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Dermatoscopie 

Een in vivo, non-invasieve techniek  

• om kleuren en structuren in diverse lagen van de 
huid zichtbaar te maken 

• die niet met het blote oog waarneembaar zijn 

Kliniek 

Dermatoscopie; 10x 



Dermatoscoop 
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Lichtbron 

NIET-GEPOLARISEERD LICHT 
(verstrooiend) 

 

• olie / vloeistof op huid 

• contact met huid 

 

 

 

 

 

 

Met name voor  

• pseudohoorncysten 

GEPOLARISEERD LICHT 
(in 1 richting) 

 

• geen olie / vloeistof nodig 

• geen contact met huid 
• (evt.) gel bij droge huid, nagels en 

bloedvaten 

 

 

 

Met name voor 

• vaatstructuren 

• chrystalline structuren 

(collageenbundels in dermis) 

• blauw-witte kleuren 

Het onregelmatige oppervlak van het  

stratum corneum reflecteert het licht  

zodat dieper gelegen structuren niet  

goed zichtbaar zijn. 



Gepolariseerd licht (non-contact) 

Meestal bij maligniteiten:  

• chrystalline structuren (shiny white area’s) 

• vasculaire roze-rode blush 

Dermatoscopie 10x 
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Wat heb je eraan? 

1. Verhoogt diagnostische accuratesse dermatologen 

 

 



Diagnostische Waarde 

• Dermatoscopie verhoogt de accuratesse van de 
klinische diagnose: 

 * sensitiviteit ↑   60 naar 90% 

  (melanoom: 65-80 naar 85%) 

 * specificiteit ↑ 

 

 

Dermatoscopie in niet-ervaren handen kan leiden tot vermindering 
van de diagnostische accuratesse ! 

 

Guitera 2011, Lee 2010, Braun 2009, Vestergaard 2008, Kittler 2002, Mackie 2002, Bafounta 2001, 
Binder 1997 



Wat heb je eraan? 

1. Verhoogt diagnostische accuratesse dermatologen 

 

2. Verbetert sensitiviteit van huisartsen voor melanomen 

3. Voorkomt onnodige (be)handelingen (biopt, excisies) 

 

 



Dermatoscopie in de huisartspraktijk  
Klinische blik + DS (n=194) vs Klinische blik (n=222) 

Resultaten (N=416): 

• Diagnostische accuratesse 50.5% vs 40.5% 

– OR of 1.51 (95% CI: 0.97-2.36) (p = 0.07) 

– RR = 1.25 

• Diagnostische accuratesse melanomen 61.5% vs 22.2% 

• Significant vaker expectatief beleid bij benigne afwijkingen 

• Kosten-effectief! 

• Wel 3 maligniteiten gemist 
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1. Verhoogt diagnostische accuratesse dermatologen 

 

2. Verbetert sensitiviteit van huisartsen voor melanomen 

3. Voorkomt onnodige (be)handelingen (biopt, excisies) 

 

4. Ook voor vele andere afwijkingen geschikt… 
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Stappenplan 

VRAAG 1: melanocytair of niet-melanocytair ? 

STAP 1  melanocytaire criteria aanwezig ?                                     

Analysemethodes 

 
* ABCD-regel 

* x-punts checklijst 

* patroonanalyse 

* etc….. 

Vraag 2: kwaadaardig of goedaardig ? 

  Stap 2  niet-melanocytaire criteria aanwezig ? 

benigne   verdacht    maligne 

ja 

ja 

nee 

nee 

Maligne 
BCC 

PCC 

…………….. 

Benigne 
Haemangioom 

Dermatofibroom 

Verruca seborrhoïca 

…………….. 

Pre-maligne 
AK 

Bowen 

………………….. 

DIAGNOSE 
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Waar let je op ? 

  Melanocytaire afw.    Niet-melanocytaire afw. 

• pigmentpatronen • diagnose-specifieke kenmerken 

• vaatstructuren  

 

 

       vormen                        patronen 



Niet-melanocytaire huidafwijkingen 

(PRE)MALIGNE 

1. Morbus Bowen 

2. Aktinische keratose 

3. Plaveiselcelcarcinoom 

4. Basaalcelcarcinoom 

BENIGNE 

1. Verruca seborrhoica 

2. Haemangioom 

 



1. Morbus Bowen 

• vaatstructuur: glomerulaire vaten, variabele grootte, 
in regelmatig patroon 

  

Dermatoscopie 10x 

Kliniek 



2. Aktinische Keratose 
 • achtergrond erytheem met folliculaire keratotische plugs 

• schilfering 

“Strawberry” aspect 

 

 

Dermatoscopie 10x 

Kliniek 
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• “strawberry” aspect op de achtergrond (AK) 

