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Datum: 4 december 2017 
Kenmerk: 2017/TFG/AvA/JdG/as 
Onderwerp: brief aan leden TFG Melanoom 
 
 
Geachte collegae, 
 
Namens het bestuur van de Tumor Focus Groep (TFG) Melanoom van het IKNL breng ik 
graag het volgende onder uw aandacht: 
 
In 2017 is de 8ste editie van de TNM-classificatie gepubliceerd, zeer recent gevolgd door de 
8ste editie van de AJCC (American Joint Committee on Cancer) Staging System. Hoewel beide 
classificaties een nauwe relatie hebben met elkaar, zijn het toch 2 verschillende systemen. 
Waarbij de TNM puur en alleen de respectievelijke categorieën van T, N en M definieert, 
terwijl de AJCC op basis van de verschillende T, N en M stadia risico categorieën maakt voor 
stadium I, II, III en IV melanoom. 
 
In de 7de editie van TNM was ≥ 1 dermale mitose toegevoegd als item om onderscheid te 
maken tussen pT1a en pT1b melanomen. Achteraf is gebleken dat dit een uiterst 
onfortuinlijke beslissing is geweest, omdat er veel variatie blijkt te bestaan tussen 
pathologen m.b.t. het vaststellen van wat ≥ 1 dermale mitose precies inhoudt (veel inter-
observer variatie). Hoewel toenemende mitosen duidelijk een negatieve prognostische 
factor blijkt te zijn, is het voor de praktijk onwerkbaar om deze factor op dit moment bij de 
huidige cutoff te gebruiken als selectie criterium om een patiënt wel of niet een 
schildwachtklier (SWK) procedure aan te bieden. Dit heeft geleid tot veel overdiagnostiek. 
 
In de 8e editie van de TNM zijn dermale mitosen daarom weer verlaten en is de classificatie 
van de dunne melanomen nu als volgt; pT1a < 0.8 mm, zonder ulceratie en pT1b ≥ 0.8 mm ≤ 
1 mm of < 0.8 mm, maar met ulceratie. (NB de TNM rondt niet meer af op honderdste van 
mm, maar op tienden: dus 0.75 mm – 1.04 mm is nu pT1b en zal als ≥ 0.8 mm, ≤ 1.0 mm 
worden genoteerd) 
 
Vervolgens classificeert de 8ste editie van de AJCC pT1b niet langer als stadium IB, maar als 
stadium IA. 
 
Dit alles heeft geleid tot enorme verwarring voor de Nederlandse praktijk en derhalve willen 
wij via deze berichtgeving duidelijkheid scheppen. 
 
In Nederland hebben we besloten de 8ste editie van de TNM aan te nemen. Er is vooralsnog 
geen beslissing genomen om de 8ste editie van de AJCC aan te nemen, mede vanwege grote 
internationale kritiek, vooral ook uit de omliggende Europese landen, die de nieuwe indeling 
niet acceptabel achten voor de praktijk. 
 
M.a.w. het enige dat zal veranderen is dat ≥ 1 mitose niet langer een criterium is om met 
patiënten een SWK procedure te bespreken, daarentegen is de grens nu verschoven om 
het vanaf het nieuwe pT1b (≥ 0.8 mm, ≤ 1.0 mm of < 0.8 mm, maar met ulceratie) wel te 
doen. Daarbij blijven we pT1b volgens Stadium IB (AJCC 7de editie) conform de huidige 
richtlijn vervolgen in de follow-up.  
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Deze, voor de Nederlandse situatie aangepaste, classificatie zal worden veranderd op 
www.oncoline.nl c.q. richtlijnendatabase.nl  (hoofdstuk TNM classificatie-literatuur 
bespreking). 
 
De belangrijkste reden om dit zo te doen is het feit dat er vele studies zijn die tonen dat er 
in dunne melanomen (≥0.8 mm, ≤ 1.0 mm of < 0.8 mm, maar met ulceratie) 5 – 10 % 
metastasen in de SWK gevonden worden. Daarnaast komen er op korte termijn nieuwe 
(adjuvante) behandelingen beschikbaar voor deze patiënten. 
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
Hoogachtend, 
Dr. Alexander C.J. van Akkooi, voorzitter TFG Melanoom 
Namens het gehele bestuur 
 
 
Puntsgewijze samenvatting voor praktijk: 
 

• ≥ 1 mitose niet langer pT1b 

• ≥ 0.8 mm, ≤ 1.0 mm nieuwe pT1b (of < 0.8 mm, maar met ulceratie) 

• Breslow dikte afronden op tiende (niet meer honderdste) van mm 

• TNM 8 wel aangenomen in Nederland, AJCC 8 vooralsnog niet 

 

 

 TNM 7 TNM 8 AJCC 7 AJCC 8 Nederland - TFG 

pT1a  ≤ 1.00 mm, geen 

ulceratie of 

dermale 

mitose(n) 

< 0.8 mm, geen 

ulceratie 

IA IA < 0.8 mm, geen 

ulceratie 

Stadium IA 

pT1b ≤ 1.00 mm, maar 

met ulceratie of 

dermale 

mitose(n) 

≥ 0.8 mm, ≤ 1.0 

mm of < 0.8 mm, 

maar met 

ulceratie 

IB IA ≥ 0.8 mm, ≤ 1.0 mm of        

< 0.8 mm, maar met 

ulceratie 

 Stadium IB 

 

http://www.oncoline.nl/
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