
23-9-2020 

1 

Quiz dermatologie  
 Johan Toonstra 

Houten 24 september 2020 

(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Bedrijfsnamen

 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …









Disclosure belangen spreker

10 vragen 
50 punten 

Casus 1 
Man 85 jaar 
 
Sinds enkele jaren laesie op de 
voetrug li. Bloedt soms. 
Langzaam gegroeid. 

 

Vraag a: Waar denkt u aan? 

 

Vraag b: Welk advies geeft uw 
standaard aan? 

 

Casus 2  
Vrouw 52 jaar 

Sinds enkele maanden langzaam 
groeiende laesie op de rug met 
centrifugale uitbreiding. Lichte 
jeuk. 

 

Vraag a: Wat is uw diagnose? 
 

Vraag b: Wat is de snelste manier 
om tot een diagnose te komen? 

Casus 3  
Vrouw 61 jaar 
 
Al jaren laesie re scheenbeen. 
Geen klachten. Geen merkbare 
groei. 

 

Vraag: welke diagnose is 
waarschijnlijk? 
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Casus 4  
Vrouw 65 jaar.  

Al langere tijd laesie onderlip. 
Voelt iets verdikt en ruw aan. 

 

Vraag a: welke diagnose lijkt het 
meest waarschijnlijk?  
 

Vraag b: wat zegt uw standaard 
hierover? 
 

Casus 5 
Man, 72 jaar.  

De nagel van de re grote teen 
vertoont deze afwijkingen sinds 
meer dan een half jaar. 

 

Vraag: Aan welke diagnose denkt 
u? 

Casus 6  
Vrouw 40 jaar.  

Veel moedervlekken op de romp. 
Uw oog valt op de omcirkelde 
laesie. 
Detail volgt. 

 

Vraag a: hoe heet dit fenomeen? 
 

Vraag b: hoe zou u deze laesie 
benoemen? 

 
 

 

Casus 6  
Vrouw 40 jaar.  

Veel moedervlekken op de romp. 
Uw oog valt op de omcirkelde 
laesie. 
Detail volgt. 

 

Vraag a: hoe heet dit fenomeen? 
 

Vraag b: hoe zou u deze laesie 
benoemen? 

 
 

 

Casus 7 
Man 76 jaar.  

Al langere tijd laesie re 
nasolabiaalplooi.  

 

Vraag a: Wat is uw diagnose? 
 

Vraag b: Welk advies geeft uw 
standaard? 

Casus 8 
Man 72 jaar.  

Sinds 5 weken laesie re handrug. 
 

Vraag a: Wat is de meest 
waarschijnlijke diagnose? 
 
Vraag b:  welk advies geeft uw 
standaard? 



23-9-2020 

3 

Casus 9 
Man 62 jaar.  

Sinds enkele jaren laesie op de 
rug. Lichte jeuk af en toe. 
 
Vraag: welke diagnose is het 
meest waarschijnlijk? 

Casus 10 
Vrouw 85 jaar.  

Asymptomatische laesie 
voorhoofd. Duur onbekend. 

 

Vraag a: wat is uw diagnose? 
 

Vraag b: wat is het beleid volgens 
uw standaard? 

Casus 1 
man 85 jaar  

Sinds enkele jaren laesie op de 
voetrug li. Bloedt soms. 
Langzaam gegroeid. 

 

Vraag a: Waar denkt u aan? 

 

Vraag b: Welk advies geeft uw 
standaard aan? 

 

Casus 1 
man 85 jaar  

Sinds enkele jaren laesie op de 
voetrug li. Bloedt soms. 
Langzaam gegroeid. 

 

Vraag a: Waar denkt u aan? 
Amelanotisch melanoom 
3p 

 

Vraag b: Welk advies geeft uw 
standaard aan? 
Beoordeling dermatoloog binnen 
2 dagen 
3p 

 

Amelanotisch melanoom 

BCC 
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Casus 2  
Vrouw 52 jaar 

Sinds enkele maanden langzaam 
groeiende laesie op de rug met 
centrifugale uitbreiding. Lichte 
jeuk. 

 

Vraag a: Wat is uw diagnose? 
 

Vraag b: Wat is de snelste manier 
om tot een diagnose te komen? 

Casus 2  
Vrouw 52 jaar 

Sinds enkele maanden langzaam 
groeiende laesie op de rug met 
centrifugale uitbreiding. Lichte 
jeuk. 

 

Vraag a: Wat is uw diagnose? 
Mycose! 
3p 
 

Vraag b: Wat is de snelste manier 
om tot een diagnose te komen? 
KOH-preparaat 
3p 

Supf. BCC romp 

Casus 3  
Vrouw 61 jaar 
 
Al jaren laesie re scheenbeen. 
Geen klachten. Geen merkbare 
groei. 

 

Vraag: welke diagnose is 
waarschijnlijk? 

Casus 3  
Vrouw 61 jaar 
 
Al jaren laesie re scheenbeen. 
Geen klachten. Geen merkbare 
groei. 

