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HOOFDSTUK 1 | DE HUID 
 

 

1.1 Opbouw van de huid 
Onze huid is in vele opzichten belangrijk en veel meer dan zomaar het omhulsel van 
ons lichaam! De huid is de eerste verdedigingslinie tegen schadelijke invloeden in 
onze omgeving. De huid zorgt ervoor dat wij niet snel oververhit, onderkoeld of 
uitgedroogd raken. De huid bezit tastgevoel zodat wij dingen kunnen voelen en 
daardoor bijvoorbeeld complexe handelingen met onze handen kunnen verrichten. 
Zonder huid zouden wij niet kunnen bestaan. 
  
De huid is opgebouwd uit drie delen: 
• De opperhuid (epidermis) 
• De lederhuid (dermis) 
• Onderhuids bindweefsel (subcutis) 
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1.1.1 De opperhuid  

De opperhuid bestaat voor het grootste deel uit slechts één type cel: de keratinocyt. 
Deze cellen worden in de onderste laag (de basale laag) gevormd en schuiven 
langzaam naar boven. De cellen vermeerderen zich door deling. Geleidelijk gaan de 
cellen over in een dode verhoornde cellaag, de hoornlaag, waar de cellen steeds 
losser tegen elkaar liggen. Uiteindelijk schilfert de buitenste laag van de epidermis af. 
Dit is niet erg, aangezien er voortdurend nieuwe lagen door celdeling worden 
aangemaakt. Gemiddeld wordt de gehele opperhuid elke 30 dagen volledig 
vervangen. De nieuwgevormde hoorncellen schuiven steeds een beetje op naar de 
oppervlakte van de huid omdat ze door de voortdurende aanmaak van nieuwe cellen 
naar boven worden geduwd. Deze cel skeletten vormen namelijk samen een heel 
sterk pantser, dat moeilijk doordringbaar is voor ziekteverwekkers en bovendien 
uitdroging van de huid tegengaat. Deze dode hoornlaag is op sommige delen van de 
huid extra dik, zoals op de voetzolen en op de handpalmen. Normaal gesproken is 
de opperhuid slechts enkele tienden van een millimeter dik waarbij de hoornhuid niet 
meer is dan een dun vliesje. 
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1.1.2 Lederhuid 

De lederhuid is een 1-3 mm dikke bindweefsellaag welke voornamelijk bestaat uit 
bindweefselcellen, bindweefselvezels en een gel-achtige grondsubstantie. 
Deze laag is een stevige constructie en is qua inhoud veel afwisselender dan de 
opperhuid die immers maar uit enkele soorten cellen bestaat.  
In de lederhuid vinden wij: 
 

• Bloedvaten (voedsel- en zuurstofvoorziening) 
• Lymfevaten (afvoer van afvalstoffen) 
• Zenuwen (tastgevoel, pijngeleiding, temperatuurgevoel). 

 
De onderkant van de opperhuid en de bovenkant van de lederhuid zijn niet vlak. De 
grens vertoont een sterk golvend patroon met in- en uitstulpingen waardoor beide 
lagen in elkaar grijpen en de opperhuid in de lederhuid is verankerd. De uitstulpingen 
van de lederhuid in de opperhuid zitten vol met heel kleine bloedvaatjes en 
lymfevaatjes van waaruit de bovenliggende opperhuid wordt gevoed en afvalstoffen 
worden afgevoerd. Meer naar onderen in de lederhuid bevindt zich een dicht 
vlechtwerk van grotere bloedvaatjes en lymfevaatjes. Andere zenuwvezels verzorgen 
de talg- en zweetklieren, de spiertjes rond de haren en de bloedvaatjes. De 
bloedvoorziening is een zeer ingenieus, verfijnd systeem dat de voorziening van 
voedingstoffen en zuurstof tot in de verste uithoeken van de lederhuid en de 
onderste lagen van de opperhuid precies regelt. De bloedvaten in de huid spelen ook 
een belangrijke rol in de temperatuurregeling van het lichaam: door verwijding van de 
bloedvaten kan extra warmte aan de buitenwereld worden afgegeven, door 
vaatvernauwing kan de afgifte van warmte worden beperkt zodat geen kostbare 
energie nodeloos verloren gaat. In de lederhuid bevindt zich ook het belangrijkste 
deel van het actieve verdedigingssysteem van de huid: via een systeem waarin 
speciale witte bloedcellen een belangrijke rol spelen kunnen virussen en bacteriën 
worden herkend en gericht onschadelijk gemaakt worden. De lederhuid zorgt ook 
voor de elasticiteit en trekvastheid van de huid. Wanneer de huid verouderd of 
beschadigd wordt door zonlicht neemt de elasticiteit en veerkracht af. De lederhuid 
wordt niet voortdurend vernieuwd, zoals dat bij de opperhuid gebeurt. Een 
beschadiging van de lederhuid blijft dan ook altijd zichtbaar als litteken. Wanneer 
echter alleen de epidermis beschadigt raakt zal deze mooi genezen.  
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1.1.3 Het onderhuids bindweefsel  

Deze laag scheidt de huid van de spieren en pezen in ons lichaam. Het bestaat 
vooral uit vet, bindweefselschotten en bloedvaten. Het vet zorgt voor extra isolatie 
van het lichaam en is tevens een bron van energie in tijden van schaarste. De dikte 
van het onderhuidse bindweefsel verschilt van plaats tot plaats. Deze laag is 
bijzonder dun op het scheenbeen en ook in de huid die over de gewrichten ligt. Op 
de buik, billen en rug is de dikte van onderhuidse bindweefsellaag echter aanzienlijk. 
 
 

1.1.4 Melanocyten 

In de opperhuid bevinden zich behalve keratinocyten nog melanocyten. Deze laatste 
zijn pigmentcellen die tussen de cellen van de basale cellaag liggen en 
pigmentkorrels maken die via uitlopers worden overgedragen aan de keratinocyten. 
Het pigment van de pigmentkorrels, melanine, bepaalt voor een belangrijk deel de 
kleur van de huid en beschermt het lichaam tegen zonlicht. Hoe meer 
pigmentkorrels, hoe donkerder de huid 
 

 

1.1.5 Pigmentatie en huidskleur 

Pigmentatie en huidskleur worden veroorzaakt door beweeglijke cellen die pigment 
bevatten. De twee belangrijkste soorten pigment zijn melanine en caroteen. De 
hoeveelheid melanine die in de huid wordt gemaakt, wordt bepaald door erfelijke 
factoren. Als de pigmentatie volkomen ontbreekt, zijn de huid en het haar wit. We 
spreken dan van albinisme. Bij blondharige hangt de huidskleur af van de 
hoeveelheid bloed in de bloedvaten van de lederhuid en van de hoeveelheid 
keratine. Waar de keratine dun is, is de huid rood, bijvoorbeeld op de lippen, en waar 
hij dik is, is de huid wit, zoals in de handpalmen. De vorming van pigment wordt 
gestimuleerd door ultraviolette straling van de zon. Aangezien melanine zonlicht 
absorbeert, werkt het als bescherming tegen deze schadelijke stralen.  
 
 

  



Lesboek Theorie Masterclass – Team Estetica 

 

 

1.1.6 De talgklieren 

Talg heeft de volgende functies:  
• Het voorkomt vochtverlies uit de huid.  
• Het beschermt de huid tegen bacteriën en schimmels.  
• Het geeft de huid een kenmerkende geur. 

 
Zijn verspreid over de gehele huid behalve op de handpalmen en voetzolen. Zij 
liggen altijd naast een haarfollikel en monden daarin uit. Talg bestaat uit een 
mengsel van vettige stoffen die de huid soepel houden en beschermen tegen 
uitdroging. Gemiddeld zijn er een kleine honderd talgklieren per vierkante centimeter. 
Op het midden van de borst en de rug, in het gezicht en op het behaarde hoofd loopt 
dit aantal op tot bijna duizend. 
Mensen met een hoge talgproductie hebben dan ook vaak last van vet haar.  
 
De productie van talg is afhankelijk van: 
• De hoeveelheid geslachtshormonen (vooral testosteron en androsteendion). 
• De leeftijd (piek in de geslachtsrijpe leeftijd, na het 40e levensjaar neemt de      

productie van talg geleidelijk af). 
• Bepaalde geneesmiddelen zoals: 

- Oestrogenen (b.v. Diane-35 ®) 
- Vitamine A zuur-derivaten (b.v. isotretinoine) 
- Anti-androgenen (b.v. cyproteronacetaat) 

 

 

1.1.7 Zweetklieren 

Komen eveneens over het gehele lichaam voor en vallen uiteen in twee soorten.  
Kleine of eccriene zweetklieren, komen over het hele lichaam voor en spelen een 
belangrijke rol bij het regelen van de lichaamstemperatuur. Hierbij blijft de kliercel 
tijdens de zweetvorming behouden. Ze scheiden uitsluitend zweet uit. Bij emoties en 
nervositeit scheiden voor de klieren in het gezicht, voetzolen en de handpalmen veel 
zweet af.  
 
Grote of apocriene zweetklieren, zogenaamde reukklieren hebben een andere bouw 
en functie. Hierbij wordt een gedeelte van de kliercel mee uitgestoten. Ze scheiden 
behalve zweet ook reukstoffen af. De apocriene zweetklieren komen uitsluitend 
plaatselijk voor nl. in de rand van de oogleden, in de okselholte, rondom de tepels en 
bij de uitwendige geslachtsorganen. 
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1.1.8 Functie van de huid 

De huid is een van de grootste organen van het lichaam. Bij een volwassen mens is 
de huid bijna 1,8 m2 groot en weegt ongeveer 3 kg. De opperhuid bestaat voor 
ongeveer 70% uit water, maar voor de hoornlaag is dat maar 15%. De huid 
beschermt het lichaam tegen vele schadelijke invloeden van buitenaf. Het werkt als 
een soort schild tegen zonlicht, schadelijke stoffen, bacteriën en schimmels. Dit 
noemen wij de barrièrefunctie van de huid. Bovendien heeft de huid een belangrijke 
functie in de regulatie van de temperatuur van het lichaam en is het in staat signalen 
zoals pijn, warmte en kou te registreren en door te geven naar het centrale 
zenuwstelsel.  
 

1.1.9 Dikte van de huid 

De dikte en eigenschappen van de huid verschillen op een aantal plaatsen. Bij de 
geslachtsorganen en rond de ogen is de huid maar 1 mm dik. In de handpalmen, 
voetzolen en bovenop ons hoofd is hij juist heel dik, tot ca. 4 mm. Dit verschil zit hem 
vooral in het bovenste laagje van de opperhuid: de hoornlaag. Die kan door wrijving 
heel dik worden: zo ontstaat eelt. 
 

1.1.10 Hoe werkt de barrièrefunctie? 

Het belangrijkste onderdeel van de huid in het kader van de barrièrefunctie is de 
hoornlaag of stratum corneum. Deze laag wordt voortdurend vernieuwd en zo nodig 
herstelt vanuit de opperhuid (epidermis). Dit gebeurt doordat huidcellen, die aan de 
basis van de opperhuid voortdurend worden aangemaakt en beetje bij beetje 
opschuiven naar de oppervlakte. Naarmate de cellen dichter bij de oppervlakte van 
de huid komen veranderen zij steeds meer in hoorncellen. Deze hoorncellen zijn 
omgeven door een envelop van huidvetten: dit zijn vetzuren, cholesterol en 
ceramiden. Deze huidvetten zijn als het ware het ‘cement’ tussen de hoorncellen. 
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1.2 Huidtypes 
 

Donker of licht gekleurd, vet of juist droog: geen huid is hetzelfde. Bij de indeling in 
huidtypen wordt meestal onderscheid gemaakt naar de hoeveelheid vet en vocht die 
in de huid aanwezig is. 
 
Je krijgt dan de volgende huidtype:  

1.2.1 Normale huid  

Iemand met een normale huid heeft kleine poriën en een egale teint. Geen 
glimmende neus en kin of schrale wangen. De vocht- en vetbalans is dus optimaal.  
 

1.2.2 Vette huid 

De poriën zijn grof en de huid heeft een vettige glans doordat er te veel talg wordt 
aangemaakt. Iemand met dit huidtype heeft vaak last van puistjes en mee-eters. In 
tegenstelling tot wat je zou verwachten, kan dit huidtype ook vochtarm zijn.  
 

1.2.3 De droge huid 

Heeft een zeer fijne structuur en voelt na het wassen snel trekkerig en schraal aan. 
Een droge huid ziet er eerder 'oud' uit dan een vette. Bij extreme droogte gaat de 
huid schilferen.  
De meeste mensen hebben eerder last van een droge dan van een vette huid, zeker 
na de puberteit. Belangrijke oorzaken zijn centrale verwarming en airconditioning die 
veel vocht aan onze huid onttrekken. Ook de zon heeft een sterk uitdrogende 
werking.  
 

1.2.4 Gecombineerde huid 

De gecombineerde of gemengde huid bestaat eigenlijk uit twee huidtypen. De 
wangen zijn droog, terwijl de neus, kin en het voorhoofd (de T-zone) vet zijn. De huid 
produceert op die plekken te veel talg en ziet er daardoor glimmend uit. 
 

1.2.5 Gevoelige huid 

Een gevoelige huid reageert heviger op irriterende invloeden dan normaal. Felle zon, 
kou, luchtverontreiniging, schoonmaakmiddelen en stress kunnen hierbij een rol 
spelen. De huid reageert met jeuk, rode vlekjes, een branderig gevoel of schilfers. De 
gevoelige huid is bijna altijd droog, maar ook andere huidtypen kunnen soms heel 
gevoelig zijn. 
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1.2.6 Verouderde huid  

Wanneer een mens ouder wordt veranderd de huid. De huid wordt slapper, gaat 
rimpels en plooien vertonen en er kunnen onregelmatigheden en kleurveranderingen 
ontstaan. Behalve het natuurlijke verouderingsproces bestaat ook de extra snelle 
huidverandering door overmatige blootstelling aan zonlicht.  
Hoe verloopt de normale huidveroudering? De huid begint vanaf het 30e levensjaar 
tekenen van veroudering te vertonen. 
 
In de loop van de jaren nemen de kenmerken van veroudering steeds verder toe. 
Verouderende huid is: 

• Dun  
• Kwetsbaar  
• Slap (verlies van elasticiteit)  
• Droog 

 
Deze kenmerken zijn het gevolg van de volgende processen:  

• De opperhuid (epidermis) wordt steeds dunner de lederhuid (dermis) 
veranderd  

• Vermindering van bloedvaten in de huid  
• Vermindering van bindweefsel (collageen) en elastine vezels  
• Vermindering van aantal talgklieren (ook afname functie talgklieren). Dit 

veroorzaakt een droge huid. 
 
Door vermindering en verbrokkeling van de elastine vezels verliest de huid zijn 
elasticiteit. De verouderende huid vertoont dan het typische craquelé aspect, talloze 
kleine, ondiepe rimpeltjes die verdwijnen door de huid iets op te rekken.  
 
Hoe verloopt de veroudering door blootstellen aan zonlicht?  
Ultravioletstraling in het zonlicht brengt veel schade toe aan de huid.  
Ultraviolet licht is een beruchte ‘sloper’ van elastine vezels en bindweefsels. Het licht 
breekt het elastine in vele kleine stukjes, net zoals een gewoon elastiekje dat na 
langdurig in de zon te hebben gelegen bros wordt en bij oprekken vrijwel direct 
breekt. Veelvuldige blootstelling aan zonlicht geeft dus versnelde afbraak van 
elastine in de huid en eerdere en meer uitgebreide rimpelvorming.  
Ultraviolet licht kan ook schade toebrengen aan een ander soort eiwit: het DNA. DNA 
is de drager van het erfelijk materiaal en de codes voor alle processen in de cel. 
Sommige van deze DNA-beschadigingen leiden tot huidkanker.  
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1.3 Zon & Huid  

 

1.3.1 Wat is zonlicht?  

De zon is het centrum van ons zonnestelsel, de centrale ster in 'ons' stukje van het 
universum.  
 
De zon zendt verschillende soorten straling uit die in 3 groepen kan worden verdeeld:  

• Infrarood: dit is onzichtbare straling die warmte geeft.  

• Zichtbaar licht: het soort licht ('de kleuren van de regenboog') die voor onze 
ogen de wereld om ons heen zichtbaar maakt.  

• Ultraviolet: dit is, net als infrarood, onzichtbare straling.  
 

1.3.2 Ultraviolette straling  

Ultraviolette straling (UV-straling) wordt ingedeeld in 3 soorten:  
 

• UV-A, UV-B en UV-C. Normaal gesproken houdt de dampkring om de aarde 
het grootste deel van de UV-straling tegen. Vooral de ozonlaag speelt hierin 
een belangrijke rol. De dampkring werkt dus als een UV-schild en dat is maar 
goed ook, aangezien UV-straling de huid ernstig kan beschadigen. 

• UV-C is de krachtigste vorm van UV-straling, maar deze bereikt het 
aardoppervlak niet.  

• UV-B wordt grotendeels door de dampkring tegengehouden, maar bij een 
wolkeloze hemel dringt er toch nog vrij veel door tot aan het aardoppervlak. 
UV-B is de belangrijkste veroorzaker van zonnebrand en huidkanker.  

• UV-A dringt vrij makkelijk door tot het aardoppervlak en is de minst schadelijke 
van de drie UV-soorten. Toch kan ook UV-A in hogere dosis leiden tot 
zonnebrand en huidkanker.  

 

1.3.3 De goede kant van UV 

Toch heeft UV-straling ook goede kanten, zo is het essentieel voor de aanmaak van 
Vitamine D in het menselijk lichaam. Een tekort hieraan veroorzaakt bij kinderen 
ontwikkelingsstoornissen van de botten. Tijdens de industriële revolutie in Europa 
werkten veel kinderen in fabrieken en kwamen slechts zeer weinig in de zon. Het 
gevolg was dat de beenderen niet goed tot ontwikkeling kwamen. Omdat dit 
fenomeen vooral veel in Engeland werd gezien, weinig zon en vroege industriële 
ontwikkeling, werd het de 'Engelse Ziekte' genoemd. De medische term hiervoor is 
Rachitis. Bij normale blootstelling aan de zon is er ruim voldoende aanmaak van 
Vitamine D. UV-straling heeft, mits goed gedoseerd, een ontstekingsremmende 
werking op de huid. Bij eczeem en psoriasis kan door de dermatoloog UV-
lichttherapie worden toegepast. 
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1.3.4 De slechte kant van UV 

• De energie van UV-straling wordt in de huid opgenomen door eiwitten. Het 
belangrijkste eiwit in de huidcellen is het erfelijk materiaal, het DNA. Door de 
absorptie van de energie kan het DNA veranderen. Wanneer dit een kleine 
verandering in de DNA-structuur betreft kan deze fout door speciale andere 
eiwitten door de cel weer worden gerepareerd.  

• Bij uitgebreide schade van het DNA zal de huidcel sterven.  
• Wanneer er echter door de UV-straling een beschadiging van het DNA 

optreedt die niet door de cel wordt opgemerkt of verkeerd wordt gerepareerd, 
kan de verandering aan het DNA blijvend zijn. In sommige gevallen kan de 
beschadiging zodanig zijn dat de cel zich ongeremd en ongecontroleerd kan 
gaan delen. Er is huidkanker ontstaan. Er zijn verschillende soorten 
huidkanker en voorlopers van huidkanker die door UV-beschadiging kunnen 
ontstaan, zoals actinische, keratose, basaalcelcarsinoom, 
plaveiselcelcarcinoom en melanoom. 

• Bovendien breekt UV-straling de elastinevezels, die de huid soepelheid en 
veerkracht geven, af. Het is vergelijkbaar met wat er met een gewoon 
elastiekje gebeurt dat in de zon ligt. Binnen enkele dagen is het elastine kapot 
en verkruimelt het elastiekje. Weliswaar wordt er in de huid steeds nieuwe 
elastine aangemaakt om de afgebroken elastine te vervangen, maar dit 
aanmaakproces neemt af bij het ouder worden. Wanneer de afbraak groter is 
dan de aanmaak wordt de huid slap en ontstaan rimpels. Dit noemt men in het 
Engels “photoaging” 

• UV-straling veroorzaakt soms vlekkerige pigmentafwijkingen van de huid. 
Melasma (zwangerschapsmasker) is een voorbeeld hiervan.  

 

 

1.3.5 Bruinen  

De huid probeert zichzelf ook te beschermen tegen de UV-straling. Dit gebeurt door 
het aanmaken van pigment dat in de cellen van de opperhuid wordt gelegd. Zo 
ontstaat een 'parasol' van pigment (melanine) die de cellen in de basis van de 
opperhuid afschermt tegen de UV-straling. Hierdoor wordt de kans op het ontstaan 
van schade aan het DNA sterk verminderd. Dit proces kennen wij als 'bruinen'. 
Mensen die moeilijk pigment aanmaken, zeer blonde mensen of mensen met rood 
haar, zijn dus nauwelijks in staat die beschermende pigmentparaplu te vormen en 
hebben dus een veel groter risico op het krijgen van huidkanker dan mensen die wel 
makkelijk bruin worden, of die van nature al een donkere huid hebben.  
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1.3.6 Hoeveel UV-straling zit er in zonlicht?  

De kracht van het UV is van verschillende factoren afhankelijk:  
 

• Jaargetijde: in de zomer is de hoeveelheid zonlicht veel groter dan in de 
winter, dit heeft te maken met de baan van de aarde om de zon.  

• Tijdstip van de dag: midden op de dag staat de zon loodrecht boven het 
aardoppervlak en hoeft maar een relatief korte afstand door de dampkring te 
worden afgelegd. De hoeveelheid UV-straling is dan het grootst.  

• Breedtegraad: hoe dichter bij de evenaar, hoe meer UV-straling.  

• Hoogte: hoog in de bergen is er minder UV uit het licht gefilterd dan op 
zeeniveau.  

• Weerkaatsing: wanneer UV wordt weerkaatst zoor sneeuw, water of zand is er 
sprake van sterke verhoging van UV: de straling komt nu immers uit meerdere 
richtingen.  

• Extra filters: bij zware bewolking dringt er maar weinig UV door naar het 
aardoppervlak.  

