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Betreft: zorgen (late) diagnoses melanoom, tijdens COVID-19 pandemie (eerste helft 2020) 

 

Beste vertegenwoordiger,  

Hierbij vraag ik uw aandacht voor onze ideëen om de zorg voor mensen met een mogelijk melanoom 
te optimaliseren zodat deze ook door kan gaan in tijden van hoge druk op de zorg. 

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) meldt in april 2020 een afname met 25% van 
kankerdiagnoses tijdens de COVID-19 pandemie. Volgens deze data is de daling begonnen in de 
laatste week van februari. De afname van diagnoses van huidkanker was met 50% de grootste daling1 
onder alle kankersoorten. Nederlandse huisartsen hebben sinds 12 maart 2020, 360.000 patiënten 
minder doorverwezen naar het ziekenhuis dan gebruikelijk, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa)2. Naar schatting wachten nog 290.500 mensen met een verwijzing op een afspraak in het 
ziekenhuis. 

Bij huidkanker, zoals plaveiselcelcarcinoom, lijkt de gezondheidsschade door een verlate diagnose 
beperkt. Bij de meest agressieve huidkanker, melanoom, daarentegen zal dit waarschijnlijk een ander 
verhaal zijn vanwege de mogelijkheid van snelle tumorgroei3. Er zijn geen specifieke cijfers bekend 
van melanoom, maar als het evenredig is met het totaal aantal diagnoses huidkanker dan zouden er 
in orde van grootte van 75 minder melanoomdiagnoses, per week kunnen zijn geweest. Wat dit voor 
de gezondheidsschade betekent laat zich nu lastig bepalen, maar algemeen wordt aangenomen dat 
dit niet bijdraagt aan gezondheidswinst. Het is evident dat melanoom zich in een vroeg stadium beter 
laat behandelen dan in een laat stadium.   

Om een beeld te krijgen in de mogelijke, achterliggende oorzaken van achterblijvende diagnoses, 

heeft Stichting Melanoom een landelijke enquête uitgezet. De online opgezette, exploratieve, niet-

gevalideerde, anonieme vragenlijst werd tussen 20 april 2020 en 12 mei 2020 opengesteld voor 

beantwoording door het algemene publiek. 

                                                           
1
 https://www.tubantia.nl/dossier-coronavirus/onderzoek-van-ut-hoogleraar-toont-gevolgen-van-corona-

kwart-minder-kankerdiagnoses~a72c829d/?referrer=https://www.google.nl/ 
2
 https://nos.nl/artikel/2331050-360-000-minder-reguliere-verwijzingen-huisartsen-door-corona.html 

3
 Liu et al. (2006) Rate of Growth in Melanomas ; doi:10.1001/archderm.142.12.1551 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/20/reguliere-zorg-komt-gefaseerd-weer-op-gang


Ruim 80% van de respondenten gaf aan zich zorgen te maken over één of meerdere moedervlekken. 

Iets meer dan de helft (56%) daarvan was nog niet bekend met de ziekte melanoom. Van de 

respondenten uit de groep ‘niet-melanoompatiënten’ heeft een minderheid van 17% zich gemeld bij 

de huisarts tijdens de crisis. Zij gaven aan allen gerustgesteld te zijn door de huisarts of later alsnog 

ingepland voor een bezoek aan de huisarts. Van de personen die zich niet hebben gemeld bij de 

huisarts geeft driekwart aan bang te zijn om het coronavirus op te lopen bij de huisarts, en één op de 

vier is bang het virus zelf door te geven. Een enkeling uit deze groep kan helemaal niet terecht bij de 

huisarts wegens het coronavirus.  

De groep respondenten die al was gediagnosticeerd met melanoom, kon de vragenlijst niet 

beantwoorden (was niet aan hen gericht). Enkelen van hen hebben wel de gelegenheid genomen om 

hun bezorgdheid over uitstel van contact met de dermatoloog, een consult of een behandeling te 

uiten.   

Uit de antwoorden op de vragenlijst komt verder naar voren dat een klein deel, welke geen toegang 

tot de zorg leek te hebben, behoefte had aan zorg verleend door een dermatoloog. Eventueel zorg 

op afstand, bijvoorbeeld door het sturen van een foto. Ook leek er bij een enkeling verwarring te zijn 

doordat er enerzijds signalen werden afgegeven (zelfs door assistent-dermatoloog) dat diagnostiek 

voor melanoom uitgesteld kon worden, terwijl dit volgens dermatologen geen veilig uit te stellen 

zorg is.  

