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Dermatoscopie

• Gepigmenteerde laesies

• Haarziekten
• alopecia areata, cicatriciele alopecie

• Nagels

• Inflammatoire laesies
• o.a. psoriasis, CDLE 

• Scabies



Gepigmenteerde laesies

•Melanocytair

•Naevi

•Maligne melanoom

•Niet melanocytair

•Verruca seborrhoica

•(Gepigmenteerd) 
basaalcelcarcinoom

•Angioom

•Dermatofibroom

•Granuloma pyogenicum

•Keratoacanthoom

•Gepigmenteerd M. Bowen

•Clear cell acanthoom



Dermatoscopie

• Dermatoscopie bij diagnostiek maligne melanoom

• Toenemende incidentie

• Sterfte neemt niet in gelijke mate toe

• → vroeg diagnostiek grote rol



Dermatoscopie

• Richtlijn Melanoom → dermatoscopie verhoogt accuratesse klinische 
diagnose

• Sensitiviteit blote oog = 60%

• Sensitiviteit dermatoscopie = 90%

• Specificiteit verbetert

• Conclusie: dermatoscopie verdient vaste plek in de klinische 
diagnostiek van gepigmenteerde huidafwijkingen



Dermatoscopie met (of zonder) gepolariseerd lichtDermatoscopie met (of zonder) gepolariseerd licht 

microDERM LUMINIS 

 

Heine  

Delta 20 plus 



Dermatoscopie met de i-phone
Dermatoscopie met de i-phone 



Digitale dermatoscopie

microDERM D120  

Derma medical systems 

Molemax III 

Digitale dermatoscopie 



Techniek



Techniek (niet gepolariseerd)



Niet gepolariseerd vs gepolariseerd
Niet-gepolariseerd Gepolariseerd 



Niet gepolariseerd vs gepolariseerd
Niet-gepolariseerd Gepolariseerd 





Het dermatoscopisch beeld



Pigmentnetwerk

Gering pigment bij de 
toppen van de 
dermale papillen

Optelsom van pigment 
langs de afdalende 
lijn van de retelijsten

Melanocyten nesten 
aan de basis van de 
retelijsten

Honingraatstructuur
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Melaninekleur hangt af van diepte



Kleuren bij dermatoscopie

Wit verlittekening

Witgeel hyperkeratose; pseudocysten

Geel normale huid

Geelbruin acanthose

Grijsbruin gepigmenteerde keratinocyten

Lichtbruin melanine lage delen basale laag

Donkerbruin melanine hoge delen basale laag

Leiblauw melanine stratum papillare

Staalblauw melanine stratum reticulare

Zwart melanine buitenlaag; haemangioom bloeding

Rood verwijde vaatjes; haemangioom; bloeding



Kleuren en topografie

Stratum corneum

Epidermis

Dermis



Kleuren en topografie

Pseudohoorncysten

Hyperkeratose



• Dermatoscoop 

• “Dan halen we nu onze volgende kijkdoos tevoorschijn: de 
dermatoscoop, speciaal ontwikkeld om moeilijke moedervlekken nog 
beter te kunnen beoordelen.
Een dermatoscoop is een soort microscoop die 10 keer vergroot
en op een moedervlek wordt gezet. De moedervlek wordt nat 
gemaakt en daardoor wordt de hoornlaag een beetje doorzichtig
en kun je nieuwe elementen zien, die je kunt gebruiken
om je “blote-oog-diagnose” te ondersteunen of te verwerpen
en te beslissen of de vlek moet worden verwijderd voor PA 
onderzoek of kan blijven zitten”. 

• Prof. Dr. W. Bergman, dermatoloog Oratie 2008, Leiden 
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Risicofactoren huidmelanoom

• +• excessieve zonlichtexpositie

• +• licht huidtype

• +• immunosuppressie

• ++• melanoom in familie

• ++• hogere sociaal-economische status

• ++• eerder melanoom gehad

• ++• lentigo maligna

• ++• blanke ras

• Risico• Factor



Toepassing

• Aanbevelingen gebruik dermatoscopie bij

• Veranderende of nieuwe laesies bij volwassenen

• Klachten/zorgen pt

• Ugly duckling sign

• Verdenking melanomen

• Aandachtspunten

• Relateer laesie aan rest van de huid

• Altijd in toto inspectie

• Let op risicofactoren



Pluis – niet pluis?



Pluis – niet pluis?



Pluis – niet pluis?



Pluis – niet pluis?



Pluis – niet pluis?



Pluis – niet pluis?







Melanocytaire kenmerken





ABCD-regel 

ASYMMETRIE 

BEGRENZING 



ABCD-regel 

‘C’LEUREN 

DIFFERENTIELE STRUCTUREN 



Globuli >0,1 mm
nesten van sterk gepigmenteerde melanocyten in de laagste 
delen van de epidermis of hoog in het stratum papillare



Dots < 0,1 mm
melanocytaire nesten in het stratum granulosum of stratum 

corneum



Vertakte strepen en structuurloze gebieden
Verstoord pigmentnetwerk: melanoom



Differentiële structuren 

•Atypisch pigmentnetwerk

•Dots (≥ 3)

•Globules (≥ 2)

•Branched streaks (≥ 3)

•Structuurloze gebieden ( min 10%)
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Lesies die hoog scoren en toch benigne zijn

