
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUCTIE VOOR ZELFONDERZOEK 

NA VERWIJDERING VAN EEN MELANOOM 
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Inleiding 
U bent bij ons onder behandeling in verband met een 
melanoom. Deze folder gaat over zelfonderzoek na het 
verwijderen van een melanoom. 
 
Hoewel de meeste mensen na de operatie genezen zijn, is er 
een kleine kans dat de ziekte terugkeert. Hoe groot deze kans 
is, hangt af van de dikte (Breslow-dikte) van het melanoom. Als 
de ziekte terugkeert, is dit in tachtig procent van de gevallen 
binnen drie jaar na de behandeling. Er is bovendien vijf procent 
risico op het ontstaan van een nieuw, tweede melanoom. De 
kans op genezing is het grootst wanneer dit vroegtijdig wordt 

ontdekt. U kunt zelf helpen de terugkeer van de ziekte 
vroegtijdig op te sporen. We adviseren u om zelf of met een 
naaste regelmatig de huid en de lymfeklieren te controleren. 
Merkt u iets op wat u niet helemaal vertrouwt, maak dan een 
afspraak bij uw huisarts of dermatoloog.  

 

Wat kunt u zelf doen om terugkeer van de ziekte 

vroegtijdig op te sporen? 
Onderzoek van de plaats van het oorspronkelijke melanoom 
Soms komt het melanoom terug op de oorspronkelijke plaats. 
Dit kan eruit zien als een donkerbruin, zwart, roze of rood 

bultje in de huid. Ook kan het melanoom terugkeren als een 
harde knobbel onder de huid van het litteken. U moet dus 
kijken naar plekjes en voelen naar knobbeltjes. 
 
Onderzoek naar uitzaaiingen in de lymfevaten                                                                                                                                          
De lymfevaten lopen in de huid of vlak daar onder. De 
uitzaaiingen in deze vaten uiten zich vaak als knobbeltjes vlak 
onder de huid in het gebied tussen de lymfeklieren en de plaats 
van het oorspronkelijke melanoom.  
 

U kunt deze uitzaaiingen zien als donkerbruine, 

zwarte, roze of rode vlekjes of voelen als harde 
knobbeltjes onder de huid. Bekijkt u daarom de 
huid in dit gebied zorgvuldig, en voelt u door 
met de vingers over de huid te strijken. 
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Onderzoek van de lymfeklieren 

Door het groeien van de uitzaaiing wordt de lymfeklier groter 
en harder. Een normale lymfeklier is 3 tot 15 millimeter groot, 
zacht (elastisch) en nauwelijks te voelen. Een lymfeklier met 
een uitzaaiing is pijnloos en voelt aan als een stevige knikker. 
Dit is te voelen als hij ongeveer een centimeter groot is. Een 
lymfeklier wordt ook groter bij een infectie (kan dan wel pijnlijk 
zijn) maar slinkt dan meestal weer na 2 à 3 weken. Door met 
de platte vingers wat druk uit te oefenen, kunt u voelen naar 
harde ronde knobbels onder de huid. Bij een melanoom op een 
arm of been betreft dit ook de bijbehorende oksel of lies. Bij 
een melanoom op het hoofd gaat het om de halsklieren. Bij een 

melanoom op de romp kunnen de lymfeklieren op meerdere 
plaatsen liggen. Uw arts kan u vertellen om welke lymfeklieren 
het bij u gaat. 
 
Voor het onderzoek naar opgezette lymfeklieren moet u, door 
met uw vingers wat druk op de huid uit te oefenen, nagaan of u 
stevige structuurtjes voelt. Het kan handig zijn dit tijdens het 
douchen te doen, omdat het gemakkelijker gaat met wat zeep 
op uw huid. Vergelijk beide kanten met elkaar, dan is het 
verschil makkelijker te voelen. Wanneer u meent dat de klieren 
opgezet zijn, maakt u een afspraak met uw huisarts of 

dermatoloog. 
 
Onderzoek van de huid 
Bij inspectie van de huid gaat het om twee zaken: 
1. Veranderingen van bestaande moedervlekken; 
2. Ontstaan van nieuwe moedervlekken. 
 
Bestaande moedervlekken mogen niet: 
 groter of dikker worden; 
 van kleur veranderen 
 van vorm veranderen (met name asymmetrisch), vooral als 

deze een gekartelde rand heeft; 
 steken of pijn doen; 
 spontaan bloedent; 
 een zweertje of korstje heeft. 
 