 
 

1.3.7 Bescherming tegen UV-straling.  

Gezien het risico op huidverbranding, ontwikkeling van huidkanker, en vervroegde 
veroudering van de huid is het belangrijk om de huid niet te veel bloot te stellen aan 
UV-straling. Wanneer je toch langere tijd aan de zon wordt blootgesteld, bijvoorbeeld 
tijdens vakanties, is een goede bescherming noodzakelijk. Speciaal voor jongere 
kinderen (tot 16 jaar) is optimale bescherming van belang, omdat bekend is dat 
zonneschade aan de jonge huid een extra groot risico op huidkanker op latere leeftijd 
veroorzaakt.  
  

1.3.8 Zonnebrandcrème  

Zonnebrandcrème is een effectieve manier om de huid te beschermen tegen UV-
straling. Elke zonnebrandcrème geeft een bepaalde graad van bescherming. Dit 
staat altijd op de verpakking vermeldt en wordt de Sun Protection Factor (SPF) 
genoemd.  
 

1.3.9 Sun Protection Factor (SPF)  

De SPF of beschermingsfactor geeft aan welke mate van bescherming de 
zonnebrand geeft. Een voorbeeld maakt het beste duidelijk wat de factor betekent: 
Iemand met huidtype 2 verbrandt in de middagzon na ongeveer 20 minuten. 
Wanneer een zonnebrandcrème wordt gebruikt met een SPF van 12 treedt de 
zonverbranding pas op na 12 x 20 minuten, dus na 4 uur. Deze persoon zal dus met 
deze zonnebrandcrème na 4 uur verbranden, ook al heeft hij zich goed ingesmeerd. 
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1.3.10 Kiezen van een zonnebrandcrème 

De beschermingsfactor van de zonnebrandcrème moet dus met zorg worden 
gekozen. Wanneer het gaat om optimale bescherming en verder niets, is een crème 
met een zeer hoge SPF de beste keus.  
Is het doel echter om op een zo veilig mogelijke manier bruin te worden moet een 
crème met een lagere factor gekozen worden. Wanneer de blootstelling aan de zon 
slechts kort zal zijn kan een relatief lage SPF gekozen worden, bij langere 
blootstelling moet weer voor een crème met een hogere SPF gekozen worden.  
Omdat de huid van kinderen extra makkelijk beschadigd kan worden door UV-
straling moeten kinderen altijd optimaal beschermd worden met een hoge factor. 
 
De onderstaande tabel geeft een indicatie welke crème voor welke huid het meest 
geschikt is: 
 

Huidtype 1   
(zeer licht huidtype, verbrandt snel, bruint nooit)  

factor 30 

Huidtype 2  
(licht huidtype, verbrandt vrij snel, bruint langzaam) 

factor 15-20 

Huidtype 3  
(vrij licht huidtype, verbrandt niet snel, wordt makkelijk bruin) 

factor 10-15 

Huidtype 4  
(iets getint huidtype, verbrandt (vrijwel) nooit, bruint snel) 

factor 5-10 

Kinderen tot 16 jaar ongeacht het huidtype factor 30 ! 

 

1.3.11 Hoeveel moet ik smeren?  

Om de bescherming te krijgen die de zonnebrandcrème belooft te geven moet de 
crème vrij dik op de huid worden aangebracht. Zuinig smeren geeft een veel lagere 
protectiefactor dan op de verpakking vermeld staat. Precieze richtlijnen over 
hoeveelheden toe te passen crème zijn niet te geven maar een 'hand vol' voor elke 
insmeerbeurt van de gehele huid is niet overdreven. 
 

1.3.12 Hoe vaak moet ik smeren?  

De kwaliteit van zonnebrandcrème is de laatste jaren sterk verbeterd. Toch slijt de 
beschermende zonnebrandcrème laag in een aantal uur. Dit wordt versneld door het 
dragen van kleding, liggen in het zand en zwemmen. De ‘waterproof’ crèmes blijven 
weliswaar beter op de huid zitten na watercontact, maar toch blijft het zaak om de 
huid regelmatig opnieuw in te smeren. Omdat zonnebrandcrème vaak pas na ca. 30 
minuten optimaal werkt is het verstandig de crème steeds tijdig aan te brengen. 
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HOOFDSTUK 2 | HET LYMFESYSTEEM 
 

Het lymfestelsel is een netwerk van lymfeklieren die met elkaar in verbinding staan 
via lymfevaten van verschillende grootte. Concentraties van lymfklieren bevinden 
zich onder andere in de hals, de oksels en de liezen. Het lymfestelsel is dus een 
tweede vaatstelsel naast het bloedvatenstelsel.  
 

2.1 Functies  
 

Het lymfestelsel heeft drie functies, de bekendste is de afweer tegen infecties.  
 

1. Afvoer van overtollige vloeistof uit de weefsels. Iedere cel in ons lichaam 
wordt door vloeistof omgeven. De vloeistof, die dan lymfe is gaan heten, wordt 
door het hele lichaam getransporteerd en komt in de bloedbaan via de 
lymfevaten onder in de hals. Het lymfestelsel werkt één kant op en de vaten 
zijn voorzien van kleppen om te voorkomen dat de lymfe terugstroomt.  

2. Vervoer van vet: het lymfestelsel vervoert vet uit de voeding van het 
darmkanaal naar de lymfevaten, die het in de bloedbaan brengen.  

3. Afweer tegen infecties: de lymfeklieren bevatten witte bloedcellen die infecties 
helpen bestrijden. Alvorens het bloed te bereiken, stroomt de lymfe door 
talrijke lymfeklieren. Deze hebben ten doel de lymfe te reinigen: de witte 
bloedcellen herkennen en vernietigen alle aanwezige lichaamsvreemde 
stoffen; de lymfe is dan ook 'ontsmet' voordat deze in de bloedbaan 
terechtkomt. 
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HOOFDSTUK 3 | HUIDAANDOENINGEN 
 

3.1 De verschillende huidaandoeningen  
 

De huid is het grootste orgaan in het menselijk lichaam. Het bestaat uit verschillende 
lagen, en heeft een aantal functies: zintuig, ademhalingsorgaan, warmteregulatie en 
bescherming tegen invloeden van buiten. Zo groot en veelzijdig als de huid is, zoveel 
verschillende huidziekten bestaan er ook.  
De huidaandoeningen zijn ingedeeld in een aantal groepen, gebaseerd op het soort 
huiduitslag.  
 
Op deze manier onderscheiden we negen groepen:  
 

• Acne  
• Eczeem  
• Ichtyosis (vissenhuid)  
• Moedervlekken en tumoren (kwaad- en goedaardig)  
• Huidaandoeningen met pukkels  
• Huidaandoeningen met blaasjes en blaren  
• Huidaandoeningen met rode schilfers  
• Huidaandoeningen door bacteriën of schimmels  
• Huidaandoeningen door virussen  
 
 
 
Binnen deze groepen onderscheiden we opnieuw verschillende vormen 
huidaandoeningen. Bovendien bestaan ook combinaties (bijvoorbeeld rode pukkels 
en schilfers). De meeste huidaandoeningen zijn niet ernstig, en gaan vanzelf weer 
over. Bacteriën, schimmels, parasieten en virussen zijn veroorzakers van 
huidaandoeningen. Andere oorzaken zijn chemische stoffen, allergieën, straling, 
geneesmiddelen. Een huidaandoening is in heel enkele gevallen een symptoom van 
een andere ziekte.  
Dermatomyositis, een spierontstekingsziekte die gepaard gaat met huidafwijkingen, 
is hiervan een voorbeeld. Andere ziekten die huidaandoeningen kunnen 
veroorzaken, zijn bijvoorbeeld stofwisselingsstoornissen en bloedziekten.  
Ook slechte voeding kan huidproblemen in de hand werken. Sommige aandoeningen 
zoals moedervlekken, zijn erfelijk. Maar vaak is helemaal geen oorzaak aan te 
wijzen. 
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3.1.1 Acne  

Acne is een van de meest algemeen voorkomende huidaandoeningen bij de mens. 
Het is een ontstekingsziekte van de talgklieren van de huid. Gelukkig is er 
tegenwoordig een scala aan behandelingen tegen acne voorhanden.  
 

 

 
  
 

Welke factoren zijn van invloed op de heftigheid van de acne?  
 

• Genetische factoren (andere familieleden hebben ernstige acne)  
• Hormonale factoren  
• Te veel hormoon aanmaak   
• Psychologische stress  
• Omgevingsfactoren  
• Hoge vochtigheidsgraad van de omgeving  
• Vette, poriën afsluitende cosmetica  
• Druk door kleding op de huid (strakke boorden, voorhoofdsbanden)  
 

3.1.2 Comedonen 

Het meest typisch aan het klinisch beeld van acne zijn de zogenaamde comedonen 
of mee-eters. 
 
Er zijn verschillende typen comedonen te onderscheiden: 
  

• Open comedonen ‘blackheads’, deze zijn grijs of zwart van kleur. De donkere 
kleur is niet vuil, maar een pigment dat het lichaam zelf aanmaakt  

• Gesloten comedonen ‘whiteheads’, bij deze comedonen is de follikelopening 
volledig afgesloten waardoor de talg zich gaat ophopen. Deze talg is zichtbaar 
als witte ‘kopjes’ of puistjes.  
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3.1.3 Pustels  

Pustels, of in gewoon Nederlands puistjes, zijn in feite gesloten comedonen die 
ontstoken zijn geraakt. Er is duidelijk roodheid zichtbaar, zowel van het puistje zelf 
als de huid direct eromheen.  
 

3.1.4 Infiltraten  

Soms ontstaan rode ontstoken bulten met uitgebreide roodheid en pijn. Dit zijn 
infiltraten die soms spontaan kunnen ontstaan, maar meestal worden veroorzaakt 
door het ‘leegknijpen’ van een puistje. Door de druk die op de wand van de talgklier 
wordt uitgeoefend kan deze scheuren, waardoor de inhoud in de omgevende huid 
terechtkomt. Dit kan leiden tot een flinke pijnlijke ontsteking van de huid.  
 

3.1.5 Littekens  

Deze kunnen bij elke vorm van acne ontstaan, maar zij worden vooral bij de ernstige 
vormen gezien zoals acne conglobata. Littekens zijn feitelijk door het lichaam 
aangemaakte bindweefselgebieden om schade aan de huid te herstellen. Dit 
bindweefsel heeft een andere structuur dan dat van de gewone huid. Dit is zowel te 
zien als te voelen. Littekens kunnen in de loop van jaren wel iets verbeteren, maar 
verdwijnen nooit helemaal.  
 

3.1.6 Behandelingen van acne 

Vrouwen met matig ernstige tot ernstige acne kunnen kiezen voor behandeling met 
orale anticonceptiva. Vooral de Diane-35 ® is hiervoor geschikt. Het bevat twee 
hormonen: ethinyl oestrodiol (een oestrogeen) en cyproteronacetaat (anti-
androgeen). Diane 35 vermindert onder andere de talgproductie in de huid.  
 
 
Antibiotica oraal  
Er zijn verschillende antibiotica kuren die kunnen worden voorgeschreven. Het zijn 
krachtige medicijnen tegen acne en werken door een sterke verlaging van de 
hoeveelheid bacteriën op de huid. Antibioticakuren tegen acne moeten altijd langere 
tijd worden volgehouden (weken tot maanden).  
 
De belangrijkste zijn:  
• Minocycline  
• Doxycycline  
• Tetracycline  
• Erythromycine  
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Behandeling van ernstige acne  
Bij ernstige vormen van acne is er niet alleen sprake van een ontsierende en 
psychologisch belastende tijdelijke huidaandoening, er is een reëel gevaar dat 
uitgebreide littekenvorming optreedt, die grotendeels onherstelbaar is.  
Daarom is het meestal gerechtvaardigd om de acne met zware behandelingen aan te 
pakken. Over het algemeen vinden deze behandelingen plaats onder begeleiding 
van een dermatoloog.  
 
 

3.1.7 Roaccutane® (Isotretinoine) 

Roaccutane® geeft een sterke remming van de talgproductie en heeft invloed op 
bepaalde aspecten van de productie van huidcellen. Beide factoren spelen een 
belangrijke rol in het ontstaan van acne.  
Zoals bij alle sterke geneesmiddelen zijn er ook bijwerkingen mogelijk, deze variëren 
van mild tot zeer ernstig. Het is bovenal van belang dat je niet zwanger bent of wordt 
tijdens de behandeling omdat Roaccutane® bij het ongeboren kind tot ernstige 
misvormingen leidt. De kuur met Roaccutane® duurt over het algemeen 6 maanden. 
Bij de meeste patiënten is de acne dan uitgedoofd en komt dan ook niet meer terug. 
 
Enkele bijwerkingen zijn:  
• Droge lippen 
• Droge huid  
• Droge ogen 
• Zonlichtovergevoeligheid  
• Nachtblindheid (zeldzaam optredend)  
• Gewrichts- en spierpijn (zeldzaam optredend)  
• Ontsteking van de nagelwallen (vrij zeldzaam optredend)  
 
Andere belangrijke punten zijn:  
• Niet zwanger zijn of worden tijdens de behandeling en tot 1 maand na de 

behandeling.  
• Orale anticonceptie is mogelijk minder betrouwbaar in combinatie met 

Roaccutane®.  
• De behandeling mag niet gecombineerd worden met antibiotica uit de 

tetracycline groep (tetracycline, doxycycline, minocycline) i.v.m. risico op 
intracraniële hypertensie.  

• Bloeddonoren: geef tijdens de behandeling en tot 1 maand na de behandeling 
geen bloed.  

 
Indien er gebruik wordt gemaakt van Roaccutane® mag er op dat moment geen 

permanente make-up behandeling uitgevoerd worden. Door verstoorde 
huidgenezing kan er mogelijk niet het gewenste resultaat verkregen worden. 

Je moet 6 maanden wachten na het beëindigen van de kuur. 
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3.2 Eczemen 
 

Eczeem is een niet-besmettelijke ontsteking van de opper- en lederhuid, die in het 
acute stadium gekenmerkt wordt door rode plekken die jeuken.  
 

3.2.1 Symptomen 

Afwisseling van rode, gezwollen plekken met stukken die onder de blaasjes en kleine 
bobbeltjes zitten. Sommige plekken zijn door het krabben open en nat. Andere 
plekken zijn korstig en schilferig. Deze plekken jeuken of veroorzaken een 
branderige pijn. Er bestaan twee vormen van eczeem namelijk: constitutioneel 
(atopisch) eczeem en allergisch contacteczeem. 
 

3.2.2 Hoe wordt eczeem behandeld 

Mild en matig ernstig eczeem 
 

Hormoonzalf: hormoonzalf heeft twee goede effecten op het eczeem. In de eerste 
plaats wordt de ontsteking in de huid onderdrukt, zodat de roodheid afneemt en in de 
tweede plaats werkt het ook jeukstillend. Hormoonzalven zijn erg effectief tegen 
eczeem, maar kunnen niet onbeperkt worden gesmeerd omdat het bij langdurig, 
onafgebroken gebruik de huid dun kan maken. Bovendien neemt de effectiviteit van 
hormooncrèmes af als je ze langer gebruikt. Als u de zalf echter volgens de 
voorschriften van de arts toepast is de kans op het ontstaan van bijwerkingen zeer 
klein. 
 

Pillen: Corticosteroïden en antihistaminica Bij onvoldoende effect van zalf en bij zeer         
hardnekkig eczeem kan de specialist een corticosteroïd voorschrijven. Omdat dit 
meer    bijwerkingen heeft dan een zalf wordt dit alleen in extreme gevallen 
voorgeschreven. 
 
 
Teerzalven: teerzalf heeft een ontstekingsremmend effect op de huid. Bij mild 
eczeem kan teerzalf de hormoonzalven deels vervangen.  
 
 
Antibiotica: huid die door eczeem aangedaan is heeft een grote kans om met 
bacteriën geïnfecteerd te raken. Een licht geïnfecteerde huid kan worden behandeld 
door het tijdelijk met ontsmettende crème of antibioticazalf in te smeren. Als de 
infectie uitgebreid is en nattende plekken en puistjes ontstaan kan een kuur met 
antibiotica nodig zijn.  
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3.2.3 Constitutioneel eczeem 

Constitutioneel eczeem is een veel voorkomende sterk jeukende ontsteking van de 
huid. De afwijking begint meestal in de eerste levensjaren en verdwijnt dan weer 
tegen de puberteit of zelfs eerder. Constitutioneel eczeem kan zich echter ook 
voortzetten tot na de puberteit of pas na de puberteit beginnen. Het is een ziekte 
waarvoor een aangeboren ‘aanleg’ bestaat en die geassocieerd is met astma. 
Constitutioneel eczeem komt in de Westerse maatschappij in toenemende mate 
voor. Vrouwen en mannen hebben een even groot risico om de ziekte te ontwikkelen. 
Ongeveer 70% van de patiënten heeft familieleden met eczeem, astma of hooikoorts. 
Zoals gezegd beginnen de klachten meestal op de vroege kinderleeftijd, maar de 
eerste verschijnselen kúnnen zelfs bij mensen van 70 jaar of ouder ontstaan.  
 
 
 
Constitutioneel eczeem wordt gekenmerkt door:  
• Roodheid: de ontsteking zorgt voor een versterkte doorbloeding van de huid  
• Jeuk: eczeem jeukt altijd. Door te krabben wordt jeuk tijdelijk verlicht, maar op 

termijn ontstaat een ‘jeuk-krab-jeuk’ cyclus: door het krabben ontstaat nieuwe 
jeuk, waardoor weer meer gekrabd wordt etc. etc.  

• Droge huid: eczeemhuid is droog en schilferend  
• Lichenificatie: door krabben ontstaat na verloop van tijd een verdikking van de 

huid en vergroving van de huidstructuren: dit wordt lichenificatie genoemd.  
• Infectie: bacteriën kunnen zich op eczeemhuid beter vestigen dan op gezonde 

huid. Ook in krabwondjes kunnen bacteriën zich uitbreiden. Er ontstaan dan 
rode, oppervlakkige wondjes (erosies) waar geel wondvocht uitkomt. Dit 
wondvocht droogt vaak in tot gele korstjes. Bij bacteriële infecties kunnen ook 
puistjes ontstaan.  

• Blaren: tijdens een acute verergering van het eczeem kunnen blaasjes of zelfs 
blaren ontstaan, deze zijn met helder vocht gevuld. 

• Pigmentverandering: Door wrijven in de ogen kan na verloop van tijd een 
donkere verkleuring van de oogleden optreden. Wanneer eczeem tot rust komt 
kunnen plekken van de huid waar het eczeem gezeten heeft lichter gekleurd 
zijn dan de normale huid (hypopigmentatie). Bij mensen met een donker 
huidtype kan er ook juist sprake zijn van een donkere verkleuring van de huid 
(hyperpigmentatie). Deze kleurveranderingen verdwijnen meestal in de loop 
van de tijd.  
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3.2.4 Hoe wordt constitutioneel eczeem behandeld 

Ernstig eczeem 
Bij constitutioneel eczeem dat niet kan worden onderdrukt met de bovengenoemde 
middelen moeten andere maatregelen genomen worden. Bij een plotselinge sterke 
verergering van het eczeem zal de dermatoloog wellicht opname in het ziekenhuis 
voorstellen.  
 
Mogelijke middelen die, soms tijdelijk, kunnen worden toegepast bij ernstig eczeem:  
• Prednison: meestal toegediend als ‘stootkuur’, dat wil zeggen dat enkele 

dagen een relatief hoge dosis wordt gegeven, waarna het middel weer wordt 
gestopt. Wel moet dan een passend vervolgbeleid worden afgesproken.  

• Ciclosporine: ciclosporine Neoral ® onderdrukt de immuunreactie die bij 
eczeem een belangrijke rol speelt. Het middel is vaak bijzonder effectief, maar 
kan slechts gedurende een beperkte tijd, meestal enkele maanden worden 
toegepast. Er zijn vele mogelijke bijwerkingen beschreven, waaronder 
bloeddrukstijging en nier problematiek. Regelmatige controles van bloed en 
bloeddruk zijn noodzakelijk. Na stoppen kan het eczeem weer sterk 
terugkomen.  

• UV-therapie: Eczeem reageert vaak goed op zonlicht. Veel mensen met 
eczeem hebben daarom in de zomer minder klachten van hun huidaandoening 
dan in de winter. Bij deze mensen kan ultravioletlicht therapie (PUVA of UVB) 
bij verergering soms uitkomst bieden.  

 
 

3.2.5 Allergisch contacteczeem  

De belangrijkste eigenschap van dit eczeem is dat het alleen optreedt op die plaats 
waar de huid in contact komt met desbetreffende stof. Het ontstaat daarom meestal 
aan de handen. Het aantal stoffen dat contactallergie veroorzaakt is groot. De meest 
voorkomende stof is nikkel. Dit zit in de meeste metalen sieraden, knopen en 
horlogebandjes. Mensen die gaatjes in hun oren nemen, kunnen bij het indoen van 
de eerste ringetjes, door contact met de open huid, een nikkelallergie ontwikkelen. 
Veroorzakers contacteczeem: 
• Chroom, zit in bepaalde cementsoorten en in gelooid leer  
• Stoffen in rubber (latex)  
• Geurstoffen; bijvoorbeeld in zeep, parfum, of wasmiddel  
• Conserveermiddel in bijv. shampoos  
• Haarverf en permanentvloeistof  
• Stoffen in cosmetica  
• Planten, bijvoorbeeld primula’s, berenklauw en klimop 
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3.2.6 Psoriasis 

Psoriasis (schubziekte) is een chronische huidziekte die wordt gekenmerkt door 
dikke rode schilferende plekken op de huid. De aandoening wordt veroorzaakt door 
een stoornis in de huidgroei. Ongeveer 250.000 mensen in Nederland hebben 
psoriasis. Normaal gesproken wordt de huid geleidelijk vernieuwd, oude huidcellen 
worden aan de buitenkant losgelaten en er groeien aan de onderzijde van de 
opperhuid weer aan. Bij psoriasis is de aanmaak van huidcellen versneld en worden 
de teveel gemaakte cellagen niet afgestoten. Hierdoor ontstaan plakken huid met 
een dikke laag onrijpe huidcellen die moeilijk afschilferen.  
De oorzaak van deze verstoorde huidaanmaak is nog niet bekend.  
 

