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De informatie in deze folder heeft tot doel u te informeren over fotodynamische therapie 
bij basaalcelcarcinomen. Het basaalcelcarcinoom (verder afgekort als “BCC”) is de meest 
voorkomende vorm van huidkanker, een BCC zaait bijna nooit uit. Een BCC begint 
meestal als een langzaam groeiend roze, huidkleurig of lichtbruin knobbeltje dat 
geleidelijk groter wordt. Soms verdwijnt deze spontaan om in de loop der jaren weer 
terug te komen. In het midden van het bultje ontstaat er een donker korstje, dat
al bloedt bij lichte aanraking. Meestal zijn er geen klachten van jeuk of pijn. Het bultje 
heeft een wat glazig en glanzend oppervlak met daarin kleine bloedvaatjes. Bij verdere 
groei kunnen niet-genezende wondjes of zweertjes ontstaan.

Een BCC ontstaat meestal op een zonbeschadigde huid vooral in het gezicht, op en om 
de neus, de slapen en de oren, in de zogenaamde “H-zône”.

Een enkele keer zien we een BCC ook op niet-zonblootgestelde delen. Een voorbeeld 
hiervan is de zogenaamde “romphuidtype BCC”, welk op de borst en de rug voorkomt.

Dient een BCC behandeld te worden?
Deze tumor zaait vrijwel nooit uit, maar groeit wel door in het omliggende weefsel en 
dient om deze reden te worden verwijderd. De voor u gekozen therapie is relatief 
eenvoudig, veilig en effectief.

Wat is fotodynamische therapie?
Fotodynamische therapie is een behandeling waarbij de kwaadaardige huidcellen 
extreem gevoelig voor zichtbaar rood licht worden gemaakt. Vervolgens worden de 
kwaadaardige cellen belicht, waardoor deze afsterven. Na enkele weken worden ze 
vervangen door nieuwe, gezonde huidcellen. Dit effect op alleen de tumorcellen maakt 
fotodynamische therapie tot een aantrekkelijke behandeling voor deze aandoening.

Hoe verloopt de behandeling?
U krijgt twee behandelingen die een week na elkaar plaatsvinden op de polikliniek 
Dermatologie.
 In de eerste behandeling wordt eventueel het overschot van het tumorweefsel van uw 

huid voorzichtig verwijderd. Dit gaat niet of nauwelijks met pijn gepaard.
 Vervolgens wordt een crème aangebracht met als werkzame stof 

methylaminolevulinaat. Deze stof wordt door de kwaadaardige huidcellen opgenomen 
en omgezet in een lichtgevoelige stof. De stof maakt de cellen extreem gevoelig voor 
rood licht.
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 Daarna wordt de met crème ingesmeerde huid bedekt met afdekfolie. Over de 
afdekfolie wordt een lichtwerende bedekking aangebracht. Deze aangebrachte crème 
moet 3 uur inwerken. In deze tussenliggende tijd wordt u opgevangen op de polikliniek 
dermatologie, alwaar u wordt voorzien van drinken en een broodje.

 Tenslotte wordt de plek belicht met rood licht. De belichtingstijd is ongeveer 8 minuten 
per plek. Door deze werkwijze worden de kwaadaardige huidcellen selectief 
afgestoten.

Na 1 week wordt de procedure in zijn geheel herhaald.

Wat merkt u van de behandeling?
Sommige patiënten zullen zich tijdens de belichting een beetje ongemakkelijk voelen. De 
belichting kan ook als pijnlijk ervaren worden; zoals speldenprikken of het gevoel dat U 
zich verbrandt, vooral borstbeen, hoofd en scheenbeen. De behandeling kan door 
koeling (water in plantenspuit) of onderbreking wat aangenamer worden gemaakt. Dit 
doen we liever niet de in 1e 2 minuten van de behandeling omdat in de 1e 2 minuten de 
belichting het meest effectief is.

Wat gebeurt na de behandeling?
De kwaadaardige cellen zullen worden afgestoten en nieuwe, gezonde cellen worden 
aangemaakt. Soms is er nog sprake van lichte pijn (tot 24 uur na behandeling), roodheid 
(1 tot 2 weken), korstvorming (2 tot 5 dagen), zwellingen (2 tot 4 dagen) en 
kleurveranderingen van de huid (2 tot 4 weken). Wanneer u thuis veel klachten heeft kunt 
het beste koelen met koude natte washandjes en/of een koelcompres (vriezer). De 
belichtte plek moet nog 24 uur bedekt blijven, mag niet blootgesteld worden aan (zon en/ 
of kunst) licht. Mocht de bcc op het hoofd of op de handen zitten, graag handschoenen of 
pet meenemen. In de tussenliggende week van 2 behandelingen kunt u de plekken vet 
houden door te smeren met b.v. vaseline om korstvorming te voorkomen. Enige tijd (2 tot 
3 maanden) na de behandeling wordt u nogmaals uitgenodigd om het resultaat te
bekijken en met uw dermatoloog te bespreken.

Zijn er nog andere behandelingsmogelijkheden, waarom raadt u mij PDTaan?
In de meeste gevallen zal een BCC onder plaatselijke verdoving chirurgisch worden 
verwijderd (excisie). In sommige gevallen wordt intensieve bevriezing met vloeibare 
stikstof of een celdodende crème toegepast. In uw geval is gekozen voor fotodynamische 
therapie, vooral vanwege de effectiviteit, de selectiviteit (gezonde huid wordt niet 
aangetast) en het cosmetische resultaat. Als u met anderen over fotodynamische 
therapie praat, is het van belang te weten dat deze therapie niet voor elke vorm van 
huidkanker geschikt is. Bij bepaalde vormen van BCC is een chirurgische ingreep nodig.
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Aanbevelingen voor de toekomst
Vermijd langdurige blootstelling aan de zon of kunstmatige lichtbronnen. Bescherm uw 
huid bij zonnig weer met een antizonnebrandcrème. Een hoofddeksel biedt ook goede 
bescherming tegen overdadig zonlicht.

Adres en telefoonnummer
Zaans Medisch Centrum
poli dermatologie, telefoonnummer: 075 650 12 20


