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In this them the results are described of a volunteer melanoma screening campaign
in Southern L~rnburg,the Netherlands? m June 1993

Chapter 4. The introdwct~ondeals wlth some general aspects on, cutaneous
melanoma. Successively, the epidernaology, c8asslEication, clin~tcalslgns and
symptoms, differential diagnosrs, stagmg and prognostrc Factors, treatment, followup, and precursar leslons af melanoma have been briefly reviewed. Cutaneous
melanoma 1s an easily visible ttlmour that can be recognized and treated early, In a
stage with excellent prognosis.

Chapter2. The fundamentals, nzethods, advantages, and limits af secondary preventlon programmes For skin cancer in general and melanoma In particular are drscussed. Public ediucat~oncampaigns Collowed by free screening sessions Ear rhose at
highest risk, oFfer part~cularchallenges with regard to skln cancer and, especially,
melanoma

Chapter 3. The characteristics and motives of attendees oE volunteer n~elanorna
screenlngs are analyzed in this chapter. Females predominate over males, especially
In the 20-49 age group. Most participants intended to show only one or a few specific
leslon(s). The newspapers represented the most Important publ~citychannel to
partnapate Important reasons to vlsnt the cllnlcs were gettlng Inore ~nforrnat~on
on skln cancer, and Fear of havll~gskin cancer. Future screening ~n~erventions
should
predornlnantly target the male populat~on

lCkaprer4. The outcome of the volunteer skin cancer/melannma screenlngs In 1990
are compared w ~ t hthe results of the focused melanoma screenlngs In 1993 in
Socarhern Llrnburg. The latter campaign ylelded a more select~veattendance in terms
of more susp~c~ous
melanomas and dyspiastlc naevl, and less nonmelanoma s k ~ n
cancers, actrnlc keratoses, and benign skin lesions.

Chapter 5. AdditnunaP to'tal skin examination d u r ~ n gscreenrng Far melanoma does
not Increase the detection rate Among 1221 persons havlng complete skln exams

addntlanal t o examination of linteiltaonaiily shown skin lesions, no melanomas were
e~vcountesedOnly 3 basal cell carcinomas were detected it 1s concluded that total
skrn examlnarlon durlng melanoma screenrng rs no1 worthwhile

Chapre' 6. The Eeasnbllity of adequate follow-up, and the outcome of posltlve
screenees after the volunteer melano~nascreenings are descnbed In thrs study,
csrmpl~ancew ~ r hEollaw-~ipwas a p p r o p a t e . Refining the referral and Eollow-up
praccd ures seems t o be necessary

7 . During the melanoma screenrngs ~ x :was not~cedrather by chance hat
relatively mole rnaiignarrcles were diagnosed diur~ngthe early hours of the screenlags
Arzalysing the histologrcal data tlre clln~calresults could be confirmed T h ~ suggests
s
that persons wleh skln cancer or melanoma ate, on the whole, sufhciently coircerl~ed
as to take rnaxirnurn advanlage of the screening oppostunlty O t ~ rFlndrngs have
a h a practical ~ r n p l ~ c a t l with
o ~ ~ sregard to staihng of the screenlngs
CItapter

CSznpter 8. In t h ~ summarlzlng
s
chapter several unlque properties oE the volunteer
mela~icllmascreening concept 117 the Metherlands are discussed One stnklng point rs
the Fact that tlre campaign has been organi~zedwithrn the exlstiiag Eaclhtnes of tlze
Dutch health care system It 1s ternpklng to speculate about future exterzslons of
x hts concept Belose any dec~slonsas to large-scale, natrolzal carnpargns can be made,
one must be luJly Farnallar w ~ t hthe psinc~plesand pracllce of these volunteer
mehanoma scleenlngs Screcn~ngfar rnclanorna has to be evaluated on I X own
~
nlrerlts
Acldltronal rarulticllsc~pl~nary
studies may f~nallydetermine whether the prcseut
cancey t: 1s cosl-ctfect~vear-td a rcl~ableand ~usuflableapproach to cai~trolcutaireous
rnelni~orna

