
14 15

Droge huid
Als mensen ouder worden, wordt de 
huid dunner en slapper. De afweer 
tegen virussen en bacteriën neemt 
af. Sommige vrouwen verliezen wel 
dertig procent van hun hoofdhaar. 
“Vanaf die leeftijd ga je zien hoe 
iemands huid genetisch bepaald is 
en welke inwerking de zon tijdens 
diens leven heeft gehad. Ouderen 
hebben vaak een droge huid. Eigen-
lijk zouden ze zich elke keer na het 
douchen helemaal in moeten smeren 
met een vochtinbrengende crème. 
Maar er zijn maar weinig ouderen 
die dat doen. Bovendien kunnen 
ze niet overal bij. Een droge huid 
jeukt en jeuk is soms erger dan pijn. 
Doordat ze gaan krabben, kunnen 
er grote eczeemplekken ontstaan. 
Lichttherapie kan verlichting bieden 
of de klachten helemaal wegnemen. 
De meeste mensen gaan hier met 
jeuk onder de lampen en lopen zon-
der jeuk naar buiten.”

In de zon?
Nu de zomer in aantocht is, laait 
de discussie weer op of de oudere 
huid wel in de zon kan. Marianne 
Placzek: “Net zoals de jonge huid 

moet je de oudere huid daartegen 
beschermen. Daar zijn uitstekende 
producten voor ontwikkeld. We 
moeten niet vergeten dat de zon 
een weldaad is voor ouderen. Onder 
invloed van de zon worden namelijk 
vitamine D en endorfines door het 
lichaam aangemaakt. Vitamine D is 
goed voor de botten. Veel ouderen 
hebben gebrek aan deze vitamine. 
Endorfines zijn gelukshormonen 
en hebben een positief effect op ie-
mands levensgevoel. Het is de kunst 
om verstandig met de zon om te 
gaan en je huid goed te beschermen 
terwijl je lichaam wel vitamine D en 
endorfines aan kan maken.”

Ongerust? Laat het even zien
Je kunt rustig stellen dat hoe ouder 
de huid, hoe meer afwijkingen deze 
vertoont. Dat betekent niet dat ie-
mand daarin moet berusten. Marian-
ne Placzek: “Sommige ouderen hoor 
ik zeggen: “Ach ja, ik ben oud, het 
hoort erbij.” Ze stellen een bezoek 
aan de huisarts of de dermatoloog 
uit. Het is toch niets, denken ze. Of 
ze schamen zich. Maar dat hoeft 
echt niet. Sommige mensen blijven 
ermee rondlopen en zijn ongerust. 

Ik heb veel liever dat iemand met 
iets komt dat niets blijkt te zijn, dan 
dat mensen met een klacht door-
lopen die goed te behandelen is. 
Gelukkig is er een groeiende groep 
ouderen die juist kritisch is en geen 
last wil hebben van een klacht. Dat 
is maar goed ook, want er zijn goede 
behandelingen voor huidklachten. 
Voor alle aandoeningen geldt dat 
hoe eerder je erbij bent, hoe beter 
iets te behandelen is. Dat geldt ook 
voor alle kwaadaardige huidkan-
kers.”

Periodieke controle
Marianne Placzek is er een voor-
stander van dat ouderen zich 
periodiek laten bekijken door een 
dermatoloog. “Met zo’n controle 
kun je veel ongemak en ongerust-
heid voorkomen. Veel ouderen 
willen immers toch graag weten 
wat dat ene zwarte wratje nou is, 
waarom die blauwe plek zo 
groot blijft, waarom hun onder-
benen niet meer bruin worden, 
of hun mondhoeken ontsteken. 
Als u ziet dat er iets aan uw huid 
verandert, is het verstandig om 
dat even te laten zien.”

De zomer komt eraan, hopelijk met veel zonovergoten dagen waarop het heerlijk is om buiten te zijn. 

Of niet? Is de zon wel goed voor de huid van ouderen? Kunnen zij niet beter uit de zon blijven? 

Marianne Placzek vindt van niet: “De oudere huid heeft geen last van de zon als u deze goed beschermt.” 
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Top vijf huidaandoeningen onder ouderen

1  Huidkanker 
2  Zonneschade, zichtbaar als schilferige, rode 

vlekken, die je kunt wegkrabben maar die weer 
terugkeren. Vijf procent daarvan kan zich ontwik-
kelen tot huidkanker.

3  Huidontsteking door bacteriën, virussen en 
schimmel 

4  Droge huid, leidend tot eczeem en extreme jeuk
5  Goedaardige tumoren

Als je er vroeg bij bent, is het merendeel van deze 
aandoeningen goed te behandelen; bijvoorbeeld 
met een kleine operatie, een crème of een zalf, 
medicatie of lichttherapie. 

Advies voor de zomer
Tussen 11.00 en 15.00 uur: bescherm u tegen de 
zon. Dus gebruik een crème voor aan de zon bloot-
gestelde lichaamsdelen zoals gezicht en handen, 
draag bij voorkeur donkere kleding en zet een 
zonnebril op. Vergeet niet een pet of zonnehoed op 
te zetten en zorg voor voldoende drinken. Zoek een 
plekje in de schaduw of onder een parasol. 

Welk zonnebrandproduct is het beste?
Er is een groot aanbod van zonnebrandproducten, 
waarvan sommige heel duur en andere heel goed-
koop. Dermatologisch geteste zonnebrandproducten 
dragen een merk: UVB met een plus en UVA met 
een cirkel eromheen. Deze producten hoeven niet 
duur te zijn. Marianne Placzek: “Als u een normale 
huid heeft, kunt u het beste een crème of een melk 
kiezen met een hoge beschermingsfactor die snel in 
de huid trekt. Dan is uw huid goed beschermd.”

Dermatologisch Centrum Statenkliniek
De Statenkliniek biedt het hele spectrum aan 
dermatologische zorg, zowel op het gebied van de 
behandeling van huidaandoeningen als cosmetische 
ingrepen. Iedereen kan er terecht. De behandeling 
voor aandoeningen van de 
oudere huid worden door de verzekeraar vergoed. 
Adres: Frankenslag 357, 2582 HP ’s-Gravenhage. 
Telefoon: 070 - 322 09 20 Meer informatie: 
www.statenkliniek.nl.

Welkom in Quintus!  In mei verhuisden 
de cliënten van Deo Gratias naar hun nieuwe locatie: 
Quintus! De medewerkers en vrijwilligers hebben 
ervoor gezorgd dat de verhuizing vlot verliep. Inmiddels 
voelen de meeste cliënten zich thuis in hun nieuwe 
omgeving. ‘Wat licht en wat een mooie ruimtes!’, was 
de reactie van een van de mantelzorgers tijdens de 
rondleiding. De terrassen, huiskamers, het uitzicht, 
het restaurant en de al aanwezige aankleding vallen 
duidelijk in de smaak.
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