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Voor diagnostiek en behandeling van benigne en maligne 

huidtumoren in het gelaat bestaan veel mogelijkheden. Een 

daarvan is de zogenaamde huidschaaftechniek. Deze tech-

niek wordt gebruikt om een histologische diagnose van een 

enigszins verheven huidafwijking te verkrijgen.1 Een aantal 

benigne afwijkingen kan zelfs behandeld worden met deze 

huidschaaftechniek.2-4

 Er bestaat een toenemende vraag naar optimaal cosmeti-

sche verwijdering van benigne huidtumoren. Aangezien de 

huidschaaftechniek relatief onbekend en erg eenvoudig is 

en bovendien een breed toepassingsgebied kent, bespreken 

wij deze techniek hier.

uitvoering van de huidschaaftechniek

Eerst wordt de afwijking met 70% isopropanol gedesinfec-

teerd. De tumor wordt afgetekend voordat lokaalanesthesie 

wordt toegepast. Na infiltratie is de tumor namelijk moei-

lijker te zien. Lidocaïne 1% in combinatie met epinefrine 

1:100.000 wordt als lokaalanaestheticum onder en rond de 

afwijking ingespoten; doorgaans wordt een 30-gauge-naald 

gebruikt. Deze dunne, korte naald geeft een goede verdeling 

van de anesthesievloeistof in de weefsels en slechts geringe 

weefselvervorming op histologisch niveau. Langzame infil-

tratie onder lage druk is minder pijnlijk. Hoog opspuiten 

van de afwijking met het lokaalanaestheticum kan het be-

oordelen van de diepte van de excisie beïnvloeden.

 De excisie dient beperkt te blijven tot het stratum papil-

lare van de dermis (figuur 1). Het stratum papillare is het 

relatief dunne deel van de dermis waarin zich de huidadnexa 

bevinden; bij een schaafbiopt dat niet verder reikt dan het 

stratum papillare vindt reëpithelisatie plaats vanuit de 

huidadnexa. Vooral bij donkere huidtypen (categorieën IV-

VI volgens de Fitzpatrick-classificatie; daarin is I zeer blank 

en VI zeer donker) is het belangrijk dit snijvlak goed aan te 

houden. Het snijvlak is te diep gekozen indien, na een huid-

schaafexcisie, in de wond vetweefsel zichtbaar is.

 Een gesteriliseerd klassiek scheermes (Gillette, Annecy, 

Frankrijk; verkrijgbaar bij drogisterijen) wordt tussen duim 

en wijsvinger vastgehouden en door aangebrachte spanning 

iets gebogen (zie figuur 1). Door de buiging van het mes en 

een zagende beweging kunnen de diepte en het oppervlak 

van de excisie worden gestuurd. Indien elektrochirurgie 

noodzakelijk is voor het dichten van bloedvaatjes, geniet 

elektrofulguratie de voorkeur. Bij deze techniek wordt ge-

bruikgemaakt van hoogfrequente elektrische energie met 

een hoog voltage en een laag amperage. De elektrode wordt 

bewogen boven het weefsel, waardoor er minder thermi-

sche schade in de diepte ontstaat en een cosmetisch be-

vredigender litteken. Conform de hedendaagse inzichten in 

wondgenezing wordt de wond niet droog behandeld. De 

wond kan worden verbonden met een afsluitend verband, 

zoals een hydrocolloïdverband (Comfeel Plus Contour; 

Coloplast, Amersfoort). Herhaald aanbrengen van chloor-

hexidinecrème op de schaafwond is een goed alternatief.5 6 

De oppervlakkige schaafwond zal binnen twee weken re-

epitheliseren.

