
 huidscan
screening van de huid ter  
preventie van huidkanker



Huidkanker, een groeiend probleem
In de media is regelmatig aandacht voor het stijgend aantal 
gevallen van huidkanker in Nederland. Uit onderzoek van KWF 
Kankerbestrijding is gebleken dat het aantal patiënten met 
huidkanker 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 risico-
factor 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..
De meest agressieve vorm van huidkanker het melanoom 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 veranderingen 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© 
opgespoord 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)



Comeniusstraat 3
1817 MS Alkmaar
Tel. 072 515 77 44
www.centrum-oosterwal.nl
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routebeschrijving
Den Helder
Neem op de ring van Alkmaar 
(N9) afslag Bergen/West Vleugel 
(Bergerweg). Vervolgens bij 
het tweede verkeerslicht rechts 
afslaan (Jan Ligthartstraat).  
U ziet Centrum Oosterwal nu 
recht voor u. Neem de eerste 
afslag rechts (Comeniusstraat) 
en rijd ongeveer 100m om het 
pand tot de eerste afslag links. 
Hier bevindt zich de ingang en 
gratis parkeergelegenheid.

Heerhugowaard/Hoorn
Volg de ring van Alkmaar(N9) 
richting Den Helder. Zie verder 
route vanaf Den Helder.

Haarlem/Amsterdam
Volg de ring van Alkmaar(N9) 
richting Den Helder. Zie verder 
route vanaf Den Helder.

Busdienst (lijn 6 & 660)
Er rijden regelmatig bussen 
tussen Station Alkmaar en de 
haltes ‘Hogeschool Alkmaar/
Jan Ligthartstraat’ en ‘Kees 
Boekestraat’. Kijk voor de tijden 
op het schema hiernaast. Alle 
haltes zijn op enkele minuten 
loopafstand verwijderd.
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Bergen Den Helder

Alkmaar Heerhugowaard

Lijn van halte naar Station Alkmaar tijden

6 Hogeschool Alkmaar/Jan Ligthartstraat 29   59

660 Kees Boekestraat 13   28  43  58

Lijn van Station Alkmaar naar halte tijden

6 Hogeschool Alkmaar/Jan Ligthartstraat 09   39

660 Kees Boekestraat 06   21  36  51

*) Deze lijn rijdt NIET in vakantieperiodes.
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