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1. Anatomie van de huid 

 De huid bestaat uit drie lagen. Van buiten naar binnen 
zijn dit de epidermis (opperhuid), de dermis (lederhuid) 
en de hypodermis (onderhuids bind- en vetweefsel).

 

     Afbeelding 1: Opbouw van de huid

 Epidermis
 De epidermis vormt de barrière tussen het lichaam en de 

omgeving. 
 Keratinocyten zijn cellen die keratine afscheiden, een 

stof die zorgt voor zeer stevige bindingen tussen cellen, 
waardoor een bijna ondoorlaatbare barrière ontstaat. 
De huid is hierdoor watervast, beschermt tegen 
infecties en  voorkomt dat we teveel warmte verliezen 
aan de omgeving. Keratine vinden we ook terug in 
nagels en haren (en bij dieren ook hoeven en hoornen), 
waar keratine voor vastigheid zorgt. Keratinocyten 
liggen in lagen over elkaar en worden daarom ook wel 
plaveiselcellen genoemd. Deze huidlaag wordt constant 
vernieuwd en de buitenste laag bestaat uit dode cellen, 
die als schilfers van de huid afvallen. De epidermis is ook 
weer in verschillende lagen onder te verdelen. Deze zijn 
zichtbaar in afbeelding 2.

 Melanocyten zijn cellen die het zwarte pigment 
melanine produceren. Melanine beschermt tegen de 
ultravioletstraling (uv-straling) van de zon. Blootstelling 
aan zonlicht kan namelijk het DNA in cellen van de huid 
beschadigen, waardoor cellen dood gaan of juist kanker 
kan ontstaan door de celschade. Melanocyten reageren 
op UV-straling door meer melanine te maken, wat te 
zien is na bijvoorbeeld een zonvakantie: een ‘bruine’ 
huid. Mensen met Albinisme hebben geen melanine, 

waardoor zij een zeer witte huid hebben. Mensen met 
een donkere huidskleur hebben per melanocyt meer 
melanine, waardoor zij beter tegen uv-straling zijn 
beschermd.

 Mechanoreceptoren zijn gespecialiseerde celgroepen die 
aanraking en druk registreren. Ze zijn ook in de dermis 
te vinden en vormen onze tastzin. Mechanoreceptoren 
zetten mechanische signalen om in elektrische 
signalen, die via zenuwen onze hersenen bereiken. Door 
mechanoreceptoren weten we bijvoorbeeld hoe hard we 
in een tube tandpasta moeten knijpen en kunnen we 
objecten identificeren met onze handen zonder ernaar 
te kijken.

      Afbeelding 2: Histologie van de huid

 Dermis
 De dermis is de drukste laag van de huid, omdat 

hier alle zenuwen en bloedvaten lopen. De zenuwen 
transporteren niet alleen de signalen van en naar de 
hersenen, maar losse zenuwtakken helpen ons ook om 
pijn waar te nemen. De bloedvaten in de dermis helpen 
onder andere bij het regelen van de temperatuur. Bij 
warmte zetten de bloedvaten uit, zodat meer warmte 
door de huid verloren kan gaan en het lichaam afkoelt. 
De huid is dan roder dan normaal. Bij kou gebeurt het 
tegenovergestelde en knijpen de bloedvaten iets dicht, 
zodat warmte behouden blijft. De huid is dan bleker 
dan normaal. Zweetklieren helpen de warmte verder 
weg te krijgen door zout en water naar de oppervlakte 
te transporteren, waarna het water verdampt en de 
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 weg te krijgen door zout en water naar de oppervlakte 
te transporteren, waarna het water verdampt en de 
huid afkoelt. Haren hebben hun functie als warmte-
behouders (vacht) verloren en hebben nu vooral een 
signalerende functie (zoals wenkbrauwen). Ze kunnen 
nog wel rechtop gaan staan als we het koud hebben, 
hiervoor hebben ze hun eigen spieren. Talgklieren, die 
vaak aan haarzakjes vastzitten, scheiden talg af. Dit 
is een vettige stof die de huid extra watervast maakt, 
soepel houdt en tegen infecties beschermt. Als de 
uitgang van een talgklier verstopt raakt kunnen puistjes 
of mee-eters ontstaan. 

2. Omschrijving van de huid 

 Wanneer de dermatoloog een huidafwijking wilt 
omschrijven heeft hij hier verschillende hulpmiddelen 
voor. Het meest gebruikt is de PROVOKE, dit zijn de 
letters van verschillende eigenschappen van een 
afwijking verzameld in een acroniem.

 Plaats
 Lokaliseer de afwijking. Bijvoorbeeld: Achterste 

haargrens, nek, voor het oor, oksels, genitalia, tussen 
tenen, onder voeten, nagels, slijmvliezen. Symmetrisch 
of asymmetrisch.