• vaatstructuur: irregulaire haarspeld vaatjes 

• geel-witte, structuurloze gebieden 

3. Plaveiselcelcarcinoom in gebied met AK 

Dermatoscopie 10x 

Kliniek 

http://www.huidinbeeld.nl/actinischekeratose-w3.html


• centrale hoornplug 

• wit-gele achtergrond 

• vaatstructuur: irregulaire haarspeld vaatjes periferie 

(radiair patroon) 

3. Plaveiselcelcarcinoom / Keratoacanthoom 

Dermatoscopie 10x 

Kliniek 



4. Basaalcelcarcinoom 

Solide / nodulaire 

type 
Superficiële 

type 

Infiltratieve 

type 

Gepigmenteerde 

type 

• Diverse histologische sub-typen 

 



4. Basaalcelcarcinoom 

• vaatstructuur: vertakkende vaatjes 

 

Dermatoscopie 10x 

Kliniek 

Dermatoscopie 10x 

Kliniek 



4. Basaalcelcarcinoom 

Dermatoscopie 10x Dermatoscopie 10x 

• vaatstructuur: vertakkende vaatjes 

• blauw ovoïd nest 

 

Solide BCC 

• vaatstructuur: vertakkende vaatjes 

 

 

Superficieel BCC 



4. Basaalcelcarcinoom 

• representatieve lokalisatie van biopt o.b.v. dermatoscopisch beeld 

Dermatoscopie 10x 
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4. Basaalcelcarcinoom 

Dermatoscopie 10x 

Kliniek 

• vaatstructuur: vertakkende vaatjes 

• chrystalline gebieden 

Infiltratief BCC 



4. Basaalcelcarcinoom 

Dermatoscopie 10x 

Kliniek 

• vaatstructuur: vertakkende vaatjes 

• blauwe ovoïde nesten, espenblad-structuur      en ulceratie 

Solide BCC, gepigmenteerd 



5. Verruca seborrhoïca 
 

Kliniek 

• meest voorkomende benigne huidtumor (geen echte wrat) vanaf 30e jaar 

• jeukt; veelal multipele lesies 
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5. Verruca seborrhoïca 
 

comedo-like openingen, 

milia-like cysten 

gyri / sulci patroon fingerprint patroon 

“moth-eaten” border 

Kliniek Kliniek 



6. Haemangioom 

• vaatstructuur: multipele scherp begrensde rode lacunae, 

nauw met elkaar verbonden 

 

Dermatoscopie 10x 

Kliniek 



6. Haemangioom: gethromboseerd 

• vaatstructuur: links; homogeen donker gebied; rechts paars-

violette lacunae met grijs-witte waas 

CAVE: melanoom 

 

Dermatoscopie 10x 

Kliniek 
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Diagnose 1 

Klinische DD 

• melanoom  diagnostische excisie 

• BCC    biopt 

• …………… 

 

 

 



Diagnose 1 

Geen pigmentwerk. Schilfering      , glomerulaire vaten met witte halo (cluster)      .   

DIAGNOSE: MORBUS BOWEN 
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* biopt geoorloofd 

* evt. niet-chirurgische behandeling  

 



Diagnose 2 

Klinische DD 

• BCC    biopt 

• PCC    biopt 

• haemangioom   expectatief 

• …………. 

 

 



Diagnose 2 

Roze-rode homogene kleur, “lineaire irregulaire” bloedvaatjes       en puntvaatjes  

DIAGNOSE: AMELANOTISCH MELANOOM 

Klinische DD 

• BCC 

• PCC 

• haemangioom 

• …………. 

 

 



Diagnose 2 

Roze-rode homogene kleur, “lineaire irregulaire” bloedvaatjes       en puntvaatjes  

DIAGNOSE: AMELANOTISCH MELANOOM 

Klinische DD 

• BCC 

• PCC 

• haemangioom 

• …………. 

 

 

 

* Diagnostische excisie i.p.v. biopt  

 



Diagnose 3 

Klinische DD 

• melanoom    diagnostische excisie 

• BCC, gepigmenteerd   biopt 

• verruca seborrhoica  expectatief 

• haemangioom   expectatief 

• …………… 
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 * Biopt of direct therapeutische excisie 

i.p.v. diagnostische excisie  

 



Diagnose 4 

Klinische DD 

• melanoom    diagnostische excisie 

• BCC, gepigmenteerd  biopt 

• verruca seborrhoica  expectatief 

• …………… 

 

 

 



Klinische DD 

• melanoom 

• BCC, gepigmenteerd 

• verruca seborrhoica 

• …………… 

 

 

 

Geen pigmentnetwerk. Scherpe grens, comedo-like openingen   , milia-like cysten  

DIAGNOSE: VERRUCA SEBORRHOICA  

Diagnose 4 



Klinische DD 

• melanoom 

• BCC, gepigmenteerd 

• verruca seborrhoica 

• …………… 

 

 

 

Geen pigmentnetwerk. Scherpe grens, comedo-like openingen   , milia-like cysten  

DIAGNOSE: VERRUCA SEBORRHOICA  

Diagnose 4 

 

 * Geen verdere (onnodige) diagnostiek  
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