 

3.2.7 Permanente make-up psoriasis en eczeem!! 

Psoriasis en eczeem ontaarden meestal wanneer de afweer van het lichaam 
verzwakt is. Indien deze voorkomt op de plaatsen waar je wilt gaan pigmenteren 
(wenkbrauwen, eyeliners, lippen) dan kan door het pigmenteren psoriasis of het 
eczeem weer terugkomen omdat het getriggerd wordt. Je moet dit echt goed 
communiceren aan de klant. Het is bekend dat psoriasis bij de wenkbrauwen leidt tot 
haaruitval. Het is vaak moeilijk voor de klant om make-up aan te brengen op de huid 
van de wenkbrauwen omdat deze door de psoriasis een schilferige structuur heeft. 
Permanente make-up lijkt dus vaak de ideale uitkomst te bieden. Echter, je dient er 
rekening mee te houden dat door het pigmenteren de psoriasis zich weer kan 
manifesteren. Door de versnelde celdeling zullen de pigmenten sneller afgestoten 
worden. Wil de klant toch dit risico nemen dan kan je permanente make-up 
toepassen. Het is verstandig om op het Informed Consent en toestemmingsformulier 
van de klant extra te noteren en door de klant te laten ondertekenen. Dat de klant 
over het risico is geïnformeerd en toch de permanente make-up behandeling wil 
doen.   
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3.3 Ichtyose 

  
Deze huidaandoening staat voor een groep overwegend erfelijke aandoeningen 
gekenmerkt door een droge, ruwe en schilferende huid. Dit wordt veroorzaakt door 
een stoornis in de verhoorning van de huid. Er zijn ongeveer twintig verschillende 
vormen waarvan de meeste zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Het Griekse woord 
'ichthys' betekent vis, vandaar de benaming 'vissenhuid' of 'visschubziekte', hoewel 
niet alle mensen met deze aandoening schubachtige schilfers hebben. Bij ichtyose 
gaan de gevormde huidlagen schilferen, en is de huid extreem droog.  
 

3.3.1 Oorzaak  

Ichtyose is een vrij zeldzame aandoening die aangeboren kan zijn of zich later in het 
leven kan ontwikkelen. De erfelijke vormen van ichtyose openbaren zich gewoonlijk 
bij of snel na de geboorte (binnen de eerste 10 jaar) en blijven meestal gedurende 
het hele leven aanwezig, hoewel sommige vormen minder ernstig kunnen worden 
naarmate een patiënt ouder wordt. 
De aangeboren vorm kan vroeg- of doodgeboorte veroorzaken. In enkele gevallen 
ontstaat ichtyose in samenhang met een zenuwontsteking of ernstige ondervoeding.  
 

3.3.2 Verschijnselen  

De schilfering bij ichtyose treedt op de meeste, zo niet alle, gebieden van de huid op 
en blijft over de jaren heen vrij constant. Bij alle vormen van ichtyose is de huid 
droog, ruw en schilferachtig. De verschijnselen zijn meestal het ernstigst op de 
benen, maar kunnen zich ook voordoen op de armen, handen en romp. Als het ook 
op de oogleden zit, kan dat problemen geven met het sluiten van de ogen en kan 
letsel ontstaan ten gevolge van uitdroging van het hoornvlies. De huid ziet er 
geschubd uit met schilfers en kan verdikt zijn. Bovendien kan de huid licht jeuken. 
Deze verschijnselen veranderen als de patiënt een bacteriële of schimmelinfectie 
ontwikkelt.  
 

3.3.3 Meest voorkomende vormen  

De meest voorkomende vorm is ichthyosis vulgaris. Deze begint doorgaans in de 
vroege kinderjaren. Het is gewoonlijk een vrij onschuldige aandoening waarbij sprake 
is van dunne schilfers of een ruwe huid op de armen, de benen, de handpalmen en 
de voetzolen. Ichtyose komt over het algemeen vaker voor bij mensen met atopisch 
(allergisch) eczeem en de verschijnselen nemen af bij warm weer. De andere 
vormen van ichtyose zijn veel zeldzamer. Sommige gaan gepaard met afwijkingen 
van bijvoorbeeld de ogen, de oren, het zenuwstelsel of de nieren.  
 

3.3.4 Pigmentatie 

Door pigmenteren ontstaat er een wondje in de huid, er kan zich een bijkomende 
bacteriële huidinfectie ontwikkelen. Dergelijke problemen moeten dan ook worden 
voorkomen. 
 
Ichtyose is een contra-indicatie voor het aanbrengen van permanente make-up. 
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3.4 Moedervlekken 
 

Moedervlekken zijn licht tot donkergekleurde vlekjes of verhevenheden van de huid. 
Bij moedervlekken is er sprake van een concentratie van cellen die pigment kunnen 
vormen, de zogenaamde melanocyten. De concentratie van de melanocyten en de 
mate waarin deze cellen pigment produceren bepalen de kleur van de moedervlek. 
Moedervlekken staan sterk in de belangstelling omdat bij elke moedervlek, een zeer 
kleine kans bestaat dat deze ontaard in een melanoom, een agressief soort 
huidkanker die uitgaat van ‘ontspoorde’ melanocyten. Afhankelijk van de vorm van 
de moedervlek en de aard van de pigmentcellen worden moedervlekken in 
verschillende groepen ingedeeld.  
 

3.4.1 Hoe ontstaan moedervlekken?  

Waarom moedervlekken ontstaan is niet precies bekend. Sommige moedervlekken 
bestaan al bij de geboorte. Dit zijn de zogenoemde congenitale moedervlekken. De 
meeste moedervlekken ontstaan tussen het 3e en 40e levensjaar. Erfelijke aanleg 
lijkt een belangrijke rol te spelen, evenals zonverbrandingen op de kinderleeftijd.  
 

3.4.2 Moedervlek en melanoom  

Moedervlekken hebben een zeer klein risico om te ontaarden in melanoom. 
Melanoom is een zeer agressieve vorm van huidkanker die al in een vroeg stadium 
kan uitzaaien. Wanneer het melanoom in een vroeg stadium ontdekt en verwijderd 
wordt, is de kans dat het melanoom al uitgezaaid is klein en de overlevingskans 
uitstekend. Omdat het melanoom in de huid gelokaliseerd is en dus goed zichtbaar 
is, worden melanomen gelukkig vaak tijdig ontdekt. 
 
Welke moedervlekken hebben een vergroot risico om melanoom te worden?  
• Kleine egaal bruin gepigmenteerde op de huid gelegen moedervlekken komen 

veel voor en hebben een bijzonder laag risico op ontaarding in melanoom.  
• Een laag risico hebben tevens de kleine aangeboren moedervlekken, vooral 

als ze kleiner zijn dan 4 cm. Vaak zijn deze moedervlekken met donkere haren 
begroeid.  

• De vlakke, in het niveau van de huid gelegen moedervlekken, die op latere 
leeftijd zijn ontstaan hebben weer een iets grotere kans om te ontaarden in 
melanoom.  

• De vlakke, wisselend gekleurde moedervlekken, ook wel atypische 
moedervlekken genoemd, lopen weer een groter risico dan de moedervlekken 
uit de laatst genoemde groep. Benadrukt moet worden dat zelfs de kans dat 
een atypische moedervlek ‘ontaardt’ nog steeds erg klein is.  

• Een groot risico op melanoomontwikkeling zijn grote aangeboren 
moedervlekken (groter dan ca. 8cm). Hoe groter de moedervlek, hoe groter 
het risico op melanoom. 
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3.4.3 Waar moet je op letten?  

Moedervlekken die geleidelijk of plotseling gaan veranderen zijn verdacht en moeten 
gecontroleerd worden. Dit geldt ook voor moedervlekken die nieuw ontstaan en er 
heel anders uitzien dan de andere moedervlekken op de huid.  
 
De veranderingen waar je op moet letten zijn:  
 
• Groter worden  
• Geheel of gedeeltelijk van kleur veranderen  
• Steken, jeuken en/of pijn  
• Bloeden 
 

 
Je mag NOOIT in een moedervlek pigmenteren 

 

 

3.5 Melasma (zwangerschapsmasker) 
 
Melasma is een bruine verkleuring van het gelaat en soms ook van de nek. De 
verkleuring ontwikkelt zich doorgaans langzaam en ontstaat zonder voorafgaande 
ontsteking van de huid. De meest typisch aangedane plekken zijn het voorhoofd, de 
huid over de jukbeenderen, de bovenlip en de kin. Melasma is een onschuldige vorm 
van hyperpigmentatie. De aandoening komt typisch voor bij zwangere, vandaar de 
term ''zwangerschapsmasker''. Vooral in het 2e en 3e trimester kunnen vrouwen de 
verkleuring ontwikkelen. Over het algemeen verdwijnt de melasma weer geleidelijk 
na de bevalling. Bij volgende zwangerschappen komt de verkleuring doorgaans weer 
terug en niet zelden donkerder dan bij de voorgaande zwangerschap. Ook vrouwen 
die aanleg hebben voor het melasma en de anticonceptiepil gebruiken kunnen de 
typische verkleuringen in het gezicht ontwikkelen.  
Soms wordt melasma ook gezien zonder zwangerschap of anticonceptiepil gebruik.  
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3.6 Goedaardige afwijkingen van de huid 
 

3.6.1 Dermatofibroom 

Een dermatofibroom is een zeer veel voorkomend goedaardig 'bobbeltje' in de huid. 
De voorkeursplekken zijn de benen en de armen. Vrouwen ontwikkelen 
dermatofibromen iets vaker dan mannen. Soms geeft het dermatofibroom 
pijnklachten. 
 
 
Hoe ziet het eruit? 
Een dermatofibroom voelt aan als een stevig schijfje of balletje in de huid. Het zit aan 
de huid vast en is over de onderlaag te verschuiven. Als het dermatofibroom wordt 
vastgepakt voelt het aan als een 'pilletje in de huid'. Het dermatofibroom is 
huidkleurig of iets gepigmenteerd.  
 
 
Wat is er aan te doen? 
Het dermatofibroom is een volstrekt goedaardige afwijking van de huid. Behandeling 
is dus niet nodig. Eventueel kan het dermatofibroom worden weggesneden, waarna 
de huid weer gehecht wordt. Wanneer het niet volledig wordt verwijderd is het 
waarschijnlijk dat het opnieuw terugkomt (recidief).  
 

 

3.6.2 Goedaardige 'aangroeisels'  

Tijdens het verouderingsproces kunnen allerlei soorten ‘aangroeisels’ op de huid 
ontstaan. Bekende zijn:  
• Ouderdomswratten   
• Ouderdomshaemangiomen 
• Gesteelde fibromen (vooral in de nek) soms in de wimperinplant. 
 

 
 

Nooit in goed-of kwaadaardige afwijkingen pigmenteren! Laat de klant het eerst 
controleren door een arts, om eventueel tevens te laten verwijderen. 

Communiceer dit goed met de klant. 
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3.7 Kwaadaardige afwijkingen van de huid 
 

3.7.1 Haemangiomen 

Haemangiomen zijn in- of op de huid gelegen afwijkingen die bestaan uit grote 
hoeveelheden kleine bloedvaatjes (capillaire bloedvaten). Sommige zijn reeds bij de 
geboorte aanwezig of ontstaan in de eerste maanden na de geboorte. Anderen 
ontstaan juist op oudere leeftijd. Er kunnen dus verschillende soorten haemangiomen 
worden onderscheiden:  
 

3.7.2 Actinische keratosen  

Actinische keratosen zijn ruwe, schilferende plekken op de huid. De kleur varieert 
van rood tot huidskleurig. Ze komen voor op huid die vele jaren intensief belicht is 
geweest gedurende vele jaren. Daarom worden ze vooral gezien in het gezicht, 
kalende schedels, oorschelpen en handruggen.  
 

3.7.3 Basaalcelcarcinoom  

Het basaalcelcarsinoom is de meest voorkomende soort kanker bij de mens. Het 
ontstaat meestal op veelvuldig aan de zon blootgestelde delen van de huid. 
Basaalcelcarsinoom zaait (vrijwel) nooit uit en is derhalve zelden levensbedreigend. 
Dit is de meest voorkomende vorm van huidkanker. basaalcelcarcinoom zaait 
(vrijwel) nooit uit en is derhalve een relatief goedaardige vorm van huidkanker die 
meestal met een kleine chirurgische ingreep door de dermatoloog of plastisch chirurg 
verwijderd kan worden. Lokaal kan de tumor echter grote schade aan de huid 
aanrichten wanneer hij niet tijdig behandeld wordt.  
 

3.7.4 Plaveiselcelcarcinoom 

Het plaveiselcelcarcinoom is een kwaadaardige tumor van de huid. In tegenstelling 
tot het basaalcelcarcinoom is het plaveiselcelcarcinoom in staat om uit te zaaien naar 
de rest van het lichaam. Dit gebeurt meestal pas wanneer de oorspronkelijke tumor 
vrij grote afmetingen heeft bereikt. Ook kan het plaveiselcelcarcinoom kraakbeen of 
bot dat onder de huidtumor gelegen is binnendringen. Deze vorm van huidkanker is 
iets zeldzamer dan het basaalcelcarcinoom. Plaveiselcelcarcinoom kan wel 
uitzaaien, maar dit is vrij zeldzaam.  
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3.7.5 Melanoom 

Melanoom is een relatief zeldzame maar ernstige vorm van huidkanker die uitgaat 
van de pigmentcellen (melanocyten) en komt zowel bij ouderen als jongeren voor. In 
vergelijking met ander soorten huidkanker is het melanoom een agressief groeiende 
tumor die de neiging heeft relatief snel uit te zaaien. Er is een relatie tussen 
uitgebreide blootstelling aan zonlicht (en zonverbranding) en het ontstaan van 
melanoom. Wanneer het melanoom tijdig wordt ontdekt zijn de overlevingskansen 
uitstekend.  
 

 
 
Ultraviolet licht speelt ook een rol in het ontstaan van bruine zonnevlekken (lentigo’s), 
vooral op de handen en het gelaat. Ouderdomswratten (verrucae seborrhoicae) 
komen ook meer voor op regelmatig aan de zon blootgestelde huid. Ook couperose 
kan door zonlicht verergerd worden. De belangrijkste risico factoren zijn:  
 
 
Licht huidtype: 

• Mensen met een zeer licht huidtype (gemakkelijk zonverbranding) hebben 
groter risico op melanoom  

• Zonverbranding op kinderleeftijd  

• Regelmatige zonverbranding voor het 5e levensjaar lijkt een verhoogd risico te 
geven op ontwikkelen van melanoom op latere leeftijd.  

 
 
Moedervlekken:  

• Sommige moedervlekken hebben een verhoogd risico om te ontaarden in een  
melanoom. Dit betreft vooral de atypische moedervlekken en zeer grote 
aangeboren moedervlekken.  
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3.7.6 Op welke verschijnselen kunt u letten? 

Melanomen ontstaan vaak in reeds bestaande moedervlekken.  
De moedervlek ondergaat hierdoor veranderingen.  
 
Deze veranderingen kunnen zijn:  
 

• Kleurverandering in de moedervlek. Nieuwe donkere elementen of juist lichte 
ophelderingen zijn verdacht.  

• Verandering van vorm van de moedervlek. Als de moedervlek een grillige 
begrenzing krijgt of dikker wordt kan dit betekenen dat zich een melanoom 
aan het ontwikkelen is.  

• Jeuk  

• Pijn  

• Bloeden 
 
 

3.8 Het Ehler-Danlos syndroom (EDS) 

 

EDS is een groep van zeldzame erfelijke bindweefselziekten genoemd naar de Deen 
Ehlers en de Fransman Danlos, die onafhankelijk van elkaar dit ziektebeeld 
beschreven in het begin van de 20e eeuw. EDS komt voor bij zowel mannen als 
vrouwen, ongeacht ras of etnische groep. De juiste mate waarin EDS voorkomt is 
onbekend. De cijfers variëren van 1 op 150.000 tot zelfs 1 op 20.000.  
 
 
Oorzaak en kenmerken  
De oorzaak van het syndroom van Ehlers-Danlos (EDS) is gelegen in een stoornis 
van het bindweefsel. Bindweefsel is het steunweefsel in alle delen van het lichaam 
zoals de huid, spieren en gewrichtsbanden. 
 
EDS omvat een groep van erfelijke aandoeningen van de huid, ligamenten en 
inwendige organen. 
 
De voornaamste klinische symptomen zijn: 
 

• Een hyperelastisch, zacht en broze huid 

• Abnormale littekens, blauwe plekken 

• Te soepele gewrichten, soms luxaties 

• Scoliose en vervorming van het borstbeen 

• Klomp- of platvoet(en) 

• Broze bloedvaten en inwendige organen 
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Mogelijke problemen bij EDS:  
 

• Doordat de huid hyper elastisch en broos is gaat ze gemakkelijker scheuren 
en genezen de wonden en littekens moeilijker dan gewoonlijk het geval is. Er 
moet daardoor regelmatiger gehecht worden. 

• Het gewricht kan te soepel zijn en geeft dan aanleiding tot gemakkelijk 
ontwrichten en chronische pijn. Soms verschijnt vroegtijdige degeneratieve 
artritis. Hernia’s kunnen ontstaan en komen regelmatig terug. Scoliose, 
vervorming van het borstbeen, klomp- en platvoet(en) zijn enkele mogelijke 
afwijkingen van het skelet. 

• Vroegtijdig scheuren van het foetale membraan kan tot vroeggeboorte en 
miskramen leiden. 

• Verzakking van de hartklep komt voor maar heeft doorgaans geen ernstige 
gevolgen. 

• Sommige complicaties kunnen zeer ernstig zijn zoals spontane breuken van 
ader en perforaties van de ingewanden. Daarom is het belangrijk dat bij elke 
operatie de chirurg op voorhand op de hoogte wordt gebracht van de 
aandoening. Dan kan de chirurg extra toezien op de bloedvaten en –stolling. 

• Ook bij het hechten kan de chirurg dan een andere, meer aangepaste 
methode gebruiken. 

• Het oogwit kan een blauwige kleur hebben omdat in het algemeen de harde 
oogrok (sclera) en het hoornvlies (cornea) dunner zijn dan normaal. 

• Bij sterke bijziendheid bestaat een verhoogde kans op loslating van het 
netvlies met als gevolg een sterke afname van het gezichtsvermogen. 

Regelmatige oogcontrole is dan aan te bevelen omdat in sommige gevallen de 
vroegtijdige behandeling van het netvlies een loslating kan voorkomen. 
 

 
 

Het Ehlers-Danlos Syndroom (EDS) is een contra-indicatie voor het 
aanbrengen van permanente make-up. 
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3.9 Wijnvlek 
 

Wijnvlekken zijn de uiting van een niet-erfelijke lokale ontwikkelingsstoornis van de 
huid, waarbij er een toename is van de hoeveelheid bloedvaatjes in de huid. Zij 
kunnen op alle delen van de huid aanwezig zijn, het gezicht is het meest frequent 
aangedaan. Wijnvlekken zijn al bij de geboorte aanwezig. Het komt bij ongeveer 2 op 
de 1000 pasgeborenen voor.  
 
Hoe ziet het eruit? 
Bij de geboorte zijn wijnvlekken licht tot donkerrode rode vlekken, op gelijk niveau 
met de normale huid. De grootte kan variëren van enkele millimeters tot een heel 
been. Op latere leeftijd kan het oppervlak onregelmatig worden en een paarse kleur 
krijgen. Wijnvlekken verdwijnen nooit spontaan.  
 
Behandeling van de wijnvlek 
Een wijnvlek kan worden behandeld met laserstralen of incidenteel met tatoeage. De 
ervaringen met tatoeagebehandeling zijn tot nu toe echter niet positief. Er is 
bovendien een medische reden om niet op een wijnvlek te pigmenteren of tatoeëren. 
Wijnvlekken geven een grote kans op bloedingen. Overigens kiest niet iedereen voor 
behandeling van de wijnvlek, sommige mensen met een wijnvlek vinden een 
behandeling te belastend, bijvoorbeeld vanwege de pijn. Bovendien kunnen niet alle 
wijnvlekken behandeld worden, sommige zijn te groot of de vaten liggen te diep in de 
huid. En ook het resultaat is niet altijd voorspelbaar. Wie een wijnvlek liever niet laat 
behandelen, kan ook kiezen voor camouflerende make-up. 
 

Het wordt afgeraden om in een wijnvlek te pigmenteren. 
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3.10 Gordelroos (herpes zoster) 
 
Herpes zoster, beter bekend als gordelroos, is een virale ziekte die een huidziekte 
veroorzaakt. Deze gaat gepaard met roodheid en met vocht gevulde blaasjes. De 
blaasjes vormen korstjes en kunnen blijvende littekens geven. Het Varicella Zoster 
virus, hetzelfde virus als waterpokken, is de veroorzaker van de Herpes Zoster. Na 
jaren in een soort slaapstadium te hebben verkeerd kan het virus weer actief worden. 
Herpes Zoster zit meestal in de zenuwen rond het oog, vooral de zenuwen die het 
gevoel van het voorhoofd en de neuspunt verzorgt. Als het virus de gevoelszenuw 
van het oog infecteert kan dit leiden tot ernstige problemen zoals hoornvlies zweren, 
ontsteking en glaucoom. Deze verschijnselen kunnen gelijktijdig met de 
huidsymptomen ontstaan, maar ook weken nadat de blaasjes zijn verdwenen. De 
aanhoudende pijn wordt veroorzaakt door beschadiging van de gevoelszenuw die 
nog jaren overgevoelig kan blijven. De behandeling bestaat uit pijnbestrijding. Goede 
hygiëne kan verspreiding van de infectie tegengaan of beperken. Antivirale 
medicijnen, corticosteroïden en andere medicijnen kunnen in bepaalde situaties 
verbetering geven. Als het oog geïnfecteerd is kan er behandeld worden met 
oogdruppels, oogzalf, tabletten of een infuus. Sommige patiënten houden ondanks 
de vele medicijnen blijvende schade aan het gezichtsvermogen of blijven pijn houden 
nadat de oorspronkelijke klachten zijn verdwenen. 
 
