Keratoacanthoom
Wat is een keratoacanthoom?
Een keratoacanthoom is een, meestal goedaardige, snelgroeiende huidtumor die in de meeste
gevallen ontstaat op aan zon blootgestelde delen van het lichaam. Een keratoacanthoom kan een
grote gelijkenis vertonen met een plaveiselcelcarcinoom van de huid. Omdat een
plaveiselcelcarcinoom een kwaadaardige huidtumor is, is verder onderzoek altijd noodzakelijk.

Hoe ontstaat een keratoacanthoom?
De oorzaak van het ontstaan van een keratoacanthoom is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk is bij de
ontwikkeling van de tumor een wratvirusinfectie betrokken. Ook zonlicht speelt een rol:
keratoacanthomen worden vaak op de aan zon blootgestelde huiddelen aangetroffen, zoals het gelaat,
de oren, de armen en de handen. Een keratoacanthoom ontstaat tijdens of na de middelbare leeftijd.

Wat zijn de verschijnselen?
In de loop van enkele weken ontwikkelt zich een ronde, huidkleurige of rode tumor (bult) op de huid.
De tumor zal meestal uitgroeien tot een doorsnede van 1 á 2 centimeter. Deze tumor is vaak
symmetrisch van vorm met een hogere rand waarin in het midden een korstje zit.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Een keratoacanthoom vertoont een gelijkenis met een plaveiselcelcarcinoom. De diagnose kan alleen
worden vastgesteld door middel van weefsel onderzoek. Er wordt een klein stukje van de tumor
verwijderd (biopt) en dit wordt onderzocht.
Soms wordt de keratoacanthoom meteen geheel verwijderd.

De behandeling
Omdat de tumor kwaadaardig kan zijn, wordt deze meestal preventief via een ingreep onder
plaatselijke verdoving verwijderd.
Een keratoacantoom kan op den duur vanzelf, dus zonder behandeling verdwijnen. Maar dit geneest
vaak met een lelijk litteken.

Tot slot
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u deze aan uw behandelend arts stellen.
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