 Rangschikking
 - Groepering  
 1. folliculair  gegroepeerd en vanuit haarzakjes  

   (=follikels)
 2. annulair  gegroepeerd en ringvormig
 3. lineair  gegroepeerd en lijnvormig
 4. en bouquet  gegroepeerd en herpetiform (zie   

   afbeelding 3)
 5. corymbiform moederlaesie met satellieten
 6. gedissemineerd ongegroepeerd en    

   gegeneraliseerd
 7. diffuus  aaneengesloten
 8. discreet  van elkaar gescheiden
 9. reticulair  netvormig
 10. confluerend samenvloeiend

 - Uitbreiding 
 1. solitair  één laesie
 2. circumscript klein gebied
 3. regionaal  groter gebied been
 4. segmentaal verzorgingsgebied van een   

   zenuwknoop (=ganglion)
 5. gegeneraliseerd verspreid over groot gedeelte huid

 

 Afbeelding 3: Groepering ‘en bouquet’

 Omvang
 Om de omvang te bepalen ga je de afwijkingen tellen 

en opmeten. De grootte wordt vaak in begrippen 
omschreven:

 - miliair   (1-2 mm) 
 - lenticulair   (3-10 mm) 
 - nummulair    (1-3 cm)
 - kinderhandpalmgroot  (3-5 cm)
 - handpalmgroot   (5-10 cm)

 Vorm
 De vorm wordt omschreven aan de hand van wat je ziet 

en eventueel voelt. 
 

      Afbeelding 4: Vormen van huidafwijkingen
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 Omtrek
 Je bekijkt de afwijking en beoordeelt of deze scherp 

is begrensd. Naast scherp zijn er ook nog andere 
mogelijkheden qua begrenzing: lijnscherp, scherp, matig 
scherp, onscherp.

 Kleur
 De kleur is vaak moeilijk te beoordelen, gebruik daarom 

altijd goed licht en probeer zo nauwkeurig mogelijk 
te omschrijven wat je ziet. Enkele mogelijkheden: 
Lichtrood, wegdrukbare roodheid (erytheem), niet-
wegdrukbare roodheid (purpura), appelmoeskleur 
(granulomateuze ontsteking). 

 Efflorescentie
 Bij efflorescentie probeer je de aard van de afwijking 

zo goed mogelijk te omschrijven. Hierbij een lijstje 
van mogelijke omschrijvingen. Let wel op, het is 
niet makkelijk een afwijking correct te omschrijven, 
dermatologen oefenen hier ook lang op. 

 Atrofïe  afname huidvolume, verdunning Bulla  
  vesicula > 1 cm

 Comedo mee-eter; afgesloten talgklieruitvoergang  
  met ophoping van talgkliermateriaal 

 Crusta korst; ingedroogd exsudaat (=wondvocht),  
  bloed, cellen en vuil

 Dyschromie Kleurverandering van de huid, niet   
  wegdrukbaar 

 Erosie defect van de huid beperkt tot epidermis   
  (geen bloedingen zichtbaar)

 Erythema rode kleurverandering van de huid,   
  wegdrukbaar 

 Excoriatie Schaafwond
 Lichenificatie vergroving van huidreliëf 
 Macula kleurverandering van de huid, niet   

  verheven
 Nodulus circumscripte palpabele weerstand in   

  (sub)cutis < 1 cm, geneest met litteken 
 Nodus nodulus > 1 cm
 Papel  circumscripte, solide huidverhevenheid   

  < 1cm, geneest zonder litteken 
 Plaque solide vlakken verhevenheid > 1 cm

 Purpura bloeding van huid of slijmvliezen,   
  paarsblauw, onscherp begrensd, niet-   
  wegdrukbaar 

 Pustela puist; holte gevuld met purulent vocht < 1  
  cm

 Rhagade fissuur; inscheuring van de huid 
 Squama  schilfer; loslatende samenklontering van   

  hoorncellen 
 Telangiëctasia blijvende verwijding van kleinere   

  bloed- of lymfevaatjes, wegdrukbaar 
Tumor solide uitstekende verhevenheid > 1 cm

 Ulcus  zweer; huiddefect tot in subcutis met   
  geen of geringe genezing  

 Urtica kwaddel (=jeukende huiduitslag);   
  vlakke, circumscripte, vluchtige    
  verhevenheid door oedeemvorming in   
  dermis

 Vesicula blaasje; holte gevuld met helder vocht < 1  
  cm  

3. Huidkanker

 Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker 
in Nederland. De laatste jaren is er een behoorlijke 
stijging van het aantal mensen met huidkanker. Een 
verklaring hiervoor wordt gevonden in het toenemende 
zontoerisme van de Nederlanders in de jaren 60. Door de 
zonneschade die toen is opgedaan krijgt die generatie 
nu huidkanker.

 

      Afbeelding 5: Aantal nieuwe gevallen plaveiselcelcarcinomen
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      Afbeelding 6: Aantal nieuwe gevallen basaalcelcarcinomen

      Afbeelding 7: Aantal nieuwe gevallen melanomen

Er zijn grofweg 3 type huidkanker te onderscheiden:
 Basaalcelcarcinoom, Plaveiselcelcarcinoom 

en het Melanoom. Van deze drie types is het 
basaalcelcarcinoom de meest voorkomende.

 Basaalcelcarcinoom 
 Het basaalcelcarcinoom wordt omschreven als een 

huidkleurig, glanzend, glazig bolletje met daarin een 
typische  bloedvatstructuur.  Deze structuur wordt ook 
wel eens vergeleken met een esdoorn. 

   Afbeelding 8: Basaalcelcarcinoom

   
 De diagnose wordt gesteld op   
 basis van het klinisch beeld of op  
 basis van een biopt ( hapje uit het  
 weefsel) waar onder de    
 microscoop typische celgroei   
 zichtbaar is. 

Afbeelding 9: 
Basaalcelcarcinoom  Het basaalcelcarcinoom komt met  

 name voor, op aan zon 
blootgestelde huid zoals, het gelaat. Daarnaast zaait het 
basaalcelcarcinoom bijna nooit uit. Verwijdering van het 
plekje is vaak voldoende behandeling.