 
Oorzaken 
Als iemand als kind waterpokken heeft gehad, trekt het virus zich terug in de 
zenuwcellen van het ruggenmerg. Door een verlaagde weerstand, na ziekte of een 
zeer emotionele periode, kan het virus weer actief worden en gordelroos 
veroorzaken. Gebleken is dat gordelroos voornamelijk optreedt op het moment dat 
de weerstand laag is. Wie nooit waterpokken heeft gehad en geen antistoffen heeft 
tegen het virus, kan besmet raken door iemand met gordelroos. Het virus kan door 
de lucht worden overgedragen en ook via het vocht uit de blaasjes. Gordelroos kan 
in principe meerdere malen bij dezelfde persoon optreden, maar dat komt zelden 
voor. 
 
 
Kenmerken 
De kenmerken van gordelroos zijn een hevige, brandende of stekende pijn, die soms 
gepaard gaat met koorts of een algemeen gevoel van ziek zijn. Na een paar dagen 
ontstaan kleine groepen rode blaasjes. Deze gaan gepaard met een heftige jeuk. Na 
tien tot veertien dagen drogen de blaasjes in en worden korstjes die kleine littekens 
kunnen achterlaten. Gordelroos kan overal op het lichaam voorkomen, maar meestal 
openbaart de ziekte zich rond de buik- en de taille.  
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3.10.11 Gordelroos in het gelaat 

Deze vorm verdient extra aandacht. Gordelroos in het gelaat gaat vaak met zeer 
ernstige pijn gepaard. Soms kunnen de gezichtsspieren tijdelijk uitvallen door de 
virusinfectie. Deze uitval herstelt bij de meerderheid van de patiënten volledig. 
Wanneer het oog zich in het gordelroosgebied bevindt kunnen ook 
onstekingsprocessen in het oog ontstaan die, wanneer zij niet worden behandeld, in 
sommige gevallen tot blijvende schade kunnen leiden. Bij gordelroos in het 
ooggebied dient altijd onderzoek door een oogarts plaats te vinden. 
 

Bij Herpes Zoster in het gelaat kunnen er geen eyeliners, wenkbrauwen of 
lippen gepigmenteerd worden. 
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HOOFDSTUK 4 | LITTEKENS 
 
Littekens worden gevormd na diepe beschadiging van de huid. Wanneer alleen de 
opperhuid wordt beschadigd, bijvoorbeeld bij oppervlakkige schaafwonden, zullen 
geen littekens optreden. Wanneer ook de lederhuid bij het letsel betrokken is zal de 
huid zich herstellen met achterlating van een litteken. Het littekenweefsel bestaat uit 
collageen (bindweefsel).  
 
Het type litteken na een verwonding van de huid is afhankelijk van: 
 

• Het type verwonding of huidaandoening  
• Wanneer een huidafwijking chirurgisch wordt verwijderd en vervolgens wordt 

gehecht, zal een heel ander type wond ontstaan dan wanneer er niet wordt 
gehecht en de wond vanzelf dicht moet groeien. Littekens van chirurgische 
ingrepen zijn weer heel anders dan die ontstaan na bijvoorbeeld acne.  

• De plaats op de huid  
• De huid van de borst is berucht voor het maken van dikke (hypertrofische) 

littekens en keloïd. Littekens na chirurgische ingrepen in het gezicht genezen 
vaak zeer mooi.  

• De aanleg voor het maken van bepaalde littekens.  
• Sommige mensen hebben aanleg voor het maken van hypertrofische littekens. 

Soms is deze aanleg erfelijk. Littekenvorming is ook ras gebonden: Afrikanen 
hebben vaak een sterke neiging tot het maken van hypertrofische littekens.  

 

 

4.1 De verschillende soorten littekens 

4.1.1 ‘Gewone’ littekens  

Bij de meeste mensen geneest een wondje zonder veel problemen. Wat overblijft is 
een strengetje of vlekje, afhankelijk van de aard van de beschadiging.  
 

4.1.2 Atrofische littekens  

Bij deze littekens is er sprake van een zeer dun laagje littekenweefsel. De littekens 
kunnen verzonken zijn in de huid. Dit soort littekens worden wel gezien als restanten 
van huidbeschadigingen na infecties (virus, schimmel), chronische lupus, en na 
bestralingstherapie.  
 

4.1.3 Littekens na acne  

Zijn vaak diep in de huid gelokaliseerd, de putjes maar zijn niet altijd echt atrofisch.  
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4.1.4 Hypertrofische littekens  

Deze ontstaan bij overproductie van fibrineweefsel door bindweefselcellen in de huid, 
waardoor sterk verdikte littekens ontstaan. Het zijn dikke, roze strengen en plaques 
op de huid die circa 3 weken na de verwonding ontstaan en in een periode van 
maanden tot een jaar voortdurend dikker worden. Vooral de huid boven het 
borstbeen, de schouders, de nek en de oren is geneigd tot de vorming van deze 
hypertrofische littekens. Een aanleg tot het vormen van deze littekens is vaak 
familiair- of ras gebonden.  
 

 

 

4.2 Keloïd 
 

Keloïd littekens zijn eigenlijk een bijzonder soort hypertrofische littekens. Het is een 
overtollige zenuwbinding na een beschadiging van de huid dat zich uit in een 
woekering van littekenweefsel. Terwijl gewone hypertrofische littekens beperkt blijven 
tot de plaats van de verwonding, groeit keloïd over de grenzen van de verwonding 
heen, en kunnen zo betrekkelijk grote huidgebieden bedekken. Dit kan je herkennen 
aan het littekenweefsel dat als een ‘draad’ op de huid ligt.  
 

Bij personen die keloïdvorming hebben mag je niet pigmenteren. 
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4.2.1 Voorkomen van littekens 

Bij elke verwonding van de huid die tot in de lederhuid doordringt, of deze nu bij een 
ongeluk of ten gevolge van een chirurgische ingreep ontstaat, zal een litteken 
ontstaan. Het ontstaan van littekens is vooralsnog niet te voorkomen, ook niet met 
zogenaamde ‘littekenzalf’ die in de handel is.  
 

4.2.2 Het genezingsproces  

Bij permanente make-up maak je een schaafwondje in de huid. Je maakt minuscule 
verwondingen in de huid. Gemiddeld geneest een wond binnen 4 tot 6 weken. Bij 
een langer genezingsproces zal de wond veelal niet mooi genezen. Indien het 
genezingsproces langer is dan normaal zal dit ook invloed hebben op het 
eindresultaat van de permanente make-up. Doordat de huid langer open blijft is de 
kans op infecties groter. Het pigment zal zich minder goed hechten doordat het 
lymfevocht de pigmenten door de wond zal afstoten. Hierdoor zal de pigmentatie 
onregelmatig worden.  
 
Het advies is om bij klanten met een slechte wondgenezing geen permanente 

make-up toe te passen.  
 

 

4.2.3 Sterke korstvorming bij een wond? 

De huid is dusdanig opgebouwd dat de huidcellen na een verwonding gaan groeien 
en een nieuwe huidlaag creëren waardoor de wond dichtgroeit. Dit gaat gepaard met 
korstvorming. Het pigment is echter aangebracht in de oude huidlaag die door de 
korstvorming verdwijnt. Heeft de huid een verstoorde genezing dan zal er meer 
afstoot van pigment zijn. Hierdoor zal de klant meer nabehandelingen nodig hebben 
om het gewenste eindresultaat te bereiken. 
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HOOFDSTUK 5 | DIABETES 
 
 

5.1 Suikerziekte (Diabetes Mellitus)  
 
Diabetes Mellitus is een aandoening, waarbij de glucosespiegels in het bloed te hoog 
zijn. Deze ontstaan door problemen met het hormoon insuline. Insuline zorgt er voor 
dat glucose (bloedsuiker) door de lichaamscellen wordt opgenomen.  
 

5.1.1 Er zijn twee vormen te onderscheiden van Diabetes Mellitus: 

• Diabetes Mellitus type 1 ontstaat vaak in een korte periode, meestal in een 
paar dagen of weken. Het manifesteert zich doorgaans al op jonge leeftijd. 
Bij dit type diabetes produceert de alvleesklier onvoldoende insuline. De 
oorzaak hiervan is onduidelijk. In de westerse landen komt type 1 voor bij 
ongeveer 2-4% van de bevolking.  

• Diabetes Mellitus type 2 wordt ook wel ouderdomsdiabetes genoemd 
omdat het meestal optreedt na het veertigste levensjaar. Dit type Diabetes 
Mellitus komt vaak voor bij mensen die te zwaar zijn. Bij Diabetes Mellitus 
type 2 worden de cellen minder gevoelig voor insuline. De glucose wordt 
hierdoor niet meer goed opgenomen in de lichaamscellen. Dit type komt 
veel voor bij mensen zonder dat ze zich daar bewust van zijn.  

 

 

 

5.1.2 Verschijnselen  

Beide vormen van Diabetes Mellitus hebben vergelijkbare symptomen. Bij type 1 
ontwikkelt de ziekte zich meestal snel, terwijl bij type 2 de ontwikkeling echter vaak 
zo langzaam gaat dat de desbetreffende persoon dit nauwelijks merkt. De meest 
voorkomende symptomen zijn: 

• De aandrang om vaak en veel te plassen (vooral ‘s nachts)  
• Veel dorst  
• Gewichtsafname ondanks toegenomen eetlust (vaak een kenmerk van 

type I diabetes bij kinderen en jongeren, vooral als het snel ontstaat)  
• Vatbaarder voor infecties, met name schimmelinfectie van de genitaliën  
• Zwak, lusteloos en moe gevoel  
• Wazig zien.  

 
  



Lesboek Theorie Masterclass – Team Estetica 

 

De behandeling van Diabetes Mellitus met insuline of bloedglucose verlagende 
middelen kan in sommige gevallen tot een te laag glucosegehalte in het bloed 
(hypoglycaemie) leiden. 
Bij Diabetes Mellitus type 1 produceert de alvleesklier nauwelijks of helemaal geen 
insuline meer. De behandeling bestaat uit het toedienen hiervan. Er bestaan hiervoor 
speciale insulinepennen of een speciaal pompje. Vooral bij Diabetes Mellitus type 2 
is het belangrijk om iets tegen overgewicht te doen. Meestal is het echter moeilijk om 
af te vallen en zijn bloedglucose verlagende medicijnen of zelfs insuline nodig. Een 
aantal bloedglucose verlagende middelen stimuleert de alvleesklier tot meer 
productie van insuline. Andere zorgen dat de lichaamscellen weer gevoeliger worden 
voor insuline. 
 

5.1.3 Permanente make-up behandeling   

Diabetici en personen met een auto-immuunstoornis hebben meestal een slechtere 
en langzame wondgenezing. Dit is met name het geval bij diabetici die een 
onregelmatige bloedsuikerspiegel hebben. Mijn ervaring met permanente make-up 
voor deze groep mensen, is dat je prima de behandeling kunt uitvoeren. Het is wel 
belangrijk om de huidgenezing goed te bespreken. De klant weet vaak zelf heel goed 
hoe een schaafwondje bij haar geneest. Soms is het nodig om twee behandelingen 
uit te voeren, als dat leidt naar een perfecte permanente make-up behandeling dan 
kan je ze niet blijer maken! 
 
Mocht de klant zelf bekend zijn met een verstoorde wondgenezing, en toch heel 
graag permanente make-up willen, dan is het raadzaam om eerst een test te doen. 
Door een minieme pigmentatie aan te brengen, kan je zien hoe de huid geneest en 
of de kleur van het pigment in de loop der tijd verandert. Het komt namelijk weleens 
voor bij diabetici en personen met een auto-immuunstoornis, dat pigmenten in de 
huid kunnen vergrijzen.  
 

5.2 Oogcomplicaties bij diabetes 
 

Complicaties bij suikerziekte ontstaan meestal doordat het bloedglucosegehalte 
gedurende lange tijd niet goed gereguleerd is. Daardoor kan schade ontstaan aan de 
ogen, de nieren, de bloedvaten en de zenuwen.  
 
Diabetespatiënten hebben meer kans op oogaandoeningen. Regelmatige controle bij 
de oogarts is nodig. De belangrijkste aandoening waarop gelet moet worden is 
diabetische retinopathie (netvliesschade). De aandoening ontstaat door schade aan 
de bloedvaatjes van het netvlies en heeft een slecht gezichtsvermogen tot gevolg, 
wat kan leiden tot blindheid. Daarnaast kunnen diabetici last krijgen van grijze staar 
(cataract) en glaucoom. Grijze staar leidt tot vertroebeling van de transparante 
ooglens. Glaucoom is een verhoging van de druk in de oogbal die leidt tot 
verminderd zicht en in sommige gevallen zelfs tot blindheid. De aandoening kan snel 
en gemakkelijk worden verholpen. Bij tijdige behandeling hoeft een glaucoom niet tot 
blindheid te leiden. 
 
Oogcomplicaties bij diabetes is een contra-indicatie voor het aanbrengen van 

eyeliners. 
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HOOFDSTUK 6 | IMMUUNSTOORNISSEN 
 

 
 

6.1 Hoe werkt ons immuunsysteem?  
 
Binnen je lichaam zit een verbazingwekkend beschermingsmechanisme hetgeen we 
het immuunsysteem noemen. Het is 'ontworpen' om ons te verdedigen tegen 
miljarden bacteriën, virussen, gifstoffen en parasieten, die er naar snakken je 
lichaam in bezit te nemen. Om te begrijpen hoe krachtig ons immuunsysteem is, hoef 
je je alleen maar voor te stellen wat er gebeurt als we sterven. Dat klinkt grof, maar 
het vertelt wel iets heel belangrijks aan over je immuunsysteem. Als iets of iemand 
dood gaat dan stopt, samen met andere zaken, het immuunsysteem. Werkelijk in 
enkele uren wordt het lichaam binnengedrongen door allerlei bacteriesoorten, micro-
organismen, parasieten. Niets van genoemde elementen kan binnendringen als het 
immuunsysteem functioneert, echter op het moment dat je immuunsysteem faalt, 
staat de deur wagenwijd open. Als je eenmaal dood bent kost het deze organismen 
maar enkele weken om je lichaam geheel te ontmantelen en het te laten verdwijnen 
tot alleen nog een skelet over is. Blijkbaar is je immuunsysteem tot dit in staat. 
 
Het immuunsysteem is complex, ingewikkeld en interessant. Het is gewoonweg 
fascinerend te weten waar dingen als koorts, kroep, ontstekingen etc. vandaan 
komen als zij zich in je lichaam voordoen.  
 
Verschillende voorbeelden: 
 
• Als je je snijdt dan komen er bacteriën en virussen het lichaam binnen door de 

wond in de huid. Als je in een splinter grijpt, dan heb je ook nog een vreemd 
object in je lichaam. Je immuunsysteem reageert en elimineert de 
binnendringers, de huid geneest en de wond sluit zich. In enkele gevallen mist 
het immuunsysteem zijn uitwerking en de snijwond raakt geïnfecteerd. De 
wond gaat ontsteken en vult zich met pus. Ontsteking en pus zijn beide 
neveneffecten in de werking van het immuunsysteem. 

• Als je door een mug wordt gestoken, dan krijg je een rode en jeukende bult. 
Ook dat is een zichtbaar teken dat het immuunsysteem zijn werk doet. 

• Elke dag adem je duizenden in de lucht zwevende ziektekiemen (bacteriën en 
virussen) in. Je immuunsysteem werkt er probleemloos mee af. Zo af en toe 
dringt er een kiem door die immuun barrière en dan heb je een kou gevat of, 
nog erger, heb je griep gekregen. Een verkoudheid of griep is een zichtbaar 
teken dat het immuunsysteem even heeft gefaald een ziektekiem tegen te 
houden. Het feit dat je geneest van die verkoudheid of griep is een zichtbaar 
kenmerk van het feit dat je immuunsysteem in staat is geweest de 
binnendringer te verslaan door er iets over gewaar te worden. Als je 
immuunsysteem niets zou doen dan zou je nooit van een verkoudheid of wat 
dan ook afraken. 
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• Elke dag eet je ook wel honderden ziektekiemen op en hiervan zullen de 
meeste gedood worden door de werking van het speeksel of van het 
maagzuur. Af en toe slipt er toch eentje door en dan heb je last van 
voedselvergiftiging. Normaal gesproken zijn er een serie heel duidelijk 
symptomen als deze immuun barrière wordt doorbroken, braken en diarree 
zijn hiervan de meest algemene verschijnselen. 

• Er zijn ook allerlei kwalen bij mensen aan te wijzen waarbij het 
immuunsysteem op een onverwachte manier of op een onjuiste wijze werkt en 
er problemen van komen. Sommige mensen hebben last van allergie. 
Allergieën zijn eigenlijk het gevolg van het feit dat het immuunsysteem te sterk 
reageert, op zaken waarop in het algemeen juist niet gereageerd had mogen 
worden. Sommige mensen hebben last van suikerziekte doordat het 
immuunsysteem onnodig cellen in de alvleesklier aanvalt en deze vernietigt.  
Andere mensen hebben reumatoïde artritis en dan werkt het immuunsysteem 
afwijkend in de gewrichten. Bij verscheidene ziektes is de oorzaak simpelweg 
een fout in de werking van het immuunsysteem. 

• Tenslotte merken we dat het immuunsysteem ons weerhoudt dingen te doen 
die normaliter heilzaam voor het lichaam zouden zijn. Orgaantransplantaties 
zijn veel moeilijker dan ze zouden moeten zijn doordat het immuunsysteem 
het getransplanteerde orgaan afstoot. 

 

6.1.1 Basiskennis over het immuunsysteem. 

Laten we bij het begin beginnen. Wat betekent het als iemand zegt: "Ik voel me ziek 
vandaag?".  Wat is een ziekte? Door te begrijpen welke soorten ziektes er zijn is het 
mogelijk te zien bij welke soorten ziektes het immuunsysteem de helpende hand 
biedt. Als je 'ziek' wordt, dan is je lichaam niet in staat correct te functioneren of niet 
in staat zich vol in te zetten.  
Er zijn verscheidene manieren om ziek te worden hier zijn er enkele: 
 
• Mechanische schade; Als je een been breekt of een pees scheurt, dan ben je 

'ziek'  (je lichaam is niet in staat voluit te presteren). De oorzaak is makkelijk te 
herkennen en ook heel goed zichtbaar. 

 
• Tekort aan vitamines en/of mineralen; Als je onvoldoende vitamine D 

binnenkrijgt kan je lichaam calcium (kalk) niet goed verwerken en je krijgt een 
ziekte die bekend staat als Engelse ziekte (rachitis). Mensen met rachitis 
hebben zwakke botten, ze breken gemakkelijk, die bovendien vervormen 
omdat ze niet goed groeien. Als je onvoldoende vitamine C krijgt dan krijg je 
scheurbuik, waardoor gezwollen en bloedend tandvlees ontstaat, gezwollen 
gewrichten en blauwe plekken. Als je niet genoeg ijzer binnenkrijgt dan ga je 
aan anemie lijden, enz. 

 
• Orgaandegeneratie; In sommige gevallen is een orgaan beschadigd of 

verzwakt. Een vorm van hartfalen wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door 
verstopping van bloedvaten die naar de hartspier leiden, zodat deze spier niet 
voldoende bloed krijgt. Een bepaalde vorm van leverziekte die bekend staat 
als cirrose, wordt veroorzaakt door schade aan de levercellen (overmatig 
alcoholgebruik is zo'n oorzaak). 
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• Erfelijke ziekte; Een erfelijke ziekte wordt veroorzaakt door een foute code in 
het DNA.  De foutcode veroorzaakt te grote of te kleine aanmaak van 
bepaalde eiwitten, hetgeen problemen geeft op het celniveau. Albinisme wordt 
bijvoorbeeld veroorzaakt door een tekort aan het enzym tyrosinase. Het 
ontbrekende enzym is er de oorzaak van dat het lichaam geen melanine kan 
maken, het natuurlijk pigment dat zorgt voor haarkleur, oogkleur en het bruin 
worden. Door dat gebrek aan melanine zijn mensen met dit erfelijke probleem 
extreem gevoelig voor UV-straling in het zonlicht. 

 
• Kanker; Af en toe kan een cel zodanig veranderen dat deze zich 

oncontroleerbaar gaat delen. Cellen in de huid, melanocyten bijvoorbeeld, 
kunnen door UV zodanig beschadigd raken dat ze kankercellen worden. De 
zichtbare vorm van kanker, de tumor die dan ontstaat, wordt melanoom 
genoemd.  

 
• Infectie door virussen of bacteriën; Als een virus of een bacterie (soms ook 

algemeen met de term ziektekiem aangeduid) je lichaam binnendringt en zich 
daar vermenigvuldigt, levert dat normaliter problemen. In het algemeen 
produceren die ziektekiemen nevenproducten die ons ziek maken. De 
rijtjesbacterie (Streptococcus) maakt bijvoorbeeld een gifstof (toxine) vrij die 
de ontsteking in je keel veroorzaakt. Het poliovirus geeft gifstoffen af die 
zenuwcellen vernietigen, hetgeen vaak leidt tot verlamming. Enkele soorten 
bacteriën zijn goedaardig of heilzaam (wij hebben bijvoorbeeld miljarden 
bacteriën in ons darmkanaal en die helpen ons voedsel te verteren), maar heel 
veel soorten zijn schadelijk als ze in onze bloedsomloop terechtkomen. 

 
Virale en bacteriële infecties vormen veruit de meest algemene aanleidingen tot 
ziekte bij de mens. Ze veroorzaken dingen als verkoudheid, griep, mazelen, bof, 
malaria, AIDS enz. De taak van je immuunsysteem is je te beschermen tegen dit 
soort infecties. 
 
Het immuunsysteem beschermt je op drie verschillende manieren: 
 

• Het vormt een barrière die voorkomt dat bacteriën en virussen je lichaam 
binnendringen. 

• Als een virus of een bacterie toch je lichaam is binnengedrongen, dan tracht 
het immuunsysteem die kiem te detecteren en te elimineren aleer deze zich 
kan innestelen en voortplanten. 

• Als het virus of de bacterie in staat is zich te vermenigvuldigen en problemen 
veroorzaakt, is je immuunsysteem verantwoordelijk voor het verwijderen 
ervan. 

