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1. Opbouw van de huid

Lagen van de huid
De huid wordt gezien als het grootste orgaan in het 
menselijk lichaam. De huid bestaat uit 3 lagen: de 
opperhuid (epidermis), de lederhuid (dermis) en het 
onderhuids vetweefsel ofwel de onderhuid (hypodermis). 
In de verschillende lagen van de huid zitten onder andere 
de talgklieren, zweetklieren, zenuwen en haren.

De opperhuid (epidermis)
De opperhuid is de buitenste laag van de huid en bestaat 
uit epidermiscellen. Deze cellen worden onderin de 
opperhuid aangemaakt en schuiven langzaam naar boven. 
De bovenste laag cellen wordt de hoornlaag genoemd. De 
opperhuid wordt continu vernieuwd. Het duurt ongeveer 
vier weken voordat de gehele opperhuid is vernieuwd. Het 
bovenste laagje dode hoorncellen laat vanzelf los. Onder in 
de opperhuid liggen pigmentcellen. Pigment beschermt de 
huid tegen zonlicht en geeft ook de kleur aan de huid.

Afbeelding 1: opbouw van de huid

De lederhuid (dermis)
Onder de opperhuid ligt een dikkere huidlaag, de 
lederhuid. Hierin zitten: haarzakjes met haren, 
talgklieren, zweetklieren, zenuwuiteinden, bloedvaten 
en bindweefselcellen. De lederhuid bepaalt hoe soepel 
de huid is. Een beschadiging aan de lederhuid zorgt 
ervoor dat de huid minder soepel wordt. De lederhuid 
wordt niet steeds vernieuwd zoals de opperhuid, maar 
een beschadiging van de lederhuid wordt opgevuld met 
bindweefsel. Dit weefsel ziet er anders uit dan de rest van 
de huid. Een beschadiging aan de lederhuid blijft daardoor 
altijd zichtbaar als een litteken.

Haren
Haarzakjes zitten in de lederhuid en over het hele lichaam, 
behalve op de lippen, in de handpalmen en onder de 
voeten. Er zijn twee soorten haren:
Vellusharen: vellusharen zijn kleine donshaartjes van 
ongeveer 2 mm tot 3 mm lang, die over het hele lichaam 
zitten. De vellusharen in de schaamstreek en de oksels 
veranderen tijdens de puberteit in terminale haren.
Terminale haren: terminale haren zijn ontwikkelde haren 
die langer, steviger, dikker en donkerder zijn dan het 
kortere en dunnere vellushaar. Bij mannen ontstaan ook 
terminale haren op de borst en buik, armen en benen en 
in het gezicht (baardgroei). De haren op het hoofd zijn 
ook terminale haren. Terminale haren kunnen ongeveer 
vier jaar oud worden. Per dag kunnen ongeveer 50 tot 100 
hoofdharen uitvallen.

Talgklieren
De talgklieren maken talg aan. Talg bestaat uit vettige 
stoffen die de huid soepel houden en ervoor zorgen dat 
de huid niet uitdroogt. Op sommige plekken zitten extra 
veel talgklieren, zoals in het midden van de borst, de 
rug, in het gezicht en op het behaarde hoofd. Er zitten 
geen talgklieren onder de voeten, op de lippen en in de 
handpalmen.

Zweetklieren
De zweetklieren zorgen voor de aanmaak van zweet. Er zijn 
zweetklieren die de lichaamstemperatuur regelen (eccriene 
zweetklieren). Die zitten op het hele lichaam. Daarnaast 
zijn er zweetklieren die een sterke geur produceren 
(apocriene zweetklieren). Die zitten in de oksels en rond de 
geslachtsorganen. Het zweet zorgt voor afkoeling van het 
lichaam. Zweet uit apocriene zweetklieren speelt ook een 
rol bij seksuele aantrekking.

Bloedvaten
Door de bloedvaten worden zuurstof en voedingsstoffen 
voor de huid aangevoerd. De bloedvaten zorgen samen 
met de zweetklieren dat de huid de lichaamstemperatuur 
kan reguleren. Door verwijding van de bloedvaten raak je 
warmte kwijt en door vernauwing van de vaten wordt de 
warmte juist vastgehouden.

Gezondheidsuniversiteit 2022
Reeks 20 | Jong geleerd, oud gedaan  



Avond 4 2

Een gezond idee
van het 
Maastricht UMC+

Onderhuids vetweefsel
De onderhuidse vetlaag bestaat uit vet, bloedvaten en 
bindweefsel. Deze laag vormt de verbinding tussen de huid, 
spieren en pezen. De vetlaag dient als energieopslag en als 
isolatie, zodat het lichaam warmte goed kan vasthouden.

2. Functie en fysiologie van de huid 

Bij een gemiddelde volwassene beslaat de huid zo’n 1,6 
tot 2 vierkante meter. Het is daarmee het grootste orgaan 
van het menselijk lichaam en misschien wel een van de 
belangrijkste. Het is namelijk de grens tussen de mens 
en de omgeving. Daarbij vervult de huid meerdere taken, 
die allemaal duidelijk maken waarom een intacte huid 
van groot belang is voor (het behouden van) een gezond 
lichaam. 

Regulatie van de temperatuur
Een van de functies van de huid is het handhaven van 
een constante lichaamstemperatuur, waardoor alle 
organen optimaal hun taken kunnen uitvoeren. Dit 
wordt gereguleerd door het vergroten en verkleinen van 
de warmteafgifte. Het vergroten van de warmteafgifte, 
oftewel afkoelen, doet de huid op twee manieren. Enerzijds 
wordt dit bereikt doordat er meer zweet geproduceerd 
wordt. Het verdampen van het zweet zorgt dan voor 
verkoeling van de huid. Anderzijds wordt dit bereikt door 
de huiddoorbloeding te laten toenemen. Het warme 
bloed stroomt dan langs de (hopelijk) koelere lucht en 
kan zo afkoelen. Het beperken van de warmte afgifte, 
oftewel opwarmen, wordt bereikt door precies het 
tegenovergestelde proces.