• Sommige pigment naevi

• Congenitale naevi pigmentosi

• Spoelcel naevi





7-point-checklist     
(Argenziano et al, 1998) 

 * eenvoudige methode om tot diagnose te komen 

 * getest op “non-experts”: 

  - sensitiviteit melanoom:  85 - 93% 

  - specificiteit:    45 - 48% 

 

CONCLUSIE: screeningsmethode geschikt voor 1e lijn 



7-point-checklist 

 

 Hoofdcriteria 

  (2 punten per item) 

 

• atypisch pigmentnetwerk 

• blauw-witte waas 

• atypisch vaatpatroon 

 

 Nevencriteria 

 (1 punt per item) 

 

• streaks buitenrand 

• onregelmatige blotches 

• onregelmatige dots / globules 

• regressiepatroon 

Verdacht voor melanoom: * vanaf score 3 

    * 1 criterium prominent aanwezig 





Vaatpatronen 

Melanoom: irregulaire (kurkentrekker-)vaten en punt-vaten 





Dal Pozzo et al. hebben een algoritme bedacht voor dermatoscopie bij melanoom, waarbij ze 
alleen scoren op 7 kenmerken:

1. Irregular pigment network (2 punten)
2. Regression-erythema (2 punten)
3. Unhomogeneity (2 punten)
4. Sharp margin (2 punten)
5. Pseudopods (1 punt)
6. Radial streaming (1 punt)
7. Gray-blue veil (1 punt)

Bij 3 punten is er verdenking op een melanoom. 

Met deze 7 kenmerken (dermatoscopy 7-item-checklist) bereikten ze een sensitiviteit van 
94.6%, en een specificiteit van 85.5%.





Gepigmenteerde laesies

•Melanocytair

•Naevi

•Maligne melanoom

•Niet melanocytair

•Verruca seborrhoica

•(Gepigmenteerd) 
basaalcelcarcinoom

•Angioom

•Dermatofibroom

•Granuloma pyogenicum

•Keratoacanthoom

•Gepigmenteerd M. Bowen

•Clear cell acanthoom



Verruca seborrhoïca

pseudohoorncysten

pseudofolliculaire openingen

gyri en sulci

vingerafdrukpatroon

moth-eaten begrenzing

haarspeldvaatjes



Gepigmenteerd BCC

leisteengrijze globules en 
onregelmatige gebieden

esdoornblad gebieden

spaakwielstructuur

ulceratie

vertakkende vaatjes



Angioom

vaatkluwens 
(cave trombosering)



Dermatofibroom

klinische diagnose → dimpling
sign

centraal wit structuurloos gebied

perifeer fijn bruin 
(pseudo)netwerk

soms met enkele vaatjes



Pluis – niet pluis?
Stap 1
Melanocytaire laesie?

pigmentnetwerk → ja
geaggregreerde globules→ ja
vertakkende streaks→ ja
homogeen blauw → nee

Stap 2
7 point checklist

Atyp pigment netwerk → ja
Blauw-witte waas → ja
Atyp vaatpatroon → nee

Streaks buitenrand → ja
Onregelmatige blotches→ ja
Onregelmatige dots/globules→ ja
Regressiepatroon → ja



Melanoom



Pluis – niet pluis?

Stap 1
Melanocytaire laesie?

- pigmentnetwerk → nee
- geaggregreerde globules→ nee
- vertakkende streaks→ nee
- homogeen blauw → nee



Pluis – niet pluis?

Niet melanocytaire laesie

- Pseudohoorncysten
- Pseudofolliculaire openingen
- Moth eaten begrenzing
- Haarspelt vaatjes



Verruca seborrhoica



Pluis – niet pluis?

Stap 2
7 point checklist

Atyp pigment netwerk → ja
Blauw-witte waas → nee
Atyp vaatpatroon → nee

Streaks buitenrand → nee
Onregelmatige blotches→ nee
Onregelmatige dots/globules→
nee
Regressiepatroon → ja

Stap 1
Melanocytaire laesie?

- pigmentnetwerk → ja
- geaggregreerde globules→ nee
- vertakkende streaks→ nee
- homogeen blauw → nee



Dysplastische naevus



Angioom



Blue naevus



Diagnostiek en behandeling

• Altijd gepigmenteerde laesies die verwijderd worden insturen voor 
histologisch onderzoek

• Altijd gehele laesie insturen, geen biopt of shave excisie

• Field block anesthesie

• Diagnostische excisie marge 2 mm

• Verdenking melanoom → insturen (spoed)
• Zorgpad melanoom (chirurg, plastisch chirurg, oncoloog)



Preventie

• Patient betrekken bij diagnostiek
• ABCD regel

• Zelf onderzoek

• Cave nieuwe naevi, jeuk, bloeden, kleurverandering, groeien

• Controleren van risico patienten
• Huidtype I

• Multipele naevi, bont beeld

• Zonnebrand in jeugd

• Positieve familie anamnese melanoom

• Voorkom zonnebrand



Handige websites

• www.huidziekten.nl

• www.huidinfo.nl

• www.dermascopy-ids.org

• www.dermatoscopy.org

http://www.huidziekten.nl/
http://www.huidinfo.nl/
http://www.dermascopy-ids.org/
http://www.dermatoscopy.org/


Dank voor jullie aandacht!



Dermatologie team