voor de praktijk

Een huidschaaftechniek voor diagnostiek en behandeling van benigne 

en maligne huidtumoren in het aangezicht

P.G.J.ten Koppel, H.D.Vuyk en H.A.M.Neumann

– Bij de huidschaaftechniek worden door middel van een horizontale snede met een gebogen klassiek 
scheermesje het exofytische deel van een huidgezwel en een gedeelte van het intradermale deel tot in 
het stratum papillare weggenomen voor pathologisch onderzoek. Voor veel benigne huidwoekeringen is 
deze behandeling tevens curatief.
– Het cosmetisch resultaat van de huidschaaftechniek overtreft dat van een chirurgische excisie.
– De huidschaaftechniek is bruikbaar als diagnostisch instrument bij huidtumoren van onbekende aard 
en geniet bij een keratoacanthoom de voorkeur boven andere biopsietechnieken. De techniek is zeer 
eenvoudig en goedkoop.
– Echter, bij aanwijzingen voor een maligne melanoom dient primair chirurgische excisie plaats te 
vinden.
– Voor behandeling van maligne huidtumoren is de huidschaaftechniek ongeschikt.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1561-7

Erasmus MC, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.
Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: hr.dr.P.G.J.ten Koppel, kno-arts.
Afd. Dermatologie: hr.prof.dr.H.A.M.Neumann, dermatoloog.
Ziekenhuis Gooi-Noord, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Plasti-
sche en Reconstructieve Aangezichtschirurgie, Laren.
Hr.dr.H.D.Vuyk, kno-arts.
Correspondentieadres: hr.dr.P.G.J.ten Koppel.



 1562 Ned Tijdschr Geneeskd 2005 9 juli;149(28) 

 Het operatiepreparaat wordt bewerkt voor histopatholo-

gisch onderzoek.

indicaties voor de huidschaaftechniek

Diagnose en behandeling van benigne huidafwijkingen
Naevus naevocellularis dermalis. Bij een (gepigmenteerde) nae-

vus naevocellularis dermalis is het voldoende om alleen het 

exofytische deel te verwijderen (figuur 2-4). Voordat excisie 

plaatsvindt van een gepigmenteerde huidafwijking dient er 

adequate klinische beoordeling, liefst met dermatoscopie, 

plaats te vinden zoals eerder is beschreven in dit tijdschrift 

door Giard en Neumann.7 Als een benigne huidafwijking 

wordt vastgesteld, kan deze met een huidschaaftechniek 

worden verwijderd. Bij 72-88% van de gepigmenteerde nae-

vi ligt de afwijking oppervlakkig en wordt met een schaaf-

excisie de gehele tumor verwijderd.1 8 Bij een onvolledige 

chirurgische excisie recidiveert een gepigmenteerde naevus 

naevocellularis slechts bij 27% van de patiënten.8 Terwijl 

histologisch de excisie vaak onvolledig is, is de cosmetische 

verbetering doorgaans aanzienlijk. Eventueel kan bij onvre-

de over het cosmetisch resultaat de schaafexcisie worden 

herhaald.

 Een ellipsvormige chirurgische excisie van een (gepig-

menteerde) naevus naevocellularis dermalis, waarbij de 

volledige huiddikte wordt meegenomen, is zelden nodig. 

De hiermee samenhangende nodeloze weefselschade en 

lineaire littekenvorming worden met de schaaftechniek 

voorkomen.9 Microscopische beoordeling van het excisie-

materiaal na schaafexcisie dient altijd plaats te vinden. 

Indien histologisch een dysplastische naevus wordt vast-

gesteld, is reëxcisie niet noodzakelijk, maar als op basis van 

het histopathologisch materiaal een maligne melanoom 

niet is uit te sluiten, dient een ruime, ellipsvormige chirur-

gische excisie te volgen.4 Bij een histopathologisch vastge-

stelde dysplastische naevus is het belangrijk onderscheid te 

maken tussen een sporadisch voorkomende en de syndro-

male, familiaire dysplastische naevus. In de groep patiënten 

met deze laatste aandoening is levenslange controle nood-

zakelijk door een verhoogde kans op een maligne mela-

noom.2 10

 Verruca seborrhoica. Verruca seborrhoica of keratosis 

seborrhoica is een afwijking die voornamelijk voorkomt bij 

patiënten ouder dan 50 jaar. Het is een benigne epidermale 

proliferatieve afwijking. Intradermale excisie is voldoende. 