 Plaveiselcelcarcinoom
 Het plaveiselcelcarcinoom is de op twee na meest 

voorkomende vorm van huidkanker. De kans op het 
ontwikkelen van deze vorm van huidkanker hangt 
sterkt samen met leeftijd en blootstelling aan zonlicht. 
Met het blote oog ziet een plaveiselcelcarcinoom 
eruit als een lichtrode, ruw aanvoelende bult  die 
ook wat kratervormig (ulcererend) kan worden. Het 
plaveiselcelcarcinoom kan op alle plekken op het 
lichaam voorkomen maar er is een voorkeur voor 
aan zon blootgestelde huid, zoals schedel, gelaat, 
oren, onderarmen en handruggen. Anders dan bij het 
basaalcelcarcinoom kan het plaveiselcel carcinoom wel 
uitzaaien. De kans hierop ligt tussen de 2 en 10 procent.

 
Afbeelding 10: 
Plaveiselcelcarcinoom

 De diagnose wordt 
gesteld op basis van 
een biopt waarop een 
verkeerde celdeling 
zichtbaar is. Net zoals 

bij het basaalcelcarcinoom bestaat behandeling uit 
het wegsnijden van de plek. Er wordt altijd onder de 
microscoop bekeken of het hele plekje is verwijderd. 
Bij afwijkingen die moeilijk te opereren zijn, zoals 
afwijkingen op een neus, lip of oorschelp kan er ook 
gekozen worden voor bestraling.

 Er wordt in de volksmond vaak gesproken over 
zonneschade plekken. Dit zijn vaak ruw aanvoelende 
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4. Eczeem 

 Wat is eczeem?
 Eczeem is een verzamelnaam voor niet besmettelijke 

huidaandoeningen die zich kenmerken door 
roodheid, oedeem, papels, blaasjes, korstjes, schilfers, 
lichenificatie en jeuk, als gevolg van een niet-infectieuze 
ontstekingsreactie van de huid. Dit wordt meestal 
veroorzaakt door omgevingsfactoren of genetische 
aanleg tot een reactie. Bij kinderen <1 jaar komt 
constitutioneel eczeem bij 14% voor. Bij kinderen van 
1-4 jaar is dat 8% en bij 4-18 jaar 3% en vanaf 18 jaar 1%. 
Contacteczeem komt voor bij 4% van de mensen ouder 
dan 18 jaar. 

 Welke soorten zijn er?
1. Constitutioneel eczeem 

Ook wel atopisch eczeem genoemd. Hierbij reageert 
het lichaam op lage doses allergenen waardoor er een 
immunologische reactie optreedt. Het komt vooral voor 
in het gelaat waarbij het ‘narcosekapje’ vrij blijft. 

2. Contacteczeem 
Eczeem dat ontstaat op plaatsen waar huid en antigeen 
contact plaatsvindt (dit kan later wel uitbreiden). Het 
komt vooral voor op plaatsen waar de huid dun is. Na 
het staken van het contact met het allergeen zal er 
verbetering of genezing optreden. Contacteczeem is een 
immunologische reactie op een bepaalde stof waar je 
allergisch voor bent (bijvoorbeeld nikkel van oorbellen).

3. Acrovesiculeus eczeem 
Kenmerkend zijn diepgelegen blaasjes aan de zijkanten 
van de vingers. Deze vorm jeukt veel en komt vooral bij 
vrouwen tussen de 20-30 jaar voor.

4. Nummulair eczeem 
Ronde plekken die meestal op de strekzijde van de 
armen en benen wordt gevonden. 

5.  Hypostatisch eczeem 
Eczeem dat ontstaan na veneuze insufficiëntie door 
oedeem aan de onderbenen. 

6. Asteatotisch eczeem 
Hierbij vindt je vooral op de onderbenen een droge huid, 
bleekrode barstjes en komt het vaakst voor bij oudere 
patiënten. Het is meestal een gevolg van droge lucht 
(winter) en vaak wassen met water en zeep. 
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korstjes die niet genezen. In medische termen wordt dit 
actinische keratosen  genoemd. Er wordt gezegd dat dit 
een voorloper van het plaveiselcelcarcinoom is, maar 
dat verband is nog nooit aangetoond. Desalniettemin 
wordt een actinische keratosen altijd behandeld met 
vloeibare stikstof. Hiermee wordt het plekje als het ware 
weggebrand. 

 Melanoom
 Tot slot het melanoom. Dit is de gevaarlijkste vorm 

van huidkanker. Er overlijden jaarlijks in Nederland 
zo’n 800 mensen ten gevolge van een melanoom. Dit 
komt overeen met 1% van alle sterfte aan kanker in 
Nederland. Naast blootstelling aan zonlicht zijn er 
nog meer risicofactoren zoals een licht huidtype, veel 
moedervlekken of familieleden met een melanoom. 
Een melanoom ziet er vaak donkerder en grilliger uit 
dan een normale moedervlek. Daarnaast is verandering 
in de loop van de tijd ook belangrijk.  Om normale 
moedervlekken te onderscheiden van een melanoom 
wordt er gebruik gemaakt van de ABCDE-regel:

