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Algemeen
De richtlijn Huidkanker van de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) omvat de
tumorspecifieke voedingsbehandeling. Voor de algemene oncologische voedingsproblematiek en
voedingsadviezen gaat u naar de richtlijn Algemene voedings- en dieetbehandeling en de richtlijn
Ondervoeding bij patiënten met kanker.
Zie voor medische informatie de richtlijnen Basaalcelcarcinoom, Plaveiselcelcarcinoom van de huid en
Melanoom.
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De nog niet behandelde patiënt
Voedingstoestand
Op het moment van de diagnose is de voedingstoestand over het algemeen goed. Huidkanker heeft geen
gevolgen voor de voedingsinname. De Richtlijnen goede voeding 2015 kunnen worden gevolgd. Bij
patiënten met een gemetastaseerd melanoom in een vergevorderd stadium kan de voedingstoestand
verslechterd zijn en heeft handhaving van de voedingstoestand geen prioriteit. Hierbij is comfortvoeding
aangewezen.
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Chirurgie
Voedingsbeleid
Over het algemeen is verwijdering van de tumor een minimale lokale ingreep, waarbij de voedingsbehoefte
niet verhoogd is. Bij grotere oppervlakten met grote wonden waarbij huidtransplantatie noodzakelijk is, is
de voedingsbehoefte verhoogd. Na een lieskliertoilet treedt soms langdurig seroomvorming op. Als dit
vocht naar buiten komt (spontaan of via een drain) kunnen patiënten veel eiwitten verliezen. Bij een grote
ingreep of huidtransplantaties in het gezicht kan kauwen ongewenst zijn omdat het transplantaat door
voeding kan beschadigen of verschuiven.
Maatregelen
Bij grote oppervlakten en operaties rondom de mond:
• beoordeel de voedingstoestand;
• beoordeel of er voedingsgerelateerde symptomen zijn die risico op ondervoeding geven;
• overleg met de arts en de logopedist welke (kauw)bewegingen toegestaan en mogelijk zijn.
• beoordeel of de patiënt behoefte heeft aan voedingszorg;
• neem zo nodig een voedingsanamnese af;
• bepaal de behoefte aan energie, eiwit, vocht en overige voedingsstoffen;
• bepaal het doel van de voedingsbehandeling;
• stimuleer de patiënt tot lichaamsbeweging, bij voorkeur onder leiding van een (oncologisch)
fysiotherapeut; in complexe situaties is het raadzaam om advies te vragen van een oncologisch
fysiotherapeut, revalidatiearts of sportarts;
• controleer of de geadviseerde voeding kan worden gebruikt en stel desgewenst het advies bij;
• evalueer of het doel van de voedingsbehandeling wordt bereikt.
Voedingsadviezen
• Bij huidtransplantaties en langdurige seroomvorming:
♦ Eiwitverrijkt.
♦ Energie: ruststofwisseling met toeslag.
♦ Overige voedingsstoffen volgens de algemene aanbevelingen
• Als kauwen niet mag of mogelijk is:
♦ Gemalen of vloeibare voeding
♦ Zonodig aanvullende drinkvoeding of sondevoeding.
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Radiotherapie
Bestraling van de neus en lippen kan mucositis veroorzaken en daardoor de voedingsinname bemoeilijken.
Door ontstane wonden kan de mond niet altijd goed worden geopend. Vooral het contact met een glas,
kopje of lepel kan pijnlijk zijn. Soms is het hele gebied van de lippen aangedaan, soms een gedeelte.
Maatregelen
• Neem een voedingsanamnese af gericht op de klachten met aandacht voor producten of eetgerei
die pijn veroorzaken.
• Bespreek een goede mondhygiëne.
• Overleg of ergotherapie geïndiceerd is.
Voedingsadviezen
• Gemalen of vloeibare voeding.
• Contact met de lippen vermijden: kleine lepel met lange steel gebruiken, drinken met een dik rietje.
• Zie Kauw- en slikproblemen en Mucositis.

02/22/21

Huidkanker (3.0)

4

Chemotherapie
Algemene klachten zoals vermoeidheid, smaakverlies, misselijkheid, braken en diarree kunnen optreden.
Zie Klachten.
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Immunotherapie
Er kunnen klachten optreden zoals onbedoeld gewichtsverlies, misselijkheid, braken, diarree, verminderde
eetlust, lusteloosheid, vermoeidheid, stijfheid, tintelingen en pijn. Zie Klachten.
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Fotodynamische therapie
In de mond kan dit proces de voedsel- en vochtinname enige tijd bemoeilijken en gaat gepaard met slechte
adem en smaakverlies. Direct na de behandeling kan forse zwelling ontstaan. Daarom wordt preventief een
neussonde geplaatst. Na enkele weken is het beschadigde weefsel opgeruimd en treedt genezing op.
Maatregelen
• Beoordeel de voedingstoestand.
• Beoordeel of er voedingsgerelateerde symptomen zijn die risico op ondervoeding en/of ongunstige
lichaamssamenstelling geven.
• Beoordeel of de patiënt behoefte heeft aan voedingszorg.
• Overleg met de arts over gebruik van sondevoeding.
• Bepaal de behoefte aan energie, eiwit, vocht en overige voedingsstoffen.
• Bepaal het doel van de voedingsbehandeling.
• Bespreek met de patiënt de noodzaak van sondevoeding en de gewenste toediening: continu,
discontinu, portietoediening of een combinatie.
• Stimuleer de patiënt tot lichaamsbeweging, bij voorkeur onder leiding van een (oncologisch)
fysiotherapeut.
• Controleer het gewicht en het verloop van de sondevoeding.
• Evalueer of het doel van de voedingsbehandeling wordt bereikt.
Voedingsadviezen
• Eiwitverrijkt.
• Energie: ruststofwisseling met toeslag.
• Overige voedingsstoffen volgens de algemene aanbevelingen
• Polymere sondevoeding conform berekende behoefte; eventueel drinkvoeding.
• Afbouw van sondevoeding op geleide van de orale inname.
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Regionale perfusie
Klachten die bij regionale perfusie kunnen optreden zijn vochtophoping, stijfheid van de spieren,
huidreacties (roodheid, blaarvorming), oedeem in de benen, en immobiliteit. De klachten verhinderen de
voedingsinname over het algemeen niet en vereisen geen voedingsinterventie.
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