
18

2018|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie INGEZONDEN BRIEF

Reactie op de ingestuurde brief

Allereerst onze hartelijke dank voor de moeite die genomen 
is om een bijdrage te leveren aan de discussie omtrent de 
behandeling van huidkanker middels MOHs of een andere 
techniek en de reconstructie van de huiddefecten. Mij is ge-
vraagd, als gastredacteur van het bettreffende nummer, een 
respons te geven op uw schrijven.

Ik wilde de reactie opsplitsen in twee onderdelen: waar zijn 
we het over eens en waar ligt de discussie – zijn we het niet 
over eens. Op het vlak van ervaringen en reacties uit het veld 
zullen we elkaar waarschijnlijk niet gaan vinden binnen 
deze briefwisseling.

Het eerste deel van de brief betreft een reactie op de uit-
komsten van een SurveyMonkey, een landelijke enquête on-
der plastisch chirurgen. Het is van belang te realiseren dat 
een enquête geen wetenschappelijk verhandeling is, maar 
een peiling van het landelijke gevoel. Het gevoel heerst dat 
men een afname ziet van het aantal huid-oncologische re-
constructies door de plastisch chirurg, wat ernstig betreurd 
wordt en een tendensbreuk geeft binnen de opleiding tot 
plastisch chirurg. Bij een peiling rondom de kennis van de 
stappen die plaatsvinden bij MOHs werd duidelijk, en dat 
wordt bevestigd in de brief, dat men onvoldoende geïnfor-
meerd is. En zoals men weet, ‘onbekend maakt onbemind’. 
Dit leidt mede tot scheve gezichten als men de procedure 
en de daarbij horende reconstructie op waarde moet schat-
ten. Gelukkig lijkt het ook zo te zijn dat er centra zijn met 
afspraken die een goed gevoel geven voor beide vakgebieden. 

In de brief wordt de noodzaak bevestigd om als MOHs-chi-
rurg zelf de coupes te bekijken, mede omdat de horizontale 
resectievlakken lastiger te beoordelen zijn. Dat maakt de 
procedure mede arbeidsintensiever, de patiënt zal moeten 
wachten tot de operateur klaar is met de analyse. In een aan-
tal centra heeft men daarvoor samenwerkingsvormen ge-
zocht met de patholoog en in sommige klinieken kiest men 
voor het openlaten van de wond; in de volksmond ‘slow-
MOHs’ genoemd en in sommige klinieken kiest men voor 
een ruimere eerste excisiemarge om eventuele re-excisies 
te vermijden. Een andere oplossing is het opsplitsen van 
de procedure waarbij niet het gehele traject in een hand ligt 

maar bijvoorbeeld de plastisch chirurg het reconstructieve 
deel voor zijn rekening neemt. Waarbij ik kan onderstrepen 
‘dat het openlaten van een wond’ of het pro forma sluiten 
zonder radicaliteitsdiagnose, niet meer van deze tijd is. Een 
oplossing voor dit probleem zou mogelijk kunnen worden 
gezien in de introductie van de WIFSA-procedure.

De ‘proof is in the eating’. Of in het geval van huidkanker in 
het aantal recidieven. Op het gebied van wetenschappelijke 
studies heeft MOHs zeker een langere trackrecord in verge-
lijking tot de WIFSA-techniek. De studie waarnaar u verwijst 
geeft de resultaten van MOHs versus een conventionele ex-
cisie zonder directe snijrandcontrole wat geen vergelijking is 
die recht doet aan de WIFSA-techniek, waarbij peroperatief 
direct een vriescoupeanalyse wordt uitgevoerd en een irradi-
cale uitsnede direct gereviseerd kan worden. Zoals aangege-
ven laat de WIFSA-techniek in recente publicaties, ondanks 
de sprongsgewijze analyse, een zeer hoge radicaliteitbepa-
ling zien met een laag recidief percentage overeenkomstig 
met MOHs. Daarin zou je dus kunnen aflezen dat de in-
tensieve bepaling zoals plaatsvindt middels MOHs mogelijk 
niet noodzakelijk is. Dit kan je uitzetten in tijd, in tevreden-
heid, in aantal re-excisies. Daar zou een vergelijkende studie 
zeker bij helpen. 
 
Nu wij in het MCL de data hebben geanalyseerd van meer 
dan 1200 patiënten over een periode van meer dan 25 jaar 
zien wij bevestigd dat basaalcelcarcinomen het meest voor-
komen rond de leeftijd van 70 jaar en dat 58% van deze pati-
enten niet meer in leven is na 7 jaar. Dit gegeven maakt dat 
je op zijn minst de discussie met elkaar zou moeten voeren 
of het maken van grote defecten en het doen van grote re-
constructies met de daarbij gepaard gaande hoge morbiditeit 
überhaupt wel gerechtvaardigd is. 

Nogmaals dank voor het openen van de discussie over de 
best mogelijke zorg voor deze patiëntengroep. Laten we in 
goede dialoog en samenwerking blijven.
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