 1. Asymmetrie:  de (moeder)vlek is niet    
   symmetrisch in kleur of vorm

 2. Border:   de (moeder)vlek heeft een   
   onregelmatige grillige rand

 3. Color:   de (moeder)vlek verandert van   
   kleur of heeft verschillende   
   kleuren

 4. Diameter:   de (moeder)vlek heeft een   
   doorsnede van meer dan 6 mm

 5. Evolving:   de (moeder)vlek jeukt, bloedt of   
   verandert

 Alleen een getraind oog kan het vermoeden op een 
melanoom bevestigen. Om de definitieve diagnose te 
stellen is altijd een verwijdering van de verdachte 
moedervlek nodig. Op basis van die verwijdering wordt 
ook de dikte van het melanoom bepaald. Hoe dikker het 
melanoom is hoe slechter de prognose. De behandeling 
bestaat uit het verwijderen van het melanoom met een 
ruime marge ( 1-2 cm). Afhankelijk van hoe dik het 
melanoom is wordt er besloten om aanvullende 
behandeling door middel van bestraling of chemo-  
therapie uit te voeren.  

     Afbeelding 10:
     Melanoom
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7. Seborroïsch eczeem 
Een rood schilferende huidaandoening die vooral op 
voorkomt plaatsen met veel talgklieren (haargrens, 
hoofdhuid). Deze is te onderscheiden in een jeugdige en 
een volwassen variant. 

 
Wat is de behandeling?

 Eczeem wordt onderverdeeld in acuut, subacuut en 
chronisch. Acuut eczeem wordt eerst zodanig behandeld 
dat het indroogt. Daarna, in de subacute fase, wordt er 
met een smeersel van zinkoxide behandeld. Zinkoxide 
droogt, beschermt en verkoelt de huid. Deze therapie 
wordt indifferente therapie genoemd. Bij de indifferente 
therapie kunnen dus wel nog corticosteroïden 
(ontstekingsremmers) worden toegevoegd. Hoe 
natter het eczeem is, hoe meer water de basis van de 
indifferente therapie moet bevatten (vocht met vocht 
bestrijden). Hoe droger het eczeem is, hoe vetter de 
basis moet zijn.

5. Psoriasis

 Ongeveer een op de 50 mensen heeft psoriasis 
(p-soor-íe-aa-sis) in Nederland. Dit is een van de meest 
voorkomende chronische huidziekten. 

 Afbeelding 12: Psoriasis
 

 

 Klachten
 Hoe psoriasis eruit ziet op de huid verschilt heel 

erg, zo kan de grootte verschillen tussen een klein 
speldenpuntje of bijna de gehele rug in beslag nemen. 
Sommige mensen hebben één plek, terwijl anderen er 
heel veel hebben. Er zijn acht vormen van psoriasis die 
er allemaal wat anders uitzien.  De meest voorkomende 
vorm is de psoriasis vulgaris. Hierbij is de huid rood met 
witte schilfers. Vaak jeukt dit erg, en soms kan de huid 
ook pijnlijk zijn. Psoriasis kan over heel het lichaam 
voorkomen, maar is vaak symmetrisch. De meest 
voorkomende locaties zijn de hoofdhuid, ellebogen, 
handen, nagels, onderrug, knieën en voeten. De ernst 
van de psoriasis is afhankelijk van het percentage 
lichaamsoppervlakte wat is aangedaan. Psoriasis is niet 
dodelijk. 

 Oorzaken
  Psoriasis wordt veroorzaakt doordat het lichaam 

verkeerde signalen naar de huid stuurt. Hierdoor maakt 
de huid vier keer sneller cellen aan dan normaal. Een 
gezonde huid vernieuwt zich in 28 dagen, bij psoriasis 
duurt dit proces slechts 4-6 dagen. Omdat deze cellen 
zo snel zijn aangemaakt zijn ze nog niet helemaal klaar, 
waardoor ze soms af ‘schilferen’. Verder treedt er een 
auto-immuunontsteking op, waardoor de huid rood 
verkleurt. Erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol 
bij psoriasis. Heeft één van de ouders de ziekte, dan is 
er 10% kans dat het kind ook die ziekte krijgt. Indien 
beide ouders psoriasis hebben is die kans zelfs 50%. 
Psoriasis zit dus in de genen, maar kan opvlammen 
bij bijvoorbeeld stress, bepaalde medicatie of een 
infectie (zoals de griep). Ook wanneer de huid wordt 
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beschadigd door bijvoorbeeld krabben, een tatoeage, 
een brandwond of een schaafwond kan er een psoriasis-
opvlamming worden veroorzaakt. Psoriasis is dus niet 
besmettelijk. 

 Behandeling
 Psoriasis is niet te genezen, de therapieën zijn 

gefocust op het bestrijden van de symptomen. Er zijn 
verschillende behandelvormen voor psoriasis. Een 
gezonde levensstijl is heel belangrijk, dus veel bewegen 
en niet roken. Voor de rest is het belangrijk om de huid 
vet te houden met crèmes. Het is wel belangrijk om 
een crème te gebruiken die dezelfde zuurtegraad heeft 
als de huid (pH 5,5). Andere vormen van therapieën 
zijn lichttherapie (UV-stralen), orale therapie (pillen), 
biologische therapie (injecties/infuus) en lokale therapie 
(productie op de huid aanbrengen).

