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Professor Håkan Olsson werkt als 
hoogleraar op de afdeling Epidemiologie 
en Kanker van de medische faculteit 

aan de Lund Universiteit in Zweden. Hij 
stuit in eigen land op weerstand over zijn 
opvattingen over het zongedrag. Toch blijft 
hij het zonnebaden promoten. Dokter Olsson 
vertelt over de telefoon: “We hebben uit zeer 
recent wetenschappelijk onderzoek1,2 meer 
dan voldoende bewijs voor onze veranderde 
inzichten. Mijn advies luidt dan ook: zorg ervoor 
dat je zoveel mogelijk in de zon bent, zónder je 
huid met kleding of anti-zonnebrandmiddelen 
tegen de zon te beschermen. De kans op onder 
meer hart- en vaatziekten keldert hierdoor 
spectaculair.” Hij stelt daarnaast dat de kans op 
de meest dodelijke vorm van huidkanker - het 
melanoom - er significant door afneemt. “En 
mocht een zogenaamde basaalcelcarcinoom of 
plaveiselcelcarcinoom ontstaan, dan is dat goed 
te behandelen. Deze vormen van huidkanker zijn, 
mits je er optijd bij bent, niet dodelijk. Bovendien 
weegt dat niet op tegen de genoemde voordelen.”

VERDIKKING HUID BESTE  
BESCHERMING
Uvb-stralen bereiken voornamelijk de opperhuid. 
En alleen deze stralen zorgen - in tegenstelling 
tot uva - voor verdikking van de huid doordat 
bepaalde cellen zich sneller gaan delen. Niet 
alleen wordt de huidlaag zo dikker en beschermt 
daardoor beter tegen verbranding, ook absorberen 
de levende cellen in de opperhuid de uvb-stralen 
beter door activering door de zon. De verdikking 
beschermt daarnaast de dieperliggende huidlagen 
waar zich nieuwe huidcellen vormen. Een 
huidverdikking voel of zie je niet; toch blijkt deze 
meer bescherming te bieden dan een bruine 
huid. Het duurt een paar dagen tot enkele weken, 
afhankelijk van het huidtype, voordat de huid 
verdikt is. Ga je niet meer regelmatig in de zon, 
dan verdwijnt de huidverdikking langzamerhand. 

Een revolutie in het zongedrag. Dat is wat een groot Zweeds onderzoek naar de  
effecten van zongedrag in gang zet. Een van de wetenschappelijke onderzoekers is 
professor Håkan Olsson. Hij vertelt dat je zoveel mogelijk van de zon moet genieten 
omdat dit gezond is. Een verbrande huid is het enige dat je moet voorkomen. 
Daarentegen veroorzaakt uv-straling huidveroudering en dien je je te beschermen te-
gen huidkanker. Kortom, de meningen lopen uiteen. We geven de laatste stand  
van zaken.

➜

Overigens verdikt de huid van mensen met 
huidtype 1 zich niet voldoende om te voorkomen 
dat ze gemakkelijk verbranden. Zij moeten zich 
wel daartegen beschermen.

GEEN ZONNEBANK
Professor Olsson raadt ten strengste af om op 
de zonnebank te gaan liggen: “De lampen stralen 
met name uva uit. Doordat de bovenste huidlaag 
maar weinig uva tegenhoudt, komen deze stralen 
meestal verder in de huid uit waar zich juist de 
elastische vezels bevinden. Krijg je teveel uva, 
dan zal de elasticiteit van de huid sneller afnemen 
en zullen eerder rimpels ontstaan. Bovendien 
veroorzaakt uva eerder huidschade dan uvb en 
het vergroot juist de kans op melanomen. “ 

ZON GECRIMINALISEERD
Alex Leupen voelt zich ambassadeur homeopathie. 
Hij is niet alleen opleider homeopathie voor 
(huis)artsen en medisch specialisten in binnen- 
en buitenland, ook werkt hij zelf als arts in 
Homeopathisch Artsencentrum Utrecht. Dokter 
Leupen: “De afgelopen decennia kwamen uv-
stralen in een steeds kwader daglicht te staan. De 
zon is gecriminaliseerd en dat is niet terecht. 
Uvb-stralen hebben een zonnige kant: ze zorgen 
voor de aanmaak van twee belangrijke stoffen: 
vitamine D en stikstofoxide. Vitamine D heeft 
in bijna elke cel in het lichaam een belangrijke 
functie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat het helpt bij de bestrijding van onder meer 
depressie, kanker, auto-immuunziekten, diabetes 
en een te hoge bloeddruk.”