Beschermingsfuncties
Zoals hierboven al beschreven dient de huid als grens 
tussen de mens en de buitenwereld. Hierin biedt het 
bescherming op meerdere manieren:
Barrière functie: de huid vormt de letterlijke barrière tussen 
de mens en de buitenwereld. Hierdoor worden belangrijke 
stoffen binnengehouden (denk aan het voorkomen 
van vochtverlies), maar ook gevaarlijke stoffen buiten 
gehouden.
Afweer functie: de huid speelt ook een rol in de afweer. 
De hoornlaag vernieuwt zich erg snel. Dit zorgt ervoor dat 

ziekmakende bacteriën die zich in de hoornlaag bevinden 
buiten worden gehouden. Daarnaast bevinden zich in de 
huid eiwitten die we antimicrobiële peptiden noemen 
en vrije vetzuren, die als het ware werken als natuurlijk 
desinfectans. Ten slotte wordt de huid permanent 
bewoond door duizenden soorten “vriendelijke bacteriën”, 
die door hun aanwezigheid ervoor zorgen dat ziekmakende 
bacteriën geen plek meer kunnen vinden op de huid. 
Rek-functie: Doordat de huid stoffen bevat die ervoor 
zorgen dat de huid elastisch is, kan de huid mee rekken 
en ingedrukt worden. Hierdoor kan schade worden 
voorkomen, denk bijvoorbeeld aan iemand die een beuk 
van iemand anders met de vuist krijgt. Door de rekkracht 
van de huid, veert de huid mee in plaats van te scheuren. 
Uv-filter: In de huid zitten melanine en eiwitten die 
bescherming bieden tegen de schadelijke effecten van Uv-
straling door deze op te nemen. Uv-straling kan hierdoor 
niet doordringen tot de diepere bestandsdelen van de 
cellen (zoals DNA) en hier geen schade toebrengen. Hoe 
meer je in de zon zit, hoe meer er van deze eiwitten en 
melanine geproduceerd wordt. Melanine is de stof die 
ervoor zorgt dat de huid bruin wordt in de zon. Hoe meer 
je in de zon zit, hoe meer melanine wordt geproduceerd, in 
een poging om je te beschermen tegen de zon. 
Bruin worden is dus eigenlijk een teken van het lichaam dat 
er schade is toegebracht aan de huid!

Andere functies:
Naast de bovenstaande functies heeft de huid ook 
onderstaande, minstens net zo belangrijke, functies: 
Zintuig functie: in de huid liggen erg veel zenuwuiteinden, 
die zorgen voor het registreren van waarnemingen zoals 
kou, pijn, jeuk, druk, trillingen en aanrakingen. Hierdoor 
speelt de huid ook een grote rol in de zintuigelijke 
waarneming. 
Haargroei: de haargroei kent een cyclisch karakter met 
drie fasen (de groeifase, de overgangsfase en de rustfase). 
Hierna valt de haar uit en begint de cyclus opnieuw.
Vitamine D3 productie: onder invloed van de zon wordt er 
in de huid een stof genaamd 7-dehydrocholesterol omgezet 
in vitamine D3. Deze vitamine speelt een belangrijke rol in 
de opname van calcium, in de volksmond ook wel eens kalk 
genoemd. 
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Afweer: in de huid bevinden zich ook cellen die 
kunnen herkennen of deeltjes lichaamsvreemd zijn 
of lichaamseigen (Langerhanscellen). Als er een 
lichaamsvreemde stof wordt herkend, wordt deze netjes 
ingepakt en meegenomen door deze cel. Vervolgens wordt 
deze gepresenteerd aan een andere cel die ervoor zorgt dat 
deze wordt opgeruimd.

3. Ultraviolette straling
 
Wat is UV straling? 
Ultraviolette-straling (Uv-straling of Uv-licht) is een 
onderdeel van het zonlicht dat uit wordt gestraald. We 
kunnen deze straling niet zien, maar wel voelen. Het 
zorgt er voor dat onze huid in de zon rood kleurt of 
zelfs verbrandt. Een deel van deze straling komt direct 
van de zon en een deel komt vanuit de blauwe hemel 
en weerkaatsingen tegen de grond. Dit is ook de reden 
dat Uv-straling feller is boven wit zand en boven het 
water. De sterkte van het Uv-licht drukt het KNMI uit in 
zonkracht. Deze schaal geeft aan hoe lang de huid van een 
gemiddelde Nederlander midden op de dag de zon kan 
verdragen.
De zonkracht is afhankelijk van een aantal factoren. Hij 
is hoger wanneer de zon hoger staat, zo is deze in de 
zomer wel 10x sterker dan in de winter en het sterkste 
rond half twee in de middag. UV straling wordt deels 
tegengehouden door de ozon, hoe meer ozon (in de lente) 
hoe minder Uv-straling er doorgelaten wordt. Ook wolken 
houden het UV-licht wat tegen, waardoor je in de schaduw 
minder snel verbrand. Andere dingen die UV-licht tegen 
kunnen houden zijn luchtvervuiling, vocht en ramen. 
Warmte heeft geen invloed op de hoeveelheid Uv-straling.

