
Nupie 't Olifantje 

32 

Hfdst 3: Goedaardig pigmentletsels en maligne melanoom 
1. Goedaardige pigmentletsels 
1.1.Lentigo simplex 
 

• Melanocytaire proliferatie 

• Egaal gepigmenteerd en scherp begrensd 
• Symmetrisch 

• < 6mm 

• Zowel op huid als mucosa (geen voorkeur vr aan zon blootgestelde huid) 

 
 

 

 

 
 

 

1.2. Melanocytaire naevi 
 

• Proliferatie van naevuscellen (veranderde melanocyten) 

 
1.2.1 Indeling 

 

• Congenitale melanocytaire naevi 

• Verworven melanocytaire naevi 
� banale naevi 

- junctionele naevus 

- samengestelde naevus 

- intradermale naevus 
 

- naevus van spitz 

- blauwe naevus 

- dysplastische naevus 
- halo naevus 

 

1.2.2 Congenitale melanocytaire naevi 

 
• Aanwezig bij de geboorte, of kort na de geboorte 

• Symmetrisch 

• Soms zeer ruw, verruceus oppervlak 

• Klein: < 1,5cm 
• Middelgroot: 1,5 – 20cm 

• Groot: > 20cm 

• Zouden � risico geven op maligne ontaarding 
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1.2.2.1 Reuzecongenitale naevi 

 

• “bathing trunk congenital naevus” 

• Risico tot ontwikkeling van maligne melanoom is significant verhoogd 
Ontwikkeling op kinder/zuigelingenleeftijd 

 

1.2.3 Verworven melanocytaire naevi 

1.2.3.1 Banale naevi 
a Evolutie 

 

• Niet bij de geboorte aanwezig 

• Verschijnen vanaf het 1e levensjaar 
� ° mstl tijdens puberteit, maar beginnen 

ontwikkeling op kinderleeftijd 

• Vooral op armen en benen 

• Aantal (10-50) neemt toe tot +/- 40j 
• Individuele evolutie (doch niet obligaat): 

� junctionele naevus 

� compound naevus (ietwat verheven letsel) 

� dermale naevus (op oudere lft) 
• Verdwijnen vanaf 40à50j 

• Na 80j geen melanocutaire naevi meer aanwezig 

 
b Junctionele naevus 

 

• Egaal bruin gepigmenteerd 

• Huidlijnen lopen door 

• Glad oppervlak 

• Meestal vlak en < 6 mm 

 

Proliferatie naevuscellen: in het derm en thv de dermo-
epidermale junctie 
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c Samengestelde naevus 

 

• Verheven gepigmenteerd letsel met papillomateus oppervlak 

 
 

Proliferatie naevuscellen: in het derm en thv de derma-

epidermale junctie 

 
 

 

 

 
 

d Dermale naevus 

 

• Papillomateuze tumor: lichtbruin tot huidskleurig  
 

 

Clusters naevuscellen diep in het derm 

Naevuscellen krijgen een meer spoelvormige configuratie 

 
 

 

 

 
 

 

1.2.3.2 Naevus van spitz 

 
• Mstl verworven 

• Vast aanvoelende, erythemateuze tot lichtbruine nodus 

• Vooral voorkomend in het gelaat bij kinderen 

• Goedaardig 
 

• Gepigmenteerde variant: naevus van Reed 

 

1.2.3.3 Blauwe naevus 
 

• Mstl licht verheven pigment letsel met typische grijsblauwe kleur dr melanine diep 

in het derm 
• Mstl solitair 

• Verschillende jaren onveranderd aanwezig 
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1.2.3.4 Dysplastische naevus 

 

• Klinisch atypische naevus 

• Tss banale naevus en maligne melanoom 
• > 6mm 

• Onregelmatige boord 

• Asymmetrische vorm 

• Niet-egale bruine pigmentatie 

• Hoger risico op maligne melanoom 

� niet uit dysplastisch naevi � niet wegnemen, patiënt wel opvolgen 

 

1.2.3.5 Halo naevus 
 

• Goedaardig 

 

Omgeven door halo van depigmentatie � kan naevus volledig opruimen 
 

 

 

 
Verschillende evolutiestadia 

 

 
 

 

 

 

Naevuscellen omgeven door inflammatoir infiltraat 
 

 

 

 
 