 Gerelateerde ziektebeelden
 Andere aandoeningen die voorkomen bij psoriasis zijn 

hart- en vaatziekten, de ziekte van Crohn, diabetes 
mellitus en depressie. Sommige patiënten met psoriasis 
hebben een negatief zelfbeeld. Deze huidziekte kan 
namelijk een grote impact hebben op het leven van 
mensen, de ernst van de psoriasis is hierin niet bepalend. 
Patiënten kunnen bijvoorbeeld plekken gaan vermijden 
zoals de sauna of het strand. De kwaliteit van leven kan 
erg verminderd zijn voor mensen met psoriasis.

    Afbeelding 13: Histopathologie psoriasis 

6. Acne vulgaris

 Acne vulgaris, kortweg acne genoemd, is de medische 
term voor jeugdpuistjes en wordt gekenmerkt door een 
polymorf (veelvormig) beeld van comedonen (mee- 
eters), papels (huidknobbels), pustels (puistjes) en soms 
ook noduli (knobbeltje dieper dan een papel) en cysten 
(holte met vloeibare, minder vloeibare of taaie inhoud). 

 Bij 25-75% van de 12-25 jarigen komen jeugdpuistjes 
voor. Vooral jonge mannen en vrouwen van 15 tot 18 jaar 
kunnen hier last van hebben. 

    Afbeelding 14: Acne vulgaris

 Ontstaan
 Acne is een aandoening van de talgklierfollikels. Deze 

follikels komen overal op het lichaam voor, behalve op 
de handpalmen en de voetzolen. De dichtheid van deze 
follikels en de talgproductie zijn het grootst op het 
gelaat, op de rug en op de borst. 

 Het aantal talgklieren blijft ongeveer constant 
gedurende het leven, de grootte van de talgklier neemt 
toe met de leeftijd.  

 De ophoping van talg en folliculaire keratinocyten 
(cel waaruit de opperhuid is opgebouwd) in het 
talgklierkanaal resulteert in de vorming van 
microcomedo, de voorloper van alle acnelaesies. 
Wanneer de talguitscheiding geblokkeerd wordt en de 
follikel zich vult met talg wordt de microcomedo groter. 
Hierdoor wordt de laesie zichtbaar als een comedo (niet- 
ontstekingslaesie). Bij een verwijde, aan het oppervlak 
gelegen, follikelmond ontstaat een donkere verkleuring, 
dit wordt dan een zwarte comedon ofwel open ‘mee- 
eter’ genoemd. Ook zijn er onderhuids gelegen, gesloten 
mee- eters. Dit worden witte comedonen genoemd. 

 In de talgklieren bevinden zich bacteriën (m.n. de 
Propionibacterium acnes) die talg omzetten in vetzuren. 
Door de opgehoopte talg en de irriterende vrije vetzuren 
zet de verstopte follikel steeds verder uit en scheurt 
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uiteindelijk open. De irriterende stoffen komen in 
de aangrenzende huid terecht en veroorzaken een 
ontsteking. Hierdoor ontstaan papels, pustels of noduli 
(ontstekingslaesie).

    Afbeelding 15: Ontstaan van pustels

 Comedonen kunnen uitgroeien tot dubbel- en 
reuzencomedonen; ontstekingslaesies kunnen 
aanleiding geven tot cyste-, infiltraat- en abcesvorming 
en soms het ontstaan van fistels. Hierbij is dan 
sprake van een ernstige vorm van acne vulgaris: acne 
conglobata. 

 Bij het stellen van de diagnose dient ook nog gedacht te 
worden aan andere diagnoses, waaronder acne rosacea. 
Dit is een aandoening waarbij op de wangen, neus en 
kin papels en pustels ontstaan, die meestal gepaard 
gaan met kleine, rode vlekjes door verwijding van de 
bloedvaten, ook wel teleangiëctasieën genoemd, en/ 
of roodheid van de huid, ookwel erytheem genoemd. 
In tegenstelling tot acne vulgaris ontbreken bij acne 
rosacea comedonen.  

 Behandeling 
 Het uitknijpen of manipuleren van acnelaesies wordt 

afgeraden. Van geen enkele dieetmaatregel of van 
cosmeticagebruik is enige invloed op acne overtuigend 
aangetoond. Zonlicht veroorzaakt vaak een cosmetische 
schijnverbetering, maar leidt niet tot een werkelijke 
verbetering van acne. 

 Orale hormonale combinatiepreparaten (bijv. de pil) 
kunnen acne gunstig beïnvloeden. 

 Benzoylperoxide is een van de middelen van eerste 
keus, omdat het veilig kan worden gebruikt bij de 
behandeling van acne. Het heeft een bacteriedodende 

werking en zorgt voor een verminderde vorming en 
omvang van comedonen. Dit middel wordt bij voorkeur 
als gel aangebracht in de avond. Dit middel dient 
minimaal 6 weken gebruikt te worden om remissie 
te behouden. Vooral in het begin van de behandeling 
kunnen bijwerkingen, zoals roodheid, branderigheid en 
schilfering van de huid, ontstaan. 

 Een ander bekend middel bij het bestrijden van acne 
zijn de vitamine A- remmers (retinol). Deze behandeling 
is zeer effectief omdat het de productie van talg remt. 
Toch wordt het meestal gezien als de ‘last effort’ 
vanwege de vele mogelijke bijwerkingen, zoals droge 
lippen, depressies, spierpijn, haaruitval, verminderde 
leverfunctie. 