Verschillende soorten straling
Uv-stralen kunnen verdeeld worden in 3 soorten, 
afhankelijk van de frequentie (golflengte van de stralen): 
type A, B en C.
A-stralen (320 tot 400 nanometer golflengte) vormen 
het grootste deel van de Uv-straling en zijn de hele dag 
aanwezig. Deze veroorzaken de kortdurende bruine tint op 
onze huid en worden dus ook gebruikt bij zonnebanken. 
Uv-a-stralen kunnen echter diep in de huid doordringen 
(20-30% komt in de lederhuid) om daar schade aan 

te brengen. Zo veroorzaken ze naast een bruine huid 
ook verbranding door de zon, rimpels, huidvlekjes 
en (voorstadia van) huidkanker. Verbranding komt 
waarschijnlijk door een directe prikkeling en verwijding van 
de bloedvaten in de lederhuid. Pigment in onze huid kan 
deze stralen filteren. 
B-stralen (280 tot 320 nanometer) vormen een kleiner deel 
van de Uv-straling en zijn het meest aanwezig tussen 12 en 
15 uur ’s middags in de zomerperiode. Door pigmentcellen 
te prikkelen en de vorming van pigment aan te sturen, 
geven ze een trager bruinend effect op de huid, die langer 
aanhoudt. Deze stralen dringen minder diep door en 
beschadigen vooral de buitenste laag van de huid (de 
opperhuid), wat tot huidkanker kan leiden. Hierbij komen 
stoffen vrij, die de bloedvaten in de lederhuid verwijden, 
waardoor de huid rood kleurt.  
C-stralen (200 tot 280 nanometer) worden allemaal 
tegengehouden door de ozonlaag. Dat ze de aarde niet 
bereiken is maar goed ook, want ze zijn bijzonder gevaarlijk 
voor zowel onze ogen als onze huid! 

Waarom is het schadelijk voor de huid?
Maar hoe komt het dan dat Uv-straling zo schadelijk is 
voor onze huid? Uv-straling heeft verschillende effecten op 
onze cellen. Het remt de celdeling, maakt enzymen inactief 
en stimuleert de vorming van mutaties (veranderingen in 
het DNA van de cel), of zelfs het sterven van de cellen (bij 
hogere hoeveelheid). De voornaamste manier waarop het 
een risico voor huidkanker geeft, is door het beschadigen 
van het DNA van de cellen. De cellen in ons lichaam hebben 
hier een bescherming tegen ingebouwd, door deze schade 
via een speciale weg te repareren. Bij Uv-straling is er 
alleen uiteindelijk zo veel schade, dat ons lichaam het niet 
meer allemaal kan herstellen en er dus beschadigd DNA 
blijft bestaan. Deze schade kan er dan voor zorgen dat 
cellen verkeerd gaan delen en er kanker ontstaat.
Het risico is hierbij afhankelijk van de soort Uv-stralen, de 
intensiteit van blootstelling en de hoeveelheid natuurlijke 
bescherming door melanine in de huid. Het risico op 
huidkanker is hoger voor mensen met: rood haar (versus 
donker haar), een lichte huid die snel verbrandt en niet 
snel bruinend is (versus een makkelijk bruinende, niet 
verbrande huid).
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4. Verschillende vormen van huidkanker 

Wat is huidkanker? 
Huidkanker is een aandoening waarbij de cellen van de 
huid zich ongeremd gaan delen. Dit leidt tot het ontstaan 
van gezwellen in de huid, ofwel huidtumoren. Deze 
huidtumoren kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn. In 
het geval van kwaadaardige huidtumoren, spreken we van 
huidkanker. Kwaadaardige huidtumoren zijn dus gezwellen 
die ontstaan vanuit de lagen van de huid. Er zijn veel 
verschillende soorten huidtumoren. 

Het ontstaan van huidkanker
In het algemeen wordt het ontstaan van huidtumoren 
bevorderd door overmatige blootstelling aan zonlicht 
(dus UV straling), zowel door chronische (levenslange) 
blootstelling als alleen op jonge leeftijd. Het huidtype 
speelt hierbij ook een rol: mensen met een licht huidtype 
(waardoor gemakkelijke zonverbranding) lopen een 
groter risico. Het gebruik van medicijnen die de afweer 
onderdrukken (ook wel bekend als ‘immunosuppressiva’), 
zoals bijvoorbeeld wordt voorgeschreven na een 
orgaantransplantatie, is een risicofactor voor de 
ontwikkeling van huidkanker. Andere overige risicofactoren 
zijn: blootstelling aan röntgenstraling, jarenlang gebruik 
van voedsel en/ of drinkwater dat is vervuild met arseen, 
chronische zweren op de huid (ofwel ‘ulcera’) en de 
littekens hiervan, vroegere verbranding van de huid en 
wanneer iemand al ooit huidkanker heeft gehad in het 
verleden. 

De verschillende soorten huidkanker 
Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende 
vorm van huidkanker. De term ‘basaalcelcarcinoom' 
wordt vaak afgekort tot ‘BCC’. Vanwege de vergrijzing 
en een verhoogde blootstelling aan zonlicht, komt een 
basaalcelcarcinoom steeds meer voor in de algemene 
bevolking. Het is meestal een huidkleurige of lichtroze 
tumor, met een glanzend-glazig aspect en met hele kleine 
bloedvaatjes (ofwel ‘teleangiëctastieën’) erin. 
Er zijn verschillende soorten basaalcelcarcinomen. Het 
nodulaire type (glazige tumor met verwijde bloedvaatjes, 
met een parelmoerachtige glans), het ulcererende 
type (etterende/ zwerende type) een cicatriserende 
type (gepaard gaande met littekenvorming) en het 

superficiële (oppervlakkige) type. Het carcinoom kan ook 
gepigmenteerd zijn. 
Een risicofactor voor het ontwikkelen van 
basaalcelcarcinomen is een bepaald syndroom wat 
kan voorkomen in families, namelijk het ‘basaalcel 
naevussyndroom’. Dit is een zeldzame erfelijke aandoening 
die het risico op de ontwikkeling van BCC tumoren 
verhoogt. 

