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Beschrijving onderzoek 

In de klinische praktijk wordt momenteel echter de AJCC 8th TNM classificering gebruikt i.c.m. de 

AJCC 7th stage grouping (conform aanbeveling landelijke TFG Melanoom. Dit leidt tot de volgende 

discrepanties: 

• Sommige AJCC 8th TNM groepen komen niet voor in de AJCC 7th en kunnen niet 

worden gestadiëerd, namelijk N1c, N3a, N3b en N3c. 

 

• Voor een T1 melanoom met een SN metastase van <1mm is de indicatiestelling 

voor adjuvante therapie verschillend per classificatie, terwijl er bij een melanoom 

van 1.01 mm geen indicatie is voor adjuvante therapie.  

o Breslow 0.8-1.0 mm met SN metastase <1 mm 
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o Breslow 1.01 mm met SN metastase <1 mm 
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 Waar je dus krijgt dan een tumor van 1.01 mm geen indicatie heeft maar 0.99 

wel. 

 

Daarnaast worden nu trials uitgevoerd bij hoog-risico stadium II patiënten. Mogelijk kan het 

gebruik van het prognostisch model van Verver et al. nog nauwkeurigere schattingen van de 

prognose opleveren, die gebruikt kunnen worden bij het bepalen van de behandeling.   
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