7. Brandwonden

 Een huisarts ziet ongeveer 5 patiënten per 1000 
patiënten per jaar met brandwonden. Ongeveer 12.000 
patiënten per jaar melden zich op de spoedeisende hulp. 
Maar wat is een brandwond precies? Een brandwond is 
een gedeeltelijke of volledige beschadiging van de huid. 
De beschadiging van de huis treedt op boven de kritische 
temperatuur van +/- 40° C. Er zijn verschillende oorzaken 
voor die beschadiging; hete vloeistoffen of voorwerpen, 
vuur of steekvlam, radioactiviteit, chemische middelen, 
ultraviolette of infraroodstraling of elektriciteit. De 
ernst van een brandwond kan zeer uiteen lopen: van 
een kleine vervelende plek tot grote levensbedreigende 
verbrandingen.

 Brandwonden worden ingedeeld in verschillende 
graden, waarbij gekeken wordt naar de diepte van de 
wond. 

 De diepte van de wond hangt af van:
- De temperatuur van de hitte bron/concentratie van de 

chemische stof
- De tijd dat de warmtebron inwerkt op de huid.
- De druk van de hittebron op het lichaam
- De leeftijd: Kinderen en bejaarden hebben een dunnere 

huid, waardoor deze dus sneller een diepere wond zullen 
hebben.

- Lokalisatie op het lichaam: De huid is dikker op de 
handpalm, voetzool en rug
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 Eerstegraads brandwond
 Een eerstegraads verbranding is eigenlijk een 

ontstekingsreactie, het is geen wond. Zo’n verbranding 
ontstaat bijvoorbeeld wanneer iemand te lang 
onbeschermd in de zon heeft gezeten. Het betekent ook 
dat de huid niet kapot is. De huid zit er rood uit en kan 
wat opgezwollen zijn. Verder is de verbranding droog en 
kan het pijnlijk zijn. Na een paar dagen zal de pijn en de 
roodheid verdwijnen.   

 Oppervlakkige tweedegraads brandwond
 Bij tweedegraads brandwonden spreken we van 

oppervlakkige en diepe tweedegraads brandwonden. 
Er is sprake van beschadiging van de epidermis en 
een deel van de dermis. Vaak ontstaan er blaren die 
nog intact zijn. De wond is glanzend en egaal rood/
roze, nat, pijnlijk en voelt soepel aan. Capillaire refill 
en sensibiliteit zijn aanwezig. Bij een oppervlakkige 
tweedegraads brandwond is genezing mogelijk zonder 
littekenvorming, omdat er maar een deel van de dermis 
is aangedaan en de huidcellen dus nog aangemaakt 
kunnen worden. Kinderen genezen binnen ongeveer 
10 dagen, volwassenen genezen binnen 14 dagen en 
ouderen binnen ongeveer 21 dagen.

 Diepe tweedegraads brandwond
 Bij een diepe tweedegraads brandwond is de dermis 

meer aangetast dan bij de oppervlakkige brandwond. 
Alleen de basale laag van de dermis rond de haarfollikels 
en zweetklieren is nog intact. De wond is niet egaal 
rood/roze, maar heeft  de wond ook witte delen erin. 
De wond is nat en zeer pijnlijk. Verder zijn er intacte en 
niet-intacte blaren te zien. De wond voelt soepel tot stug 
aan. Verder is de sensibiliteit afgenomen en is er een 
vertraagde capillaire refill. Genezing is een stuk lastiger 
en kan alleen re-epithelialisering vanuit de wondranden 
plaatsvinden en uit de epitheel resten van de dermis. 
Genezing duurt dan ook langer dan drie weken en gaat 
gepaard met littekenvorming.

 Derde graadsbrandwond 
 Bij een derdegraads brandwond is de gehele epidermis 

en dermis kapot. De schade gaat tot in het onderhuids 
vetweefsel. Dit betekent dat de laag waarin de 
zenuwuiteinden en de haarzakjes zitten, volledig 
verwoest is. De wond is wit, beige/bruin of zwart, droog, 
leerachtig en is stug. De wond doet 

 geen pijn, omdat de zenuwen zijn aangetast. Daarnaast 
is er geen capillaire refill. 

 De wonden kunnen niet spontaan herstellen. Als ze 
kleiner zijn dan 2 centimeter, kunnen de wonden vanuit 
de wondranden genezen. Wanneer de wonden groter 
zijn, zal de huid door middel van een huidtransplantatie 
moeten worden gesloten. Derdergraads brandwonden 
gaan altijd gepaard met littekenvorming.

 

Afbeelding 16: 
Beschadiging 
van huid bij 
eerstegraads 

 

Afbeelding 17: 
Beschadiging van de 
huid bij oppervlakkig 
tweedegraads brandwond.

 

Afbeelding 18: 
Beschadiging van 
de huid bij diepe 
tweedegraads 

 
Afbeelding 19: 
Beschadiging van de 
huid bij derdegraads 
brandwond.
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8. Zintuigen

 De huid staat bekend om de beschermende functie 
als barrière. Daarnaast heeft het ook meerdere 
zintuigelijke functies dankzij de zintuigcellen die 
zich in de huid bevinden. Prikkels die de huid op kan 
vangen zijn drukprikkels, warmte- en koude prikkels en 
pijnprikkels. Vaak is een zintuigelijke cel gevoelig voor 
een specifieke prikkel, deze wordt het beste opgevangen. 
Via sensorische zenuwcellen worden de prikkels naar 
de hersenen geleid en wordt men zich bewust van de 
prikkel. Dan voelt men de druk, tast, pijn of temperatuur 
en wordt erop gereageerd. De meeste zintuigcellen 
liggen in de lederhuid. Op specifieke plekken liggen 
meer zintuigcellen zoals het gezicht, de vingertoppen of 
de voetzolen, dit zijn de meest gevoelige gebieden van 
het lichaam.