 

Vraag: welke diagnose is 
waarschijnlijk? 
Verruca seborrhoica 
3p 
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Casus 4  
Vrouw 65 jaar.  

Al langere tijd laesie onderlip. 
Voelt iets verdikt en ruw aan. 

 

Vraag a: welke diagnose lijkt het 
meest waarschijnlijk?  
 

Vraag b: wat zegt uw standaard 
hierover? 
 

Casus 4  
Vrouw 65 jaar.  

Al langere tijd laesie onderlip. 
Voelt iets verdikt en ruw aan. 

 

Vraag a: welke diagnose lijkt het 
meest waarschijnlijk?  
Actinische keratose 
3p 

Vraag b: wat zegt uw standaard 
hierover?  
Bij sterk vermoeden AK geen 
aanvullend onderzoek nodig 
3p 

3x SCC in AK 

Casus 5 
Man, 72 jaar.  

De nagel van de re grote teen 
vertoont deze afwijkingen sinds 
meer dan een half jaar. 

 

Vraag: Aan welke diagnose denkt 
u? 

Casus 5 
Man, 72 jaar.  

De nagel van de re grote teen 
vertoont deze afwijkingen sinds 
meer dan een half jaar. 

 

Vraag: Aan welke diagnose denkt 
u? 
Subunguaal melanoom 
3p 

Teken van Hutchinson 
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Casus 6  
Vrouw 40 jaar.  

Veel moedervlekken op de romp. 
Uw oog valt op de omcirkelde 
laesie. 
Detail volgt. 

 

Vraag a: hoe heet dit fenomeen? 
 

Vraag b: hoe zou u deze laesie 
benoemen? 

 
 

 

Casus 6  
Vrouw 40 jaar.  

Veel moedervlekken op de romp. 
Uw oog valt op de omcirkelde 
laesie. 
Detail volgt. 

 

Vraag a: hoe heet dit fenomeen? 
Ugly duck sign 
3p 
 

Vraag b: hoe zou u deze laesie 
benoemen? 

 
 

 

Casus 6  
Vrouw 40 jaar.  

Veel moedervlekken op de romp. 
Uw oog valt op de omcirkelde 
laesie. 
Detail volgt. 

 

Vraag a: hoe heet dit fenomeen? 
Ugly duck sign 

 

Vraag b: hoe zou u deze laesie 
benoemen? 

 
 

 

Casus 6  
Vrouw 40 jaar.  

Veel moedervlekken op de romp. 
Uw oog valt op de omcirkelde 
laesie. 
Detail volgt. 

 

Vraag a: hoe heet dit fenomeen? 
Ugly duck sign 

 

Vraag b: hoe zou u deze laesie 
benoemen? 
Klinisch atypische naevus 
3p 

 
 

 

Casus 7 
Man 76 jaar.  

Al langere tijd laesie re 
nasolabiaalplooi.  

 

 

Vraag a: Wat is uw diagnose? 
 

Vraag b: Welk advies geeft uw 
standaard? 

Casus 7 
Man 76 jaar.  

Al langere tijd laesie re 
nasolabiaalplooi.  

 

 

Vraag a: Wat is uw diagnose? 
Basaalcelcarcinoom  
3p 
 

Vraag b: Welk advies geeft uw 
standaard? 
Verwijzing naar de dermatoloog, 
hoogrisico door lokalisatie in H-
zone 
3p 
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H-zone 

Casus 8 
Man 72 jaar.  

Sinds 5 weken laesie re handrug. 
 

Vraag a: Wat is de meest 
waarschijnlijke diagnose? 
 
Vraag b:  welk advies geeft uw 
standaard? 

Casus 8 
Man 72 jaar.  

Sinds 5 weken laesie re handrug. 
 

Vraag a: Wat is de meest 
waarschijnlijke diagnose? 
Keratoacanthoom 
3p 
 
Vraag b:  welk advies geeft uw 
standaard? 
Beschouwen als 
plaveiselcelcarcinoom en 
verwijzen 
3p 

Casus 9 
Man 62 jaar.  

Sinds enkele jaren laesie op de 
rug. Lichte jeuk af en toe. 
 
Vraag: welke diagnose is het 
meest waarschijnlijk? 

Casus 9 
Man 62 jaar.  

Sinds enkele jaren laesie op de 
rug. Lichte jeuk af en toe. 
 
Vraag: welke diagnose is het 
meest waarschijnlijk? 
Morbus Bowen 
3p 

Casus 10 
Vrouw 85 jaar.  

Asymptomatische laesie 
voorhoofd. Duur onbekend. 

 

Vraag a: wat is uw diagnose? 
 

Vraag b: wat is het beleid volgens 
uw standaard? 
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Casus 10 
Vrouw 85 jaar.  

Asymptomatische laesie 
voorhoofd. Duur onbekend. 

 

Vraag a: wat is uw diagnose? 
Lentigo maligna 
3p 
 

Vraag b: wat is het beleid volgens 
uw standaard? 
Verwijzing naar dermatoloog 
2p 

De winnaar is? 