Algemene opmerkingen zoals gegeven door respondenten: 

 Mag niet komen bij de huisarts; dit is geen spoed -terwijl mijn moedervlek veranderd is; 

 Huisarts wil mij pas verwijzen na de pandemie; 

 Huisarts wil mij niet verwijzen, maar ik vertrouw het niet; 

 Assistente van huisarts zegt dat dit geen spoed is; 

 Maak mij ernstig zorgen over een verdachte plek 

Los van de coronacrisis zijn wij van mening, zeker gezien de jaarlijkse stijging van het aantal 

diagnoses melanoom, dat er op korte termijn aandacht zou moeten komen om efficiënter en sneller 

huidcarcinomen- dit geldt met name voor melanoom-  vast te stellen (en te behandelen). 

Conclusie: 
Op basis van de uitkomsten van de peiling signaleert Stichting Melanoom dat mensen met zorgen 
over hun huid niet de zorg krijgen die nodig is om tot eventueel vroegtijdige diagnose van melanoom 
te kunnen komen. De oorzaak hiervan ligt deels bij henzelf (angst voor COVID-19), deels bij het niet 
toegankelijk zijn van de huisarts en /of de dermatoloog. Van melanoompatiënten zijn signalen 
ontvangen dat de zorg voor hen, ook bij ongerustheid, vertraging oploopt. 
 
Gecombineerd met de uitkomsten van registraties van o.a. NZa en IKNL (sterke afname verwijzingen 
en diagnoses melanoom) vindt Stichting Melanoom het belangrijk om voor een volgende mogelijke 
periode van ontoegankelijkheid van de reguliere zorg, speciale maatregelen te treffen voor mensen 
met verdachte moedervlekken, al of niet melanoompatiënt. Vroegtijdige opsporing van melanomen 
redt levens. 
 
Ter overweging: 
Om het stuwmeer aan uitgestelde zorg weg te werken of (voor een eventueel tweede golf) te 
voorkomen, zijn wij bereid om samen met relevante veldpartijen nu al naar (nieuwe, eventueel 
tijdelijke) oplossingen te gaan kijken. Juist in die gevallen waar uitstel kan leiden leiden  tot 
gezondheidsschade voor de patiënt – bijvoorbeeld bij late ontdekking van een melanoom.  
 



Concreet valt te denken aan (deels) directe toegang tot een dermatoloog, bijvoorbeeld door het zien 
van zgn. spoed-patiënten zonder verwijsbrief van de huisarts. Dit geldt nu al binnen de 
oogheelkundige zorg in Nederland. In deze situatie is gebruik gemaakt van artikel 14, lid 2 van de 
Zorgverzekeringswet. Zie bijvoorbeeld https://www.oogheelkunde.org/veelgestelde-vragen#faq-
default-26 waarin meer info hierover te vinden is. 
 
Een andere mogelijkheid om een onverwachtse stilstand van primaire melanoomzorg te voorkomen,  
is de inzet van betrouwbare technologie. Deze zou dan een fysiek contact tussen een persoon met 
verdachte moedervlek en dermatoloog, t.b.v. de visuele inspectie/beoordeling van de huid, (in die 
gevallen waarbij een persoon met een verdenking geen andere keus heeft) kunnen overnemen.   
 
Een volgend alternatief is het inzetten van anderhalvelijns zorg, indien er te weinig plaats is voor 
dermatologische zorg in ziekenhuizen en ZBC’s. Bedoeld wordt het houden van spreekuren door de 
dermatoloog, eventueel de Physician Assistents in samenwerking met de huisarts als vorm van 
anderhalvelijns zorg. 

Tenslotte willen wij benadrukken bezorgd te zijn voor de nabije toekomst n.a.v. de recente 
gebeurtenissen zoals hierboven onderzocht en beschreven. Normaliter kan een individu in Nederland 
met een verdachte moedervlek op een termijn van 3 – 7 dagen via de huisarts bij de dermatoloog 
terecht. Door de nadruk op coronazorg en het stoppen van de uitoefening van de reguliere zorg is de 
benodigde diagnostiek en zorg voor melanoompatiënten tijdelijk ontoereikend geweest.  

Wij willen u bedanken voor het doornemen van deze brief en vragen u of u bereid bent om samen 
met Stichting Melanoom te onderzoeken hoe toegankelijkheid, ook in crisissituaties, kan worden 
gewaarborgd. U kunt uw reactie sturen naar secretaris@stichtingmelanoom.nl. 

Hartelijke groet,  

 

Bestuur en vrijwilligers Stichting Melanoom 

 

 

Brief is verzonden aan: 

 NVDV (beroepsvereniging van dermatologen) 

 Vereniging van Huidtherapeuten 

 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

 Landelijke Huisartsen Vereniging 

 Zorgverzekeraars Nederland 

 

 


