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Beschrijving van de verschillende soorten huidkanker en 
de A-B-C-D-E regel 
 

Het immuunsysteem van de huid wordt verzwakt door sterk zonlicht. Huidcellen en 

hun genetisch materiaal worden hierdoor beschadigd. Het reparatiesysteem is niet in 

staat om de ernstige UV-gerelateerde schade uit te wissen, en de incorrecte 

informatie wordt aan de dochtercellen doorgegeven. Indien deze cellen zich 

ongehinderd verder blijven delen, kunnen deze muteren en jaren later een 

huidkanker worden. Er zijn verschillende types en categorieën van huidkanker. De 

meest gevaarlijke is het maligne melanoom. Non-melanoma huidkanker is minder 

gevaarlijk, maar komt veel vaker voor.  

 

Hoe ziet een melanoom er uit? De A-B-C-D-E regel 

 

Het risico een huidkanker te ontwikkelen is vaak erfelijk, omdat de genen een 
belangrijke rol spelen in huidkanker. Iedereen met iemand in de familie met 
huidkanker (melanoom), en die en een hoogrisico huidtype heeft zou zich jaarlijks 
moeten laten nakijken. Met het blote oog is een melanoom vaak niet te 
onderscheiden van een pigment-of moedervlek. De A-B-C-D-E regel is nuttig bij het 
stellen van een vroege diagnose. Indien een pigmentplek asymmetrisch (A) is, een 
onregelmatige boord/rand (B) heeft, er kleurveranderingen zijn (C van colour), een 
diameter (D) groter dan 5 mm heeft, of er een evolutie (E) is zoals bijvoorbeeld een 
verandering van vorm, kleur, afmeting, dikte, oppervlak. Jeuk of bloeden kunnen 
eveneens tekens zijn van kwaadaardigheid. Verder is het verschijnen van een nieuw 
letsel op een vroeger normaal uitziende huid bij een patiënt ouder dan 40 jaar 
verdacht, en is een reden om een dokter te raadplegen. 

Maligne melanoom  

 
Melanoom is de meest ernstige vorm van kanker als je kijkt 

naar de mortaliteit. Het kan overal op de huid voorkomen, en in 

een reeds bestaande pigmentvlek in 30-50% van de gevallen. 

Bij de man komt het melanoom het meest voor op de romp, en 

bij de vrouw op de benen en romp. Het maligne melanoom is 

een zeer kwaadaardige tumor die zich ontwikkelt vanuit de 

pigmentvormende cellen van de huid. Maligne melanomen 

kunnen zich spontaan ontwikkelen in vroeger normale huid, of 

in een reeds bestaand pigmentletsel of moedervlek. In de 

meeste gevallen groeien de tumorcellen in de diepste laag van 

de epidermis (de opperhuid).  
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Non-melanoma huidkanker– minder gevaarlijk, maar komt vaker voor  

De non-melanoma huidkankers zijn niet zo gevaarlijk, doch komen 10 keer vaker 

voor als het maligne melanoom. De aan de zon blootgestelde delen van de huid zijn 

het meest aangetast: Gelaat, oren, handruggen, onderarmen, en bij de kale man op 

zijn hoofdhuid. Indien vroeg gediagnosticeerd is er een goede kans van genezing 

van deze langzaam groeiende non-melanoma huidkankers. Alhoewel uitzaaiingen 

van non-melanoma huidkankers zelden voorkomen, raden artsen toch een 

regelmatig bezoek aan om te laten controleren op huidveranderingen. 

Non-melanoma huidkankers wordt verdeeld in drie verschillende types:  

 

 

1. Actinische keratosen 

Actinische keratosen zijn duidelijk zichtbaar. Deze ruwe, bruine, 

vaak korstige plekken komen voor op die gedeeltes van de huid die 

gedurende een lange periode aan sterk zonlicht zijn blootgesteld. 

Ze ontstaan wanneer het lokale immuunsysteem van de huid 

verzwakt is en niet meer in staat is om de door UV-straling 

veroorzaakte schade te repareren. In 10-15% van deze vroege 

vorm van non-melanoma huidkanker ontwikkelt zich een 

spinocellulair carcinoom. 
  

 

2. Basocellulair carcinoma  

Basocellulair carcinoom, of basaalcel carcinoom, manifesteert 

zich in de vorm van een dunne gekleurde huidvlek met een 

glimmend oppervlak, die net als de actinische keratosen vaak 

voorkomt op het gelaat op de zogenaamde ‘zonneterrassen’, 

Basocellulair carcinoma, die ontstaat in de diepe laag van de 

opperhuid/epidermis, groeit vaak gedurende enkele jaren 

zonder last te geven. Als deze tumor niet behandeld wordt, 

groeit deze dieper en kan de onderliggende structuur vernietigen. In het algemeen 

zaait deze kanker niet uit. 

 

3. Spinocellulair carcinoma 
 

Spinocellulair carcinoma, of plaveiselcel carcinoom, komt vaak 

voort uit actinische keratosen en lijkt op een basocellulair 

carcinoma. Toch is het oppervlak vaak meer verheven en 

bedekt met een korst. Dit type tumor wordt vaak voor een wrat 

aangezien. Spinocellulair carcinoma kunnen in zeldzame 
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