Afbeelding 2: de verschillende typen basaalcelcarcinomen

Een andere soort huidtumor is een melanoom. Dit is 
een bruinzwarte tumor die snel groeit, gemakkelijk 
bloedt, ettert/ zweert en eventueel ook jeuk en/ of 
pijn veroorzaakt. Er zijn ook weer verschillende soorten 
melanomen: melanoma in situ (dit is het laatste 
‘voorstadium’ voordat echt een melanoom ontstaat), 
oppervlakkig/superficieel spreidend melanoom (relatief 
groot oppervlak, maar groeit meestal nog niet diep in de 
huid), nodulair melanoom (donkergrijs of donkerblauw 
‘bobbeltje’ in de moedervlek) en acrolentigineus melanoom 
(zeldzaam; dit type wordt gezien op de handen en voeten). 
Melanomen komen iets vaker voor bij vrouwen dan bij 
mannen. Bij vrouwen zijn ze vaker op de benen te vinden 
en bij mannen vaker op de rug. De melanomen ontstaan 
vaak uit al langer bestaande moedervlekken en zijn daarom 
dus donker gekleurd. Heel soms zijn de melanomen echter 
niét gekleurd, dit noemen we ‘amelanotische melanomen’. 
Een amelanotisch melanoom is dus een melanoom zonder 
kleur, ofwel zonder pigment. Deze melanomen vallen 
daardoor minder goed op en worden vaak pas later ontdekt 
door de patiënt zelf. 
In een vroeg stadium van een melanoom kan al uitzaaiing 
(ofwel ‘metastasering’) via lymfe- en bloedvaten optreden. 
Dit betekent dat de kwaadaardige huidcellen zich 
verspreiden naar andere delen in het lichaam. Vormen van 
het melanoom die in een vroeg stadium uitzaaien kunnen 
binnen enkele maanden fataal zijn voor de patiënt. 
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De genezingskans bij kleine oppervlakkige melanomen die 
niét uitzaaien is echter bijna 100%. Een risicofactor voor het 
ontwikkelen van melanomen is, naast ook weer 
blootstelling aan de zon, het voorkomen van melanomen 
in de familie. 

Afbeelding 3: voorbeelden van verschillende melanomen

5. Plaveiselcelcarcinoom

Een plaveiselcelcarcinoom is een vorm van huidkanker. 
Plaveiselcellen zijn cellen die de middelste en buitenste 
laag van de huid vormen. 

Symptomen en locatie
Een plaveiselcelcarcinoom is moeilijk te herkennen omdat 
het er verschillend uit kan zien of kan lijken op iets anders. 
Vaak komt plaveiselcelcarcinoom voor op de plaatsen die 
het meest in de zon komen zoals hoofd en nek, gezicht, 
oren, lippen, bovenkant handen, onderarmen en benen. 
Echter, plaveiselcelcarcinoom kunnen voorkomen over het 
gehele lichaam. Symptomen kunnen zijn:
• stevige, rode knobbel
• platte zweer met een schilferige korst
• nieuw pijnlijk of verheven gebied op een oud litteken 

of zweer
• ruwe, schilferende plek op de lip die kan evolueren 

naar een open wond
• rode pijnlijke of ruwe plek in de mond
• rode, verheven plek of wratachtige zweer op of in de 

anus of op de geslachtsdelen

Afbeelding 4: plaveiselcelcarcinoom op de oorschelp

Afbeelding 5: plaveiselcelcarcinoom op de slaap

Ontstaan 
Een plaveiselcelcarcinoom van de huid ontstaat wanneer 
de plaveiselcellen veranderingen of mutaties in het DNA 
ontwikkelen. Het DNA van een cel bevat de instructies 
die de cel aangeven wat ze precies moeten doen of hoe 
ze groeien. Door de mutaties gaan de plaveiselcellen 
ongecontroleerd groeien en blijven ze leven wanneer ze 
eigenlijk moeten sterven.  Deze DNA mutaties bij cellen in 
de huid ontstaan voornamelijk door UV straling van de zon 
of van bijvoorbeeld een zonnebank.
Andere risicofactoren voor het ontwikkelen van een 
plaveiselcarcinoom zijn: het hebben van een lichte 
huid, sommige erfelijke aandoeningen, verzwakt 
immuunsysteem, voorgeschiedenis van voorlopers van 
huidkanker of een voorgeschiedenis van huidkanker. 

Onderzoeken
De huisarts of dermatoloog zal het plekje beoordelen. 
Als het er verdacht uitziet zal er een stukje worden 
wegenomen of met andere woorden een biopsie worden 
genomen om het naar het lab te sturen voor verder 
onderzoek. 
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Complicaties
Onbehandeld kan plaveiselcelcarcinoom omliggend gezond 
weefsel aantasten of verspreiden naar lymfeklieren of 
andere organen. Uitzaaiingen of metastasen komen echter 
niet vaak voor bij een plaveiselcelcarcinoom. 
Het risico op een agressiever beloop van de ziekte stijgt 
bij de volgende factoren: het hebben van een grotere en 
diepere afwijking, locatie op slijmvliezen of een verzwakt 
immuunsysteem. 

Behandeling
De behandeling bij een plaveiselcelcarcinoom bestaat uit 
het wegsnijden van het desbetreffende plekje. Soms kan 
bestraling ook een optie zijn. Als er toch uitzaaiingen zijn 
kunnen chemotherapie en immunotherapie ook een optie 
zijn.

Preventie
Preventieve maatregelen die genomen kunnen worden 
zijn: vermijden van de zon rond de middag, zonnecrème 
dragen gedurende het hele jaar, vermijden van 
zonnebanken en de huid regelmatige zelf nakijken en naar 
de huisarts gaan bij veranderingen. 