Het scheermesblad heeft een oriëntatie parallel aan de huid 

en is nauwelijks gebogen. Complete chirurgische excisie is 

niet nodig en geeft een onnodig litteken. Figuur 5 illustreert 

een grote verruca seborrhoica temporaal gelokaliseerd; 

met een zagende snijbeweging en een nauwelijks gebogen 

scheermes kan de afwijking in één keer worden verwijderd 

met een excellent cosmetisch resultaat. Voor een verruca 

seborrhoica die is gelokaliseerd op een vlakke ondergrond 

geniet de huidschaaftechniek de voorkeur boven de excoch-

leatie met een scherpe lepel.

 Rhinophyma. Een rhinophyma kan beschouwd worden 

als een ernstige vorm of een eindstadium van rosacea met 

een fymateuze reactie van de huid van de neus. Als gevolg 

van lymfoedeem en hypertrofie van glandulae sebaceae en 

omgevend bindweefsel ontstaat een onregelmatige verdik-

king van de huid ter plaatse van neuspunt en neusvleugels. 

Alle behandelingen van deze aandoening zijn gericht op 

ablatie van de oppervlakkige hypertrofische huidlaag.11 De 

huidschaaftechniek geniet hier de voorkeur als behandeling 

en wordt gekenmerkt door eenvoud en de mogelijkheid om 

de resterende huid te remodelleren (figuur 6). Een rhino-

phyma is een benigne huidafwijking. Echter, door de ver-

dikking van de huid kan zich een bijkomend basaalcelcarci-

noom, dat relatief frequent op de neus voorkomt, aan de 

waarneming onttrekken en alleen al daarom is pathologisch 

figuur 1. Schematische weergave van de huidschaaftechniek. 

De diepte van het huidschaafbiopt reikt niet verder dan die van het 

stratum papillare van de dermis.
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figuur 2. Benigne naevus naevocellularis van de neuspunt: (a) frontaal aanzicht; (b) onderaanzicht; (c) peroperatief beeld na huid-

schaafexcisie; (d) onderaanzicht bij latere follow-up; (e) frontaal aanzicht bij latere follow-up.
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onderzoek van het schaafmateriaal altijd noodzakelijk.12 

Genezing van het wondoppervlak vindt plaats per secun-

dam vanuit de resterende huidadnexa met een doorgaans 

excellent cosmetisch resultaat. Gezien de vorm van het 

wondbed wordt het gebruik van fibrineweefsellijm geadvi-

seerd als afsluitende wondverzorging.13

 Overige benigne afwijkingen. Een litteken dat opvalt vanwe-

ge een boven de huidoppervlakte liggende component kan 

eenvoudig met een huidschaaftechniek worden behandeld 

met een goed cosmetisch resultaat. Deze vorm van litteken-

behandeling is analoog aan dermabrasie, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een diamantfrees.

 Een granuloma teleangiectaticum (granuloma pyogeni-

cum) is een benigne proliferatie van de huidvaten. Soms 

bestaat er een relatie met een eerder doorgemaakt trauma; 

ook hier is er een goede indicatie voor de huidschaaftech-

niek.14 15 Filiforme benigne tumoren, zoals het acrochor-

don, synoniem voor het cutaan papilloom, kunnen even-

eens goed met het scheermes worden verwijderd.

Diagnose en behandeling van maligne huidtumoren
Keratoacanthoom. Differentiaaldiagnostische mogelijkheden 

bij een keratotische papel, keratotische nodulus of nodus 

op een locatie met zonlichtexpositie zijn het keratoacan-

thoom en het plaveiselcelcarcinoom. Klinisch is het onder-

scheid tussen beide niet goed mogelijk.16 Zelfs histopatho-

logisch is een harde uitspraak eigenlijk onmogelijk. In de 

literatuur bestaat een voortdurende discussie of het kerato-

acanthoom een aparte entiteit is of een goed gedifferen-

tieerd plaveiselcelcarcinoom.17 18

figuur 3. Benigne naevus naevocellularis van de bovenlip: (a) vóór huidschaafexcisie; (b) bij latere follow-up.

a b

figuur 4. Benigne gepigmenteerde naevus naevocellularis van de laterale neuswand: (a) vóór huidschaafexcisie; (b) bij latere 

follow-up.