• Het immuunsysteem heeft ook een reeks andere belangrijke taken. Je 
immuunsysteem kan bijvoorbeeld kanker in een vroeg stadium ontdekken en 
deze kanker dan ook in veel gevallen uitschakelen 
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6.2 Auto-immuunziekte 
 
Bij auto-immuunziekten maakt het afweersysteem (immuunsysteem) geen 
onderscheid tussen lichaamsvreemde en lichaamseigen stoffen. Het afweersysteem 
is een ingewikkeld netwerk van cellen dat normaal gesproken het lichaam beschermt 
tegen binnendringende bacteriën, virussen en andere organismen die infecties 
kunnen veroorzaken. Als het ook de eigen weefsels en organen aanvalt, spreekt men 
van een auto-immuunziekte. Er zijn verschillende soorten auto-immuunziekten, maar 
alle brengen het lichaam schade toe. 
 

6.2.1 Oorzaken  

Over auto-immuunziekten is nog niet heel veel onbekend. Wel is bekend dat ons 
erfelijk materiaal (genen) er een rol in speelt, in combinatie met invloeden van 
buitenaf. Afwijkingen in één of meer genen maken iemand vatbaar voor deze ziekten. 
Vatbaarheid betekent nog niet dat de ziekte zich ook altijd ontwikkelt. Als enkele 
familieleden dezelfde genafwijkingen hebben geërfd, kan het bijvoorbeeld gebeuren 
dat sommigen een bepaalde auto-immuunziekte ontwikkelen, terwijl anderen een 
andere auto-immuunziekte krijgen, of helemaal niet ziek worden. De wijze waarop 
deze geërfde genafwijkingen tot uiting komen, wordt namelijk beïnvloed door de 
wijze waarop iemands afweersysteem reageert op bepaalde prikkels, van milieu-
invloeden of omstandigheden als zonlicht, het verouderingsproces, virusinfecties, 
chronische stress, hormonen en zwangerschap. 
 
 

Besmetting  
Anders dan bacteriële en virale infecties zijn auto-immuunziekten niet besmettelijk. 
 
Auto-immuunziekten kunnen verschillende organen aantasten, zoals: 

• Zenuwstelsel: multipele sclerose en myasthenia gravis  
• Darmen: ziekte van Crohn  
• Rode bloedcellen: hemolytische anemie en pernicieuze anemie (twee 

vormen van bloedarmoede)  
• Bloedvaten: arteriitis temporalis en vasculitis  
• Huid: psoriasis en vitiligo  
• Alvleesklier: insulineafhankelijke diabetes (type 1)  
• Schildklier: Hashimoto-thyroïditis  
• Spierbeenderstelsel: reumatoïde artritis en systemische lupus 

erythematodes 
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6.3 Alopecia Areata  
 
Bij Alopecia Areata is er sprake van pleksgewijze haaruitval. Meestal is deze 
haaruitval gelokaliseerd op het behaarde hoofd, maar in principe kan het elk behaard 
deel van de huid aantasten, zoals de baardstreek, de schaamstreek en de 
wenkbrauwen.  
Bij 5-10% van de patiënten valt al het hoofdhaar uit. Dit wordt een alopecia areata 
totalis genoemd. Bij 1-2% is er zelfs sprake van een uitval van alle lichaamsbeharing: 
dit heet alopecia areata universalis.  
 

6.3.1 Waardoor wordt het veroorzaakt?  

De oorzaak van alopecia areata is nog niet geheel opgehelderd. Het gaat vrijwel 
zeker om een auto-immuunaandoening. Hierbij herkent het lichaam de haren ten 
onrechte als niet bij het lichaam horend en stoot ze af. Rond de haarwortels in door 
alopecia areata aangedane huid worden vaak veel ontstekingscellen (leukocyten) 
waargenomen die door het ontwikkelen van een ontsteking er uiteindelijk voor zorgen 
dat het haar uitvalt. Alopecia areata is niet besmettelijk! 
 

6.3.2 Hoe is het verloop 

Alopecia areata kent een grillig verloop dat bij elke patiënt weer anders is. Bij de 
meeste mensen met alopecia areata valt het haar plotseling pleksgewijs uit en komt 
de haargroei binnen 2 jaar vanzelf terug. Soms groeien de haren op de ene plek 
terug, maar valt het op een andere plek weer uit, maar ook dit proces stopt na 
verloop van enkele jaren en vallen er geen haren meer uit. 
 
 
De kans dat de haren terugkomen is kleiner wanneer:  
 

• Alopecia areata op de kinderleeftijd ontstaat.  
• De haarlijn meedoet in het proces.  
• De patiënt ook andere auto-immuunziekten heeft (vitiligo, bepaalde 

schildklierziekten etc.)  
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6.3.3 Hoe wordt het behandeld?  

Als er sprake is van een of enkele kale plekken zal de huisarts of de dermatoloog 
vaak eerst het beloop willen afwachten aangezien het haar meestal vanzelf terug 
groeit.  
 
Als de plekken zich uitbreiden zijn er verschillende mogelijkheden: 
• Corticosteroid crème of zalf  
• Ditranol crème  
• Eventueel kunnen corticosteroïden oppervlakkig in de huid gespoten worden.   
 
Er zijn veel behandelingen bedacht en geprobeerd bij alopecia areata, maar de 
resultaten zijn variabel. Er is nog geen behandeling die bij iedereen werkt! Het effect 
van de behandeling is soms tijdelijk. Na stoppen van de behandeling kunnen de 
ontstekingen rond de haarwortels weer terugkeren waardoor het haar weer uitvalt. 
Pas als de eerdergenoemde auto-immuunreactie niet meer optreedt zal het haar niet 
meer uitvallen. Of dit gebeurt en wanneer dit gebeurt is moeilijk te voorspellen.  
 
Is behandeling wel zinvol als het haar toch weer kan uitvallen na de behandeling? 
Waarschijnlijk wel. De theorie is dat als de kale plekken jaren blijven bestaan de 
haarwortels ‘vergeten’ hoe ze haren moeten maken. Door de haargroei af en toe toch 
weer te stimuleren door behandeling zou dit ‘vergeten’ voorkomen kunnen worden en 
blijft de kans op spontaan herstel bestaan. Wel moet steeds een afweging gemaakt 
worden tussen de effectiviteit van de therapie en de mogelijke bijwerkingen ervan. 
 

6.3.4 Pigmenteren 

Als je een klant met Alopecia krijgt, moet je er zeker van zijn dat het haarverlies al 
geruime tijd stabiel is. Indien de huid van de wenkbrauw nog rood van kleur is dan 
betekend dit dat de ziekte nog actief aanwezig is. Je kunt deze klant beter eerst naar 
de dermatoloog sturen voor behandeling. Mocht de Alopecia stabiel zijn en je gaat 
over tot een pigmentatie, moet je er rekening mee houden dat je klant hiervoor 
meerdere behandelingen nodig heeft. Een Alopecia patiënt ervaart een permanente 
make-up behandeling over het algemeen als zeer gevoelig. 
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6.4 Vitiligo 
 
Vitiligo is een onschuldige, maar vaak cosmetisch storende, aandoening waarbij de 
huid en ook het haar pigment verliezen. Dit ontstaat door het verdwijnen van de 
pigmentcellen in de huid. Vitiligo kan voor de patiënt een belangrijk en belastend 
probleem zijn dat in sommige gevallen ook consequenties kan hebben voor het 
zelfbeeld en zelfvertrouwen van de patiënt. Ongeveer 1 procent van de 
wereldbevolking lijdt aan vitiligo! 
 

 
 

6.4.1 Hoe ontstaat het?  

De precieze oorzaak van vitiligo is nog onbekend. Er zijn verschillende theorieën 
ontwikkeld over het ontstaansmechanisme.  
De belangrijkste is de auto-immuuntheorie. Bij auto-immuunziekten is het 
afweersysteem gericht tegen weefsels van het eigen lichaam. Deze 'afweer tegen 
jezelf' leidt tot ziekte. In het geval van vitiligo wordt aangenomen dat deze 
immunologische reactie de vernietiging van pigmentcellen veroorzaakt. Aangetoond 
is dat andere auto-immuunziekten vaker voorkomen bij patiënten met vitiligo, zoals 
bepaalde ziekten van de schildklier, suikerziekte (diabetes) en alopecia areata 
bovendien blijkt vitiligo vaak een 'familiaire' aandoening. Meerdere mensen binnen 
een familie lijden aan de ziekte. Ook eeneiige tweelingen blijken vaak op gelijke wijze 
gevoelig voor het ontwikkelen van de witte vitiligovlekken.  
Sommige factoren kunnen vitiligo uitlokken. Dit geldt overigens alleen bij personen 
die reeds een aanleg hebben tot het ontwikkelen van vitiligo. Bekende factoren zijn 
o.a. ernstige ziekten, operaties, zwangerschap, bevalling, zonnebrand en huidschade 
door verwondingen. Ook emotionele stress zou vitiligo kunnen uitlokken of 
verergeren. 
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6.4.2 Hoe ziet het eruit?  

Vitiligovlekken zijn wit van kleur, alle pigment is eruit verdwenen. Kenmerkend is ook 
een scherpe begrenzing met de normale huid. Vanzelfsprekend vallen de plekken 
het meeste op bij een zongebruinde of van nature gepigmenteerde huid.  
Hoewel vitiligovlekken op het gehele lichaam kunnen voorkomen zijn er bepaalde 
voorkeursplaatsen waar zij gevonden kunnen worden. Deze voorkeursplaatsen zijn 
het gezicht, de handen en plekken in het schaamgebied. Ook op plekken waar de 
huid beschadigd wordt kunnen mensen met aanleg voor vitiligo nieuwe ontkleurde 
plekken ontwikkelen.  
Haren die groeien in vitiligovlekken zijn meestal wit. 
 

6.4.3 Wie krijgt het?  

Vitiligo kan op elke leeftijd ontstaan en bij mensen van elke huidskleur.  
Het verloop van vitiligo is moeilijk te voorspellen. Soms blijft het beperkt tot enkele 
kleine plekken, soms vindt een snelle uitbreiding over grote huidgebieden plaats. 
Vitiligo kan spontaan verbeteren, maar soms treedt na zo'n verbetering weer een 
verslechtering op. Spontane verbetering wordt vooral gezien aan die huiddelen die 
regelmatig aan de zon worden blootgesteld.  
Overigens kunnen vitiligovlekken, door het ontbreken van het tegen de zon 
beschermend pigment, makkelijk verbranden in de zon. 
 

6.4.4 Hoe wordt het behandeld?  

Er bestaat een aantal behandelingen voor vitiligo. Deze behandelingen hebben 
echter lang niet bij iedereen effect. Ook in die gevallen dat de behandeling effectief is 
treedt meestal geen volledig herstel van de pigmentatie op. 
 
Corticosteroïden  
De behandeling met corticosteroïde houdende crèmes ('hormooncrèmes) is in 
sommige gevallen succesvol, vooral bij beginnende vitiligo. Bij deze behandeling 
worden corticosteroïde houdende crèmes eenmaal per dag op de vitiligovlekken 
aangebracht. Wanneer deze therapie na ca. 1 maand nog niet succesvol is gebleken 
kan beter met de hormoontherapie worden gestopt omdat als bijwerking de huid dun 
kan worden. 
 

6.4.5 Zonbescherming  

Vitiligohuid ontbeert het pigment in de huid dat beschermt tegen de schadelijke 
effecten van zonlicht op de huid. Vitiligovlekken kunnen daarom makkelijk 
verbranden. Daarom dient de huid bij patiënten met vitiligo altijd goed beschermd te 
worden tegen zonnestraling door kleding of door een zon beschermende crème. Dit 
heeft dan tevens als voordeel dat de gezonde wel pigmentvormende huid minder 
bruint en daardoor minder afsteekt tegen de witte ongepigmenteerde huid. 
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6.4.6 Permanente make-up behandeling   

Personen met een auto-immuunstoornis hebben veelal een slechte wondgenezing. 
Naast het feit dat bij personen met een immuunstoornis de wondgenezing slecht is 
en dus permanente make-up niet aan te raden is, is tevens bekend dat er vaak 
kleurverschillen van het pigment na verloop van tijd zullen gaan optreden. Bruine 
tinten kunnen na verloop van tijd vaak een sterke grijze ondertoon krijgen. Mocht de 
klant toch permanente make-up willen, dan is het raadzaam om eerst een test te 
doen en een minieme pigmentatie aan te brengen. Hierdoor kan je zien hoe de huid 
geneest en of de kleur van het pigment in de loop der tijd verandert.  
 
 

6.5 Lupus  
 

Lupus is een reumatische aandoening, waarbij uw eigen antistoffen ontstekingen 
veroorzaken van huid en gewrichten en soms ook van andere organen. Het is een 
auto-immuunziekte: een afwijking van het eigen afweersysteem. Het woord 
Sclerodermie betekent "harde huid". Sclerodermie is een minder bekende 
reumatische aandoening, een chronische bindweefselziekte die zich in verschillende 
vormen kan uiten.  
• de lokale plaatselijke Sclerodermie. Hierbij treedt alleen in bepaalde delen van 

het lichaam verharding van de huid en de onderliggende weefsels op, echter 
niet in de inwendige organen. Dit wordt ook wel Morphea of Scleroderma 
circum genoemd.  

• de systemische (uitgebreide) Sclerodermie. Hierbij treden de veranderingen 
van het bindweefsel niet alleen in de huid op maar ook in de dieper gelegen 
delen van het lichaam zoals de bloedvaten, het spijsverteringskanaal, de 
longen en de nieren. Dit wordt ook wel PSS, Progressieve Systemische 
Sclerose genoemd. Een onderdeel hiervan is het CREST-syndroom. Dit is een 
afkorting van de volgende symptomen.  

 
C staat voor calcinosis, het neerslaan van kalk in het bindweefsel van gewrichten en 
spieren. 
R staat voor het Raynaud fenomeen.  
E staat voor de esophagus (slokdarm). 
S staat voor sclerodactylie, verharding van de huid en onderhuids weefsel van de 
vingers, waardoor men spitse vingers krijgt. 
T staat voor teleangiëctasieën, verwijding van een of meer haarvaten waardoor er 
rode plekjes ontstaan.  
 
De ziekte is zeer gecompliceerd en treedt meestal in het hele lichaam op.  
De ziekteverschijnselen die kunnen optreden zijn: huidafwijkingen, moeheid, spier- 
en gewrichtsklachten, longafwijkingen, slokdarmklachten, afwijkingen in het bloed. 
 

Lupus is een contra-indicatie voor het aanbrengen van permanente make-up. 
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6.6 Hepatitis 

 

6.6.1 Hepatitis B 

Hepatitis B is een ernstige en veel voorkomende vorm van leverontsteking. Het 
hepatitis B-virus wordt overgedragen door bloedcontact en onveilig seksueel contact. 
Hepatitis B kan chronisch worden en besmettelijk blijven. Een chronische hepatitis B 
leidt soms tot littekenvorming in de lever (levercirrose) en kan na vele jaren zelfs tot 
sterfte leiden.  Het hepatitis virus verdwijnt bij 9 van de 10 mensen meestal binnen 
een half jaar. Het is mogelijk dat het hepatitis B-virus slechts gedeeltelijk wordt 
opgeruimd door het afweersysteem. Men noemt dit asymptomatisch dragerschap. Bij 
een asymptomatische drager is er geen of zeer weinig ziekteactiviteit in het bloed te 
meten. Maar de besmettelijkheid blijft wel bestaan. Bij een klein aantal mensen dat 
besmet is geraakt met het hepatitis B-virus wordt het virus helemaal niet opgeruimd 
uit het lichaam. Er is dan sprake van chronische hepatitis. Chronische hepatitis B kan 
leiden tot levercirrose en leverkanker.  
 
 
Besmettelijkheid 
Het Hepatitis B-virus is met name bij permanente make-up van belang omdat deze 
wordt overgedragen door bloed en andere lichaamsvloeistoffen. De meeste directe 
vorm van besmetting is middels het gebruik van een besmette naald. Het hepatitis  
B-virus is zeer besmettelijk en 100 maal besmettelijker dan AIDS. Het virus kan 
lange tijd buiten het lichaam overleven. Er is slechts een zeer kleine hoeveelheid 
hepatitis B nodig om het virus over te dragen. Indirecte besmetting is dan ook 
mogelijk door het in aanraking komen met besmette oppervlakten zoals tissues, 
taboeret waar uw apparaat opstaat, de handdoek die op de klant ligt etc. Voor je 
eigen bescherming dien je altijd medische wegwerp handschoenen te dragen.  
De GGD adviseert tevens om een Hepatitis B vaccinatie te nemen waardoor je 
immuun wordt voor dit virus.   
 
 
Klachten  
Van een infectie met het hepatitis B-virus kan je je erg ziek voelen. Maar het kan ook 
zijn dat je er niets van merkt. Dat is heel verraderlijk, je kunt het virus onder de leden 
hebben en dus besmettelijk zijn voor anderen, zonder dat je dit merkt. Vermoeidheid 
en jeuk zijn veel gehoorde klachten van hepatitis B.  
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6.6.2 Hepatitis C  

Hepatitis C is een ernstige vorm van leverontsteking. Tot 1988 was deze vorm van 
hepatitis alleen bekend als hepatitis non-A, non-B. Nu is bekend dat deze wordt 
veroorzaakt door het hepatitis C-virus. Het is een veel voorkomende vorm van 
hepatitis in Nederland. Bij sommige risicogroepen zoals hemofiliepatiënten en 
spuitende druggebruikers komt hepatitis C heel veel voor (70%). Andere groepen, 
zoals hemodialysepatiënten, hebben een kleinere kans om hepatitis C te krijgen. 
 
 
Besmettelijkheid  
Je kunt besmet raken met het hepatitis C-virus via bloedcontact. De besmettingsweg 
via bloedtransfusies is nu praktisch uitgesloten. Tegenwoordig testen bloedbanken 
op de aanwezigheid van het hepatitis C-virus. Besmetting via bloedcontact kan ook 
plaatsvinden door het gebruik van niet-steriele naalden bij injecties (in de 
gezondheidszorg, maar vooral door spuitende druggebruikers), piercing, tatoeëring, 
acupunctuur, gemeenschappelijk gebruik van scheermesjes, scheerapparaten of 
tandenborstels en contact met besmet bloed in verwondingen van de huid. Ook een 
beet door een besmet persoon kan een infectie tot gevolg hebben.  
 
 
Klachten  
De meeste mensen zijn heel lang ongemerkt met het hepatitis C-virus besmet, zij 
voelen zich dan ook niet ziek. De klachten zijn meestal vermoeidheid, soms vage 
buikklachten en misselijkheid en bij uitzondering geelzucht.  
 
 
Gevolgen 
Acute hepatitis C geneest veel minder vaak dan acute hepatitis B. In 80% van de 
gevallen gaat hepatitis C over in chronische hepatitis. De verschijnselen duren dan 
langer dan 6 maanden. Omdat chronische hepatitis C in de loop van vele jaren de 
lever kan aantasten, is controle noodzakelijk. Het grootste gevaar is dat deze 
chronische hepatitis kan leiden tot levercirrose (20% van de gevallen) en soms ook 
tot leverkanker. Bij anderen blijft het hepatitis C-virus sluimerend aanwezig, zonder 
ziekteverschijnselen te veroorzaken. Deze groep wordt "drager" van het virus. Hun 
bloed blijft daardoor besmettelijk voor mensen in hun omgeving. 
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Behandeling 
Sinds enkele jaren is er een medicijn dat werkzaam is tegen het hepatitis C-virus. Dit 
antivirale middel heet alfa-interferon. Dit is een natuurlijk eiwit, dat door het 
immuunsysteem van ons lichaam wordt geproduceerd. Dit medicijn hielp 
aanvankelijk bij 50-60 % van de gevallen van hepatitis C. Na het beëindigen van de 
behandeling stak het hepatitis C-virus in de helft van de gevallen echter weer de kop 
op. Daarom heeft men gezocht naar een beter blijvend resultaat. Sinds begin 2000 
bestaat de standaardbehandeling tegen hepatitis C uit een combinatietherapie van 
alfa-interferon-injecties en ribavirine- capsules. Ongeveer 45 tot 50 % van de 
patiënten geneest met deze behandeling. Er bestaan verschillende soorten interferon 
waaronder PEG-interferon. Deze PEG-interferon blijft na toediening langer in het 
lichaam aanwezig en hoeft daarom - in tegenstelling tot de andere soorten van alfa-
interferon - maar eens in de week gespoten te worden. Maar ook met de huidige 
combinatietherapie is niet iedereen te genezen. Daarom blijven de lever 
centraonderzoek verrichten naar nieuwe medicijnen en andere combinatietherapieën 
en andere doseringsschema’s. De gastro-enteroloog of internist kan de duur van de 
behandeling, de kans op genezing en de verschillende bijwerkingen van deze 
behandelingen met u bespreken.  
 
 

6.6.3 Hepatitis D 

Hepatitis D is een leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis D-virus. Hepatitis D 
komt alleen voor in combinatie met hepatitis B. Een infectie met hepatitis D kan op 
twee momenten plaatsvinden:  
Gelijktijdig met de hepatitis B infectie, dit heet een “co-infectie” of later, als iemand al 
drager is van het hepatitis B-virus, dit heet een “super-infectie”.  
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Besmettelijkheid  
Hepatitis D wordt op dezelfde wijze overgedragen als hepatitis B. Bloedcontact en 
onzorgvuldig gebruik van drugsspuiten vormen de belangrijkste infectiebronnen. 
Hepatitis D komt niet vaak voor in Nederland. Het komt wel veel voor in Italië, het 
Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. Als je besmet bent met het hepatitis D-virus 
duurt het 2 tot 3 maanden voordat u ziek wordt (incubatietijd).  
Als u immuun bent voor hepatitis B, bent u ook beschermd tegen hepatitis D. 
 
 
Klachten  
De verschijnselen van het hepatitis D-virus zijn hetzelfde als die van een acute 
hepatitis B. Geelzucht treedt meestal niet op.  
 
 
Behandeling  
Hepatitis D komt nooit zelfstandig voor, maar altijd in combinatie met hepatitis B. De 
behandeling van dragers, die zowel hepatitis B als D hebben, is nog maar weinig 
succesvol. 
 

Hepetitis is een contra-indicatie voor het aanbrengen van permanente make-
up. 

