
voert reëxcisie uit
voert schildwachtklierprocedure
(indien van toepassing)
stuurt dit preparaat naar
patholoog
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B
ehandelfase

Follow
 up fase

Zorgproces Formulieren Patiënteninformatie

Patiënt met - verdachte naevus / - melanoom

verwijst patiënt naar de
polikliniek dermatologie of
chirurgie

Huisarts

Dermatoloog

Oncologisch chirurg

Verw
ijzing

D
iagnostische fase

Aanvraagformulier
pathologie - histologie

Toegangstijd: binnen 7
kalenderdagen
Dermatoscoop wordt alleen
gebruikt door de
dermatoloog

neemt medische anamnese af
doet lichamelijk onderzoek

Verdenking melanoom
stadium I of II?

ja

nee

Binnen 14 kalenderdagen na
PA van diagnostische excisie

voert diagnostische excisie
uit onder fieldblock anesthesie
volgens oncologische principes
stuurt dit preparaat naar
patholoog

Dermatoloog

Oncologisch chirurg

Patholoog
Diakonessenhuis Utrecht

verricht histopathologisch
onderzoek (PA)

Binnen 14 kalenderdagen

ZD werkafspraak DER
verwijsafspraak pré
maligne huidafwijking
ZD werkafspraak CHI
verwijsafspraak
melanoom

Oncologisch chirurg

stelt individueel zorgplan op
(inclusief follow up à combi /
alternerend)
vult lastmeter in
(verpleegkundig specialist)
stuurt brief naar huisarts

Dit gesprek is aansluitend
aan het gesprek waarin de
PA uitslag wordt besproken
Schildwachtklierprocedure
op indicatie volgens de
richtlijnen en in overleg met
patiënt

Controlemoment:
Melanoom > 1 mm:

1e jaar: 1 x per 3 mnd
2e jaar: 1 x per 6 mnd
3e - 5e jaar: 1 x per jaar

Melanoom > 2 mm
6e - 10e jaar: 1 x per jaar

Dermatoloog /
Oncochirurg

bespreekt diagnose met patiënt
geeft uitleg over reëxcisie
geeft uitleg over
schildwachtklierprocedure
(indien van toepassing)

informeert patiënt over
reëxcisie en
schildwachtklierprocedure
(indien van toepassing)
vult opnameformulier in (zie
hiervoor algemene procedure
opname)
plant schildwachtklierprocedure
in bij nucleaire geneeskunde
(indien van toepassing)

follow up  combi / alternerend
periodieke controle

Brochure
“Schildwachtprocedure”
Brochure “Stichting Melanoom”
Brochure ZR “Herstel en
Balans”

Algemene oncologische
bespreking (MDO) Uitslag bespreken in MDO

Oncologisch chirurg
+

Verpleegkundig specialist
oncologie

Nucleair geneeskundige voert schildwachtklierprocedure
uit (indien van toepassing)

Dit geldt alleen bij
schildwachtklierprocedure

Dermatoloog

Oncologisch chirurg /
verpleegkundig

specialist oncologie

Dermatoloog

Oncologisch chirurg

Aanvraagformulier
pathologie - histologie

Patholoog
Diakonessenhuis Utrecht

verricht histopathologisch
onderzoek (PA)

Uitgangsdocument: Richtlijn melanoom. Nederlandse Melanoom Werkgroep. 13 augustus 2012

Eind zorgproces melanoom

Doel:
zorgproces (t/m behandelfase) is binnen
6 weken doorlopen

Brochure ZR “Melanoom”
Brochure KWF “Melanoom”

Melanoom stadium III & IV
wordt verwezen naar een
gespecialiseerd centrum.
De huisarts wordt hierover
geïnformeerd

Dermatoloog /
Oncochirurg

bespreekt uitslag PA met
patiënt Binnen 14 kalenderdagen

Diagnose melanoom
stadium I of II? nee

De huisarts wordt door de
medisch specialist
geïnformeerd over de
uitslag.

ja