      Afbeelding 20: zintuigelijke organen in de huid

 Tastzin
 Het tastzintuig neemt de kleinste aanrakingen waar, 

rondom elk haarzakje zitten tastreceptoren. Dit zijn 
mechanische receptoren en liggen vrij oppervlakkig in 
de huid. De lichte aanrakingen zoals een veer die over de 
arm strijkt worden hiermee geregistreerd. 

 Het drukzintuig neemt een (stevige) drukkracht op 
de huid waar. Ook dit zijn mechanische receptoren 
maar deze liggen dieper in de huid. Deze zintuigen 
zijn belangrijk voor het veranderen van houding, maar 
ook het regelen van krachten bij bijvoorbeeld iets 
vastpakken. We hebben dat nodig om de juiste greep 
te kunnen hebben, een glas pak je ander vast dan een 

plastic beker.
 Met de combinatie tastzintuigen en drukzintuigen 

kunnen variaties in druk, trillingen, worden 
waargenomen.

 Thermoceptie (=temperatuurzin)
 Temperatuurveranderingen worden gevoeld door twee 

typen temperatuurreceptoren: de warmtezintuigen 
en de koude-zintuigen. Warmte en verandering van 
warmte wordt waargenomen door de warmtezintuigen, 
tussen de 25 en de 45 graden Celsius ontstaat er 
een prikkel. De warmte zintuigen zijn meestal vrij 
eindigende zenuwuiteinden. Warmte-receptoren 
worden ook wel ‘lichaampjes van Ruffini’ genoemd. Deze 
detecteren warmte via het registreren van door hogere 
temperaturen veroorzaakte weefseluitzetting. 

 Bij het aanraken van iets kouds verliest de huid juist 
warmte, dit wordt geregistreerd door de koude-
zintuigen. Bij 10 tot 20 graden Celsius ontstaat er een 
adequate prikkel. Dan zal de temperatuursverandering 
via deze zintuigen opgemerkt worden. Boven de 50 
graden worden de koude zintuigen ook geprikkeld. Als 
een hand in heet water gestoken wordt voelt dat in 
eerste instantie koud aan, dit komt door de prikkeling 
van deze zintuigen. Bij deze temperaturen worden de 
signalen van de warmtezintuigen niet goed meer door 
gegeven. Kou-receptoren heten ook wel ‘lichaampjes 
van Krause’. Ze detecteren kou doordat ze reageren op 
door lagere temperaturen veroorzaakte weefselkrimp.  
Ze zijn talrijker dan de warmte-receptoren. Er zitten op 
een vierkante cm handoppervlak bijvoorbeeld 1 à 5 kou-
receptoren tegenover 0,4 warmte-receptoren. 

 Om de lichaamstemperatuur ‘normaal’ te houden 
reageren de hersenen op deze prikkels via zowel 
opwarmende (klappertanden, kippenvel) als afkoelende 
(verwijden huidporiën, zweten) lichaamsprocessen. 

 De temperatuurreceptoren bevinden zich niet alleen in 
de huid maar ook in de slijmvliezen van de mond-, keel- 
en neusholte, het slijmvlies van de slokdarm, de iris van 
het oog en rondom de hersenen. 

 Nociceptie (=pijnzin)
 Het pijnzintuig is mogelijk de meest bewust ervaren 

zintuigelijke functie van de huid. Deze receptoren 
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zitten in zenuwuiteinden en zenuwvezels en reageren 
op een (dreigende) beschadiging van het omliggende 
weefsel. Wanneer ze geprikkeld worden ontstaat er 
een pijnsensatie. Wanneer er een echte beschadiging is 
ontstaat er hevige pijn. Bij pijnzintuigen ontstaat er geen 
gewenning zoals dat wel bij de temperatuurzintuigen 
kan. Pijn moet er namelijk voor zorgen dat je situaties 
vermijdt die kunnen leiden tot weefselschade.

    Afbeelding 21: Vormen van zintuigcellen

Stellingen

1.  De huid speelt een essentiële rol in de omzetting van 
cholesterol naar vitamine D onder invloed van zonlicht.

2. Is de afwijking die wordt omschreven een tekenbeet? 
De afwijking bevindt zich op de bovenarm is solitair, 
kinderhandpalmgroot, kokadervormig, scherp begrensd, 
rood, erythemateus.

3.  Het plaveiselcelcarcinoom is de meest voorkomende 
vorm van huidkanker.

4. Eczeem vindt alleen plaats na contact met een stof waar 
de persoon overgevoelig voor is.

5.  Uitlokkende factoren voor een psoriasis-opvlamming 
zijn: recentelijk ziek geweest, stress, een slechte hygiëne 
en medicatiegebruik.

6. Puistjes ontstaan door de ophoping van talg.

7.  Een derdegraadsbrandwond doet pijn.

8.  Voelen wordt onderverdeeld in drie aparte zintuigen die 
vooral in de huid liggen; tastzin, thermoceptie (warmte 
en koude) en nociceptie (pijn).
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Begrippenlijst

1.  Anatomie & Histologie van de huid 
-  Melanocyten: cellen in de opperhuid die het zwarte 

pigment melanine produceren.
-  Keratinocyten: cellen in de opperhuid die de sterke stof 

keratine produceren
-  Mechanoreceptoren: gespecialiseerde groepen van 

cellen in de epidermis en dermis die mechanische 
signalen, zoals druk en aanraking, registreren. 