a b
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 Bij een exofytisch groeiende tumor, klinisch een kerato-

acanthoom, heeft de huidschaaftechniek als diagnosticum 

de voorkeur boven een stansbiopsie of een chirurgische 

excisie. Voor de histologische interpretatie van een kerato-

acanthoom is het essentieel dat de gehele histologische 

architectuur van de tumor kan worden beoordeeld. In te-

genstelling tot bij een stansbiopt biedt een huidschaafbiopt 

de mogelijkheid tot een microscopische analyse van de vol-

ledige doorsnede van de tumor. Een belangrijk histologisch 

criterium bij de beoordeling van een keratoacanthoom is de 

symmetrische opbouw van het gezwel met centraal inge-

zonken epitheel; deze met keratine gevulde krater is om-

geven door gezonde huid, op de overgang (de kraterrand) 

ontstaat een overhang van de gezonde huid over de met 

keratine gevulde krater; er wordt dan gesproken van een 

epitheliale lip ofwel van ‘lipping-fenomeen’. Dit lipping-

fenomeen is een belangrijke component aan de hand waar-

van de histologische diagnose wordt gesteld.18 Ook bij totale 

chirurgische excisie van een keratoacanthoom zijn histolo-

gische typering en beoordeling van de architectuur van-

zelfsprekend mogelijk, maar de huidschaafbiopsietechniek 

geniet niet de voorkeur, omdat, mede gezien de oppervlak-

kige groei van het keratoacanthoom, bij een chirurgische 

excisie er een groot huiddefect ontstaat met een onnodig 

litteken. Alleen indien bij het histologisch onderzoek een 

plaveiselcelcarcinoom wordt overwogen, dient een chirur-

gische excisie zoals bij een plaveiselcelcarcinoom plaats te 

vinden.

 Basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom. Huidschaafbiopsie is 

een adequate techniek om van een exofytisch groeiende 

huidtumor materiaal te verkrijgen voor een histologische 

diagnose. Bij vlakke huidtumoren geniet een incisie- of een 

stansbiopsie de voorkeur.19 Door het hoge recidiefpercen-

tage na curettage van een carcinoma basocellulare in het 

aangezicht wordt deze techniek in het aangezicht niet toe-

gepast;20 dat geldt derhalve ook voor de huidschaaftech-

niek. De behandeling van het basaalcelcarcinoom staat in 

de richtlijn ‘Behandeling van patiënten met basaalcelcarci-

noom’ van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 

CBO (CBO).21 De huidschaaftechniek is bruikbaar om tot 

een zekere diagnose van de huidafwijking te komen, maar 

in de behandeling van basaalcel- en plaveiselcelcarcinomen 

bestaat er geen plaats voor deze techniek.22 23

 Maligne melanoom. Het maligne melanoom is een hoog 

maligne tumor met reeds in een vroeg stadium optredende 

metastasering. De prognose hangt sterk af van de mate van 

invasie. Behoudens in het geval van het zeldzame exofytisch 

groeiende maligne melanoom is er noch bij de diagnostiek 

noch bij de therapie een plaats voor de huidschaaftech-

niek.19 24 Diagnostiek en behandeling van het maligne mela-

noom staan in de betreffende CBO-richtlijn.25

figuur 5. Verruca seborrhoica in het temporale gebied tijdens 

behandeling met de huidschaaftechniek.

figuur 6. Rhinophyma alae nasi: (a) tijdens huidschaafexcisie; 

(b) direct na de ingreep.
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beschouwing

De huidschaaftechniek is een goede methode voor de ver-

wijdering van alle benigne, min of meer exofytisch groeien-

de huidtumoren, waaronder de dermale naevus naevocellu-

laris. Via deze oppervlakkige schaaftechniek wordt weefsel 

voor histopathologisch onderzoek verkregen en tegelijker-

tijd, doordat de incisie niet verder reikt dan de dermale 

papillae, een cosmetisch goed resultaat bereikt. Bij deze 

woekeringen is de huidschaaftechniek een therapeutisch 

instrument. Histologische verificatie speelt slechts een rol 

ter bevestiging van de klinische diagnose.

 Bij de beoordeling van een keratoacanthoom geniet huid-

schaafbiopsie de voorkeur, omdat in tegenstelling tot bij 

een (verticale) incisiebiopsie, de gehele architectuur van de 

huidafwijking kan worden beoordeeld.