6. Voorlopers van huidkanker 

Er bestaan huidafwijkingen die nog geen huidkanker 
zijn, maar dit wel kunnen worden. Dit wordt ook wel 
een voorstadium van kanker genoemd. De ziekte van 
Bowen en actinische keratose zijn voorstadia van een 
plaveiselcarcinoom. 

Wat is de ziekte van Bowen en hoe ziet het eruit? 
De ziekte van Bowen is een vroeg voorstadium van 
huidkanker en is vernoemd naar Dr. Bowen. Deze 
aandoening van de huid gaat samen met chronische 
ontstekingskenmerken, zoals roodheid, schilfering en 
soms jeuk van de huid. Meestal begint het met één rode 
schilferige plek, die langzaam groter wordt (afbeelding 
6). Op deze plek zitten vaak korstjes en soms kunnen de 
plekken ook (deels) bruin kleuren. Meestal zijn het 1 of 
2 plekjes, soms komen ze met meerdere tegelijk voor. 
Deze plekken kunnen overal op het lichaam voorkomen, 
maar ze komen vooral voor op de onderbenen, de romp, 
het gezicht, de handen, de vingers en zelfs op de anus 
of geslachtsdelen. Wanneer de ziekte van Bowen op 

geslachtsdelen voorkomt, wordt dit ook wel erytroplasie 
van Queyrat genoemd. 

Bij wie kan de ziekte van Bowen voorkomen? 
De ziekte van Bowen komt het vaakste voor bij ouderen 
rond de 70 jaar. De huidaandoening komt vooral bij 
mensen voor die veel in de zon zijn geweest en dus veel zijn 
blootgesteld aan ultraviolet (Uv)-licht. Echter, de ziekte van 
Bowen kan ook voorkomen op plekken waar de zon niet zo 
vaak komt, zoals geslachtsdelen. Deze varianten kunnen 
veroorzaakt worden door het Humaan Papilloma Virus 
(HPV). HPV veroorzaakt ook andere afwijkingen rondom 
de geslachtsdelen, zoals genitale wratten. Een andere 
belangrijke oorzaak van de ziekte van Bowen is het gebruik 
van afweer-onderdrukkende medicijnen. 

Afbeelding 6: Ziekte van Bowen

Wat is actinische keratose en hoe ziet het eruit? 
Actinische keratosen zijn kleine, ruw aanvoelende 
plekjes op de huid met meestal een lichtbruine kleur 
(afbeelding 7). De naam actinische keratose komt uit 
het Grieks en betekent letterlijk ‘verhoorningsstoornis 
(=keratose) veroorzaakt door het licht (=actinisch)’. 
Verhoorningsstoornis betekent dat de huidcellen niet 
normaal groeien en dus verdikken (ofwel verhoornen). 
Dit komt doordat de huid is beschadigd door chronische 
blootstelling aan te veel zon. Actinische keratose kan zich 
beperken tot een plek of een heel gebied. Denk hierbij 
aan een kale schedel, het gezicht, de onderarmen of de 
handrug.  

Bij wie kan actinische keratose voorkomen?
Actinische keratose komt vooral voor bij mensen boven de 
40 jaar en mensen die veel in de zon zijn geweest. 
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Tegenwoordig kan het ook op jongere leeftijd voorkomen, 
omdat we vaker buiten in de zon willen zijn, op vakantie 
gaan naar warme landen en graag bruin willen worden 
(bijvoorbeeld door onder de zonnebank te liggen). Deze 
blootstelling aan de zon en dus Uv-licht beschadigdt de 
huid. Andere oorzaken van actinische keratosen zijn het 
HPV-virus en het gebruik van afweer-onderdrukkende 
medicijnen. 

Afbeelding 7: Actinische keratose

7. De voorlopers van huidkanker tijdig 
herkennen en behandelen

Actinische keratose
Actinische keratose is te herkennen aan kleine ruw 
aanvoelende en harde plekjes op de huid. 
De plekjes kunnen gemakkelijk gaan bloeden na licht 
huidcontact zoals wrijving. Soms zijn ze ook licht pijnlijk 
bij aanraking.  De grootte van de plekjes kan sterk variëren, 
van enkele millimeters tot enkele centimeters. Vaak zijn er 
meerdere plekjes aanwezig en zijn ze samen met andere 
tekenen van langdurige zonlichtblootstelling aanwezig, 
zoals vlekken, rimpels en dunnere huid. 

Afbeelding 8: Actinische keratose in detail 

De arts stelt de diagnose meestal met het blote oog. 
Wanneer er een (licht) vermoeden is op huidkanker kan er 
een biopsie genomen worden om dit uit te sluiten. Om het 
ontstaan en groei te voorkomen is het nodig om de huid 
niet overmatig bloot te stellen aan UV straling en goed 
alert te zijn op verdachte plekjes op de huid. 

Behandeling van actinische keratose is noodzakelijk, 
vanwege de verhoogde kans op huidkanker zonder 
behandeling. De keuze van de behandeling is afhankelijk 
van de kenmerken van de afwijking zoals de grootte en 
locatie. Mogelijke behandelingen zijn:
• Bevriezing met vloeibare stikstof. Dit wordt gedaan 

bij een enkel plekje of bij patiënten waarbij een lage 
therapietrouw verwacht wordt.

• Crème. Hier zijn meerdere soorten van. Dit kan 
gericht zijn op het remmen van celdeling of van het 
afweersysteem en wordt voor enkele weken lang 
gebruikt. 

• Picato gel, voor enkele dagen achtereenvolgend. Deze 
gel is gericht op een opruimreactie van de afwijking.

• Photodynamische therapie. Een crème met een 
lichtgevoelige stof wordt op de afwijking gesmeerd, 
die door de kankercellen wordt opgenomen. Na een 
aantal uren wordt de plek belicht met een lichtbundel 
waardoor de kankercellen reageren en sterven.

