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twee verklaringen voor de opvallend grote of diepe defecten. 
In deze verklaringen kunnen wij ons niet vinden. De eerste 
verklaring is dat de grootte van het defect het gevolg is van 
tissue handling en de ervaring van degene die het weefsel er-
uit snijdt. Bij de eerste mohsronde wordt over het algemeen 
een krappe marge van 1-2 millimeter rond de tumor genomen, 
waarbij zo nodig gebruikgemaakt wordt van dermatoscopie 
om de begrenzing beter vast te stellen. De diepte van de eerste 
mohsronde wordt gekozen op basis van de dieptegroei op het 
diagnostische biopt of op basis van klinische kenmerken zo-
als bijvoorbeeld ulceratie en klinische invasie. Zo nodig wordt 
de chirurgie voorafgegaan door beeldvorming (MRI). Door de 
auteurs wordt gesuggereerd dat basaalcelcarcinomen zich uit-
breiden tot aan de basale lamina. Dit is een misvatting: basaal-
celcarcinomen ontstaan weliswaar vanuit de basale laag van 
de epidermis, maar breiden zich van daaruit naar de dermis 
en dieper gelegen weefsel zoals subcutaan vet, spier of verder. 
Indien een basaalcelcarcinoom zich beperkt tot de epidermis 
hebben we te maken met een superficieel basaalcelcarcinoom 
dat niet in alle gevallen chirurgisch behandeld hoeft te worden. 
[5] Als tweede verklaring voor grotere defecten wordt beschre-
ven dat door horizontale weefselanalyse het zicht over de ver-
ticale groei ofwel de diepte van de huidtumor verloren raakt. 
Het klopt dat de interpretatie van mohscoupes aparte deskun-
digheid vereist. Voor een dermatoloog met aantekening MMC 
is dieptegroei echter heel goed te onderscheiden van groei naar 
laterale snijvlakken, juist door het kleuren van het preparaat 
en de goede kennis van de anatomie van de huid. Doordat de 
dermatoloog vervolgens zelf de coupes bekijkt, weet deze ook 
de exacte locatie van de tumor te bepalen. Uit een studie uit-
gevoerd in meerdere centra voor MMC in Nederland blijkt dat 
de betrouwbaarheid van beoordeling van mohscoupes door de 
dermatoloog vergelijkbaar is met die van de patholoog. [6]
Het baart ons zorgen dat door de ondervraagden defecten re-
latief vaak vroegtijdig gesloten worden met transplantaat of 
reconstructie terwijl er nog geen histopathologische uitslag 
is. Het verweer dat er een protocollaire marge van 3-5 mm is 
nagestreefd, vinden wij onvoldoende om dergelijke praktijken 
te verdedigen, aangezien blijkt dat bij hoogrisicotumoren (de 
tumoren die voor MMC in aanmerking komen) 18% niet ra-
dicaal blijkt na een excisie met 3 mm marge en bij recidief 
tumoren zelfs 32%. [4] 

Wij kunnen de auteurs geruststellen in de angst dat er een 
ongebreidelde toename is in indicatiestelling voor MMC. In-

Geachte redactie,
Met interesse hebben wij kennisgenomen van de recente uit-
gave van het NTvPC met als thema ‘Huidkanker’ waarin drie 
artikelen gepubliceerd zijn over Mohs’ micrografische chirur-
gie (MMC) en andere micrografische technieken. [1,2,3] Onder 
supervisie van collega Mouës-Vink verscheen een publicatie 
met het resultaat van een enquête onder plastisch chirurgen 
naar het gebruik en voorkomen van MMC en reconstructies 
[1], daaropvolgend een review van de literatuur over MMC en 
aanverwante technieken [2] en tot slot een retrospectieve stu-
die naar een ’gemodificeerde mohstechniek’. [3] 

Wij vinden het een goede zaak dat er een themanummer ge-
wijd is aan huidkanker. Gezien de stijgende incidentie van 
huidkanker is breed gedragen kennis hieromtrent essentieel. 
Wij zijn tevens verheugd dat MMC nu ook binnen de plastisch 
chirurgie meer bekendheid krijgt. Graag willen wij echter re-
ageren op een aantal feitelijke onjuistheden in de genoemde 
artikelen.