Hoofdst~kPr. Het melanoom van de huid is een vorm van hurdkanker Hex wordt
ook wel kwaadaardiige moedervlek genoerrid. Hoe\;v-elhet basaalcel- en plaileisebcelcarcrnoom van de huid weel vaker voorkon~en,us de nnortaliteit van het inelanooni
het hoogst van alle huidmallgniteiten. In Nederland overlrlden er bi~na400 mensen
per jaar aan de gevolgen van deze vorm van huidkanker Dit heefi: onder andere te
nzaken met het Eelt dat het melanoom reeds 11neen vroege fase kair metastaseren
Ondanks enkele decennla van intensief onderzoek, zijn er (nog) geen succesvolle
behandelingen ontwakkeld voor het hematogeen geriaetas~aseerdemelanoom Vooralsnog zaln op dit moment alleen vroege ontdekking en clz~rurgischebel~andelrng
van de prtmaire tumor de belangri]iltseewapens
Het melanoom van de hurd heeft de unieke eigenschap clat het een maligniteit is die
aan de "ultenkant' rut en voor iedereen zichtbaar 1s Reeds jaren zien de vraege
lilenmerken van een (zich ontwrkkelend) melanoom bekend en lc~innenworden samengevat in de ABCD-regel (Asyrnmetry, Border, Colour: Diameiier). asymmetrie
van de ahivilk~ng,onregelnia~igeranden, wisselende kleurschakeringen bruin, blauwzwart, roze-rood, wit, en diameter >6 mm Theoretisch zou her mogelijk moelen
zijn dat een melanoom doar zowel medici als niet-med~ciin een vroege fase wordt
opgemerkt en herkend. In deze fase behandelii~geenvoudig (pol~klinischeingreep
onder plaatselijke verdoving) en de kans ap genezing heel groot.
In dit inleidende hoofdstuk worden enkele algemene aspecten van het melanooin
beschreven, waaronder de ep~demialog~e,
classif~satie,klia~scheicenrnerken,
differentikle diagnose, prognostische factoren, behandeling en Follow-up Verder
wordt aandacht besteed aan de belangs~jksleprecursors van het melanoom de congenitale naevus en de dysplastische naevus

Hoofdstr~k2. In de loop van de laren zijn er wereldwl~dversch~llendestrategneen
oiatwiklileld om melanomen In een vroegere fase le ontdeltkeri Deze zogenaa~nde
secunda~reprewenlie-prouyranzmoi's bestaan uit publieksvoorlich~ingallkén (Engeland) of uit publiekscampagnes en open dagen met onderzoek en adv~csdoor een
dermatoloog (Veienigde Staten) Deze laatste zogenaamde volun~eermelarioma/
skln cancer screenings word ei^ slnds 1983 jaarlijks georganiseerd eii worden dooi- cle
Arnerican Acaderny of Dermatology gesponsord.
Het effectvan (volunteer) screening YS het grootst wanneer aan bepaalde voorwaarden voor scrrennng wordt voldaan Het melanoom voldoet aan de meeste van dezc
prsncipes, het basaaicelcarcnnoem en in mindere mate het plaveiselceicarcinoom doen
dit met. Daarom is de huid~gectticlie alleen gericht op bet melanoom van de huid

In dit hoofdstuk worden bedoelde principes van screening als een vorm van secundaire preventie met betnekhng tot huidkanker uiteengezet. Daarnaast wordt het
speciaal karakter van de beschreven screenlngsactie, welke bestaat uit een
voorlichtingsprogsamrna voor ket publiek, gevolgd door open dagen, beschreven. Er
i s hrerbij sprake wan screennng op basis van zelfonderzoek en zelfselectie. In dit kader hebben wij ons zo veel mogehjk beperkr tot het ~nelanoornvan de huid Dit
model is zeer aantreltkeli~kmaar onvoldoende uitgewerkt.