 Bij niet-exofytische tumoren kan het technisch lastig zijn 

om met de huidschaaftechniek voldoende materiaal te ver-

krijgen voor histologische beoordeling. Het alternatief is 

dan een stansbiopsie of chirurgische excisie. Deze laatste 

technieken resulteren altijd in een litteken. Alleen als het 

noodzakelijk is dat er een overzicht wordt verkregen van de 

volledige dikte van huid en subcutis, genieten deze metho-

den de voorkeur boven de huidschaaftechniek.

 Naast de huidschaaftechniek bestaat er in de dermato-

chirurgische praktijk de keuze uit stansbiopsie, schaarbiop-

sie of chirurgische excisiebiopsie. De keuze voor een van 

de biopsietechnieken wordt bepaald door de differentiaal-

diagnostische overwegingen, de locatie en de morfologische 

kenmerken van de huidtumor. Een bijzondere vorm van de 

huidschaaftechniek is de micrografische chirurgie volgens 

Mohs; daarbij wordt net zolang doorgeschaafd totdat de 

patholoog in het operatiemateriaal geen tumor meer kan 

vinden.26

 Voor- en nadelen van de schaafbiopsie. Een horizontale inci-

sie (huidschaafbiopsie) heeft verschillende voordelen boven 

een verticale (stansbiopsie) en een chirurgische excisie en 

maar weinig nadelen: (a) door de eenvoud van de techniek 

en de minimale chirurgische manipulatie blijven de randen 

en de diepe marge van de afwijking onaangetast. Vervolgens 

kan in afwachting van de definitieve histopathologische 

diagnose een behandelplan worden opgesteld; (b) er is een 

goed cosmetisch resultaat met minimale littekenvorming; 

(c) het is de snelste en goedkoopste biopsietechniek waar-

over wij beschikken.

 Een relatief nadeel van deze techniek is dat in het begin 

de patholoog moet wennen aan de tangentieel of horizon-

taal georiënteerde excisie van het huidpreparaat; huid-

adnexa zoals haarfollikels, zweet- en talgklieren kunnen 

verwarring brengen bij de beoordeling van het preparaat. 

Daarnaast is een horizontale huidschaaftechniek, zoals 

eerder genoemd, niet toepasbaar bij zeer vlakke huidaf-

wijkingen. De meeste non-melanotische huidcarcinomen 

vertonen echter een exofytische groei. Gezien de eenvoud 

verdient deze techniek naast de conventionele biopsietech-

nieken een plaats in zowel de specialistische praktijk als de 

huisartspraktijk.

conclusie

Voor behandeling van benigne huidtumoren in het aan-

gezicht verdient de huidschaaftechniek vaak de voorkeur 

boven conventionele heelkundige technieken. Het cosme-

tisch resultaat van de huidschaaftechniek overtreft dat van 

een chirurgische excisie. Voor histopathologische diagnose 

van een onbekende huidafwijking is de huidschaaftechniek 

bruikbaar en in geval van de beoordeling van een kerato-

acanthoom beter dan andere methoden. Bij klinische aan-

wijzingen voor een maligne melanoom mag men niet voor 

de huidschaaftechniek kiezen, maar dient ruime chirurgi-

sche excisie te worden verricht. Bij aanwijzingen voor een 

plaveiselcelcarcinoom of een basaalcelcarcinoom is de 

huidschaafbiopsie een diagnosticum en dient deze niet als 

thera peutische handeling te worden beschouwd.
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Abstract

The feasibility of the razor-blade shave technique in the diagnosis and 
treatment of benign and malignant skin lesions in the face 
– The razor-blade shave technique uses a slightly-curved classic razor 

blade to shave and remove the exophytic part of a skin lesion and part 
of the intradermal structure down to the stratum papillare. It can then 
be sent for pathology investigations. This treatment is curative for 
many benign skin conditions. 

– The cosmetic result of the razor-blade technique is superior to that of 
surgical excision.

– The razor-blade technique is useful as a biopsy instrument in the 
diagnosis of skin tumours of unknown nature, especially in kerato-
acanthomas. The technique is very easy and cheap.

– However, if the skin lesion is a suspected malignant melanoma, 
traditional surgical excision should be performed.

– The shave technique is not suitable for malignant skin tumours.
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