-  Tastzin: het kunnen ‘voelen’ van mechanische signalen 
door de huid, zoals het zien met de ogen of het horen 
met de oren. 

2. Omschrijving van de huid
-  Corymbiform: Trosvormig

3. Huidkanker
- Basaalcelcarcinoom: een vorm van huidkanker, die 

ontstaat uit de basale cellen
- Plaveiselcelcarcinoom: Een vorm van huidkanker die 

ontstaat uit de plaveiselcellen/keratinocyten
- Melanoom: De meest kwaadaardige vorm van 

huidkanker, die ontstaat uit de pigmentcellen ( 
melanocyten)

- Actinische keratosen: Ruwe plek van de huid, waarvan 
wordt gedacht dat het de voorloper is van een 
plaveiselcelcarcinoom

- Ulcererend: Kratervormige structuur
- Biopt: Een hapje weefsel afnemen om de te kunnen 

bepalen of er sprake is van huidkanker

4. Eczeem
- Oedeem: een ophoping van vocht in de cellen waardoor 

de huid gaat zwellen bijvoorbeeld bij de onderbenen.
- Lichenificatie: een verdikte huid met toename van 

de huidplooien en een vergroving van de huid die 
waarschijnlijk ontstaat na het langdurig krabben en 
wrijven over de huid. 

- Allergenen: eiwitten die een allergische reactie kunnen 
veroorzaken. Voor sommige mensen zijn dit bijvoorbeeld 
eiwitten in pinda’s.

- Antigeen: een stof die lichaamsvreemd is en voor 
een allergische reactie kan zorgen doordat het het 

afweersysteem activeert. Bij deze afweerreactie worden 
antistoffen gemaakt die zorgen voor de symptomen van 
een allergische reactie (roodheid, zwelling).

- Veneuze insufficiëntie: wanneer de aderen (venen) 
in het lichaam niet meer goed werken waardoor 
afvalstoffen en de vocht niet goed worden afgevoerd. 
Meestal ligt het probleem bij de kleppen van de venen 
die niet meer voldoende werken en waardoor het bloed 
dus niet goed terug naar het hart wordt vervoerd. 

- Zinkoxidesmeersel: een smeersel met de stof zinkoxide. 
Zinkoxide zorgt ervoor dat de huid droogt en stilt 
daarnaast de jeuk en verkoelt de huid. 

- Indifferente therapie: therapie zonder geneesmiddelen, 
dus bijvoorbeeld een zinkoxidesmeersel.

5. Psoriasis
- Auto-immuunontsteking: Ziekte waarbij het 

immuunsysteem lichaamseigen cellen als vreemd 
aanziet, deze aanvalt en vernietigt. Hierbij treedt een 
ontsteking op.

6. Acne
- Comedonen: mee- eters
- Papels: huidknobbels 
- Pustels: puistjes
- Noduli: knobbeltje dieper dan een papel
- Cysten: holte met vloeibare, minder vloeibare of taaie 

inhoud
- Folliculaire keratinocyten: ookwel hoorncel genoemd, is 

een cel waaruit de opperhuid is opgebouwd
- Microcomedo: de voorloper van alle acnelaesies
- Infiltraat: plaats waren cellen uit het immuunsysteem 

(zoals witte bloedcellen) zich tussen normale 
weefselcellen hebben genesteld

- Abces: een met pus gevulde holte, meestal onder de 
huid. Wordt ook wel etterbult genoemd. 

- Fistel: ookwel pijpzweer genoemd, is een van nature niet 
aanwezige verbindingsopening tussen de oppervlakte 
van de huid van een klier, kanaal, of inwendige holte. 
Deze buisvormige opening ontstaat vaak door een 
ontsteking. 

- Remissie: vermindering of verdwijning van 
ziekteverschijnselen
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7. Brandwonden
- Capillaire refill: Dit laat de hervulling van de haarvaten 

zien en is dus een maat voor de doorbloeding van de 
weefsels van de huid. Je kunt dit doen door vijf seconde 
lang op de nagel te drukken en dan te kijken hoe lang 
het duurt totdat de kleur weer terugkomt (2-3 seconde is 
normaal).

- Sensibiliteit: Betekent gevoelszin, dit is het vermogen 
van iemand om te voelen. 

- Re-epithelialiseren: Het terug groeien van de huid.

8. Zintuigen
- Zintuigelijke functie: de functie om iets waar de te 

kunnen nemen door het ontvangen en verwerken van 
prikkels vanuit de omgeving.  

-  Sensorische zenuwcel: gevoelszenuwcel, geleidt 
impulsen van zintuigcellen naar het centrale 
zenuwstelse.

- Receptor: het einde van een zenuwcel dat de 
binnenkomende signalen opvangt en herkent.

- Mechanische receptoren: een receptor die reageert 
op mechanische druk of verandering, onder andere 
trillingen, rek en directe druk. 

- Adequate prikkel: een prikkel waar een zintuig(cel) 
speciaal gevoelig voor is. Voor het oog is dit bv. Licht.

- Gewenning: een proces waarbij een eerder ongewone 
prikkel steeds meer als normaal ervaren gaat worden. 
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