Let verder op nieuwe moedervlekken die na het veertigste 
levensjaar ontstaan. 



Als één van de genoemde punten aanwezig is, dan is de 

moedervlek onrustig, maar niet direct verdacht. Indien drie van 
de genoemde punten aanwezig zijn, is de moedervlek wel 
verdacht. Spontaan bloeden of een zweertje zijn zeer verdachte 
kenmerken. Maak in dat geval een afspraak met uw huisarts of 
dermatoloog. 
 

Een tweede melanoom 
Mensen die een melanoom hebben gehad, hebben een gering 
verhoogde kans om een tweede melanoom te krijgen. Deze 
kans hangt af van huidtype en omgevingsfactoren zoals 
blootstelling aan ultraviolet licht . De kans op een tweede 

melanoom is ongeveer vijf procent. Het is daarom verstandig 
om uw huid systematisch te controleren. Een melanoom kan 
zich overal op de huid ontwikkelen. Soms ontstaat het in een 
reeds bestaande moedervlek, maar het kan ook uit een nieuwe 
moedervlek ontstaan. 
 

Zelfonderzoek in de praktijk 
Kies een rustig moment uit voor het zelfonderzoek. Doe dit in 
een goed verlichte kamer. Bij het bekijken van de 
moedervlekken strijkt u met uw hand lichtjes over de vlekken 
heen om te voelen of deze anders aanvoelen dan de andere 

moedervlekken. Er zijn plaatsen van uw huid die moeilijk voor 
uzelf te bereiken en te bekijken zijn, zoals bijvoorbeeld de rug. 
Het is van belang deze plaatsen van de huid ook goed te 
onderzoeken. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt 
doen. Hieronder beschrijven we hoe u het onderzoek kan doen 
met behulp van een ander of hoe u het zelf kunt doen. 
 
Met behulp van een ander persoon 
Als u iemand kent die u kan helpen met het onderzoeken van 
uw huid is het belangrijk dat u hiervoor steeds dezelfde persoon 
vraagt. Deze persoon kan het beste veranderingen opmerken.  

 
Zelf, met behulp van spiegels 
Wanneer u het huidonderzoek alleen uitvoert, kunt u gebruik 
maken van twee spiegels voor het bekijken van de moeilijk 
zichtbare delen. Gebruik daarvoor een grote spiegel en een 
handspiegel. Het is wellicht even oefenen om alle delen van de 
huid goed in beeld te krijgen. 



 Bekijk zorgvuldig de voor- en achterzijde van het lichaam in 

de spiegel. Daarna de zijkant. Houd hierbij de armen 
omhoog. Bekijk vervolgens de armen helemaal, denk daarbij 
ook aan de handen, de handpalmen, nagels en tussen de 
vingers. 

 De achterkant van de benen,de voeten en de geslachtsdelen 
kunt u het beste zittend beoordelen. Gebruik eventueel een 
kleine spiegel om de onderkant van de voeten te bekijken. 
Vergeet niet om de nagels van de tenen te bekijken en 
tussen de tenen. 

 Voor de achterzijde van de nek en het hoofd gebruikt u een 
kleine spiegel en de grote spiegel. Strijk door het haar om 

ook de hoofdhuid te kunnen beoordelen. Bij lang haar kan 
het helpen om met een fohn het haar opzij te blazen. 

 Bekijk met behulp van een kleine handspiegel de onderrug 
en billen. 

 
Sommige mensen hebben veel moedervlekken, waardoor het 
moeilijk kan zijn veranderingen vast te stellen. Het maken van 
foto’s hierbij is erg handig. De gratis app Huidmonitor kan u 
hierbij helpen (www.huidmonitor.nl). Indien u geen smartphone 
heeft, kunt u de moedervlekken registreren door iedere keer de 
datum, de afmeting en eventuele bijzonderheden (al dan niet 

met foto) op te schrijven. 
 
De frequentie van controle is niet voor iedereen gelijk. Vraag 
aan uw arts wat voor u een geschikte controlefrequentie is. 
Met Huidmonitor kunt u een controlemoment instellen en krijgt 
u een signaal als uw controlemoment aanbreekt. 
 
Bij verdachte plekjes of knobbeltjes die u niet vertrouwt, kunt u 
een afspraak maken bij uw huisarts of dermatoloog. 
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, dan kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek 
Dermatologie & Flebologisch Centrum, via telefoonnummer  
010 – 461 7291. U vindt de polikliniek Dermatologie & 
Flebologisch Centrum op balie 368, op de derde verdieping. 
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