In het eerste artikel worden de resultaten beschreven van een 
enquête onder leden van de NVPC over het voorkomen van 
MMC en reconstructies. [1] De belangrijkste conclusies uit dit 
artikel zijn dat er een verandering wordt gezien in aanbod van 
patiënten die in aanmerking komen voor een reconstructie: 
er worden minder patiënten aangeboden en de patiënten die 
worden aangeboden hebben geregeld grotere defecten. Het is 
inderdaad eerder aangetoond dat defecten na MMC kleiner 
zijn dan na conventionele chirurgie in hoogrisicotumoren van 
het aangezicht die niet in één excisie/mohsronde radicaal zijn. 
[4] Dit is naast radicaliteit ook een belangrijk doel van MMC. 
Dat dit leidt tot minder complexe reconstructies is een logisch 
gevolg. Daarnaast wordt de dermatoloog binnen de opleiding 
tot ‘dermatoloog met aantekening MMC’ opgeleid in recon-
structieve vaardigheden en zal het defect dus in vele gevallen 
aansluitend door de dermatoloog zelf gereconstrueerd kunnen 
worden. De grotere defecten die wel worden aangeboden, be-
treffen de defecten van grotere tumoren of dieper groeiende 
tumoren waarbij vaak meerdere rondes hebben plaatsgevon-
den: de meer ernstige en uitgebreide casus. De auteurs geven 
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Wij zijn verheugd te lezen dat het grootste deel van de onder-
vraagde plastisch chirurgen een goede samenwerking heeft 
met de dermatologen en hechten hier zelf ook veel waarde 
aan. Wij zijn ervan overtuigd dat het onderling overleg en bij 
voorkeur gezamenlijk zien van patiënten met complexe huid-
tumoren zowel de wederzijdse waardering verhoogt als ook de 
patiëntenzorg ten goede komt. 
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derdaad zijn er ‘appropriate use criteria for Mohs micrograp-
hic surgery’ vastgesteld door dermatologen uit de Verenigde 
Staten, die een zeer ruime indicatie stellen voor deze verrich-
ting. [7] Wij menen dat deze situatie niet wenselijk is en dat 
MMC moet worden voorbehouden aan hoogrisicobasaalcel-
carcinomen en plaveiselcelcarcinomen in het gelaat. [8]. Dit 
is ook het standpunt van onze multidisciplinaire richtlijnen 
basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom. De toename 
van het aantal centra dat MMC aanbiedt komt voort uit een 
jarenlange ondervertegenwoordiging van MMC in Nederland 
met daarnaast een nog steeds groeiend aantal patiënten met 
non-melanoma-huidkanker.

In de systematische review van 2 verschillende technieken die 
gebruikmaken van directe diagnostiek, wordt geconcludeerd 
dat vergelijkbare lage recidiefpercentages worden gerappor-
teerd in studies die beide behandelmethoden separaat analy-
seerden. Uit tabel 2 en 3 wordt meteen duidelijk dat niet alleen 
het aantal studies naar MMC twee keer zo groot is, maar dat 
er ook een groot verschil is in kwaliteit. Er is slechts 1 pros-
pectieve studie die een andere methode heeft onderzocht, ver-
geleken met 10 prospectieve studies naar MMC, waaronder 
een RCT. Het dient ook te worden opgemerkt dat vrijwel alle 
studies naar andere methoden zijn uitgevoerd op peri-oculaire 
tumoren. In het geval van een tumor op de oogleden, wordt 
bij MMC ook vaak gebruikgemaakt van een andere inbedme-
thode die veel weg heeft van de beschreven en face-methode. 

Het derde artikel in de reeks betreft de publicatie van een re-
trospectieve studie naar behandeling met de whole specimen 
frozen section analysis (WIFSA) -techniek. Er wordt gebruik-
gemaakt van een reguliere inbedding volgens de zogenaamde 
bread-loaf (broodsnede) -techniek, maar histologisch onder-
zoek vindt plaats op vriescoupes en kan dus direct plaatsvin-
den. Wij hechten een groot belang aan het beoordelen van de 
radicaliteit, alvorens een reconstructie uit te voeren en zien in 
dat opzicht zeker een meerwaarde van het toepassen van de 
beschreven vriescoupetechniek boven het direct sluiten van 
defecten. De broodsnedemethode gebruikt bij de WIFSA-tech-
niek is echter dezelfde manier van beoordelen die wordt toege-
past bij regulair pathologisch onderzoek op paraffinecoupes. 
Bij MMC wordt 100% van de resectierand beoordeeld door de 
behandelaar zelf waardoor nauwkeurig een aanvullende resec-
tie kan plaatsvinden. Bij de broodsnedetechniek wordt slechts 
1-2% van het snijvlak in beeld gebracht. [9] De RCT die beide 
technieken vergelijkt (controle middels MMC vs. controle mid-
dels bread-loaf-techniek) is reeds uitgevoerd. [4, 10] Met deze 
RCT werd aangetoond dat er minder recidieven optreden bij 
behandeling van hoog risico primaire en recidief basaalcelcar-
cinomen in het gelaat met MMC dan na een conventionele 
excisie met coupes beoordeeld volgens de bread-loaf-techniek 
en dat recidieven zelfs nog kunnen optreden tot 10 jaar na de 
ingreep. [11] Om die reden denken wij dat het niet noodzake-
lijk is om een RCT gericht op effectiviteit te herhalen. Een ver-
gelijking van kosten zou mogelijk de moeite waard zijn, al zijn 
wij van mening dat een mogelijke besparing nooit ten koste 
moet gaan van de kwaliteit van de patiëntenzorg.


