
“We doen al zes jaar mee aan de Huidkankerdag en 
ieder jaar vinden we verdachte plekjes of moeder-
vlekken”, vertelt dermatoloog Honig. Samen met 
collega dermatoloog Chang was hij op 2 juni bij de 
LangeLand Huidkliniek aanwezig. “We doen mee 
om melanomen (kwaadaardige moedervlekken) 
te vinden én om voorlichting te geven. Want nóg 
belangrijker dan huidkanker vroeg opsporen, is het 
voorkomen.”

Meer melanomen
Die nadruk op preventie is niet voor niets. De 
afgelopen jaren neemt het aantal gevallen van 
huidkanker namelijk toe. Honig: “Dat komt doordat 
we pas de laatste twintig jaar actief zijn gaan 
waarschuwen voor de zon. Voor die tijd werd er 
veel minder gesmeerd en was het verband tussen 
verbranden en huidkanker nog niet algemeen 
bekend. Mensen die als kind vaak verbrand zijn, 
lopen een hoger risico op huidkanker.”

Smeren en andere maatregelen
Goed insmeren met zonnebrandcrème doen de 
meeste mensen inmiddels wel. Minder bekend 
is dat ook regelmatig gebruik van de zonne-
bank het risico op huidkanker verhoogt. 
En ook wanneer je in de schaduw van 
een parasol zit, is het belangrijk om je 
in te smeren. “Een groot deel van de 
schadelijke UV-stralen komt toch op 
de huid”, legt Honig uit. “Daarom is 
het altijd verstandig om je in te 
smeren. Het liefst met een zonne-
brandcrème van factor 30 of 
hoger. En draag je een petje, 
vergeet dan niet je oren in te 
smeren!”

Huidkanker opsporen en voorkomen 
tijdens Huidkankerdag
Zaterdag 2 juni was het druk bij de LangeLand Huidkliniek aan de Europaweg. In het kader van 
de jaarlijkse Huidkankerdag controleerden onze dermatologen verdachte moedervlekken. 
Bijna 50 Zoetermeerders hebben zich laten controleren. Elk jaar, en ook dit jaar weer, worden 
er bij deze screening melanomen en andere gevallen van huidkanker geconstateerd. Dankzij 
initiatieven als de Huidkankerdag, worden deze in een vroeg stadium opgespoord en behandeld.

Herken een melanoom

Dermatoloog Honig en zijn collega’s 
controleren regelmatig verdachte 
plekjes en moedervlekken bij de 
LangeLand Huidkliniek.

Dermatoloog Honig:
“Elk jaar worden er bij deze 
screening melanomen en 

andere gevallen van huidkanker 
geconstateerd.”

Fotografie: Ron Jenner

Tijdens de Huidkankerdag controleerden 
onze dermatologen de huid niet alleen, 
ze gaven ook voorlichting. Een melanoom 
kun je het beste voorkomen of zo vroeg 
mogelijk herkennen. Hierbij kan de ABCD 
methode je helpen:

•  Asymmetrie: de vlek 
 heeft niet aan beide 
 kanten dezelfde vorm. 

•  Borders (randen): de 
 vlek heeft een vage, 
 soms aflopende rand. 

•  Colour (kleur): de vlek 
 bestaat uit verschillende 
 kleuren (zwart, blauw, 
 rood en wit). 

•  Diameter: de plek is vaak groter dan 
 een normale moedervlek (meer dan 
 5 millimeter).

 Bekijk de website van stichting 
 melanoom voor meer informatie 
 over het herkennen van melanomen: 
 www.stichtingmelanoom.nl.

Heb je een moedervlek die je niet 
helemaal vertrouwt? Aarzel dan niet en 
neem contact op met de huisarts. Deze 
kan je zo nodig doorverwijzen naar de 
dermatoloog. Hoe eerder je erbij bent, 
hoe groter de kans dat het goed te 
behandelen is.
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Het LangeLand Ziekenhuis is hét algemene
ziekenhuis voor Zoetermeer en de regio. Poli-
klinieken zijn dagelijks (telefonisch) bereikbaar 
van 8.00 - 16.30 uur voor het maken van afspraken. 
Spoedeisende zorg is 24 uur per dag beschikbaar.

Het LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan 1, 2725 NA, Zoetermeer
T: (079) 346 26 26
W: www.langeland.nl

LangeLand polikliniek Bergschenhoek
Tjeerd Kuipersstraat 17, 2662 GM Bergschenhoek
T: (079) 346 43 33

LangeLand Huidkliniek & priklab
Europaweg 151 (nabij het Stadshart)
2711 ER Zoetermeer
T: (079) 346 28 86

Teksten: MeerdanTaal

Vormgeving: BC Uitgevers

Volg het LangeLand Ziekenhuis 
op Facebook en Twitter voor 
dagelijkse updates en het laatste 
nieuws.

