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Boekbespreking
B.R. Gastman: Cutaneous malignancies, a surgical
perspective. – 251 blz., New York, S
 tuttgart:
Thieme Publishers, 2017, €  179,99 (ISBN 97816-2623-147-4).
„Don’t tell the book by its cover.“
De illustratie op de kaft laat het
misschien anders uitschijnen,
maar dit is geen boek waarin
flap- en andere reconstructies
volgens tumorlokalisatie worden opgesomd.
In dit boek vinden we een
ruim overzicht terug van alle
aspecten van de cutane oncologie, gaande van predisponerende factoren, evolutie in
diagnostiek en assessment tot
chirurgische en niet-chirurgische behandelmodaliteiten.
Ook al blijft chirurgie veelal de hoeksteen in de behandeling van cutane tumoren gezien hun toegankelijkheid, toch
staat buiten kijf dat de ontwikkelingen in systemische en
andere niet-chirurgische behandelingen dit chirurgische
perspectief permanent zullen bijsturen.
Deze tumoren kunnen zich op het ganse huidoppervlak
presenteren en de meest voorkomende (baso- en spinocellulaire carcinomen) bevinden zich vaak in cosmetisch
belangrijke gebieden zoals het gelaat. Dit impliceert de
betrokkenheid van een groot aantal medische en chirurgische disciplines: huisartsen, dermatologen, plastische en
oncologische chirurgen, neus-keel-oorartsen, oftalmologen
en alle andere clinici die betrokken zijn bij diagnostiek, verwijzing en behandeling.
Het feit dat men zich in dit boek net niet tracht te beperken tot het uitgangspunt van één of enkele disciplines, zal
ongetwijfeld bijdragen tot een geïntegreerde aanpak van
deze tumoren. In dit opzicht zijn de volgende items zeker het

vermelden waard: de rol van Mohs-chirurgie en de verschillende aspecten van radiotherapie in de aanpak van huidkanker, alsook de uitgebreide beschrijving van de operatieve
technieken bij lymfeklieraantasting door onder meer een
sentinelklierbiopsie en een operatieve lymfadenectomie.
Daar waar men in de inleidende hoofdstukken en de
secties over preventie en risicofactoren wat overlap had
kunnen vermijden, vormt het hoofdstuk waarin de zeldzame huidtumoren, zoals het dermatofibrosarcoma protuberans of een atypisch fibroxanthoom, gegroepeerd worden
dan weer wel een nuttige leidraad om hun aanpak te optimaliseren.
Hete hangijzers worden niet uit de weg gegaan, zoals het
gebrek aan een uniforme aanpak van het spinocellulaire carcinoom (SCC). Het belang van een aangepaste excisiemarge,
volgens hoog- versus laagrisico-SCC, wordt erkend, maar de
criteria die dit risico bepalen, zijn nog steeds onvoldoende
gedefinieerd.
De meest recente veranderingen in de stadiëring van
melanomen, zoals voorgesteld in de achtste editie van het
„American Joint Cancer Committee” (AJCC), zijn nog niet
opgenomen in dit boek. Deze werden geïmplementeerd
sinds januari 2018 en omvatten o.a. de nieuwe Breslow-dikte
van 0,8 mm om te beslissen tot een sentinelklierbiopsie, het
afronden van de Breslow-dikte naar één cijfer na de komma
en het niet meer meetellen van mitosen voor een stadium
T1b. Evenwel wordt uitgebreid weergegeven wat de chirurgische stappen bij de verschillende stadia van melanomen
inhouden.
Kortom, dit boek biedt een disciplineoverschrijdend
totaalpakket van de oncologische benadering van de patiënt met huidkanker. Gezien het gestaag stijgen van het aantal huidkankers wereldwijd en bij ons zal een steeds groter
wordende patiëntenpopulatie hiervan de vruchten kunnen
plukken.
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