Ziekte van Bowen
De ziekte van Bowen is te herkennen als langzaam 
groeiende rood schilferende en grillige plekken. Ook hierbij 
is de grootte wisselend, van enkele millimeters tot 5-10 cm 
in doorsnede. 
De diagnose wordt gesteld middels een huidbiopsie. Dit 
is omdat er veel goedaardige huidafwijkingen zijn die 
hierop kunnen lijken, zoals psoriasis en eczeem en het dus 
lastig te onderscheiden is met het blote oog. Ook wordt dit 
gedaan om het aanwezig zijn van huidkanker uit te sluiten 
en de diepte te bepalen. Om het ontstaan en groei te 
voorkomen is het ook hierbij aan te raden om de huid niet 
bloot te stellen aan overmatige UV straling en frequent te 
controleren.  
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Behandeling is ook bij deze afwijking afhankelijk van de 
grootte en locatie. Het is nodig om te behandelen, omdat 
er anders vroeg of laat een kwaadaardige afwijking 
ontstaat. 
Vaak wordt er voor dezelfde therapie gekozen als bij 
actinische keratose. Ook komt het frequent voor dat de 
arts ervoor kiest om de plek weg te snijden, ook wel excisie 
genoemd. Hierbij is het belangrijk dat van tevoren de 
snijranden goed bepaald worden zodat de gehele afwijking 
verwijderd kan worden. 

Afbeelding 9: ziekte van Bowen op de rug

8. Werking zonnebrandcrème

Nu de winter zijn intrede doet, de temperaturen zakken 
en de avonden al snel donker worden, zullen velen 
terugdenken aan die heerlijke zonovergoten dagen van 
afgelopen zomer. Er gaat niks boven een dagje zorgeloos 
genieten van de zonnestralen in de buitenlucht of 
bijvoorbeeld op een leuk terrasje, niet waar? Echter, 
met de op twee na warmste zomer ooit gemeten achter 
de rug, lijkt het er niet op dat we zo zorgeloos kunnen 
zijn. Immers, we zijn allemaal wel eens herinnerd door 
televisieprogramma’s of misschien onze zeurende 
moeders, dat zonnebrandcrème essentieel is om onze huid 
te beschermen tegen UV-licht. Maar hoe zit dat eigenlijk? 
Heb je zonneband écht nodig of is het juist slecht voor de 
huid?

Huidverbranding
Op een normale dag, komen de meeste mensen regelmatig 
buiten. Je fietst bijvoorbeeld naar het werk of loopt naar 
de supermarkt. De minuten die je dan in de zon bent, zijn 

voldoende voor je lichaam om vitamine D aan te maken. 
Deze vitamine heb je nodig om kalk en fosfaat uit je 
voedsel te kunnen halen. Deze twee stofjes zijn belangrijk 
voor onder andere een goede opbouw van je botten en 
gebit. 
Blijf je echter een langere tijd in de zon staan, dan moet je 
je insmeren met zonnebrandcrème. 

Als je namelijk in de volle zon gaat liggen en je bent niet 
ingesmeerd, dan zal de huid na een tijdje beginnen te 
prikken. Dit is een van de eerste tekenen dat je huid aan 
het verbranden is. Je huid verbrandt wanneer het niet 
genoeg tijd heeft om, onder invloed van de zon, pigment 
aan te maken om je huid te beschermen. 

De werking van zonnebrandcrème
Om te voorkomen dat je huid na het zonnen rood en 
pijnlijk aanvoelt, kun je je het beste een half uur voor je de 
zon ingaat insmeren met zonnebrandcrème. Deze zijn er 
in verschillende vormen, maten en prijscategorieën. Waar 
je vooral op moet letten is dat de crème zowel beschermt 
tegen UVA- als UVB-straling. Dit is omdat zowel UVA- als 
UVB-straling je huid kunnen beschadigen.

De zonnebrandcrème die alleen bescherming biedt 
tegen UVB-straling werkt op basis van chemische 
zonnefilters. De ingrediënten van deze variant zetten de 
zonnestraling om in een onschadelijke vorm. Een van de 
ingrediënten in deze types zonnebrand is oxybenzone. 
Dit is een van de stofjes waarvan wordt gezegd dat het 
giftig of zelfs kankerverwekkend is en mensen daarom 
zonnebrandcrème zouden moeten vermijden. Er is echter 
overweldigend veel bewijs in de medische wereld dat dit 
niet het geval is. Het zou alleen schadelijk kunnen zijn als 
deze middelen in grote(re) hoeveelheden worden ingeslikt, 
maar dit wordt daarom ook ten zeerste afgeraden.

De zonnebrandcrèmes die zowel tegen UVA- als UVB-
straling beschermen, werken op basis van titaniumdioxide 
en zinkoxide. Samen werken deze ingrediënten als een 
soort spiegel die het zonlicht weerkaatsen, waardoor de 
straling niet geabsorbeerd wordt door de huid.
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Zonnebrandfactor
Ook de factor van de zonnebrandcrème is van belang. 
Wordt er namelijk een te lage factor gebruikt, dan is de 
kans dat de huid gaat verbranden alsnog aanzienlijk. Als je 
zonder bescherming in de zon gaat liggen en je verbrandt 
na tien minuten, zul je bij een zonnebrandcrème met factor 
(SPF) 10 na 100 minuten verbranden. Bij factor 25 is dat na 
250 minuten. De factor geeft dus aan hoeveel langer je in 
principe veilig in de zon kunt liggen. In de praktijk werkt 
het echter niet helemaal zo, omdat zand, (zee)water en 
zweet ervoor zorgen dat deze tijd aanzienlijk verkort wordt. 
Daarom is het verstandig om je iedere 2-3 uur die je in de 
zon doorbrengt in te smeren.