VITAMINE D: BELANGRIJK AL 
VÓÓR DE WIEG EN TOT HET GRAF
Al ruim tien jaar geleden verscheen in het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een 
pleidooi over het belang van vitamine D3.  
Deze stof wordt in de huid aangemaakt onder 
invloed van uvb-stralen. Dokter Leupen:  T
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MENINGEN VAN EXPERTS

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat we te weinig uv-licht tot 
ons nemen, dat we vaker onbeschermd in de zon moeten zitten. Aan 
de andere kant zorgt zon voor huidveroudering en pigmentatie en 
in het ergste geval ook huidkanker. Wat vinden de experts van Esthé 
van dit dilemma? 

Mening van Annelies Aarts, schoonheidsspecialist bij Medi Spa Annelies:

Allereerst moeten we de functie van vitamine D niet 
onderschatten. Het is een erg belangrijke vitamine voor 
het behoud van onze gezondheid. Ons lichaam is in staat 
om vitamine D op te slaan, waar we in de wintermaanden 

van kunnen profiteren. Het feit dat er aan het einde van de 
winter zo vaak griep heerst, is ongetwijfeld ook te wijten aan 

de vitamine D die dan opgebruikt is. Het is onder andere een belangrijke 
vitamine voor ons immuunsysteem. Maar hij doet nog veel meer!
Nu zitten we met het dilemma van huidveroudering en het ontstaan van 
huidkanker door de zon enerzijds en de broodnodige stralen voor de 

opname van vitamine D, endorfine en een mooie bruine kleur anderzijds. 
De beweegreden van Professor Olsson, dat huikanker te behandelen is, vind 
ik de typische medische aanpak van gevolg. Is de oorzaak aanpakken en 
voorkomen niet de enige juiste? De optimale bescherming komt nog altijd 
van binnenuit, te beginnen met gezonde voeding met de juiste hoeveelheid 
vitaminen en aanvulling met suppletie, boordevol antioxidanten en natuurlijke 
vetten. Het verdikt de huidlagen onder de dode bovenste laag, waardoor 
de huid mooier en langer bruin blijft, dus beter beschermd is én je gewoon 
vitamine D opbouwt. Een intacte huidlaag is de beste bescherming. Planten 
beschermen zich ook op deze manier tegen de zon.
Waarom zijn we zo bang om in de wintermaanden vitamine D te suppleren? 
Via onze voeding krijgen maar weinig mensen voldoende binnen. Als we 
weten dat een zonnefactor ons maximaal 2 uur beschermt, dan weten we 
ook dat we nog voldoende opnemen in de zomermaanden. Hoe groter 
het gebied van het lichaam is dat aan de zon wordt blootgesteld  (tussen 
11 en 14 uur en dan ook nog alleen als de schaduw korter is dan je eigen 
lichaamslengte) hoe meer we opnemen. Het gezicht, decolleté en de handen 
krijgen altijd het eerst en de meeste zonnestralen, te zien aan de tekenen 
van veroudering. Juist die gedeelten moeten extra beschermd worden, geef 
de rest van het lichaam maar wat meer zon op een onbeschermde huid. 
Gebruik een zo natuurlijk mogelijke factor met zinkoxide, deze heeft ook anti-
inflammatoire eigenschappen.
De huid mag je best peelen met aha-zuren, maar niet onder een pH van 
ongeveer 3,5. De huid blijft dan intact. We willen toch graag een mooie 
huid behouden zonder ontsierende pigmentvlekken, ook al kunnen die dan 
(voorlopig) geen kwaad. 
Voorkom verbranden. We worden allemaal flink blootgesteld aan de zon door 
de vele vakanties in verre landen, ook dicht bij de evenaar waar onze huid niet 
op gebouwd is. Dus ik juich bescherming toe. Wat ik nergens lees waardoor 
ook eczeem en psoriasis afnemen door de zon, is dat de stressfactor verlaagt.  
Volgens mij de allerbelangrijkste factor voor het behoud van een gezonde 
en mooie huid! De inzichten veranderen elk jaar en uiteindelijk moeten we in 
logica gaan denken, onderzoeken zeggen mij niet alles.

