
Chemische 
Feitelijkheden

Bruin mag dan in de mode zijn, dat kleurtje is lang 
niet voor iedereen weggelegd. Mensen met een lichte 
huid worden in de zon rood in plaats van bruin: hun 

huid verbrandt. Uit de middagzon blijven is voor hen ver-
standig, maar lang niet altijd prettig of mogelijk. Er bestaat 
ook een andere oplossing: smeren met een zonnebrand-
crème die de brandende uv-stralen van de zon tegenhoudt 
of absorbeert, zodat iemand langer in de zon kan blijven 
zonder te verbranden. 
Moderne zonnebrandcrèmes bevatten stoffen die uva- én 
uvb-straling tegenhouden. Uvb-straling is het deel van het 
zonlicht dat de huid kan verbranden. Door uva-straling ver-
brand je niet, maar deze straling kan net als uvb het DNA 
in de huid beschadigen. Zonnebrandcrèmes voorkomen 

verbranding, maar of ze ook helpen tegen het andere grote 
gevaar van de zon – huidkanker – is nog niet bewezen.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: De oude Grieken smeerden zich in met zand 

en olie om niet te verbranden. Tegenwoordig pakken we 
een fles met factor 30.

• De Basis: Het pigment eumelanine zorgt ervoor dat 
donkere mensen zelden verbranden. Maar welke stoffen 
in zonnebrandcrème houden het uv-licht tegen?

• De Diepte: Wat kunnen we leren van de natuurlijke 
bescherming tegen schadelijke zonnestralen? En waar ligt 
de grens tussen gezond en ongezond zonnen?  |

Zonnen zonder zorgen

ZonnebrandZonnebrand
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de Context een gezond kleurtje

de basis bescherming tegen zonneschade

de diepte natuurlijke zonnebrandcrème
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een gebruinde huid wordt tegenwoordig beschouwd als mooi en gezond. 
Maar voor blanke mensen kleven er gevaren aan dit kleurtje: verbranding 

en huidkanker. Zonnebrandcrèmes helpen hun huid te beschermen.
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Lelieblank was eeuwenlang de favorie-
te huidskleur van de gegoede blanke 
burgerij in Europa. Romeinse vrou-

wen verfden hun armen en gezicht wit 
met loodwit en kalk. En beroemde schil-
ders als Peter Paul Rubens en Jan van 
Eyk zetten adellijke dames spierwit op 
het doek. Zelf tekenden die jonkvrouwen 
soms blauwe adertjes op hun voorhoofd 
om nog bleker te lijken.

Bleekheid was een teken van rijk-
dom. Bruin was de kleur van arme land-
arbeiders die elke dag in het veld hun 
brood verdienden. Om hun blanke teint 
te behouden, droegen de dames grote 
hoeden, lange mouwen en parasols. Maar 
door de industrialisatie veranderde het 
beeld van witte bazen en zongebruinde 
werkers. Arbeiders maakten voortaan 
lange dagen in de textielfabrieken, waar-
door rijk én arm wit waren.

In de jaren twintig van de vorige eeuw 
raakte lelieblank definitief uit de gra-
tie. Stijlicoon Coco Chanel introduceer-
de mouwloze zomerjurken en keerde 
zongebruind terug van cruises. Ook de 
gebronsde Johnny Weismuller in de 
Tarzanfilms droeg bij aan de groeiende 

populariteit van een gebruinde huid. Juist 
een bruine teint stond voortaan voor 
rijkdom. Wie bruin is, kan zich immers 
(verre) vakanties veroorloven. Bleekheid 
werd steeds meer geassocieerd met ziek-
tes en kwalen.

Verbranden

Bruin mag dan de mode zijn, maar 
dat kleurtje is niet voor iedereen 

weggelegd. Vooral mensen met sproeten 
en rood haar kleuren nauwelijks doordat 
ze het juiste pigment missen. Zij kun-
nen niet lang in de zon blijven zonder 

te verbranden. Een kwartier in de volle 
zon zorgt bij hen al voor een rode warme 
huid die pijnlijk en opgezwollen is. Bij 
ernstige verbranding kan de huid zelfs 
blaren vertonen.

Behalve verbranding schuilt voor men-
sen met een lichte huidskleur op de lange 
termijn een ernstiger gevaar in zonne-
baden: huidkanker doordat het uv-licht 
van de zon DNA kan beschadigen in de 
huidcellen. Hoe meer zon op de huid valt, 
des te meer beschadigingen er optreden. 
Bruin worden is namelijk een natuurlijke 
bescherming van de huid tegen het scha-
delijke uv-licht; het huidpigment vangt de 
uv-straling weg. Het lichaam herstelt de 
meeste zonneschade vlot, maar soms gaat 
het mis en leiden beschadigingen uitein-
delijk tot cellen die ongeremd groeien.

