wereldwijde diagnose van meer dan 10 miljoen geschatte nieuwe gevallen 

van basocellulair carcinoma (BCC) en bijna 3 miljoen nieuwe gevallen van 

spinocellulair carcinoma (SCC) is non-melanoma huidkanker een belangrijke 

uitdaging voor het management van de publieke gezondheidszorg.   

 

Non-melanoma huidkankers treffen vooral mensen met een blanke huid. Gelukkig 

betreft het hier een goed te behandelen ziekte, en 99% van de patiënten die met 

BCC of SCC werden gediagnosticeerd overleven. 

Vanwege de hoge frequentie sterven er desalniettemin toch wereldwijd jaarlijks 

16.800 mensen aan deze non-melanoma huidkankers ( BCC : 3250 / SCC : 13.530). 

Dit gebeurt op een relatief hoge leeftijd, 70 jaar voor BCC en 75 jaar voor SCC. 

Beide tumoren komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en de frequentie neemt 

toe naarmate ze dichter bij de evenaar leven. 
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Non-melanoma huidkankers zorgen voor een aanzienlijke morbiditeit door de 

misvormingen, gezien deze kankers voornamelijk worden aangetroffen op de huid 

van hoofd en hals. Het vertegenwoordigt tevens een aanzienlijke economische last 

op de nationale ziektekostenverzekering. In Australië, het land met de hoogste non-

melanoma huidkanker incidentie van de wereld, is het bijvoorbeeld de grootste 

verantwoordelijke voor de kanker-gerelateerde gezondheidskosten. 

In Europa zorgen non-melanoma huidkankers voor een immer stijgende 

economische impact. 

Ziekenhuisopnames ten gevolge van huidkankers kosten in Duitsland jaarlijks 281 

miljoen USD (ongeveer 3.4 USD per inwoner). 

 

De incidenties van non-melanoma huidkankers stijgt snel en heeft epidemische 

proporties bereikt. De incidentie van non-melanoma huidkankers is 20 keer hoger 

dan voor het maligne melanoom, de meest dodelijke vorm van huidkanker. 

Voor een kind geboren in de negentiger jaren is het lifetime risico een BCC te 

ontwikkelen ongeveer 30% en voor SCC rond de 10%. 

 

De grootste schuldige is UV-straling. Er is overtuigend bewijs dat een groot gedeelte 

van de SCC en BCC veroorzaakt zijn door blootstelling aan de zon. 

Eens een individu een non-melanoma huidkanker heeft ontwikkelt, blijft hij/zij een 

verhoogd risico houden om in de volgende paar jaren een nieuwe huidkanker te 

ontwikkelen. 

Ioniserende straling, sommige Koolwaterstoffen, arsenicum, chronische 

immuunsuppressie en Humaan Papilloma  Virus infectie zijn de voornaamste andere 

bekende risicofactoren. 
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 Toch zijn tot op heden de oorzaken van huidkanker nog niet volledig opgehelderd 

Culturele en levensstijlveranderingen in de 20e eeuw zorgden voor een substantiële 

toename van zonne-expositie bij de populatie met een licht huidtype. 

Vrijetijdsbesteding in de open lucht en vakanties in zonnige gebieden worden 

gewoner, en veranderende kledingstijl zorgen voor een progressief groter 

huidoppervlak dat aan de zon wordt blootgesteld. 

Het bruinen van de huid word veelal als cosmetisch aantrekkelijk (“gezond kleurtje”) 

gezien, en in Europa is het gebruik van makkelijk toegankelijke kunstmatige bronnen 

van UV-licht (zonnebank) met het doel te bruinen, enorm toegenomen.  

 

Personen met blauwe ogen, rood of blond haar, een blanke huid die gemakkelijk 

verbrandt, moeilijk bruint en sproeten krijgt bij zonneblootstelling, hebben het 

hoogste risico een huidkanker te ontwikkelen. 

 

Preventie van non-melanoma huidkankers is belangrijk want een vroege diagnose 

verbetert de prognose behoorlijk. 

Gelukkig is non-melanoma huidkanker potentieel goed te voorkomen. De letsels zijn 

zichtbaar voor het blote oog, wat een vroege ontdekking vereenvoudigt, en de 

voornaamste risicofactor, UV-blootstelling kan worden verminderd door verandering 

van het zonnegedrag. Het dragen van beschermende kleding, het vermijden van 

direct zonlicht tussen 11.00 en 15.00 uur (de piek van de UV-straling) in de zomer, 

de schaduw opzoeken en regelmatig aanbrengen van een breedspectrum 

zonnecrème zijn de belangrijkste aanbevelingen tot UV-bescherming  Kinderen 

moeten in het bijzonder goed worden beschermd omdat overdreven 

zonneblootstelling in de jeugd, het lifetime risico op huidkankers (tenminste van het 

BCC) klaarblijkelijk verhoogt. SCC komt zelden voor onder de leeftijd van 50 jaar, en 
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komt in het bijzonder voor bij mensen die buiten werken en dus chronisch aan de zon 

worden blootgesteld. Opvoeding is niet alleen nodig voor de patiënten, maar ook 

voor artsen die zouden moeten leren hoe huidkankers vroeg te detecteren. 

                                                         

Om de invloed van de verschillende  voorzorgsmaatregelen te beoordelen is er tijd 

nodig. In verscheidene landen groeit het bewijs van de efficiëntie van 

zonnebeschermings-initiatieven . In Europa worden algemene preventiestrategieën, 

controle en onderzoek naar non-melanoma huidkankers ontwikkeld om zo de 

huidkankers en de efficiëntie van preventie beter te kunnen begrijpen. Het is een 

belangrijke strijd tegen een kanker die zal toenemen vanwege de demografische 

veroudering van Europa. 
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