“Maar doordat mensen veel te weinig in de zon 
zitten, en ook doordat in Nederland de zon vaak 
te weinig kracht heeft, is met name de vitamine 
D3 spiegel in het bloed bij de meeste mensen te 
laag (minder dan 80 nmol/l). Onderzoekers wijzen 
erop dat dit ook wereldwijd het geval is4. Uit ander 
onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat tussen 
een tekort aan vitamine D en onder andere hart 
en vaatziekten. Vette vis eten voldoet niet: je hebt 
zo’n drie tot vier ons per dag nodig om een gezond 
niveau op te bouwen en te houden. En wordt er 
door de zon ook niet voldoende aangemaakt, dan 
is suppletie noodzakelijk. Een bloedtest wijst uit 
hoeveel aanvulling iemand nodig heeft.”

CHRONISCHE HUIDZIEKTEN BAAT 
BIJ ZON
Veel huidziekten verbeteren in de zon4, aldus 
dokter Leupen: “Denk bijvoorbeeld aan 
verschillende vormen van eczeem, psoriasis 
en acne.” Waardoor genoemde aandoeningen 
door zonlicht verbeteren, is nog niet helemaal 
duidelijk. Wel is bekend dat het aantal bacteriën 
op de huid door zonlicht afneemt. Dat is gunstig 
bij eczeem en bij acne. “Bij psoriasis, en ook bij 
eczeem, speelt nog een ander mechanisme een 
rol: er bestaat een te actieve ontsteking door witte 
bloedcellen. Zonlicht remt de functie van de witte 
bloedcellen in de ontstoken gebieden waardoor de 
ernst van de aandoeningen vermindert.”

GEZONDE STOF DOOR ZON  
IN HUID AANGEMAAKT
Zodra een zonnestraal je lichaam raakt, komt 
daardoor ook het gas stikstofmonoxide (NO) 
vrij in je bloed. Dokter Leupen: “Dat is gunstig 
want die stof reguleert vaatspanning. Veel 
mensen lijden aan een te hoge bloeddruk en de 
zon helpt om die te verlagen.” Het is volgens 

hoogleraar cardiologie Leonard Hofstra zelfs 
een van de krachtigste bloeddrukverlagers (zie 
artikel 4 uit de Lifestyle serie in dit vakblad). 
De professor stelt verder: “Vaatverwijding zorgt 
ervoor dat de circulatie verbetert, zowel in de 
grotere als in de kleinere vaten. Hierdoor knapt 
de huid ook op. Daarnaast kent stikstofoxide 
nog meer positieve effecten: het verbetert onder 
meer het immuunsysteem. Bovendien gaat het 
aderverkalking tegen, ook van belang voor een 
betere doorbloeding van hart en huid5.”

GEWENNING IS DE BESTE REMEDIE
Natuurlijk heeft de zon ook nadelen: ga je in het 
voorjaar lang en onbeschermd in de zon, dan kan 
je huid verbranden. Dokter Leupen: “Verbranding 
beschadigt het DNA. Dat vergroot het risico 
op het ontstaan van huidkanker.” De Zweedse 
hoogleraar Olsson: “Laat je huid langzaam aan 
de zon wennen zodat hij dikker kan worden. 
Verbranding is uit den boze en dat voorkom je 
door steeds iets langer in de zon te blijven.”

NIEUW ADVIES
De voordelen van zonnestralen verminderen als 
je anti-zonnebrandmiddelen gebruikt. Dat is niet 
alleen de mening van de Zweedse hoogleraar 
Olsson, maar ook van dokter Louis Levy, hoofd 
Voedingswetenschappen van het Engelse 
Openbaar Ministerie van Volksgezondheid. In een 
verklaring stelt hij: “Dit is een nieuw advies dat 
gebaseerd is op bewijs van de afgelopen vijf jaar. 
Als je zonnebrandcrème smeert zoals fabrikanten 
dat aanbevelen, dan maak je geen vitamine D 
aan.” Ook hij stelt dat je er wel voor moet zorgen 
niet te verbranden.

ZONBESCHERMING VAN BINNENUIT
Dokter Leupen adviseert om je huid niet van 
buitenaf, maar van binnenuit tegen gevaren 
van de zon te beschermen: “Slik vitamine 
D-supplementen. En gebruik daarnaast in de 
zomermaanden astaxanthine. Dit behoort tot 
de krachtigste antioxidanten en vrije (zuurstof)
radicalenvangers die de natuur te bieden heeft. Het 
wordt gemaakt door plankton en komt onder meer 
voor in de oranje kleurstof in zalm en garnalen. 
Het is bekend dat bètacaroteen (wat onder andere 
voorkomt in wortels, red.) de huid beschermt 
tegen zonnebrand, ontsteking en veroudering. 
Astaxanthine is zelfs nog effectiever dan 
bètacaroteen. Dat blijkt ook uit Japans onderzoek, 
waarbij vrouwen die een paar weken astaxanthine 
gebruikten een significant minder droge en ruwe 

huid hadden. Daarnaast was hun huid elastischer 
en vertoonde deze minder fijne lijnen en rimpels.”