Thv halo zijn naevuscellen en melanocyten afwezig 
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2. Maligne melanoom 
2.1. Epidemiologie 
 

• Incidentie ���� sinds midden jaren 1960 met 3-8% per jaar 

• "Overall mortality" ���� ook 

• Individuele overleving is verbeterd, vooral te wijten aan vroegere D/ 
• Incidentie in UK: 10/100 000 /jaar 

• Binnen de blanke bevolking ���� de incidentie naarmate men dichter bij de evenaar 

woont 

• Geografische variabiliteit 

� Europa  5-10/100 000/j 

� Afrika   0,1/100 000/j 

� Z-Afrika  25/100 000/j 

� Australië  50/100 000/j (*) 
� N-Amerika  10/100 000/j 

� Midden Amerika 25/100 000/j 

 
(*) Migratie uit Schotland, Ierland ~ lage fototypes + veel zon 

 

2.2. Klinische risicofactoren 
• Sterk verhoogd risico 

� positieve familiale VG: melanoom in 3 of meer 1e graads familieleden (al dan niet 

in combinatie met atypisch naevus fenotype) 

• Matig verhoogd risico 

� atypisch naevus fenotype met negatieve familiale VG 

� persoonlijke VG van maligne melanoom 

• Zwak verhoogd risico 

� laag fototype (fototype1) 
� immuunsuppressie (transplant patiënt, AIDS patiënt) 

� VG van zonverbranding 

 

2.2.1 Atypisch naevus fenotype 
“dysplastische naevussyndroom” 

 

• Zeer talrijke naevi (> 100) (onderling variërend in afmeting en pigmentatie) 
• Dysplastische naevi/klinisch atypische naevi 

• Naevi op dubbelbedekte lichaamsdelen (vb gluteusstreek, borst) en scalp 

 

2.3. Klinische presentatie 
 

• superficieel spreidend maligne melanoom 

• lentigo maligne melanoom 

• acraal lentigineus maligne melanoom 

• nodulair maligne melanoom 

= 4 belangrijkste klinisch pathologische varianten 
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2.3.1 Superficieel spreidend maligne melanoom 

 

• Frequentste subtype bij blanken 

• Vooral in LT groep: 20-60j 
• Vrouwelijk overwicht 

• Vaak op onderbenen bij vrouwen 

• Voorkeurslokalisatie bij mannen: romp 

• Variabele pigmentatie 

• Onregelmatige boord 

• > 6 mm 

• Maculair/variabele pigmentatie 

• Geassocieerd met acute zonverbranding 
 

 

 

 
 

 

2.3.2 Lentigo maligne melanoom (LMM) 

 
• Ontwikkelt uit een lentigo maligna (in situ maligne melanoom) 

� LM nog niet dr BM � dus soort meta's 

• Zonbeschadigde huid van oudere personen (voorkeurslokalisatie: gelaat) 
• Chronische cummulatieve zonexpositie doet risico � 

 

Grillig begrensde macula met variabele pigmentatie 

 
 

 

 

 
 

 

LM met centraal ontwikkeling van invasieve component (LMM) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Nupie 't Olifantje 

38 

2.3.3 Acrolentigineus maligne melanoom 

 

• 10% van alle maligne melanomen in UK (doch frequentste type bij Aziatische en 

Zwarte ras) 
• Maligne melanoom vd handpalmen, voetzolen nagelbed, mucosa en paramucosa 

• D/: mstl (te) laat/slechte prognose 

 

Subunguaal maligne melanoom 
Positief teken van Hutchinson: doorlopen van pigment in de 

periunguale huid 

 

 
Maligne melanoom handpalm 
 

 

 

Acrolentigineus maligne melanoom 
 
 

 

 

2.3.3.1 Melanonychie (zwarte-nagel) 
 

• DD: naevus - subunguaal maligne melanoom 

 
Melanocytaire naevus 
Egaal gepigmenteerd 

Smal (< 6 mm) 

Gepigmenteerde band 
(longitudinale melanonychie) 

 

Subunguaal maligne melanoom 
Brede banden 
Pigmentverandering 

 

 

 
Subunguaal maligne melanoom 

Positief teken van Hutchinson: verkleuring aangrenzende 

nagelwal 

Onycholysis: loskomen en destructie nagelplaat dr 
onderliggende tumor 

 

 

 


