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Wat is huidveroudering ? 
Huidveroudering is een normaal en onvermijdelijk 
verschijnsel dat al rond je 20ste levensjaar  
geleidelijk aan begint maar meestal maar echt 
duidelijk wordt vanaf je 40ste. Deze natuurlijke of 
intrinsieke huidveroudering wordt veroorzaakt door 
verlies van collageen, elastine en hyaluronzuur,  
stoffen die zorgen voor de stevigheid en elasticiteit 
van de huid. Hoe snel dit biologisch proces gaat, 
wordt genetisch en raciaal bepaald. 
Even belangrijk is de extrinsieke huidveroudering 
veroorzaakt door omgevingsfactoren. De meest 
gekende zijn roken, hormonen, ongezonde  
levensstijl… maar de grootste boosdoener is het 
zonlicht. Deze vorm wordt photo-aging genoemd.



De afbeeldingen maken gebruik van modellen en dienen enkel ter illustratie.

Liever geen zonnebank

Onder een zonnebank word je overspoeld  
door hoge dosissen UV-A licht. Als je je huid 
jarenlang overmatig blootstelt aan het licht van 
de zon èn van de zonnebank zal ze versneld 
verouderen en loop je een sterk verhoogd  
risico op huidkanker. 

• textuurverandering van de huid: 
• onregelmatige vlekkerige pigmentatie van 

de huid.
• gelooide of leerachtige uitzicht van de 

huid met vergroting van de poriën.
• rimpels: zowel expressie rimpels thv frons 

voorhoofd en kraaienpootjes als fijne  
lijntjes op de wangen…

• ruw aanvoelende korstjes: actinische  
keratosen vooral op gelaat, handruggen 
en de decolleté regio.  
Deze kunnen op termijn ontaarden in 
huidkanker. 

• huidverslapping: vervaging van de kaaklijn,  
wegzakken van de mondhoeken en ontstaan 
van de nasolabiale lijnen. 

• bloedvatverandering: ontstaan van couperose.

Kenmerken van photo-aging :

Het zonlicht bestaat voor ongeveer de helft uit 
zichtbaar licht, een groot deel uit infrarood licht en 
een klein stukje uit ultra-violet licht (UV-licht).  
 
Vooral deze UV-stralen zijn schadelijk voor de huid 
en worden opgedeeld in UVA (95%) en UVB licht 
(5%) UVA licht heeft een langere golflengte en 
dringt dieper in de huid waardoor ze gemakkelijk 
collageen en elastine kunnen aantasten en op die 
manier huidveroudering veroorzaken (A=aging).
UVB-licht heeft een korte golflengte en dringt dus 
niet zo diep in de huid maar veroorzaakt bij een te 
lange blootstelling DNA-schade en zonverbranding 
(B=burning). 

Zowel UVA als UVB liggen mee aan de basis in het 
ontstaan van huidkankers.

Hoe ontstaat photo-aging ?



• Sinds de jaren 80 staat vast dat vitamine A-zuur 
of tretinoine huidverjongend kan werken.  
Het verbetert de huidstructuur; rimpels als 
gevolg van zonbeschadiging nemen af in diepte 
en in aantal  door stimulatie van een gezonde 
celdeling en de productie van collageen en  
elastine. Bovendien kunnen pigmentvlekken 
minder zichtbaar worden. Tretinoine is enkel op 
voorschrift te krijgen, en het gebruik gebeurt 
best onder advies van een arts.  
Het kan immers irritatie veroorzaken, moet  
geleidelijk opgebouwd worden, en is verboden 
bij (mogelijke) zwangerschap.  

• Retinol of vitamine A is vrij te krijgen in  
cosmetica, maar werkt veel minder omdat het in 
de huid nog moet omgezet worden in vitamine 
A-zuur, en omdat het meestal laag gedoseerd 
aanwezig is om elke irritatie te voorkomen.  
Gebruik deze producten steeds s’avonds.

Kan je huidveroudering  
behandelen?  
Er zijn ontelbare ‘antihuidverouderingsmiddelen’  
op de markt. De meeste cremes helpen vooral de  
hydratatie van de huid te verbeteren. Toch zijn er 
enkele actieve bestanddelen die huidveroudering 
echt kunnen tegengaan. Het gebruik ervan heeft 
enkel zin wanneer het met een hoogbeschermende 
zonnecreme wordt gecombineerd.• Bescherm je huid tegen UV licht met kledij,  

een hoofddeksel en zonnecrème. 
 

