
 
 

 
 

 

 
 

 

Een oogmelanoom is kanker van het oog.
Ongeveer 200 mensen per jaar krijgen een oogmelanoom. 

Het is niet bekend hoe mensen een oogmelanoom krijgen. 
Heel soms kan het erfelijk zijn. 

Een oogmelanoom kan op vier plaatsen van het oog groeien:

• Binnen in het oog: dan is het een uvea melanoom
• Op het gekleurde deel van het oog: dan is het een iris melanoom
• Aan de voorkant in het oog: dan is het een corpus ciliare melanoom
• In het slijmvlies van het oog: dan is het een conjunctiva melanoom

Bij sommige mensen gaat de kanker ook naar andere plekken,
meestal naar de lever.
De kanker in de lever noemt de dokter dan een uitzaaiing. 

de binnenkant van het oogde buitenkant van het oog



Mijn dokter is:    
Waar zit mijn tumor:

Hoe groot is mijn tumor:

Mijn behandeling wordt:

Ik heb de volgende vragen voor mijn dokter:

Voor niet medische hulp kun je bellen:

[M]eye Buddy: 088 002 97 44

Je krijgt dan een maatje die zelf ook oogmelanoom patiënt is. 

In samenwerking met Erasmus MC, Rotterdam en LUMC, Leiden

uvea
melanoom

iris
melanoom

corpus ciliare
melanoom

conjunctiva
melanoom

Met medische vragen kan ik bellen naar:



 
 

 
 

 

 
 

 

Welke behandeling je krijgt, wordt bepaald door:

• De grootte van de tumor
• De dikte van de tumor
• De plek in het oog 
• De soort tumor 

Alle behandelingen geven schade aan het zieke oog.
Hierdoor ga je minder goed zien met het zieke oog.
Soms wordt het zieke oog blind.

Bij alle behandelingen heb je dezelfde kans op uitzaaiingen.
De verschillende behandelingen hebben voordelen en nadelen.
Samen met de arts kies je welke behandeling voor jou het beste is.

de binnenkant van het oogde buitenkant van het oog



Voor niet medische hulp kun je bellen:

[M]eye Buddy: 088 002 97 44

Je krijgt dan een maatje die zelf ook oogmelanoom patiënt is. 

De mogelijke behandelingen zijn:

• Brachytherapie
     Dit is bestraling met een metalen plaatje met radio-actief materiaal.
     Het plaatje wordt op de oogbol gezet en blijft daar een aantal dagen.
     Tijdens deze dagen blijft u in het ziekenhuis.

• Bestraling met protonen
     Dit is een gerichte bestraling van de tumor vanuit 1 richting.

• Stereo-tactische bestraling
     Dit is bestraling van de tumor vanaf verschillende kanten. 

• Enucleatie
     Dit is verwijdering van het oog. 
     Je krijgt een kunstoog. Dat heet een oogprothese.
     Het kunstoog is blind. Je kijkt met je andere oog. 
     Het kunstoog ziet er hetzelfde uit als je echte oog.

Na alle behandelingen blijf je onder controle.
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Een oogmelanoom kan uitzaaien naar andere plekken in het 
lichaam. 
Uitzaaiingen heten ook metastasen.

Heb je een uitzaaiing, dan is dat meestal in de lever.
Uitzaaiingen kunnen soms ook in de longen en botten zitten.

Bij uitzaaiingen krijg je een team van verschillende dokters. 
Met elkaar helpen deze dokters je zo goed mogelijk.

Bij uitzaaiingen kun je niet meer beter worden.
Krijg je een behandeling bij uitzaaiingen? 
Dan probeert deze behandeling je leven te verlengen met
een zo goed mogelijke kwaliteit.



Voor niet medische hulp kun je bellen:

[M]eye Buddy: 088 002 97 44

Je krijgt dan een maatje die zelf ook oogmelanoom patiënt is. 

De volgende behandelingen van uitzaaiingen zijn mogelijk:

• Een operatie
     De dokter verwijdert de tumor uit de lever.

• Leverperfusie
     Het spoelen van de lever met chemotherapie.

• Radiofrequente ablatie
     De tumor wordt met hitte vernietigd.

Soms is een behandeling niet mogelijk.
Bijvoorbeeld wanneer de uitzaaiing op een moeilijke plek zit.

Soms kun je meedoen aan een onderzoek naar een
nieuwe behandeling. 
Met deze onderzoeken hopen we betere behandelingen te vinden. 
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