De hoogte van de SPF die je nodig hebt, is ook afhankelijk 
van je huidtype en de zonkracht. Hoe hoger de uv-straling 
op een zonnige dag, des te hoger de SPF die je nodig hebt 
om jezelf goed te beschermen tegen de zon. Daarnaast 
verbranden lichte huidtypes sneller dan mensen met een 
donker huidtype.

Feiten en fabeltjes
• Een goedkope zonnebrand biedt dezelfde bescherming 

als een duurdere zonnebrand. Het verschil zit vaak in 
de extra’s eromheen; zoals de verpakking, geur of de 
smeerbaarheid. 

• Mensen met een donkere huidskleur kunnen ook 
verbranden. Bij mensen met een donkere huid duurt 
het wel langer voordat de schadelijke hoeveelheid uv-
straling is bereikt, maar nog steeds blijft het verstandig 
om je in te smeren.

• Zonnebrandcrème is niet eindeloos houdbaar. Na 
opening is het tot 12 maanden te gebruiken.

Afbeelding 10: de keuze SPF is onder andere gebaseerd op 
je huidtype

Stellingen

1.  Een beschadiging van je lederhuid zorgt voor een minder 
soepele huid.

2. Melanine in de huid absorbeert uv-straling en voorkomt 
zo schade aan huidcellen.

3. Op een minder warme dag is er minder Uv-straling 
en hoeven we onze huid dus minder tegen de zon te 
beschermen.

4. Een melanoom zit in meerdere huidlagen in 
tegenstelling tot een basaalcelcarcinoom.

5.  Voor het voorkomen van een plaveiselcelcarcinoom hoef 
ik alleen in de zomer zonnebrand te dragen.

6. De belangrijkste oorzaak van voorlopers van huidkanker, 
zoals de ziekte van Bowen en actinische keratose, is 
chronische blootstelling aan UV-licht. 

7.  Om voorlopers van huidkanker aan te tonen moet er 
altijd een biopt (wegnemen van een stukje weefsel) 
genomen worden.

8. Je kunt het beste zonnebrandcrème kopen die zowel 
beschermt tegen UVA- als UVB-straling.
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Begrippenlijst

1. Opbouw van de huid
• Epidermiscellen: de cellen die onderin de opperhuid 

worden aangemaakt en langzaam naar boven 
schuiven, waar ze de opperhuid vormen. 

• Hoornlaag: de bovenste laag epidermiscellen. De 
hoornlaag ligt aan de oppervlakte en zorgt voor 
stevigheid en bescherming. 

• Pigment: een kleurstof die zorgt voor de kleur van 
de huid, het haar en de iris van het oog. Pigment 
beschermt de huid tegen Uv-straling. 

• Bindweefsel: groot weefsel dat in het hele menselijk 
lichaam voorkomt. Bindweefsel zit tussen spiervezels, 
om spierbundels en om spiergroepen. Dit beschermt 
de spieren en zorgt ervoor dat spieren goed kunnen 
samenwerken. 

• Bindweefselcellen: cellen die samen het bindweefsel 
vormen.

• Vellusharen: de benaming voor niet-gepigmenteerd, 
kort, dun en donsachtig lichaamshaar. 

• Terminale haren: de benaming voor ontwikkeld haar, 
dat over het algemeen langer, steviger, dikker en 
donkerder is dan het kortere en dunnere vellushaar. 

• Talg: vettige stof die de huid en het haar soepel houdt. 
• Eccriene zweetklieren: zweetklieren die een rol spelen 

bij het transpireren of zweten. 
• Apocriene zweetklieren: lijken erg veel op eccrien 

zweet, maar bevat ook nog vetachtige stoffen en 
eiwitten. Daarom is dit zweet kleverig en het kan 
soms een melkachtige of gele kleur hebben. Het vormt 
hierbij ook geen sterke geur. 

• Epidermis: de opperhuid. 
• Dermis: de lederhuid. 
• Hypodermis: onderhuids vetweefsel ofwel de 

onderhuid.

2. Functie en fysiologie van de huid
• Hoornlaag: de buitenste laag cellen van de huid.
• Antimicrobiële peptiden: eiwitten die onderdeel 

uitmaken van het aangeboren afweersysteem.
• Melanine: natuurlijke stof in het lichaam die de 

huid, de haren en de ogen hun kleur (pigmentatie) 
geeft. Melanine helpt ook om de huid en de ogen te 
beschermen tegen ultraviolet licht (uv-licht).

• DNA: belangrijkste drager van erfelijke informatie in 
alle bekende organismen.

• Langerhanscellen: cellen die kunnen herkennen of 
deeltjes lichaamsvreemd zijn of lichaamseigen.

• Thermoregulatie: het handhaven van een constante 
lichaamstemperatuur. 

• 7-dehydrocholesterol: een chemische verbinding die 
vrij voorkomt in het bloedplasma. Onder invloed van 
ultraviolet licht wordt het omgezet in vitamine D3. 

3. Ultraviolette straling
• Frequentie: dit is een eigenschap van golven (zoals 

geluidsgolven of lichtgolven) en geeft aan hoe vaak 
een golf voorkomt binnen een bepaalde tijd.

• Golflengte: ook dit is een eigenschap van golven en 
geeft aan wat de afstand is tussen twee opvolgende 
punten met dezelfde fase.

• Lederhuid: dit is de middelste huidlaag, die bestaat uit 
bindweefsel. 

• Opperhuid: dit is de buitenste laag van de huid.
• Enzymen: een soort eiwit die nodig is om een 

chemische reactie te laten verlopen, zoals het afbreken 
van stoffen.

• Mutaties: veranderingen in het DNA.
• Melanine: pigment in de huid.
• De lederhuid: de lederhuid (dermis) is de middelste 

huidlaag, deze huidlaag zorgt voor de stevigheid van 
de huid.