• Gebruik een zonnecrème met een hoge factor 
(SPF 50+ met een UV-B én een UV-A filter) en 
smeer om de 2 à 3 uur vanaf maart tot eind 
september.  

• Vergeet niet dat je evenveel zonblootstelling 
krijgt of je nu in de zon ligt, wandelt naar de 
winkel, fietst naar het werk, sport of tuiniert. 
 

• GEEN zonnebank! 

• Leef gezond!

Wat kan ik doen om  
vroegtijdige huidveroudering 
te voorkomen? 



 
 
 

• Voor pigmentvlekken in het gelaat kunnen  
depigmenterende crèmes soms zinvol zijn.  
Deze crèmes remmen de melanocyt (een cel in  
de huid die pigment aanmaakt) en/of zijn  
melanine (pigment) productie.  
Er zijn verschillende soorten depigmenterende 
crèmes op de markt, met als werkzame  
bestanddelen onder andere hydrochinon en 
azelaïnezuur. Het effect is slechts matig gezien 
enkel de opperhuid zal reageren, en dieper  
gelegen onregelmatige pigmentatie niet  
verdwijnt. 

• Voedingssupplementen tegen huidveroudering 
(vitamine C, D, E, Q10, resveratrol, etc.) zijn  
een ware hype, zowel op het internet, als bij de  
apotheek. De juiste waarde ervan is  
controversieel. Een gezond en evenwichtig  
voedingspatroon voorziet normaal voldoende in 
deze voedingsstoffen. Bij het gebruik van  
voedselsupplementen is het zeer belangrijk om de 
aangegeven dagdosis niet te overschrijden.  
Dit zou zelfs een omgekeerd effect kunnen  
veroorzaken. 

• Een ander actief ingrediënt in  
antihuidverouderingsproducten zijn de  
antioxidanten. Ze neutraliseren de vrije radicalen 
(zeer reactieve zuurstofmoleculen) die in de huid 
ontstaan door overmatige blootstelling aan UV-A 
stralen. Dit leidt tot DNA-schade en photo-aging. 
Het best gekende antioxidant is vitamine C.  
Dit is enkel werkzaam wanneer het op de huid 
wordt aangebracht in een creme of serum.  
Wanneer het via de mond wordt ingenomen 
komt het niet in voldoende hoge dosis in de huid 
terecht. 

• Hyaluronzuur zit vaak verwerkt in gelaatscrèmes.  
Het is een van nature aanwezige molecule in ons 
lichaam, dat zowel aan collageen als aan water 
bindt. Doordat het water aantrekt, zal het de huid 
hydrateren en kan het fijne rimpeltjes en lijntjes 
vervagen. Maar in crème vorm kan het niet tot 
in het bindweefsel van de huid doordringen en 
heeft het dus geen effect op langere termijn.  
Je kan maar rimpels vervagen als hyaluronzuur 
als filler rechtstreeks geïnjecteerd wordt. 



De afbeeldingen maken gebruik van modellen en dienen enkel ter illustratie.

https://www.belgiandermatology.be/nl/skin-diseases/
cutaneous-aging

Twijfels? Vragen? Op zoek naar meer informatie?

Aarzel niet om je huisarts of dermatoloog te  
raadplegen. Die kan je zo nodig doorsturen naar een 
centrum in de buurt voor gepaste zorg.                    
 

Nuttige informatie       

Vragen of opmerkingen over deze folder? 
Contacteer KBVDV.                

Vragen en opmerkingen       

Naast het gebruik van antihuidverouderings-
producten, bestaat er ook een gans spectrum van 
esthetische behandelingen. 

Peelings en laserbehandelingen worden gebruikt 
tegen rimpels, pigmentvlekken en couperose en 
zorgen voor een mooiere en egalere huid. 
 
Fillers of vulmiddelen zorgen voor een liftend en 
voller effect en doen rimpels vervagen.
  
Botoxinjecties verminderen de expressierimpels.
  
Plastische chirurgie gaat nog een stap verder 
met chirurgische correctie van vooral de 
huidverslapping (bv. met een facelift). 

Voorkomen is beter dan genezen: 
bescherm uw huid tegen de zon om 
vroegtijdige huidveroudering tegen 
te gaan!

De juiste weg om  
huidveroudering te  
voorkomen  
in één slagzin   


