
 huidscan
screening van de huid ter  
preventie van huidkanker



Huidkanker, een groeiend probleem
In de media is regelmatig aandacht voor het stijgend aantal ge-
vallen van huidkanker in Nederland. Uit onderzoek van KWF 
Kankerbestrijding is gebleken dat het aantal patiënten met huid-
kanker snel toeneemt: tot 70.000 in 2020. Nu krijgt ongeveer  
30 procent van de patiënten meerdere keren huidkanker, maar rond 
2020 zal dat ongeveer 50 procent zijn. 
Huidkanker ontstaat door kwaadaardige woekering in de huidcellen. 
UV-licht van de zon is hier één van de belangrijkste veroorzakers 
van. Een andere risicofactor voor het ontstaan van huidkanker is een 
aangeboren aanleg. Ook wanneer u meer dan 50 (moeder)vlekken 
heeft is er sprake van een verhoogd risico.

Wist u dat...
Huidkanker heel veel voorkomt? Eén op de vijf Nederlanders het in 
zijn of haar leven ontwikkelt? Dat het melanoom de meest agressieve 
vorm van huidkanker is? Het gevaar schuilt in de snelheid van de 
uitzaaiingen. In een vroeg stadium is het echter 100% behandelbaar. 
Daarom is het voor mensen die tot de risicogroepen behoren van 
groot belang om met regelmaat gecontroleerd te worden. 

Preventieve screening
Sinds de komst van de Fotofinder© kan dit beter dan ooit. Hiermee 
worden alle (moeder)vlekken op het gehele lichaam digitaal in kaart 
gebracht. Vervolgens worden de (moeder)vlekken ook nog met een 
medische camera op microscopisch niveau gefotografeerd voor een 
grondige analyse. De software van de Fotofinder© constateert elke 
minieme verandering tijdens het follow-up consult.

UV-scan
Niet iedereen is zich bewust van 
de schadelijke gevolgen van het 
zonnen. Door de UV-stralen in 
het zonlicht kunnen er veran-
deringen optreden in uw huid. 
Deze worden met de jaren erger. 
Zonneschade die nog niet met 
het blote oog zichtbaar is, kan 
wel met de Fotofinder© opge-
spoord worden.

Kosten
Centrum Oosterwal biedt u de 
Fotofinder© preventiescreening 
aan voor €225,-. Sommige zorg-
verzekeraars vergoeden u een  
gedeelte of zelfs het gehele 
onderzoek indien u hiervoor 
verzekerd bent. Informeer bij  
uw zorgverzekeraar.

Disclaimer: De opnamen van de huid en de geselecteerde detailopnamen zijn een momentopname en bieden geen zekerheid over het 
natuurlijke beloop. De gebruikte software vergelijkt de opnamen en geeft een indicatieve waardering. Ten alle tijden beslist de arts 
eventuele verdere behandeling. De Fotofinder© is geen vervanger van een periodieke inspectie van de huid door een dermatoloog.  
De gemaakte opnamen blijven digitaal bij Centrum Oosterwal bewaard en blijven eigendom van Centrum Oosterwal.

Risicogroepen voor huidkanker zijn mensen:
      Met een licht huidtype

      Met tekenen van huidveroudering

       Die veel in de zon/of onder de 
zonnebank hebben gelegen

       Waarbij huidkanker in  
de familie voorkomt

       Met veel moedervlekken  
(meer dan vijftig)



Alkmaar, 072 515 77 44
Amsterdam, 020 214 90 19
Heerhugowaard, 515 77 44
www.centrum-oosterwal.nl

Centrum Oosterwal, met vestigingen in Alkmaar, Amsterdam 
en Heerhugowaard, is dé kliniek met ruim 25 jaar expertise 
op het gebied van de behandeling van huidziekten en spat-
aderen. Centrum Oosterwal biedt persoonlijke zorg van hoge 
kwaliteit in een prettige omgeving. Voor medische zorg wordt 
u doorverwezen door uw huisarts. U kunt er ook terecht voor 
cosmetische behandelingen, waarvoor u zonder verwijzing 
een vrijblijvende afspraak kunt maken. Het veelzijdige team 
van ervaren en gedreven specialisten zorgt ervoor dat u  
volgens de meest optimale technieken en zo aangenaam  
mogelijk wordt behandeld.

 Medische behandelingen
  van o.a. huidkanker, eczeem, huid-

allergie, acne, couperose, aambeien, 
spataderen, open been, lymfoedeem  
en lipoedeem

 Plastisch chirurgische ingrepen
 zoals ooglidcorrectie en facelift

 Tijdelijke injectables
  zoals botox en fillers 

 Vetverwijdering
  door middel van CoolSculpting:  

afbreken van vetcellen door koeling

 Oplossingen tegen zweten
 blijvend (miraDry) of tijdelijk (botox)

 Preventieve huidscan
 voor een tijdige signalering  
 van huidkanker

  Laserbehandeling 
van de huid

 voor o.a. pigmentvlekken,  
 littekens en permanent ontharen

 Huidtherapie
  voor o.a. oedeemtherapie,  

acnebehandeling en huid- 
verbeterende behandelingen

  Huidverjonging
  door middel van het  

Forever Young BBL concept

U kunt bij Centrum Oosterwal terecht voor:

‘Waar medisch specialistische zorg én 
persoonlijke aandacht samen komen.’
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