Richtlijnen voor diagnostiek en preventie
19. Erfelijk en Familiair Melanoom
Expert opinion en Richtlijn 2012
Diagnostische criteria
• Erfelijk melanoom: vaststelling van een mutatie in het CDKN2Agen
• Familiair melanoom
- Familie met 3 verwanten met invasief melanoom waarvan 2
eerstegraads verwanten (de aangedane personen moeten
eerste- of tweedegraads verwanten zijn)
- Familie met 2 eerstegraads verwanten met invasief melanoom
van wie 1 verwant met multipele melanomen
Kenmerken
Overervingspatroon:
• Autosomaal dominant
Prevalentie:
• 10% van alle melanomen komt voor in een familiaire setting,
daarvan is 30-40% erfelijk
Kliniek:
• Lifetime risico op melanoom circa 70%
• Jonge leeftijd diagnose melanoom: gemiddelde leeftijd 39 jaar
• Verhoogd risico op multipele melanomen (30-40%)
• Verhoogd risico op pancreascarcinoom (15-20%) en mogelijk
longcarcinoom en hoofdhals tumoren in families geassocieerd
met CDKN2A (p16-Leiden)-mutatie
• Mogelijk verhoogd risico op pancreascarcinoom en hoofdhalstumoren bij dragers van CDKN2A-mutatie anders dan de
p16-Leiden-mutatie
Genetische basis:
• CDKN2A (codeert voor de twee eiwitten p16 en p14ARF)
• 90% van alle CDKN2A-mutaties in Nederland betreft een 19bp
deletie in exon 2 (p16-Leiden-mutatie)
• Andere betrokken genen: CDK4, BAP1, POT1, TERT, TERF2IP,
ACD en MITF
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Beleid
Indicatie voor verwijzing naar de klinisch geneticus voor counseling
en DNA-diagnostiek
• Familiair melanoom (zie diagnostische criteria)
• Families die voldoen aan de volgende criteria:
- Families met 2 eerstegraads verwanten met een invasief
melanoom
- Familie met 2 eerste- of tweedegraads verwanten met invasief
melanoom en een eerste- of tweedegraads verwant met
pancreascarcinoom (aan dezelfde kant in de familie)
- Persoon met ≥3 melanomen
- Persoon met melanoom vastgesteld <18 jaar
- Patiënt met melanoom en pancreascarcinoom
DNA-diagnostiek:
• Mutatie-analyse bij indexpatiënt
• Indien mutatie bekend: presymptomatisch DNA-onderzoek
vanaf jong volwassen leeftijd
• Mutatiedetectie CDKN2A in 40% van de families en CDK4 in
<1% van de families met drie of meer melanomen; nog geen
betrouwbare cijfers over detectiegraad beschikbaar voor andere
genen
Periodiek onderzoek bij dragers van een CDKN2A-mutatie:
• Inspectie huid door dermatoloog vanaf 12 jaar, 2x per jaar;
instructie voor regelmatig zelfonderzoek (met hulp van derden)
• Eventueel periodiek onderzoek (>45-50 jaar) van de pancreas in
studieverband (zie Erfelijk en Familiair Pancreascarcinoom op
pag. 68)
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Periodiek onderzoek bij familieleden van CDKN2A-mutatiedragers:
• Bij eerstegraads verwanten: inspectie huid door dermatoloog 2x
per jaar vanaf 12 jaar; instructie voor regelmatig zelfonderzoek
(met behulp van partner); periodiek onderzoek kan worden
gestaakt als de CDKN2A-mutatie is uitgesloten
• Bij tweedegraads verwanten: periodiek onderzoek van de huid
1x per jaar vanaf 20 jaar (of in overleg met de patiënt, instructie
voor zelfonderzoek); periodiek onderzoek kan worden gestaakt
als de CDKN2A-mutatie is uitgesloten
• Bij verwanten die de in de familie voorkomende CDKN2Amutatie niet dragen, wordt eenmalige inspectie van de huid,
op het voorkomen van meerdere dysplastische naevi en
andere risicofactoren voor melanoom, door een dermatoloog
geadviseerd
Periodiek onderzoek bij familiair melanoom (geen CDKN2Amutatie):
• Inspectie huid door dermatoloog 1x per jaar vanaf 12 jaar
bij melanoompatiënten en bij eerstegraads verwanten van
melanoompatiënten
Algemeen (CDKN2A-mutatiedragers):
• Instructie over belang zelfonderzoek van de huid
• Adviseren om niet te roken i.v.m. verhoogd risico pancreascarcinoom en tumoren bovenste luchtwegen
• Instructie om bij klachten van de mondholte (zweren), heesheid
en andere klachten van de bovenste luchtwegen in vroeg
stadium contact met de huisarts op te nemen
Website
• www.melanoom.nl
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