Hoofdstrrk J. De beschreven studie is gebaseerd op gegevens die tijdens de 'Open
dagen Itwaadaard~gernoeclerzrlek' op 12 en 19 jun1 1993 in Zuid-Limburg zijn vernarncPc1 [n dit hoofdstulc warden demograhsche kenmerken, gegevens over de
publici~eiicsltanalerr.en beweegredenen van de bezoekers van de open dagen beschrewen In totaal werden de dagen door 4146 personen bezocht. Er waren Ineer vrouwen dan mannen (respectievelijk 59 5% e n 40 5%, p<O 001). De meeste bezoelters
~ enltele specifieke laesie(s) laten zien (71%) Een minderheld opteerde
wilden é & ioE
voor inspectie van de tolale huid. Mannen ltozen valter voor een totale huidinspectie
dan vrouwen (respeotieve8ijk 29 0% en 21.6%, p c 0 001) De kranten speelden voor
alle groepen de belangrijkste rol lui de publiciteitscampagne Mond-tot-mo~.idrecIame
en huls-aan-buisbladen kwamen op de tweede en derde plaats Omdat alleen de
lokale radmen televis~estatioilsop kleine scJ~aalb ~ de
] publie1csact1.e waren betrokken, was de impact hiervan te verwaarlozen "Meer intormatie over buiditanker" en
"ilc ben bang clat i k l?uidl.;anlter hebJ' waren de belarigri!ltste redenen de open dagen
te bezoeken (respect~cvelijk27 1%en 26 896) Opvallend was dat "Zaterdag IS een
vtnle dag" een bclangri~kereclen was de dagen te bezoeken voor 22 3"io van de deelnemers Wan alk pal ticlpanten besochben 84 2% de screenings op elgen inr~iatrefAarziei~lilkimer mannen d a s ~vrouwen waren door een familiel~dof vriend op, de open
dagen geatilendeerd (respectievelijk 21.6% en 11 9%, p < O 001). Mannen zijii op de
o l ~ m d a g e noiidervertegenwoord1gd ei1 zij zlln minder op de hoogte van de risicof a c t o r ~vrin
~ ~het rnelarionm. Dit zijn redenen oni toeltoirast~geactaes meer op de
marrnelilkr po pulatue t e richten

Sioo;PrSst~rik4. De u~tlrornstenwan de open dagen in 1990 in Arnhem e o (gericht op

h~iidkaiilíerin Izet algemeen) en In 1993 in Zuid-Limburg (alleen gencht op het
melanoom) worden met elkaar vergeleken Het blijkt dat er een betere selec~ieplaatsvll-idt: wanneer alleen aandacht aan het ineianoon~en dysplastlschc ilaevi wordt

besteed Idet aantal screenees met klrnische verde~~kriag
op melanoom nam toe van
l.l%in 1990 naar 3, 7% in 1993 (p=0 04) Het aantal dysplastisclae szaevi narn toe
van 2.1% naar 7 7% (p<0.001J Epitheinomen werden minder \raak ontdekt (3 7% in1
8990 versus 2 6% nn 1993; p = 0 009) Ook actii.iische keratosetr waren minder italrljk
(6.3% versus I S % , p<O 001) Deze bevindlngen~zrln z~ateri~-iate
belaaigrilk nieL berrekkrng tolt de kasten en effectiviteit van deigelijke ~ a m p a g n e s

HooJListiuk 5. In de literatuur wordt totale huidnnspectie ~ildermspublieksacties op
basas van zelfselectie geadviseerd Standaard doorgevoerde totale Izuidrnspectnc Iiost
reiatlef veel tijd Tildens de Zuidlinzburgse actie weld aan 1385 nwi-iseil d ~ alleeiz
e
een bepaald plekie wildeiz laten zleiz, gcvraagci zlclz aanvullend wan top tot t c c i ~te
laten nakilken Heit is van belang le vermeldeii dat bezoelcers met atypisclze iiaevi of
verdenlt~ngop melanoom staridaard aan een totale huidlnspectie werdel1 onderworprn. Er waren 1221 evalueerbare personen Op deze wijze werdeii geen exrra
~nelanoinenontdekt Bil histolognsch onderzoek konden slechts drie basaalcelcarcinarnrn worde~zbevestigd Omdat totale liuidnnspeet~etijdrovend is en niet meer
melanomen blrjkt op te leveren, word t geconcludeerd dao het tilclens screening voor
melanoom op basis vari zelfselectie niet zinvol is standaard totale huidinspectie uit
te voeren D Lwerkt
~
zeker ook lcosrenbesparend.