 

 

6.7 AIDS 
 
Aids is een afkorting voor van ‘acquired immune deficiency syndrome’. Vertaald 
betekent dat: een verworven stoornis in het immuunsysteem. Het woord syndroom 
betekent dat er een combinatie van symptomen is. Aids is een stoornis in het 
afweersysteem (immuunsysteem) van het lichaam. Het ontstaat na een infectie met 
het HIV (Humaan Immunodeficientie Virus). HIV tast het immuunsysteem aan. HIV 
wordt overgedragen via bloed (bloedtransfusies of vieze naalden bij drugsgebruikers) 
of seksueel verkeer. Je kunt met HIV besmet zijn zonder het te weten en het via 
seksueel verkeer overbrengen op anderen. Na besmetting met HIV kan het vijf tot 
vijftien jaar duren voordat de patiënt aids ontwikkelt. Er bestaan verschillende 
vormen van HIV. Sommige zijn agressiever en sneller dan andere. 
 

AIDS is een contra-indicatie voor het aanbrengen van permanente make-up. 
 

 
  



Lesboek Theorie Masterclass – Team Estetica 

 

 

HOOFDSTUK 7 | OOGAANDOENINGEN 
 

7.1 Herpes simplex oogontsteking 
 
De meest voorkomende Herpes Simplex is een terugkerende oogontsteking van het 
hoornvlies, het voorste heldere deel van het oog. Littekenvorming in het hoornvlies 
kan het gezichtsvermogen ernstig verminderen. 
Het Herpes Simplex Virus type I dat de infectie veroorzaakt, kent een aantal 
subtypen. Hierdoor kunnen duur en ernst van de ontsteking variëren. Ook de reactie 
op de behandeling kan verschillend zijn. 
 
Verschijnselen 
De ziekte begint meestal aan het oppervlak van het hoornvlies. Het oog wordt rood, 
is geïrriteerd en gevoelig voor licht. De meeste mensen krijgen de ontsteking hierna 
niet opnieuw. Eén op de vier mensen met een hoornvlies ontsteking krijgt echter 
binnen twee jaar opnieuw een ontsteking. 
 
Verloop 
De ontsteking kan dieper in het hoornvlies dringen en daar blijvende littekens of een 
ontsteking in het oog veroorzaken. Soms ontstaan op het hoornvlies chronische 
zweren, die zeer moeizaam genezen. 
 
Herpes Simplex oogontsteking treedt meestal maar in één oog op en tast slechts 
zelden het andere oog aan. Verspreiding van het virus naar andere mensen is niet 
waarschijnlijk. Bij mensen met een slechte afweer, zoals patiënten met AIDS of na 
een niertransplantatie, kan het virus andere delen van het lichaam infecteren. Dit 
gebeurt echter hoogst zelden. Na de oorspronkelijke infectie komt het virus in een 
ruststadium. Het verblijft in de zenuwen die van de huid of het oog afkomstig zijn. Zo 
af en toe, bijvoorbeeld tijdens een verkoudheid, wordt het virus weer actief en 
veroorzaakt dan opnieuw een oogontsteking of een koortslip. 
 
Hoe wordt Herpes Simplex oogontsteking behandeld? 
De behandeling hangt af van de uitgebreidheid van de ontsteking. Vaak wordt 
antivirale oogmedicatie gebruikt in de vorm van oogdruppels of oogzalf. Soms is het 
nodig om het oppervlak van het hoornvlies eraf te schrapen om de hoeveelheid 
virusdeeltjes te verminderen. Corticosteroïden kunnen gebruikt worden om de reactie 
van het lichaam af te remmen. Het is van groot belang goed ervoor te waken dat het 
virus zich niet vermeerdert. Wanneer er sprake is van ernstige littekenvorming en het 
gezichtsvermogen ernstig is aangedaan kan een hoornvliestransplantatie overwogen 
worden. 
  
In dit geval mag er geen permanente make-up behandeling uitgevoerd worden 

van de wenkbrauwen en de oogleden. 
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7.2 Glaucoom 
Glaucoom is een veel voorkomende ziekte van het oog die in de meeste gevallen, 
maar niet altijd gepaard gaat met een te hogedruk binnen in het oog. In het 
beginstadium veroorzaakt glaucoom geen klachten. Vroege herkenning is belangrijk 
omdat glaucoom tot onherstelbare schade aan de oogzenuw en tot blindheid kan 
leiden. 
 
Oogdruk 
De bolle vorm van het oog wordt mede in stand gehouden doordat binnen in het oog 
vocht wordt geproduceerd, dat kamerwater wordt genoemd. Dit oogvocht heeft niets 
te maken met het uitwendige traanvocht. De hoogte van de oogdruk is afhankelijk 
van het evenwicht tussen aanmaak en afvoer van het kamerwater. Te hoge oogdruk 
kan ontstaan wanneer de afvoer van kamerwater wordt belemmerd. 
 
Oorzaak 
De oorzaak van glaucoom is nog onbekend. Wel weten we dat een verhoogde 
oogdruk een zeer belangrijke factor is. Door verhoogde oogdruk kan beschadiging 
van de oogzenuw optreden met als gevolg uitval van een deel van het gezichtsveld, 
zonder dat dit wordt opgemerkt. Ook is bekend dat afwijkingen van de bloedvaten bij 
of in het oog een rol kunnen spelen. 
 
Complicaties  
Een onbehandeld glaucoom kan het uiteindelijk tot blindheid leiden. De verhoogde 
oogboldruk vergroot ook de kans op verstopte bloedvaten bij de oogzenuw. 
Geslotenkamerhoekglaucoom kan leiden tot een plotselinge toename van de druk. Er 
bestaat een verhoogd risico op blijvende schade aan het gezichtsvermogen. 
 
Er zijn verschillende typen glaucoom:  
 

• Openkamerhoekglaucoom; Hierbij is sprake van open afvoerkanaaltjes  
• Geslotenkamerhoekglaucoom; Hierbij is sprake van gesloten afvoerkanaaltjes. 

De bouw van het oog is zodanig dat in korte tijd afsluiting van de kamerhoek 
kan ontstaan met als gevolg een acuut glaucoom. Dit gaat gepaard met wazig 
zien, een rood oog, hoofdpijn, misselijkheid en braken en vereist snelle 
behandeling. Mensen die verziend zijn, met een sterke plusbril, hebben een 
grotere kans op afgesloten kamerhoekglaucoom.   

• Normale oogdrukglaucoom; waarbij ernstige schade aan de oogzenuw kan 
optreden zonder dat de oogdruk duidelijk verhoogd is. Veelal speelt een 
slechte bloedtoevoer naar de oogzenuw hierbij een rol.  

• Aangeboren glaucoom; is zeldzaam, maar glaucoom kan op elke leeftijd 
optreden. 

• Secundair glaucoom; als gevolg van andere oogziekten. 
 

Glaucoom is een contra-indicatie voor het aanbrengen van eyeliners 
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7.3 Een strontjes 
 
Een strontje is een kleine, onschuldige ontsteking bij de oogrand. Een talgkliertje van 
het ooglid raakt in korte tijd ontstoken, vaak bij de wortel van een wimper. Dit abces 
(hordeolum) wordt vaak veroorzaakt door de stafylokokbacterie. Een blaasje met pus 
veroorzaakt een klein, geel bobbeltje. Strontjes houden vaak een kleine week aan, 
waarna het vanzelf verdwijnt of het etterkopje openbreekt. Strontjes ontstaan meestal 
wanneer de weerstand laag is. Behandeling is meestal onnodig. In enkele gevallen 
kan de infectie zich verspreiden naar de haarzakjes ernaast. Bij een ernstige 
ontsteking kunt u, op advies van uw huisarts, oogdruppels of zalf gebruiken. 
Terugkerende strontjes kunnen een indicatie zijn van diabetes mellitus (suikerziekte) 
en dienen dus onderzocht te worden door een arts.  
 
Symptomen: Roodheid, gevoeligheid, zwelling, pijn en soms irritatie. 
 

Tijdens een oogontsteking mag je geen eyeliners pigmenteren. Zelfs als je 
klant er regelmatig last van heeft kan het juist een trigger zijn. Communiceer 

dit goed met je klant! 

 

 

 

7.4 Blepharitis  
 
Dit is een ontsteking van de ooglidrand. Het gaat vaak gepaard met jeuk, irritatie en 
soms een rood oog. Het is bijna altijd een chronisch probleem en kan al in de vroege 
jeugdjaren ontstaan maar ook nog op oudere leeftijd voorkomen. 
 
 
Oorzaak  
Overmatige vetproductie van de talgklieren in de oogleden blijft aan de oogharen 
kleven en wordt vervolgens zuur. Hierdoor raken de ooglidranden geïrriteerd en 
ontstoken. In vele gevallen gaat dit ziektebeeld gepaard met eczema seborrhoicum. 
Dit is een vorm van eczeem waarbij de huid erg vettig of droog en schilferig kan zijn. 
Soms komen beide verschijnselen afwisselend voor. Wanneer bacteriën, die 
normalerwijs geen afwijkingen veroorzaken, de overhand krijgen kunnen zij een 
ontsteking veroorzaken. 
  
 
Verschijnselen  
De verschijnselen bestaan uit een stekend, branderig gevoel en pijnlijke, rode 
oogleden. Er kunnen complicaties ontstaan, waarbij het oog zelf geïnfecteerd raakt. 
Aantasting van het hoornvlies door zweervorming komt soms voor. 
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Behandeling  
Het is noodzakelijk de oogharen van beide oogleden regelmatig te reinigen met 
behulp van wattentipjes. Aanbevolen wordt dit tweemaal daags te doen. Eerst de 
oogharen borstelen met een met kraanwater natgemaakte wattentip om te 'weken', 
vervolgens met een droge tip de korsten en schilfers verwijderen. 
  
In ernstiger situaties moet, nadat de oogharen gereinigd zijn, na behandeld worden 
met oogzalf. Het is verstandig de ooglid reiniging ook in de wat rustiger fasen van de 
kwaal toch dagelijks vol te houden, zodat zoveel mogelijk de vetverzuring wordt 
tegengegaan. 
 

Laat de klant met haar arts overleg plegen of permanente make-up mogelijk is. 
Communiceer goed dat de eyeliner sneller kan vervagen. 

 

 

 

7.5 Het droge oog  
 
Gedurende de laatste jaren is het probleem “droog oog” vaak opgetreden. Men heeft 
het over droge ogen omdat gevoelige ogen steeds samengaan met een verminderde 
traanvochtproductie. Deze storing veroorzaakt tenslotte een branderig en drukgevoel 
op het oog. Het probleem ligt aan de traanfilm van het oog. Deze traanfilm bestaat 
namelijk niet zomaar uit een paar druppels water, maar is gecompliceerd opgebouwd 
met speciale slijm- en vetaandelen. De traanfilm is erg belangrijk, het voorziet het 
hoornvlies van zuurstof omdat dit orgaan geen eigen bloedvaten heeft. Voor deze 
irritatie zijn er veel oorzaken. Behalve concrete redenen zoals bijvoorbeeld 
reumatische aandoeningen, de omstelling van de hormoonhuishouding bij vrouwen 
in de overgang of het gebruik van bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld antidepressiva, 
zijn er veel factoren die de traanfilm kunnen beschadigen. Het droge oog moet in 
ieder geval behandeld worden omdat het niet alleen onaangename irritaties 
veroorzaakt maar ook andere oogaandoeningen bevorderen kan.  
 
Iemand met droge ogen moet druppelen met kunsttranen. Laat de klant voor het 
druppelen de ogen insmeren met een beetje vette crème. Op deze manier stoot het 
vocht af en zal de permanente make-up niet beschadigd worden.  
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7.6 Staar (Cataract) 
 
In de volksmond wordt grijze staar of cataract ook wel zonder meer staar genoemd. 
Niet te verwarren met groene staar (glaucoom). Voor in het oog, vlak achter de pupil, 
zit de heldere en doorzichtige ooglens. Naarmate we ouder worden, wordt deze lens 
minder helder. Daardoor lijken de dingen die we zien waziger en grauwer van kleur. 
Dit troebel worden van de ooglens wordt 'staar' of 'cataract' genoemd. Iedereen die 
ouder wordt, krijgt daarmee te maken. Maar niet iedereen heeft er echt last van. Er 
zijn verschillende vormen van staar: jeugdstaar, staar die ontstaan is door een ziekte 
of door een beschadiging van het oog, bij een ongeval. De meest voorkomende vorm 
van staar is ouderdomsstaar of 'seniel cataract'.  
 

Staar is geen contra-indicatie voor het aanbrengen van eyeliners. 
 
 
Ouderdomsstaar  
Ouderdomsstaar is een 'normaal' verouderingsproces, net als het krijgen van 
rimpels. Sommige mensen merken al rond hun veertigste dat hun ooglens troebel 
wordt. Meestal doen de eerste verschijnselen van ouderdomsstaar zich echter pas 
later voor. Of u het merkt, hangt ervan af op welke plek in de ooglens de troebeling 
zich ontwikkelt en hoe groot die troebeling is. Zit de troebele plek in het midden van 
de lens of daar vlakbij, dan krijgt u al gauw klachten. U gaat bijvoorbeeld wazig zien, 
dubbelzien, u ziet kleuren doffer of u krijgt last van licht of schitteringen. Als u binnen 
korte tijd opeens veel sterkere brillenglazen nodig heeft, kan dat ook wijzen op 
ouderdomsstaar. Sterkere brillenglazen kunnen het zicht op den duur niet meer 
verbeteren. Doorgaans neemt de staar in de loop van de tijd toe. Het 
gezichtsvermogen wordt daarmee steeds slechter.  
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7.7 Ziekte van Graves  
De ziekte van Graves is een aandoening die zich afspeelt in de oogkassen. De 
oogspieren in de oogkas raken ontstoken en zwellen op, tevens neemt de 
hoeveelheid vocht en vet in de oogkas toe. De ziekte van Graves komt voornamelijk 
voor bij vrouwen in de leeftijd van 20-50 jaar. Bij mannen is de kans op deze 
aandoening veel kleiner. Meestal komt de ziekte van Graves aan beide ogen tegelijk 
voor, maar vaak is het ene oog meer aangedaan dan het andere. 
 
De oorzaken 
De ziekte van Graves is een vrij onbekende aandoening en de vraag om welke reden 
de oogspiertjes precies ontstoken raken, is nog niet beantwoord. Onderzoek wijst uit 
dat deze ziekte veelal samen gaat met een verstoring van het immuunsysteem en 
een afwijking van de schildklier; wanneer de ziekte van Graves wordt geconstateerd, 
vindt de arts meestal ook een te snel (of soms een te langzaam) werkende 
schildklier. 
De kans op andere auto-immuunziekten is groter, vooral omdat het afweersysteem al 
minder goed functioneert. De volgende auto-immuunziekten kunnen in combinatie 
met de ziekte van Graves voorkomen:  
• pernicieuze anemie (bloedarmoede)  
• diabetes mellitus type 1  
• ziekte van Addison (bijnierschorsinsufficiëntie)  
• vitiligo (depigmentatie van de huid)  
• premature menopauze (vroegtijdige overgang bij de vrouw) 
• myasthenia gravis (spierziekte) 
• fybromyalgie, polymyalgie rheumatica   
• arteriitis temporalis (verschillende vormen van reumatische klachten). 
 
De oogziekte van Graves, die meestal voorkomt in samenhang met de 
schildklierziekte van Graves, wordt Graves’ Ophthalmopathie genoemd. Ook zonder 
schildklierlijden (in 10% van de gevallen) kan de oogziekte zich manifesteren.  
De oogziekte van Graves speelt zich af in één of beide oogkassen. Door nog 
onbekende oorzaak raken de oogspieren ontstoken en zwellen op, waardoor de 
oogspieren op den duur niet meer goed kunnen functioneren. Ook neemt de 
hoeveelheid vet rond de oogbol toe. De ruimte in de oogkassen is beperkt, doordat 
ze omsloten zijn door bot. Door toename aan inhoud in de oogkassen (verdikte 
oogspieren, de toename van vet en vocht) zwellen de oogleden op en wordt het oog 
naar buiten gedrukt, waardoor de patiënt een verschrikte gelaatsuitdrukking krijgt. 
Door de kramptoestand waarin de ooglidspieren raken, gaan de ogen wijd openstaan 
en kunnen de oogleden 's nachts niet meer sluiten. Hierdoor kunnen de ogen gaan 
uitdrogen, daardoor bestaat de kans op hoornvliesbeschadiging. Bij sommige 
mensen kunnen de ogen niet uitpuilen door de oogkasstructuur. De onder- en 
bovenoogleden raken erg verdikt, zonder uitpuilende oogbollen, met als risico dat de 
druk in de oogkas sneller oploopt, sneller dan bij mensen waarbij het oog wel kan 
uitpuilen. Bovendien kunnen sommige patiënten de ogen niet meer normaal 
bewegen en kan er dubbelzien optreden. Deze verschijnselen zijn ’s ochtends 
dikwijls het ergst. Bij 5% van de niet op tijd behandelde patiënten dreigt 
gezichtsverlies, doordat de verdikte oogspieren de oogzenuw afklemmen, mensen 
met suikerziekte lopen meer risico op deze complicatie. 
 
Ziekte van Graves is een contra-indicatie voor het aanbrengen van eyeliners. 
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7.8 Oogcomplicaties bij diabetes 
 

Complicaties bij suikerziekte ontstaan meestal doordat het bloedglucosegehalte 
gedurende lange tijd niet goed gereguleerd is. Daardoor kan schade ontstaan aan de 
ogen, de nieren, de bloedvaten en de zenuwen.  
 
Diabetespatiënten hebben meer kans op oogaandoeningen. Regelmatige controle bij 
de oogarts is nodig. De belangrijkste aandoening waarop gelet moet worden is 
diabetische retinopathie (netvliesschade). De aandoening ontstaat door schade aan 
de bloedvaatjes van het netvlies en heeft een slecht gezichtsvermogen tot gevolg, 
wat kan leiden tot blindheid. Daarnaast kunnen diabetici last krijgen van grijze staar 
(cataract) en glaucoom. Grijze staar leidt tot vertroebeling van de transparante 
ooglens. Glaucoom is een verhoging van de druk in de oogbal die leidt tot 
verminderd zicht en in sommige gevallen zelfs tot blindheid. De aandoening kan snel 
en gemakkelijk worden verholpen. Bij tijdige behandeling hoeft een glaucoom niet tot 
blindheid te leiden. 
 

 
Oogcomplicaties bij diabetes is een contra-indicatie voor het aanbrengen van 

eyeliners 
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HOOFDSTUK 8 | LIPAANDOENINGEN 
 

8.1 Herpes Simplex (de koortslip)  
 
Herpes Simplex is een virus dat infecties kan veroorzaken in de huid, slijmvliezen en 
zenuwen.  
 
Er zijn twee soorten Herpes Simplex Virus:  
 

Type I: is de meest voorkomende soort en is verantwoordelijk voor de Herpes 
Simplex oogontsteking en de bekende koortslip.  
 
Type II: is seksueel overdraagbaar en veroorzaakt slechts zelden een ontsteking in 
het bovenlichaam. 
 
 

 
 
 
Als gevolg van Herpes Simplex, de zogenoemde koortslip, kan een perfect 
gepigmenteerde lipliner of full-lips geruïneerd worden. Het is daarom zeer belangrijk 
te weten of je klant drager is van dit virus. Als er regelmatig een uitbraak voorkomt is 
het af te raden een lippigmentatie uit te voeren. Er zit rond de lippen al 
littekenweefsel als gevolg van eerdere wondjes door de koortslip. Op deze plaatsen 
zal het pigment moeilijker pakken, met als gevolg dat er een rafelige lipliner ontstaat. 
De kans dat er opnieuw een uitbraak komt is altijd aanwezig ondanks dat er 
eventueel ruim voor de behandeling al preventief een middel gebruikt wordt om het 
virus niet te activeren. De uitbraak komt meestal op de 3de of 4de dag van het 
genezingsproces. Als de koortslip af en toe voorkomt, 1 á 2 keer per jaar, dan is er 
ook kans op die uitbraak. Als je eenmaal het herpesvirus hebt gehad trekt het terug 
in de zenuwbanen. De naald triggert het virus en zorgt voor de uitbraak. De gevolgen 
zijn soms desastreus. 
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Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de Nederlandse bevolking drager is van 
het herpesvirus. Sommige mensen weten niet eens dat ze drager zijn. Er bestaan 
verschillende herpesvirussen zoals Herpes Simplex, wat de koortslip en genitale 
herpes veroorzaakt en Herpes Zoster, wat gordelroos veroorzaakt. Anders dan vaak 
gedacht wordt, zijn de aandoeningen die veroorzaakt worden door herpesvirussen 
geen huidziektes, maar zenuwaandoeningen. Het virus gaat bij diegene die besmet 
zijn nooit helemaal weg uit het lichaam. Zelfs als er jaren geleden de laatste 
uitbarsting geweest is. Als je eenmaal besmet bent met het virus raak je het nooit 
meer kwijt, het nestelt zich in de zenuwcellen. Zolang het daar zit is het virus 
“slapende “. Meestal blijft het virus sluimerend aanwezig in de zenuwknopen van de 
hersenen en in het ruggenmerg. Zodra de weerstand vermindert door bijvoorbeeld 
emotionele stress, verkoudheid, koorts of zon kan het virus geactiveerd worden. Het 
verplaatst zich dan langs de zenuwbanen naar het huidoppervlak en gaat zich 
vermenigvuldigen, de blaasjes zijn een feit! 
 
