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Commentaarfase 3 conceptmodules voor de richtlijn Melanoom  

 
 

Geacht bestuur, 
 
Met veel genoegen leggen wij drie conceptmodules bij de richtlijn Melanoom voor ter 
becommentariëring. De werkgroep die de conceptmodules ontwikkeld heeft, bestaat uit 
afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke verenigingen en een patiëntenorganisatie. 
Voor de volledige lijst van participerende organisaties verwijs ik u graag naar de richtlijntekst. 
Ondanks dat uw vereniging geen zitting had in de werkgroep, zijn wij van mening dat de 
richtlijn wel relevant is voor de door uw organisatie vertegenwoordigde beroepsgroep, mede 
omdat uw vereniging zelf heeft verzocht om mee te lezen bij de herziening van de richtlijn 
Prostaatcarcinoom. 
 
Dr. A.C.J. van Akkooi heeft, namens de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde als voorzitter 
de werkgroep geleid. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft de 
werkgroep ondersteund en geadviseerd over de procedure van evidence-based 
richtlijnontwikkeling, welke door de werkgroep is gevolgd. 
 
De eerste module beschrijft het effect van de schildwachtklierprocedure in patiënten met 
nieuw gediagnosticeerd melanoom. Er wordt aandacht besteed aan de meerwaarde van deze 
procedure in het diagnostisch proces. In deze module wordt ook verder ingegaan op het 
effect van een onmiddellijke completerende lymefklierdissectie na een positieve 
schildwachtklierprocedure. De tweede module gaat over het effect van een completerende 
(aanvullende) lymefklierdissectie in vergelijking met nodale observatie bij patiënten met 
nieuw gediagnosticeerd melanoom. In de derde module wordt de plaats van adjuvate 
therapie beschreven in de behandeling van patiënten na complete resectie van stadium III/IV 
melanoom 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
De oude richtlijnmodules schildwachtklierprocedure en adjuvante behandeling kunnen 
worden teruggevonden op de Richtlijnendatabase. 
 
Schildwachtklierprocedure: 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/melanoom/diagnostiek/schildwachtklierprocedure.html 
 
Adjuvante behandeling: 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/melanoom/adjuvante_systemische-
_na_initi_le_behandeling.html  

 
Wij willen u vragen de conceptmodules te verspreiden onder uw leden en hen op de hoogte 
te brengen van de mogelijkheid tot becommentariëring. Wij stellen het op prijs als u binnen 
uw vereniging een aantal reviewers wilt verzoeken de conceptmodule grondig te bestuderen 
en van commentaar te voorzien. Wij verzoeken u om de commentaren te beoordelen op 
relevantie en eventuele tegenstrijdigheden en de commentaren waar nodig aan te vullen, te 
filteren en samen te vatten. Belangrijk is dat commentaren aansluiten bij het 
verenigingsstandpunt. Beoordeling van het binnengekomen commentaar door uw vereniging 
is essentieel om een evenwichtig beeld van de mening van de door uw vereniging 
vertegenwoordigde beroepsgroep op de conceptmodules te garanderen. 
 
Voor het verzamelen en beoordelen van alle inhoudelijke commentaren en opmerkingen 
heeft u een periode van zes weken. Wij verzoeken u vriendelijk uw opmerkingen op de 3 
conceptmodules in het bijgevoegde commentarenformulier te noteren en uiterlijk 11 april 
per email te sturen naar Diana Gutierrez via d.gutierrez@kennisinstituut.nl. Het is niet 
mogelijk uw reactie te verwerken wanneer u die op een andere wijze kenbaar maakt. 
 
De werkgroep verwerkt de ontvangen commentaren in een definitieve versie van de richtlijn. 
Wellicht ten overvloede, maar aan de inhoud van deze conceptmodules kunnen geen rechten 
en plichten worden ontleend. De werkgroep wil hierover naar de media ook geen 
inhoudelijke standpunten kenbaar maken. Het zou plezierig zijn als u dit ook zo wilt 
overdragen aan uw leden. 
 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens dr. A.C.J. van Akkooi, voorzitter werkgroep 
 
 
 
 
Dr. W. (Wouter) Harmsen, Adviseur 
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
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