• Ozon: een gas dat zowel hoog in de atmosfeer, als dicht 
bij het aardoppervlak voorkomt. Hoog in de atmosfeer, 
komt ozon van nature voor en beschermt het ons tegen 
schadelijk UV-licht.

4. Verschillende vormen van huidkanker
• Basaalcelcarcinoom (‘BCC’): de meest voorkomende 

vorm van huidkanker, meestal een huidkleurig/ 
lichtroze glanzende kleine tumor. 

• Basaalcel naevussyndroom: een zeldzame erfelijke 
aandoening die het risico verhoogt op het ontwikkelen 
van huidtumoren.

• Huidkanker & (kwaadaardige) huidtumor: 
aandoening waarbij de huidcellen zich ongeremd en 
ongecontroleerd gaan delen en kwaadaardig worden. 
Deze kwaadaardige cellen kunnen zich verspreiden 
(uitzaaien) naar andere plekken in het lichaam. 
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• Immunosuppressiva: medicijnen die de afweer 
van het lichaam onderdrukken; het gebruik van 
deze medicijnen kan een risicofactor zijn voor de 
ontwikkeling van huidkanker. 

• Melanoom: vorm van huidkanker die ook tot 
uitzaaiingen kan leiden; ontstaan vaak uit al bestaande 
moedervlekken of vormen zich als nieuw gekleurd 
vlekje op de huid. 

• Amelanotisch melanoom: een melanoom zonder 
kleur/ pigment,  waardoor ze minder snel opgemerkt 
worden. 

• Metastasering: uitzaaiingen van kwaadaardige 
tumoren ergens anders in het lichaam. Uitzaaiingen 
kunnen overal in het lichaam ontstaan. Ze kunnen 
bijvoorbeeld via de bloed- en/of lymfebaan verplaatst 
zijn.

• Teleangiëctastieën: kleine bloedvaatjes die door 
blijvende verwijding aan het huidoppervlak zichtbaar 
zijn. Het zijn lichtrood tot donkerpaars gekleurde 
bloedvaatjes.

• Ulcera/ulcus: medische benaming voor zweer. Het is 
een defect van de huid tot in het onderhuidse weefsel. 
Er is weefselverlies opgetreden aan het oppervlak van 
de huid en deze klacht kenmerkt zich door een geringe 
neiging tot genezing. 

5. Plaveiselcelcarcinoom
• Plaveiselcel: de cellen die de buitenste laag van de huid 

vormen, ook wel de opperhuid genoemd.
• Mutatie: een afwijking in de structuur van het DNA 

waardoor dit niet meer zoals bedoeld zal werken. 
Dit kan door factoren van buitenaf gebeuren of kan 
spontaan gebeuren.

• Slijmvliezen: zachte cellen die slijm produceren. Deze 
zijn te vinden in de mond, ogen, anus, vagina etc.

• Radiotherapie: een behandeling voor kanker door 
middel van straling. 

• Chemotherapie: de behandeling van kanker 
waarbij er gebruik gemaakt wordt van zeer sterke 
geneesmiddelen die de groei van de cellen beïnvloedt.

• Immunotherapie: een behandeling van kanker waarbij 
onze natuurlijke immuniteit gestimuleerd wordt om zo 
de kankercellen aan te vallen. 

6. Voorlopers van huidkanker
• Actinische keratose: een huidafwijking dat nog geen 

huidkanker is, maar het wel kan worden. Ook wel een 
voorstadium van plaveiselcelcarcinoom genoemd.  

• Ziekte van Bowen: een huidafwijking dat nog geen 
huidkanker is, maar het wel kan worden. Ook wel een 
voorstadium van plaveiselcelcarcinoom genoemd.  

• Plaveiselcelcarcinoom: een kwaadaardige tumor die 
ontstaat uit cellen in de opperhuid.

• Chronisch: langdurig.
• Erytroplasie van Queyrat: wanneer de ziekte van 

Bowen op geslachtsdelen voorkomt, wordt het ook wel 
erytroplasie van Queyrat genoemd. 

• Humaan Papilloma Virus (HPV): een virus dat 
abnormale celgroei van huid en slijmvliezen kan 
veroorzaken en zijn de veroorzakers van wratten.

• Genitale wratten: een soa die wordt veroorzaakt door 
het HPV. Het virus veroorzaakt wratten op en rond de 
penis, vagina of anus.

• Verhoorningsstoornis: een stoornis van het 
verhoorningsproces die o.a. zichtbaar is aan de 
opperhuid.  

7. Voorlopers van huidkanker tijdig herkennen en 
behandelen
• Therapietrouw: hoe goed iemand de voorgeschreven 

therapie volgt. 
• Huidbiopsie: het nemen van een klein hapje huid 

om gericht onderzoek naar te kunnen doen, vaak 
microscopisch.

• Psoriasis: een chronische huidziekte, waarbij mensen 
plekken met schilfers en jeuk op de huid krijgen.

8. Werking zonnebrandcrème
• UVA- en UVB-straling: ultraviolet A- en B-straling. Het 

verschil tussen deze soorten is dat UVA-stralen dieper 
doordringen in de huid en UVB-stralen oppervlakkiger 
blijven in de huid.

• Oxybenzone: een van de werkzame stofjes in 
zonnebrandcrème die met name beschermt tegen 
UVB-straling. Hiervan beweren sommigen dat het 
schadelijk is voor de huid, maar hier is onvoldoende 
bewijs voor.
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• Titaniumdioxide: een van de werkzame stofjes in 
zonnebrandcrème die zowel beschermt tegen UVA- als 
UVB-straling. 

• Zinkoxide: een van de werkzame stofjes in 
zonnebrandcrème die zowel beschermt tegen UVA- als 
UVB-straling.
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