Belangrijke tip!!!! 
Er is ook een aminozuur dat de vermenigvuldiging van het herpesvirus juist 
stimuleert: ARGININE. Dit voedingsstofje zal dus vermeden moeten worden zodra de 
koortslip zich gaat ontwikkelen. Deze etenswaren niet nuttigen:  

• Chocolade 

• Noten 

• Zaden 

• Tarwekiemen 

• Havervlokken 

• Pinda’s  

• Gelatine 

• Uien 

• Champignons 
 
Argininerijke voedingsstoffen kunnen altijd beter vermeden worden indien men 
gordelroos of een koortslip heeft. 
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8.1.1 L-lysine 

Het aminozuur lysine daarentegen, blijkt een remmende werking te hebben op de 
groei van het herpesvirus. Indien het preventief wordt gebruikt kan het zelfs 
koortsuitslag en gordelroos helpen voorkomen. Lysine komt voor in bijvoorbeeld 
melk, kaas, vlees, vis en avocado. Emotionele stress verhoogt de behoefte aan 
lysine. Dit verklaart waarom herpesvirussen gemakkelijker uitbreken ten tijde van 
spanning, en wanneer het afweersysteem wat lager is door ziekte, een overdosis 
zonlicht of de menstruatie. L-lysine zorgt ervoor dat het herpesvirus zich niet kan 
vermenigvuldigen. Het trekt zich terug in de zenuwcellen totdat het afweersysteem 
weer afneemt. Het aminozuur is dus geen echt geneesmiddel, hoewel de aanvallen 
wel steeds minder vaak voorkomen als het middel trouw bij iedere koortslipaanval 
gebruikt wordt. Om het afweersysteem weer snel op te peppen is het gebruik van 
vitamine C aan te raden. Als L-lysine preventief ingenomen wordt, wordt een 
dosering van 1000 mg. per dag aanbevolen. In acute gevallen wordt een dosering 
van 4000 mg. aanbevolen. L-lysine is een aminozuur dat gewoon als 
voedingssupplement verkrijgbaar is bij de apotheek of reformhuizen.  
 

Ik adviseer om klanten die drager zijn van het herpesvirus nooit een 
permanente lipliner of full-lips te pigmenteren.  

 
 
 

 

8.2 Lipkanker 
 
Lipkanker is een kwaadaardige tumor aan de lip. Deze vorm van kanker kan 
ontstaan door langdurige sterke prikkeling van de lip. Hierdoor ontstaan afwijkingen 
in het weefsel en beginnen cellen zich ongecontroleerd en in de verkeerde richting te 
vermenigvuldigen. Een bekende risicofactor voor het ontstaan van lipkanker is het 
roken van shag, pijp en sigaretten. 
 

Lipkanker is een contra-indicatie voor het aanbrengen van  
permanente make-up. 
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HOOFDSTUK 9 | ONS BLOED 
 
 

9.1 Bloedcellen 
 
Zonder bloed kunnen we niet leven. Het bestaat uit cellen en een vloeistof die 
plasma wordt genoemd. Het bloedplasma transporteert de bloedcellen door het hele 
lichaam.  
 
Er zijn drie soorten bloedcellen:  

• Rode bloedcellen (erytrocyten),  
• Witte bloedcellen (leukocyten),  
• Bloedplaatjes.  

 
Functie  
Het hart en de slagaderen pompen het bloed door het stelsel van bloedvaten, 24 uur 
per dag. Dit systeem zorgt voor de voortdurende toevoer van zuurstof en 
voedingsstoffen naar onze weefsels en de afvoer van kooldioxide en afvalproducten. 
De drie typen bloedcellen hebben ieder een eigen functie.  
Rode bloedcellen De bloedcellen bestaan voor ruim 99% uit rode bloedcellen die het 
bloed zijn kenmerkende rode kleur geven. Deze cellen vervoeren zuurstof van de 
longen naar de weefsels en kooldioxide van de weefsels naar de longen. Het 
hemoglobine in de rode bloedcellen is verantwoordelijk voor het vervoer van zuurstof 
en kooldioxide. Hemoglobine is een zeer complex molecule dat uit vier in elkaar 
gedraaide eiwitketens bestaat.  
Witte bloedcellen De witte bloedcellen maken deel uit van het immuun- of 
afweersysteem van het lichaam. Ze bieden bescherming tegen infecties en kanker. 
Er zijn verschillende soorten witte bloedcellen die allemaal op een andere manier 
werken. Een bepaald type witte bloedcellen produceert antistoffen, die veroorzakers 
van infecties (zoals bacteriën en virussen) herkennen en vernietigen. Een andere 
soort witte bloedcellen slokt de vreemde stoffen op en verteert ze.  
Bloedplaatjes zijn kleurloze celfragmenten. Ze zijn van groot belang bij de 
bloedstolling. Wanneer een bloedvat wordt beschadigd door een huidwond, dan 
worden de bloedplaatjes actief en plakken aan elkaar. Het bloed gaat hierdoor 
klonteren, waardoor de opening in de bloedvatwand wordt afgesloten en verder 
bloedverlies wordt voorkomen.  
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9.2 Hoge bloeddruk 

9.2.1 Wat is hoge bloeddruk? 

Het hart pompt bloed in de bloedvaten door zich afwisselend samen te trekken en te 
ontspannen. Dit geeft een bepaalde druk in de bloedvaten en dat noemen we de 
bloeddruk. U voelt niet of uw bloeddruk hoog is.  
Dat is alleen te meten met een bloeddrukmeter. De bloeddruk wordt uitgedrukt in 
twee getallen. Het eerste getal is de ‘bovendruk’: de druk wanneer het hart zich 
samentrekt. 
Het tweede getal is de ‘onderdruk’: de druk wanneer het hart zich ontspant. Voor de 
bovendruk is een getal lager dan 160 normaal. Voor de onderdruk is een getal lager 
dan 95 normaal.  
 
De bloeddruk wisselt voortdurend, afhankelijk van lichaamshouding, activiteiten en 
spanningen. Daarom is één meting niet voldoende om vast te stellen of uw bloeddruk 
te hoog is. Voor een juiste indruk zijn minstens drie metingen nodig, verspreid over 
enkele maanden. Hoge bloeddruk wil zeggen dat de onderdruk gemiddeld 95 of 
hoger is. Ook de bovendruk kan te hoog zijn. 
 

9.2.2 Waardoor komt het? 

Het is niet helemaal duidelijk waardoor een hoge bloeddruk wordt veroorzaakt. Een 
hoge bloeddruk is soms het gevolg van een lichamelijke afwijking, maar bij de 
meeste mensen met hoge bloeddruk wordt nooit een oorzaak gevonden. In sommige 
families komt het meer voor dan in andere. De volgende factoren kunnen een rol 
spelen bij een verhoogde bloeddruk: overgewicht, veel zoutgebruik, het eten van veel 
drop (ook zoete) en het drinken van meer dan twee glazen alcohol per dag (vooral bij 
rokers). 
 

9.2.3 Kan het kwaad bij een permanente make-up behandeling? 

Bij verhoogde bloeddruk komt er tijdens de behandeling meer bloed vrij. Er kan 
tijdens de wondgenezing meer korstvorming ontstaan, waardoor er meer pigment 
uitgestoten kan worden. Er zou een eventuele nabehandeling mogelijk kunnen zijn.  
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9.3 Bloeddonor 
 

Klanten die een permanente make-up behandeling ondergaan mogen 1 jaar geen 
bloed geven. 
 

 

 

9.4 Hemofilie 

 
Bij hemofilie blijft iemand bij verwonding of inwendige bloeding langer bloeden dan 
mensen zonder hemofilie, ook bij een relatief klein ongeval zoals een sneetje of een 
bloedneus. Blauwe plekken kunnen al het gevolg zijn van een niet al te ernstig 
trauma. Het duurt bovendien lang voor een blauwe plek bij iemand met hemofilie 
verdwenen is. Als deze ziekte onbehandeld blijft kan bloedarmoede ontstaan en 
hemofilie kan indirect zelfs leiden tot de dood. Bijzonder schadelijk zijn bloedingen in 
het hoofd en in de gewrichten (vooral enkels, knieën, schouders en heup). Als die 
onbehandeld blijven kunnen ze leiden tot blijvende invaliditeit. Inwendige bloedingen 
zijn zeer pijnlijk. Een misverstand over hemofilie is dat een sneetje al zou kunnen 
leiden tot doodbloeden. Weliswaar kan het dagen duren voor een kleine wond in de 
huid helemaal dicht is, wat vrij lastig is, maar uiteindelijk zal het bloed wel stollen 
zonder al te veel bloedverlies. 
 
Er zijn verschillende gradaties te onderscheiden: ernstige hemofilie waarbij al 
bloedingen spontaan kunnen ontstaan; matige hemofilie waarbij bloedingen meestal 
ontstaan na een duidelijke aanleiding en milde hemofilie waarbij bloedingen meestal 
alleen ontstaan na een ernstig ongeluk of een operatie. 
In het toestemmingsformulier zit de vraag of ze mogelijk aan hemofilie lijden. Voer bij 
deze klanten geen behandeling uit!  
 

 
Dit is echt een contra-indicatie voor permanente make-up! 

 
 

  



Lesboek Theorie Masterclass – Team Estetica 

 

 

HOOFDSTUK 10 | MEDICATIE 
 
 
Het gebruik van medicijnen kan invloed hebben op de behandeling en eindresultaat 
van de permanente make-up. Medicijnen met bloedverdunners kunnen leiden tot 
meer bloedingen tijdens de pigmentatie, maar dat is niet altijd het geval. Het zou 
kunnen dat de pigmenten minder goed pakken in de huid. Sommige pijnstillers 
kunnen ook bloed verdunnend zijn. Medicijnen waardoor vocht wordt vastgehouden 
in het lichaam zullen tot een lagere hechting van het pigment leiden.  
 
Het gebruik van medicijnen voor acne of eczeem 
Medicijnen voor acne bevatten veelal een substantie die de talgklieren aantasten en 
de huid dunner maken. Medicijnen voor eczeem bevatten een substantie genaamd 
corticosteroïden die eveneens de huid dunner maken. In beide gevallen is het 
raadzaam dat de klant eerst de kuur afmaakt. Het is tevens raadzaam om eerst met 
de behandelend arts overleg te plegen.  
 

10.1 Corticosteroïden  
 
Corticosteroïden voor de huid, de hormooncrèmes, worden al ruim 40 jaar gebruikt in 
de behandeling van vele soorten huidziekten. Corticosteroïden zijn afgeleid van een 
stof die bij mensen van nature in de bijnier worden geproduceerd.  
 
 
Wanneer worden ze voorgeschreven? 
Er zijn vele huidziekten waarbij hormooncrèmes worden voorgeschreven. 
Voorbeelden zijn eczeem en psoriasis. Corticosteroïden worden voorgeschreven 
omdat zij werken tegen ontsteking en jeuk, twee verschijnselen die bij veel 
huidaandoeningen voorkomen.  
 
 
Hoe werken ze?  
Om effectief te kunnen zijn moeten zij doordringen tot ín de huidcellen. De manier 
waarop het corticosteroïden wordt toegepast bepaalt voor een belangrijk deel het 
doordringend vermogen in de huid en dus ook de werkzaamheid. Corticosteroïden in 
een zalf zal sterker werken dan dezelfde concentratie in een crème. Toevoeging van 
hoornverwekers zoals ureum of salicylzuur zal het makkelijker maken voor het 
hormoon om door te dringen in de diepere huidlagen. 
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Bijwerkingen 
Op de huid toegepaste corticosteroïde crème kan de volgende bijwerkingen 
veroorzaken:  

• De huid kan dunner worden (dit wordt atrofie genoemd)  

• De huid kan makkelijk scheuren (ook door atrofie)  

• Sneller ontwikkelen van blauwe plekken  

• Toename van kleine bloedvaatjes (vooral in het gezicht: couperose)  

• Clownseczeem  

• Toegenomen kans op huidinfecties  
 
Als er gebruik gemaakt wordt van corticosteroïden mag er op dat moment geen 

permanente make-up behandeling uitgevoerd worden. 
Het advies is 6 maanden te wachten na het beëindigen van de kuur. 

 

10.2 Vitamine E 
 
Dit is niet giftig en voor de meeste mensen ongevaarlijk, maar een overschot kan een 
tekort aan vitamine K veroorzaken. Vitamine K is essentieel voor de vorming van 
bepaalde eiwitten en voor de stolling van het bloed. Vitamine E is een 
bloedverdunner en vertraagt de bloedstolling. Dus als u aspirine slikt of een ander 
geneesmiddel gebruikt, vraag dan advies aan uw arts. Zeker geen vitamine E 
innemen voor een operatie of wanneer men antistollingsmiddelen neemt. 
Voorzichtigheid is ook vereist bij een overactieve schildklier of bij een reumatische 
hartaandoening. Zoals ieder voedingssupplement kan vitamine E minder veilig zijn bij 
extreem hoge dosering en kan het evenwicht van andere voedingsstoffen in uw 
lichaam verstoord worden. Vitamine E is een antioxidans die ons tegen oxidatie door 
vrije radicalen van meervoudige onverzadigde vetzuren in celmembranen en 
weefsels beschermt.  
 
Deze antioxidans heeft bij verhoogde inname nog enkele positieve eigenschappen: 
 

• Heeft een goede invloed op de perifere bloedsomloop.  

• Zou de kans op spataderen verminderen.  

• Verlicht de symptomen van reuma en jicht.  

• Vertraagt de symptomen van de ziekte van Alzheimer.  

• Helpt tegen gevoelige borsten tijdens de menstruatie.  

• Ondersteunt het immuunsysteem, zodat er minder kans is op ontstoken 
sinussen.  

• Beschermt tegen infectieziekten zoals verkoudheid, griep en tuberculose.  

• In combinatie met vitamine C verhoogt vitamine E de weerstand tegen 
zonnestraling.  

• Zorgt voor een betere doorbloeding.  

• Winterhanden of -voeten. Meestal ontstaan ze bij blootstelling aan de kou. Bij 
een slechte doorbloeding kunnen ze ook ontstaan bij normale temperaturen. 
Dezelfde aandoening komt ook voor bij de oren, wangen en neus. Als de 
aangedane delen te weinig doorbloedt zijn, ontstaat er een ontsteking met 
heftige jeuk en een brandend gevoel.  
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Een overschot vitamine E kan een tekort aan vitamine K veroorzaken. Vitamine K is 
essentieel voor de vorming van bepaalde eiwitten en voor de stolling van het bloed. 
Vitamine E is een bloedverdunner en vertraagt de bloedstolling. Zeker geen vitamine 
E innemen voor een permanente make-up behandeling of wanneer men 
antistollingsmiddelen neemt.  
 

Geen Vitamine E innemen voor een permanente make-up behandeling 
 
 
 
 

10.3 Antibiotica 
 
Soms is je immuunsysteem niet in staat zichzelf snel genoeg te activeren, om zo de 
groei van een ziekteverwekkerkolonie voor te blijven. De bacteriën produceren een 
gifstof zo snel, dat er blijvende schade wordt aangericht zonder dat het 
immuunsysteem in staat is deze te elimineren. In die gevallen zou het leuk zijn het 
immuunsysteem een handje te helpen door de kwade bacterie direct te doden. 
Antibiotica werken tegen bacteriële infecties. Antibiotica zijn stoffen die wel de 
bacteriecellen doden, maar niet de cellen van je lichaam. Veel antibiotica 
bijvoorbeeld verstoren de celwandsynthese in het inwendige van de bacteriën. 
Menselijke cellen hebben niet die stofwisselingsprocessen voor het maken van een 
celwand, want onze cellen hebben niet zo'n celwand, dus richten die antibiotica bij 
ons ook geen schade aan. Verschillende antibiotica werken op verschillende delen 
van de bacteriële stofwisseling, hierdoor zijn antibiotica meer of minder geschikt bij 
bepaalde typen bacteriën.  
 
Een probleem met die antibiotica is dat ze hun effectiviteit na verloop van tijd 
verliezen. Neem een antibioticum en dat zal normaliter in de loop van een week alle 
bacteriën doden. Je zult je veel beter voelen, meestal al na een dag of twee, omdat 
het antibioticum het gros van de bacteriën dan al te pakken heeft. Maar, heel af en 
toe zal een nakomeling van een bacterie een mutant zijn die in staat is te overleven, 
niettegenstaande het specifieke antibioticum. Deze bacterie zal zich voortplanten, 
kortom we hebben een gemuteerde, nieuwe (kolonie) ziekte(verwekkers). Uiteindelijk 
zal deze nieuwe stam of kolonie iedereen infecteren en het oude antibioticum heeft 
er geen vat meer op. Deze ontwikkeling wordt heden ten dage steeds meer een 
nijpend probleem en baart de medische wereld grote zorg 
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10.4 Soorten pijnstillers 
 

10.4.1 Pijnstillers met acetylsalicylzuur 

Pijnstillers met acetylsalicylzuur werken binnen 30 minuten, zijn koortsverlagend en 
remt ontstekingen. Verder vermindert deze stof de samenklontering van 
bloedplaatjes. Een pijnstiller met acetylsalicylzuur, bijvoorbeeld Aspirine, aspro, 
aspegic, sedergine, kunnen worden gebruikt bij koorts, kiespijn, hoofdpijn en bij pijn 
bij griep en verkoudheid. U kan acetylsalicylzuur beter vermijden wanneer je een 
tand hebt laten trekken of bij pijn na een operatie of bij menstruatiepijnen. Het heeft 
immers naast zijn pijnstillende werking ook een bloedverdunnende werking. Het is 
dus mogelijk dat je acetylsalicylzuur voorgeschreven krijgt in een lagere dosering als 
bloedverdunner voor bescherming tegen hartinfarct. Dit gebeurt onder 
dokterstoezicht. 
 

10.4.2 Pijnstillers met paracetamol  

Een pijnstiller met paracetamol, bijvoorbeeld Finimal, dafalgan, perdolan mono, 
panadol, kunnen worden gebruikt bij koorts, hoofdpijn, kiespijn en menstruatiepijn 
maar ook bij lage rugpijn of artrose. Het is geen ontstekingsremmer en heeft geen 
effect op bloedplaatjes en het maag- darmkanaal. Belangrijk is een goede dosering. 
Veel mensen die zeggen dat het 'niet helpt' en dat ze iets sterkers nodig hebben, 
hebben in feite een te lage dosis genomen. Volwassenen kunnen met twee tabletten 
van 500 mg tegelijk beginnen en daarna zo nodig om de 6 uur nog een tablet 
innemen, tot een maximum van 6 tabletten per 24 uur. Maar te veel paracetamol 
ineens kan leverbeschadiging veroorzaken. 
 

10.4.3 Ibuprofen en natriumnaproxen 

Naast paracetamol en acetylsalicylzuur zijn ook ibuprofen en natriumnaproxen als 
eenvoudige pijnstillers zonder doktersvoorschrift te koop. Ibuprofen is verkrijgbaar 
onder verschillende merknamen, Nurofen, Advil, Junifen, enz...). Natriumnaproxen 
wordt verkocht onder de merknaam Aleve. Deze beide geneesmiddelen behoren 
eigenlijk tot de groep van ontstekingswerende geneesmiddelen. Ontstekingswerende 
geneesmiddelen worden ook NSAID's genoemd (niet-steroïdale anti-inflammatoire 
geneesmiddelen). Hiertoe behoren onder meer diclofenac (bijvoorbeeld Voltaren). 
Deze middelen zijn, zeker in de dosering van 400mg ibuprofen, sterker werkzaam 
dan paracetamol. Naproxen en ibuprofen hebben daarentegen veel meer bijwerking, 
vooral de maagklachten zijn berucht. Bovendien kunnen deze pijnstillers niet zomaar 
gebruikt worden in combinatie met andere medicijnen (bijvoorbeeld hartmiddelen of 
'bloedverdunners') of bij bepaalde ziektes (bijvoorbeeld CARA). Laat je daarom voor 
gebruik, goed informeren of deze middelen voor jou geschikt zijn. 
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10.4.4 NSAID's  

Er zijn veel NSAID's in de handel. Een aantal zijn zonder recept bij de drogist 
verkrijgbaar (aspirine, ibuprofen, naproxen). Deze middelen zijn chemisch afgeleid 
van aspirine, dat oorspronkelijk is gemaakt uit de bast van treurwilgen. Alle NSAID's 
zijn behalve pijnstillend en koortswerend, ook sterk ontstekingsremmend. Door deze 
eigenschap worden ze veel gebruikt bij ziekten, waarbij de pijn door ontsteking wordt 
veroorzaakt (zoals bijvoorbeeld reuma). Het gaat te ver om hier alle NSAID's op te 
noemen. Wel belangrijk is om te melden dat ze ernstige bijwerkingen kunnen 
hebben. De bekendste is natuurlijk maagpijn en de kans op een maagzweer. De 
kans hierop neemt toe met de leeftijd. Als je bij het gebruik van NSAID's maagpijn 
krijgt, is het raadzaam dit aan de dokter te melden. Andere bijwerkingen zijn de 
vertraagde bloedstelping (sneller blauwe plekken, wondjes blijven langer bloeden). 
Patiënten die antistollingsmiddelen nemen kunnen beter geen NSAID's slikken. Ook 
kunnen NSAID's de nierfunctie remmen waardoor men vocht vasthoudt. Oudere 
mensen met een verminderde hart- of nierfunctie moeten dan ook voorzichtig zijn 
met het slikken van NSAID's. Hoewel NSAID's dus ernstige bijwerkingen hebben, zijn 
zij bij verstandig gebruik effectieve pijnstillers. Waar mogelijk, moet je langdurig 
gebruik vermijden. 
 