Kennismaken met cosmetische zorg

Op dinsdag 26 juni 2018 organiseren wij weer een ‘speeddate avond’ op onze locatie aan de Europaweg. Onze 
plastisch chirurgen en huidtherapeute maken op deze avond graag - vrijblijvend en kosteloos - kennis met jou! 
In de korte tijd van een speeddate kunnen onze specialisten geen ingreep verrichten. Wel beantwoorden zij 
graag jouw vragen. In het overzicht hieronder zie je met welke vragen je terecht kunt.

Zoetermeerders kunnen snel in hun eigen 
ziekenhuis terecht voor Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie (MKA). Gemiddeld staat daar 
slechts een maand wachttijd voor. Ook patiënten 
uit de Haagse regio ondervinden hier de voordelen 
van. “Zij kunnen hier in het LangeLand sneller 
terecht, terwijl ze toch door ons geholpen worden. 
Dat vinden ze erg fijn”, legt Saridin uit. “Daarnaast 
werken we samen met andere specialismen in het 
LangeLand. De lijnen zijn hier kort.”

Alle zorg onder één dak
Met de komst van de poli MKA, beschikt het 
LangeLand over een compleet aanbod van medisch 
specialistische zorg. Een grote meerwaarde, vindt 
Saridin: “Regelmatig vragen andere specialismen 

ons om mee te kijken, zoals KNO of neurologie. 
Zij zien bijvoorbeeld patiënten met hoofd- of 
aangezichtspijn, waarvan zij de oorzaak niet 
kunnen achterhalen. In die gevallen verwijzen ze 
laagdrempelig door naar ons en onderzoeken wij 
de patiënt. De oorzaak blijkt dan bijvoorbeeld een 
ontstoken kies, kaakgewrichtsklachten of een ander 
ziektebeeld dat wij goed kunnen behandelen. Ook 
zien wij patiënten van bijvoorbeeld de interne 
geneeskunde of cardiologie, waarbij er nog geen 
oorzaak voor een infectie is gevonden. Deze, vaak 
zieke patiënten, kunnen op onze poli worden 
beoordeeld.”

Aangezichtschirurgie
Wanneer we het hebben over MKA-zorg, ligt 
de nadruk vaak op kaakchirurgie. Maar de 
specialisten doen meer. Zo houden zij zich 
ook bezig met (aan)gezichtsreconstructies 
bij een afwijkende stand van de kaken of het 
middengezicht, of reconstructies na ongevallen. 

Saridin: “Fiets- of auto-ongelukken veroorzaken 
soms botbreuken in het aangezicht. Wij herstellen 
bijvoorbeeld een gebroken kaak, de jukboog of 
oogkas. Dat is zorg waarvoor je snel een specialist 

wil zien, het liefst dicht bij huis. Er bestaan korte 

lijnen met de spoedeisende hulp om snel de 
noodzakelijke MKA-zorg te bieden.”

MKA-zorg waardevolle aanvulling
Het afgelopen jaar heeft de polikliniek MKA in 
het LangeLand veel positieve reacties mogen 
ontvangen. “Samen met de andere specialismen 
zorgen we voor een compleet zorgaanbod”, vertelt 
Saridin. “Wij zijn er trots op onze zorg te verlenen in 
Zoetermeer en zo ons steentje bij te dragen aan de 
zorg die het LangeLand biedt.”

Een jaar MKA-zorg in het LangeLand
Het gaat goed met de MKA-Zorg in het LangeLand Ziekenhuis. De poli loopt nu een jaar, naar grote tevredenheid. 
MKA-chirurg Saridin: “Vanaf dag één werken we met een vast team, dat helemaal op elkaar is ingespeeld. 
Zo houden we wachttijden laag en kunnen we steeds meer betekenen voor onze patiënten én voor andere 
specialismen.”

Overweeg je een cosmetische ingreep? Kom speeddaten met onze specialisten!

Ook speeddaten? Bekijk onze website en schrijf je 
direct in om een plekje te reserveren. 
www.langelandcosmetischezorg.nl/speeddaten

Huidtherapie
• ongewenste 
 haargroei
• pigmentvlekken

• tatoeages
• storende roodheid

Plastische chirurgie
• fillers
• botox
• borstvergroting

• borstverkleining
• ooglidcorrectie
• littekens verwijderen

De MKA-chirurgen van het Haga zijn trots op de zorg die ze in Zoetermeer bieden.

Fo
to

gr
afi

e: 
Ra

ul
 N

ei
jh

or
st

MKA-chirurg Saridin:
“Wij zijn er trots op onze zorg 

te verlenen in Zoetermeer 
en zo ons steentje bij te 

dragen aan de zorg die het 
LangeLand biedt.”