Hoofdsfirk 6. 0 E melanooinscreeniszg op basis van zclfselectie rinvnl is kan pas
worden beoordeeld wanneer de i~iteindelijlteopbrengst bekend is I-îiervonr rc íoJlowup wan de naar de buksarts verwezen bezoekerc noodzakelilk Op deze wqze kan
worden nagegaan of er aanvulleizd lmehologicch oiliderzoei< IS veiriclat. In cle
Zuidliimburgse studie werden 486 bezoekers (1 1 7?4) veiwezen wcgens voor
mailgiliteit o l gremalzgniteit veidacl~teafwllk~ngen(poc~tiewescreenees) 1%~
sonen
met "borderline" at'willcingeii werdeii nieh verwezen Verwrlz~ngvan "bcaarderl~ne'"
laesies zou Iiebber~gerecultcerd in een aalazienlijkc toename van het aantal posstiewe screenees (18 1%) Ondasilts intensieve folllow-up kon van 10 personen (3.7%)
geen infoimatne worden verkregen (klinische dnagnocec dysplast~sclrenaevr 8. congenrtale naevl 9, actrnische líeratose 1) Bovendien bleken er zeven personen te zijn
die afzagen wan aanvullend onderzoek en advies (Iclinische diagiioses basaalcelcarcinoom 1, dysplastische naew 5, congenitale naevus 1 ) De positief vourspe0lende
waard? voor het melanoom was 1J 2% en voor de epitheliamen 42 9% Een adequate follow-up is noodzakeli~lcen biijkt in Nederland goed haalbaar Allecn op deze

wijze kan de uiieindelilke opbrengst en, b e nut
~ van dergelijke campagnes worden
bepaald

7, Per meval werd tijdens de ultwerklng van de resultaten van de
screenings ontdekt dar vooral de vroege bezoekers o p deze dagen een gemiddeld
'zwaardere"diagnose hadden (mees kwaadaardige huidafwilkingen) Bij nadere analyse werd dlr bevestagd Behalve dat er dus aanwijzingen 21111dat het publrek zich
alleszins redelille kan selecteren, beeft dil ook praktische consequenties en moeten
de screenmg clinics onmrddelir~kna de start goecl bemand zlln omdat luist dan de
meeste verwnlzrrugen plaatsvinden, hetgeen meer tijd kost.

WoapcdStwk

Hoofdst~tk8. In dit afsluitende hoofdstuk worden een aantal eigenschappen van
volunteer inelanoma screennngs nog eens ander de loep genomen Van belang is d a t
we hier met een ui~ieke,voor iedereen ziicl~tbarevorm van kanker te maken hebben
Het gegeven1 dat het hele proleet binnen de bestaande slructureni van onze gezondheidszorg kon worden uitgevoerd, 1s veelbelovend voor de toekomst Er kan met de
ervaringen van. huldige studie onvoldoende worden bepaald of deze opzet kosteneffectief 1s Inzlcbt in de kosten-effectivnteit is wenselilk o m besluiten te kunnen
nemen over invoering op grotere schaal. Voor heii nemen van besliss~ngenover de
ont~vil<keling
van vervolgstudies IS het: noodzakelllk dat volunteer melanoma screerzzng op zijn eigen liierites wordt beoorcleeíd Verwarring met reguliere, bestaande
bevolk~ngsonderzoe1<enzoals vooi hel rnan-irna- en cervkxscarclnoorn t s een gevaar.
Alleen aanv~lllend,rn~iltudiscipl~nair
onderzoek zal mitelndelijk kunnen bepalen of
deze benarIermg kosten-cffect~elis en een zinvolle brldragr bever^ om de aanzien1illce morbiditent en rriortaliteit van h e t inelanoom van de huid te beslrilden Tot slot
i r v o ~ deet1
~ draaiboek geprescntecrcl voor een regronale of landelijke srreeliiragsacLie
(appendix)