 
 
 

10.5 Bloedverdunner 

10.5.1 Alcohol 

Voor de behandeling mag de klant minimaal 24 uur van tevoren geen alcohol 
gebruiken. Alcohol maakt het bloed dunner, waardoor het pigment minder goed kan 
pakken. Door de alcohol kan de huid tijdens de behandeling meer gaan bloeden, 
waardoor het mogelijk minder goed pakt.  
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HOOFDSTUK 11 | ALLERGIEËN 

 
 

11.1 Allergie algemeen 
 
In het dagelijks leven komt je lichaam in aanraking met allerlei stoffen. Door te 
ademen, te eten en te drinken krijgen we alles binnen wat we nodig hebben om te 
leven. Maar behalve de noodzakelijke stoffen komen op deze manier ook schadelijke 
stoffen je lichaam binnen, bijvoorbeeld in de vorm van virussen, bacteriën of 
schimmels. Als je gezond bent, beschermt je immuunstelsel je tegen het 
binnendringen van deze vreemde stoffen. Ze kunnen dus helemaal geen kwaad. Als 
je allergisch bent, ben je overgevoelig voor bepaalde stoffen. Je immuunstelsel 
reageert daardoor op een afwijkende, overdreven manier wat resulteert in een 
allergische reactie. Een allergie kun je beschouwen als een optelsom. Het lichaam 
wordt blootgesteld aan een aantal prikkels. Op een gegeven moment is een 
bepaalde prikkel de druppel die de emmer doet overlopen en dan pas treedt een 
allergische reactie op. Het lijkt soms of een allergie van de ene op de andere dag 
ontstaat, maar daar is dus al enige tijd aan vooraf gegaan. Deze periode varieert van 
een paar dagen tot een paar jaar. Wanneer je lichaam in contact komt met een 
allergeen, wordt er histamine aangemaakt. Histamine is de daadwerkelijke 
veroorzaker van de allergische reactie, die verschijnt in de vorm van irritatie aan 
neus, ogen of huid. Er zijn veel verschillende veroorzakers van allergie. De meest 
bekende zijn de pollen, waarvan je hooikoorts krijgt. Hooikoorts is de meest 
voorkomende vorm van allergie. Het is een neusallergie. Je krijgt last rode ogen, 
niezen, snotteren en benauwdheid. Hooikoorts is seizoensgebonden en komt voor in 
het voorjaar en in de zomer. Huisstofmijt of huisdieren kunnen het hele jaar door voor 
allergische reacties zorgen. Ook voor bepaalde voedingsmiddelen of voor 
insectenbeten kun je allergisch zijn. De verschijnselen van neusallergie lijken veel op 
die van verkoudheid. De oorzaken zijn echter verschillend: neusallergie wordt 
veroorzaakt door een allergeen, bijvoorbeeld pollen, en de oorzaak van verkoudheid 
is een virus. Ook aan de volgorde waarin de symptomen verschijnen kun je het 
verschil zien. Bij verkoudheid verschijnen de symptomen na elkaar: eerst heb je 
keelpijn, vervolgens ga je niezen en krijg je last van een loopneus. Als je allergisch 
bent, doen al deze verschijnselen zich tegelijkertijd voor. Behalve in de neus en in de 
luchtwegen kan een allergie kan zich manifesteren op de huid. Voorbeelden van 
allergische huidaandoeningen zijn netelroos en eczeem. Bij netelroos zwelt de huid 
op, wordt rood en jeukt. Bij eczeem verschijnen er vaak rode vlekken, schilfers en 
blaasjes op de huid, die bovendien jeuk veroorzaken.  
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Wanneer je in aanraking komt met een stof waar je allergisch voor bent, komt in je 
lichaam een overmaat aan histamine vrij.  
 
Dit gebeurt als volgt:  
 

1. Een stof waar je allergisch voor bent (allergeen) dringt het lichaam binnen, 
bijvoorbeeld door inademing.  

2. Je lichaam reageert hierop door onmiddellijk antistoffen aan te maken.  
3. Deze antistoffen hechten zich op het oppervlak van cellen die histamine 

bevatten, de zogenaamde mestcellen.  
4. Zodra de antistoffen op de cel in aanraking komen met het allergeen ontstaat 

er een chemische reactie.  
5. De stof die hierbij vrij komt dringt de mestcel binnen en zorgt ervoor dat 

histamine vrijkomt uit de mestcel  
6. Er ontstaat een allergische reactie. 
 
Histamine is de directe oorzaak van allergische ontstekingsreacties. Histamine die 
vrijkomt in de neus zorgt voor symptomen van neusallergie (loopneus, niezen en 
tranende ogen). In de luchtwegen veroorzaakt histamine verhoogde slijmafscheiding. 
Het effect van histamine op de huid bestaat uit o.a. jeukende zwellingen en rode 
plekken. Door de werking van histamine te remmen, kan een allergische reactie 
worden tegengegaan. Geneesmiddelen die dit doen heten antihistaminica. 
 
 

11.2 Nikkelallergie 
 
Nikkelallergie is een van de meest voorkomende vormen van 'contactallergie'. 
Mensen met een nikkel allergie ontwikkelen na (langdurig) huidcontact met nikkel 
rode jeukende huidafwijkingen. Nikkel is een niet-edel metaal dat zeer veel wordt 
toegepast in allerlei metalen voorwerpen. Nikkel allergie komt meer bij vrouwen voor 
dan bij mannen. Het kan zich op elke leeftijd ontwikkelen. Wanneer eenmaal een 
nikkelallergie tot ontwikkeling is gekomen blijft deze vele jaren tot levenslang 
bestaan. 
 
Hoe ontstaat het? 
Na meestal een langdurig huidcontact met nikkel kan het lichaam 'gesensitiseerd' 
worden voor nikkel. Dat wil zeggen dat witte bloedcellen geprogrammeerd worden 
om bij contact met nikkel te reageren met een ontsteking van de huid. Meestal moet 
elk vervolgcontact vrij langdurig zijn voordat de ontstekingsreactie optreedt. Het 
beetpakken van een nikkelen deurknop bijvoorbeeld geeft meestal geen aanleiding 
tot een reactie, maar het dragen van nikkelen sieraden op de huid weer wel. Korte 
contacten met nikkel kunnen bij mensen met een zeer sterke nikkel allergie 
overigens wel tot klachten leiden. 
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Hoe ziet een nikkelallergie eruit  
Een allergie op sieraden, drukknopen of BH-sluitingen is meestal snel te herkennen 
omdat deze objecten vaak een 'afdruk' van jeukend eczeem op de huid achterlaten, 
vaak met een meer uitgebreide rode rand eromheen. Bij mensen die beroepsmatig 
veel met nikkel in aanraking komen kan er ook een uitgebreid handeczeem ontstaan.  
Bekend is dat mensen met een nikkelallergie heel vaak ook langdurige hand (en 
soms -voet) eczemen hebben, ook al lijkt er geen sprake te zijn van langdurig direct 
nikkel-op-huid contact. Meestal is er sprake van kleine, met helder vocht gevulde 
blaasjes aan de handpalmen en zijkanten van de vingers. Deze blaasjes drogen in 
en dan ontstaan vaak harde schilfers en kloven. 
 
 
Hoe voorkom ik eczeem door nikkel?  
Wanneer eenmaal een nikkelallergie is vastgesteld is het verstandig om contact met 
nikkelen voorwerpen te vermijden. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat 
nikkel in zoveel objecten in de dagelijkse leefomgeving is verwerkt. Het vermijden 
van sieraden is wel goed te realiseren. Het is goed om te weten dat zilveren en 
gouden sieraden vaak ook sporen nikkel bevatten. Meestal geldt: hoe hoger de 
kwaliteit van de sieraden, hoe kleiner de kans op nikkelbijmenging.  
Ook geldt hoe intensiever het contact met de huid hoe groter de kans op problemen. 
Voorbeelden van intensief contact zijn piercings, oorknopjes en horloges. Denk ook 
aan minder voordehand liggende nikkelcontacten zoals broekknopen (een hemd 
tussen knoop en huid beschermt onvoldoende) of een sleutelbos in de broekzak. 
 
 
Waar wordt nikkel in verwerkt: 
  
• Sieraden: Piercings, ringen, kettingen, sluitingen van sieraden, horloges en 

horlogebandjes. Sieraden met een laag goudgehalte (minder dan 12 karaat) 
en witgoud bevatten relatief veel nikkel.  

• Kleding: BH-sluitingen, haarspelden, (druk)knopen, brilmonturen, ritssluitingen 
etc.  

• Thuis: Deurknoppen, scharen, breipennen, stofzuigerstang, sleutels, 
sleutelhangers, gereedschap etc. Roestvrij staal bevat meestal te weinig nikkel 
om problemen te veroorzaken.  

• Muntgeld: Zilverkleurige munten (in binnen- en buitenland) zijn meestal van 
nikkel gemaakt. Behalve mensen die beroepshalve veel met munten te maken 
hebben (kassa!) zijn de contacten vaak te kort om problemen te geven. Losse 
munten in de broekzak kunnen wel een probleem geven!  
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11.2.1 Mag je pigmenteren bij klanten met een nikkelallergie?  

Aandoeningen die regelmatig voorkomen bij specifieke klanten zijn irritaties als 
gevolg van de aanwezigheid van kleine hoeveelheden nikkel in de 
pigmentatienaalden. Deze irritaties zijn van tijdelijke aard. Tijdens een informatief 
gesprek, voorafgaande aan de behandeling, zal naar voren moeten komen of de 
klant allergisch is voor nikkel. Is dit inderdaad het geval dan kan de behandeling 
gewoon plaatsvinden maar zal de klant voorbereid zijn op eventuele bijwerkingen als 
extra zwellingen (zeker bij de ogen) en jeukirritaties tijdens de genezingsperiode.    
 
De pigmentstoffen veroorzaken deze allergie dus niet. Een bepaalde reactie op deze 
stoffen is zeer zeldzaam maar uitzonderingen zijn er altijd. Veel klanten kunnen niet 
tegen bepaalde cosmeticaproducten als oogschaduw. In deze gevallen is ’t 
raadzaam om een patch-test uit te voeren, veiligheid staat altijd op de eerste plaats. 
 
De vraag is waar je deze patch-test uitvoert. Een prikje achter de oorlel of in de 
haargrens op de niet zichtbare huid leent zich prima voor een testje en voorkomt veel 
problemen. 
 
 

11.3 Allergie van Lidocaïne  
 
Bij permanente make-up worden veelal oppervlakte verdovingen toegepast om de 
pijn te reduceren. Veelal bevatten de anesthesie preparaten lidocaïne waarop een 
allergische reactie kan ontstaan. Omdat tandartsverdovingen ook gebaseerd zijn op 
lidocaïne heeft u een goede indicatie of de klant een reactie op uw verdoving zal 
hebben. Mocht dit het geval zijn dan dient met geen anesthesie te gebruiken tijdens 
de behandeling.  
 
 

11.4 Allergische reactie van pigmenten  
Er zijn wereldwijd nogal wat tegenstrijdigheden in verband met de 
gevoeligheidstesten bij zowel cosmetisch als traditioneel tatoeëren. Jammer genoeg, 
is het niet mogelijk om te voorspellen door enkel de huid van de klant te bekijken of 
zij al dan niet een allergische reactie zal hebben. Allergische reacties op pigment zijn 
zeer zeldzaam. Nochtans zijn er gemelde gevallen van vertraagde allergische 
reacties geweest die vele jaren na de pigmentatie zijn voorgekomen terwijl een 
patch-test werd uitgevoerd en negatief bleek. Allergietesten van pigment zijn geen 
waarborg dat de klant niet zal reageren in een later stadium.  
 
De permanente make-up pigmenten zijn grotendeels opgebouwd uit ijzer-oxiden 
waarbij allergische reacties nagenoeg uitgesloten zijn. 
 
Het tatoeëren wordt reeds honderden jaren uitgevoerd en er zijn slechts een klein 
aantal rapporten van allergische reacties in de medische literatuur. Hieruit kunnen we 
concluderen dat allergische reacties zeer zeldzaam zijn.  
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HOOFDSTUK 12 | GENEZING VAN DE HUID 
 

12.1 Het genezingsproces van de huid na pigmentatie 
 

Tijdens het pigmenteren ontstaat een wond die tijd en zorg nodig heeft om te 
genezen. De genezing van de gepigmenteerde plek is afhankelijk van de lichamelijke 
condities en niet in de laatste plaats van de wijze waarop de permanente make-up is 
aangebracht, vakkundigheid en hygiëne. Permanente make-up die op hygiënisch 
verantwoorde wijze is aangebracht, en volgens de instructies wordt verzorgd en 
nageleefd levert, nagenoeg geen problemen op. 
 
Zodra de huid wordt beschadigd door een snede, schaafwond of pigmentatie wordt 
dit door het menselijk lichaam aangemerkt als een wond. Bij wonden komen direct de 
bloedsomloop en het lymfesysteem in actie. Het lymfesysteem voorkomt infecties, 
terwijl de bloedsomloop ervoor zorgt dat er extra bloed en voeding naar de wond 
wordt getransporteerd.  
 
De eerste fase van het genezingsproces is erop gericht om de wond dicht te maken. 
Dit gebeurt door korstvorming. De grootte en omvang van de korst is afhankelijk van 
de verwonding. Bij permanente make-up is veelal alleen het lymfesysteem in actie, 
waardoor er geringe korstvorming ontstaat.  
 
Zodra de huid middels de korst weer dicht gemaakt is, komen de basale cellen in 
actie. Deze cellen verzorgen de celdeling. De nieuwe cellen die nu worden 
aangemaakt worden langzaam ‘opgeschoven’ naar boven zodat de opperhuid zich 
volledig kan herstellen. Zodra de wond geheel is dicht gemaakt met nieuwe cellen, 
stopt dit proces.  
 
Hoelang het proces van herstel duurt is afhankelijk van meerdere factoren. De 
belangrijkste factoren zijn leeftijd en gezondheid van de klant. Celvernieuwing is op 
zijn best vanaf de geboorte tot 25-jarige leeftijd. Rond het dertigste levensjaar wordt 
dit proces vertraagd.  
 
Gedurende iedere periode van 10 jaar zal het proces van celvernieuwing vertragen. 
Op jongere leeftijd worden de nieuwe cellen in de opperhuid dagelijks aangemaakt 
en duurt het gemiddeld 28 dagen totdat deze de oppervlakte van de huid bereiken. 
Naarmate men ouder wordt kan dit proces zich uitrekken tot 55 dagen of meer. Met 
deze kennis kunt u beter inschatten wanneer de nabehandeling en controle dient 
plaats te vinden. 
 
Klanten 20 – 30 jaar oud : 4 weken na de eerste behandeling 
Klanten 30 – 40 jaar oud : 6 weken na de eerste behandeling 
Klanten 40 – 50 jaar oud : 6 weken na de eerste behandeling 
Klanten 50 – 60 jaar oud : 6 weken na de eerste behandeling 
Klanten 60 jaar en ouder : 6 weken na de eerste behandeling 
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HOOFDSTUK 13 | VERVAGINGSPROCES PIGMENTEN 
 

13.1 Door welke factoren vervagen pigmenten in de huid 
 
Factor 1 
Tijdens de pigmentatie wordt het pigment in de bovenste laag van de dermis 
geplaatst. Al het pigment dat in en boven de basale cellaag (grens tussen de 
opperhuid en lederhuid) wordt ingebracht zal loslaten en uiteindelijk verdwijnen. Dit 
proces begint al op de 3de dag na de pigmentatie. Dode huidcellen die pigment 
bevatten zullen in deze periode verdwijnen. Vandaar dat direct na de pigmentatie de 
kleur intensiever zal zijn. Na 7 dagen is dit al minder. Door de natuurlijke 
celvernieuwing zal na een periode van circa 4 tot 6 weken het eindresultaat van de 
pigmentatie pas zichtbaar zijn. Vandaar dat je ook aan de klanten uitlegt dat circa 
50% van de oorspronkelijk ingebrachte kleur slechts ‘overblijft’.    
 
De natuurlijke celvernieuwing zorgt ervoor dat de opperhuid na circa zeven jaar 
geheel vernieuwd is. Hierdoor verdwijnen dus grotendeels de pigmenten die 
ingebracht zijn in de opperste huidlaag.  
 

Factor 2  
De mate waarin het pigment zichtbaar blijft is afhankelijk van persoon tot persoon. 
Een kleur kan verdwijnen door vele factoren. Door aanhoudende blootstelling aan de 
zon of ander vormen van UVA licht kan een kleur vervagen (denk bijvoorbeeld aan 
een krant of tijdschrift die u in de zon laat liggen). Met name in de eerste week na de 
pigmentatie mag de klant dan ook niet onder de zonnebank gaan of in de zon zijn. 
De huid is immers nog niet volledig genezen waardoor het UVA licht de 
pigmentdelen volledig zal afbreken.    
 
Permanente make-up wordt altijd in het gelaat aangebracht en staat dus constant 
bloot aan U.V. licht. In het algemeen kan je stellen dat hoe lichter de gepigmenteerde 
kleur is, des te meer heeft de kleur de potentie om aangetast te worden door U.V. 
licht. Dit is onder meer hetzelfde geval met haren. Lichte haarkleuren zullen eerder 
bleek worden in de zon dan donkere haarkleuren. Het voorgaande zal er uiteindelijk 
toe leiden dat permanente make-up uiteindelijk zal vervagen. Dit betekent echter niet 
dat het pigment volledig is verdwenen. Er zullen altijd minuscule delen aanwezig 
blijven. Dit zal ertoe leiden dat bijvoorbeeld zwarte pigmenten zullen vervagen tot 
zeer lichtgrijze kleuren en donkerbruine kleuren vervagen tot zeer licht bruine 
kleuren.  
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Factor 3  
Een andere factor die van invloed is, is het natuurlijke afweersysteem van de mens. 
Veelal zal het lymfesysteem van de mens de lichaamsvreemde vloeistof, het 
pigment, willen afstoten. Zolang de huid nog niet is afgesloten kan het pigment dus 
‘naar buiten gewerkt’ worden.  
  
 
Factor 4  
De vierde factor die van invloed is op het eindresultaat is uiteraard de nazorg door de 
klant na de pigmentatie. Volgt de klant niet de richtlijnen op die je aangeeft wat ze 
wel en niet mag na de behandeling is ook bepalend voor het eindresultaat. Deze 
richtlijnen kan je terugvinden in het lesboek “Verzorgen van de permanente make-
up”. 
 
 
Factor 5  
De huid van de klant is een gegeven waarop je geen invloed kunt uitoefenen. Het 
huidtype beïnvloedt de pigmentatie echter wel. De verschillende huidtypen en de 
conditie van de huid zijn bepalend voor de hechting van de pigmenten. Het mag 
duidelijk zijn dat een optimale geprepareerde huid een betere hechting van het 
pigment heeft dan een hele dunne huid dat makkelijk bloed. Zoals je hebt kunnen 
lezen in dit lesboek, is een goede lichamelijke conditie net zo belangrijk dan de 
kwaliteit van de huid.  
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HOOFDSTUK 14 | TIJDELIJKE CONTRA-INDICATIES 
 

14.1 Zwangerschap en borstvoeding 
 
Er zijn een aantal redenen waarom permanente make-up niet uitgevoerd kan worden 
tijdens de zwangerschap. Allereerst zijn zwangere vrouwen erg vatbaar voor 
infecties. Een zware infectie kan fataal zijn voor de foetus. Vrouwen die zwanger zijn 
mogen geen verdoving toegediend krijgen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat 
anesthesieproducten door de placenta heen kan dringen en opgenomen kan worden 
in het foetale bloed. Dezelfde bezwaren gelden bij vrouwen die borstvoeding geven. 
Neem geen risico’s.  
 

Wacht dus liever tot na de zwangerschap en het geven van borstvoeding. 
 

14.2 De tijdelijke contra-indicaties op een rijtje 
 

• Roaccutane  

• Antibiotica 

• Corticosteroïden  

• Eczeem  

• Een strontje  

• Blepharitis  

• Zwangerschap en borstvoeding  
 

 
 
 

14.2 Eventueel negatief advies voor permanente make-up  
 

• Immuunstoornis   

• Suikerziekte  

• Eczeem   

• Psoriasis  

• Hoge Bloeddruk / hartproblemen  

• Gestoorde wondgenezing  

• Onder behandeling voor kanker of huidtumoren  

• Epilepsie  
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HOOFDSTUK 15 | CONTRA-INDICATIES 
 

 

 

15.1 De contra-indicaties op een rijtje 
 

• Hemofilie  

• Lupus  

• Herpes Zoster in het gelaat  

• Herpes Simplex oogontsteking  

• Herpes Simplex koortslip  

• Ichtyose  

• Ehlers-Danlos Syndroom EDS  

• Glaucoom  

• Kwaadaardige huidaandoeningen  

• Keloïd  

• Wijnvlek  

• Oogcomplicaties bij diabetes  

• HIV-virus (AIDS)  

• Hepatitis  

• Lipkanker  

• Jonger dan 16 jaar 
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HOOFDSTUK 16 | DE NOTIFICATIES 
 

 

16.1 De notificaties op een rijtje 
 

• Eerdere behandelingen permanente make-up of tatoeage  

• Alopecia areata (kaalheid)  

• Inspuitingen gehad (bv.Botox, restylane, PMS etc.)  

• Bloedverdunners  

• Gebruik van self-tanning product  

• Schildklierziekte  

• Reuma   

• Pigmentafwijking (vitiligo, melasma)  

• Contactlenzen  

• Bloeddonor  

• Plastische chirurgie ondergaan of voornemens  

• Onder behandeling bij een dermatoloog  

• Laatste 24 uur alcohol genuttigd  

• Laatste 24 uur aspirine genomen  

• Gebruik van anti-depressiva  
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DISCLAIMER  

•    Voor de volledigheid sluit ik in dit werkboek de complete disclaimer bij, zoals je deze ook op de website van de masterclass 

kunt lezen. Ik ga ervan uit dat jij, als deelnemer, de inhoud van deze cursus zult gebruiken voor je persoonlijke 

ontwikkeling.   

•    Het copyright © van de werkboeken behorende bij deze masterclass is vastgelegd door Angelica de Brouwer. Het is niet 

toegestaan om de inhoud van dit werkboek en video’s en audiofiles te verspreiden op een manier waarvan je met 

gezond verstand kunt inschatten dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal 

juridische gevolgen hebben. Als deelnemer van deze cursus stem je er automatisch mee in dat elke overtreding 

hiervan onbetwist leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal 10.000 euro per overtreding, plus een vergoeding 

van alle juridische kosten en een aanvullende schadeclaim. Bij twijfel niet doen of per e-mail toestemming vragen 

via: info@teamestetica.nl. Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media onder 

vermelding van ‘bron: Angelica de Brouwer of Team Estetica’.   

•    Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze masterclass is jouw eigen verantwoordelijkheid. Angelica de Brouwer 

/ Team Estetica kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.   

•    Mijn programma’s zijn bedoeld om je te helpen om jezelf te ontwikkelen op het gebied van permanente make-up. Ik kan je 

geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik wil en 

kan je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.   

•    Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve doeleinden. Ik bied geen financiële, 

juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde 

programma’s, producten, evenementen, diensten en websites gebeurt vrijwillig en onder volledige 

verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat 

of professionele adviseur voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die 

consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Angelica de Brouwer) 

aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle 

omstandigheden.    

•    Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt. Bovenstaand verhaal is allemaal standaard juridisch geneuzel, maar ik wil het 

graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.   

 

 

 

mailto:info@teamestetica.nl