HUIDKANKER IS DE MEEST VOOR-
KOMENDE VORM VAN KANKER IN 
NEDERLAND
KWF Kankerbestrijding erkent de goede kanten 
van de zon en raadt aan om dagelijks vijftien 
tot 30 minuten handen en gezicht zonder 
bescherming bloot te stellen aan de zon voor de 
aanmaak van vitamine D. Daarbij is het belangrijk 
om verbranding te voorkomen, zeker bij kinderen. 
Ernstige verbranding in de jeugd verdubbelt 
de kans op een melanoom, de ergste vorm van 
huidkanker. Mischa Stubenitsky, werkzaam bij 
KWF Kankerbestrijding: “Huidkanker is de meest 
voorkomende vorm van kanker in Nederland 
en dit aantal blijft stijgen. Sommige vormen 
van huidkanker zijn goed te behandelen, maar 
een melanoom is in veel gevallen dodelijk. Ook 
plaveiselcelcarcinoom kan uitzaaien en leiden 
tot sterfte. Een andere vorm van huidkanker, het 
basaalcelcarcinoom, komt vaak in het gezicht 
voor en er ontstaan dikwijls meerdere tumoren 
bij één persoon. Dat heeft een grote impact op 
de patiënt.” KWF benadrukt dat niemand de 
diagnose van welke vorm van kanker dan ook wil, 
of deze nu goed te behandelen is of niet. Mischa: 
“Om de kans op huidkanker te verkleinen is het 
belangrijk om de huid rustig te laten wennen aan 
de zon. Maar dit is doorgaans niet genoeg om te 
voorkomen dat de huid verbrandt.” Bescherm de 
huid door goed te smeren, bedekkende kleding 
te dragen en waar mogelijk de schaduw op te 
zoeken (smeren, kleren, weren), aldus KWF. 
Mischa: “Daarnaast is het goed om op te merken 
dat ook langdurige blootstelling aan de zon zonder 
verbranding kan leiden tot huidkanker. En dat 
niet verbranden dus geen vrijbrief is voor het 
onbeperkt onbeschermd zonnen.”

CIJFERS
In 2016 kregen ruim 55.000 mensen de diagnose 
huidkanker (inclusief basaalcelcarcinoom).  
De drie meest voorkomende vormen van 
huidkanker zijn basaalcelcarcinoom, plaveisel-
celcarcinoom en melanoom. In 2015 stierven er 
825 mensen aan een melanoom en 102 mensen 
aan een plaveiselcelcarcinoom (cijfers Integraal 
Kankercentrum Nederland). 
Voorkom verbranding, juist ook bij kinderen.
Een kinderhuid is extra kwetsbaar voor de 
schadelijke gevolgen van uv-straling. Mischa:  
“De huid van volwassenen vernieuwt zich in 

“Wat ik nergens lees waardoor ook  
eczeem en psoriasis afnemen door 
de zon, is dat de stressfactor verlaagt”

➜
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Zomertip: geen huidpeeling. Let op dat je de  
huid ‘s zomers niet te vaak ontdoet van dode  

huidcellen met een scrub of peeling. Je huid voelt er 
wel zachter en gladder door aan, maar 

een vorm van huidverdikking biedt ook de  
nodige bescherming tegen de zon.

Professor Håkan Olsson:  
“Zorg ervoor dat je zoveel  
mogelijk in de zon bent,  
zónder je huid met kleding 
of anti-zonnebrand- 
middelen tegen de zon te 
beschermen. Dan voorkom 
je eerder overlijden door 
onder andere ernstige  
hartaandoeningen.”
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enkele weken voortdurend. De huid van kinderen 
ook, maar hun huid moet daarnaast ook nog 
groeien. De celdeling bij kinderen gaat daarom 
sneller. Hierdoor heeft de huid soms te weinig tijd 
om de (door zonlicht) beschadigde huidcellen te 
herstellen. In die cellen ontstaan dan als het ware 
‘littekens’ die kinderen hun leven lang meedragen. 
Dit is aan de buitenkant niet te zien, want die 
beschadigingen zitten diep in de huidcellen. Maar 
hoe meer ‘littekens’, hoe groter het risico dat een 
kind op latere leeftijd huidkanker krijgt. Daarom 
is bescherming tegen de zon zo belangrijk, juist 
voor kinderen.”

BESCHERM JE GEZICHTSHUID  
TEGEN VEROUDERING!
In een wetenschappelijk onderzoek is de huid van 
tweelingen vergeleken. De bijbehorende foto’s zijn 
echt schokkend6. De ene vrouw zat gemiddeld 
10 uur per week meer in de zon dan haar zus en 
werd zo’n elf jaar ouder geschat. Ook uit ander 
onderzoek7 blijkt dat hoe meer je met je gelaat 
in de zon gaat, hoe meer rimpels je ontwikkelt. 
Chronische blootstelling aan de zon kan de textuur 
van de huid veranderen en de elasticiteit ervan 
verminderen. Zichtbare veroudering van de huid 
wordt voor zo’n 80 tot 90 procent veroorzaakt 
door uv-stralen, blijkt onder meer uit een rapport 
van de Wereld Gezondheids Organisatie8. De van 
oorsprong Tunesische dermatoloog Monia Kharfi, 
die in Tunis en Parijs als hoogleraar dermatologie 
werkte en nu aan Parkstad Klinieken in onder meer 
Amsterdam verbonden is, adviseert daarom om je 
gezichtshuid tegen de zon te beschermen met een 
anti-zonnebrandmiddel.

Mening van Corine Braeckeveldt, Skin Academy manager en 
Environ brand manager bij Hélène V:
We zijn er ons meer en meer van bewust dat alle licht, dus ook 
het licht van computerschermen en kunstlicht, fotoveroudering 

kan veroorzaken. Uva-stralen dringen ook door de wolken heen. 
Daarom is het in landen met een koud klimaat even belangrijk de 

huid heel het jaar door te beschermen als in tropische landen. Maar zonlicht 
is ook essentieel voor de aanmaak van vitamine D, noodzakelijk voor sterke 
botten. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke rol 
van vitamine D in de strijd tegen kanker.
Vitamine D wordt enkel door uvb-stralen gevormd. Als je je huid ongeveer 20 
minuten blootstelt aan deze stralen dan wordt de precursor omgezet naar de 
actieve vorm van vitamine D. Maar de paradox is dat vitamine D afgebroken 
wordt door overmatige blootstelling aan uva-stralen. Dus als eenmaal de 
vitamine D gevormd is, moet die beschermd worden tegen zonlicht. We zouden 
dus niet langer dan 20 minuten onbeschermd in de zon mogen doorbrengen. 
Daarna moeten we de huid beschermen. Beschermen betekent ook de 
vitamines die in de huid afgebroken werden door zonlicht opnieuw aanvullen. 
Sommige mensen proberen de huid zoveel mogelijk te beschermen tegen de 
zon door een zeer hoge SPF aan te brengen. Een gemiddelde SPF van 15 met 
een zeer hoge dosis antioxidanten werkt echter vaak veel doeltreffender op 
voorwaarde dat je voldoende product smeert en het regelmatig aanbrengt.  
We moeten er ons ook van bewust zijn dat in de meer noordelijk gelegen 
landen, dus ook in België en Nederland, de uvb-stralen in de herfst- en 
wintermaanden niet door de atmosfeer dringen en we dus geen vitamine D 
aanmaken. Daarom is het belangrijk om gedurende die sombere maanden 
voldoende vitamine D oraal in te nemen.
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Huidtype Verbrandingservaring Bruiningservaring

Type 1 Altijd verbranding Wordt niet bruin, wel rood

Type 2 Meestal verbranding Wordt niet snel bruin,  
wel snel rood

Type 3 Zelden verbranding Wordt altijd bruin, soms rood

Type 4 Zelden tot nooit  
verbranding

Wordt snel bruin
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Dermatoloog Monia Kharfi: “Met mate in de zon zitten is gezond. Van de zon  
genieten is balanceren tussen de voor- en nadelen. Je moet ervoor zorgen dat je huid 

niet verbrandt om DNA-beschadiging te voorkomen. Dan verklein je de kans op het  
later ontwikkelen van huidkanker en huidveroudering. Laat je huid daarom aan de zon  

wennen. En gebruik, zeker aan het begin van de zomer, een adequate zonbescherming.”
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