Tussen 1973 en 2003 is het aantal 
huidkankerpatiënten verdubbeld, zowel 
bij mannen als vrouwen. De oorzaak 
wordt gezocht in de zonvakanties en 
meer vrije tijd. De laatste jaren lijken 
de aantallen minder snel te stijgen, 
maar van een stabilisatie is nog geen 
sprake. Huidtumoren zijn inmiddels de 
meest voorkomende vorm van kanker in 
Nederland. Volgens het Huidfonds krijgt 
een op de zes Nederlanders ermee te 
maken en de jongste prognoses spreken 
zelfs van een op de vier Nederlanders 
in de toekomst. Opvallend is ook dat 
dermatologen steeds meer jonge vrouwen 
zien onder hun patiënten. De sterfte aan 
huidkanker neemt gelukkig af. En hoewel 
de genezingskansen sterk verschillen per 
type huidkanker, is de vijfjaarsoverleving 
hoog: gemiddeld ruim 90 procent.

beschermen

Om hun lichaam te beschermen tegen 
de felle zomerzon smeerden de oude 

Grieken (die naakt sportten) zich al in met 

 een gezond
kleurtje

Gezond zonnen: elke twee uur smeren met 
voldoende beschermingsfacor en ’s middags 
tussen 12.00 en 15.00 uur de zon vermijden.

Van licht tot donker

huidtype  I  II  III  IV  V

effect zonlicht verbrandt snel en 
wordt (bijna) niet 
bruin

verbrandt gemakke-
lijk, wordt langzaam 
bruin

verbrandt zelden, 
wordt gemakkelijk 
bruin

verbrandt bijna nooit, 
bruint zeer goed

zeer goed bestand 
tegen zon

uiterlijke 
kenmerken

lichte huid, vaak 
sproeten, rossig of 
lichtblond haar,  
lichte kleur ogen

lichte huid, blond 
haar, lichte ogen

licht getinte huid, 
donker tot bruin haar, 
vrij donkere ogen

getinte huid, donker 
haar, donkere ogen 
(mediterraan)

donkere huid, donker 
haar, donkere ogen 
(aziatisch/negroïde)

aanbevolen 
bescherming

factor
18-20

factor
10-12

factor
5-7

factor
4-5

factor
0
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een mix van zand en olie. Wellicht is dit 
mengsel een zonnebrandcrème avant la 
lettre. Columbus noteerde in 1492 in zijn 
logboek dat ook de oorspronkelijke inwo-
ners van de Caribische eilanden zwarte 
of rode smeersels gebruikten om zich te 
beschermen tegen de zon.

In de jaren dertig kwamen de commer-
ciële zonnebrandcrèmes op de markt. 
Het is onduidelijk wie precies de pri-
meur had. De Oostenrijkse chemicus 
Franz Greiter was in ieder geval een van 
de eersten. Hij introduceerde in 1938 de 
zogeheten Gletschercrème. Tot de jaren 
zestig bood zonnebrandcrème meer ver-
zachting dan echte bescherming. De 
componenten die erin zaten hielden 
maar weinig uv-straling tegen.

Gelukkig is de huidige generatie zon-
nebrandcrèmes wél effectief. Ze bevat-

ten synthetische stoffen die het zonlicht 
wegvangen of weerkaatsen. Daarbij gaat 
het niet alleen om de energierijke uvb-
straling die verbranding veroorzaakt. Een 
goede zonnebrandcrème beschermt ook 
tegen de zachtere, maar dieper door-
dringende uva-straling die op lange ter-
mijn waarschijnlijk ook bijdraagt aan 
cel- en DNA-schade. Bij goed gebruik 
voorkomen zonnebrandcrèmes verbran-
ding, maar er is nog geen hard bewijs dat 
ze ook huidkanker helpen voorkomen. 
Blijven mensen langer in de zon met zon-
nebrandcrème, of zijn de uva-filters nog 
te nieuw om al effect te bemerken?

Factor 30

Het huidige advies van de KWF 
Kankerbestrijding is helder: “Niet 

zonnen tussen 12.00 en 15.00 uur. En 
wanneer u lang de zon ingaat de onbe-
dekte delen insmeren met een hoge factor 
zonnebrandcrème.” Het advies om niet 
te zonnen rond het middaguur heeft te 
maken met de intensiteit van de uvb-stra-
ling. De zon staat in deze uren het hoogst 
aan de hemel, wat betekent dat zonnestra-
len vrijwel loodrecht door de luchtlagen 
heengaan. Het licht wordt dan het minst 
verstrooid en het minst door de ozonlaag 
geabsorbeerd. Deze middaguren zijn op 
onze breedtegraad goed voor de helft van 
alle dagelijkse uvb-straling.

De term beschermingsfactor werd in 
1962 ingevoerd. Internationaal staat het 
bekend als de Sun Protection Factor (SPF), 
een wereldwijde standaard om de effectivi-
teit van zonnebrandcrème weer te geven. 
Ingesmeerd met een zonnebrandcrème 
met factor 2 kan iemand tweemaal zolang 
in de zon blijven dan zonder crème, 
omdat de zonnebrand 50 procent van het 

uv-licht absorbeert. Crèmes met factor 8 
absorberen 87,5 procent van het uv-licht 
en met factor 32 bijna 97 procent.

Het beschermende effect hangt overi-
gens af van het huidtype: iemand met 
een lichte, sproetige huid moet veel vaker 
smeren dan iemand met een donkerdere 
huid. Of een hogere factor gebruiken. 
Bovendien geldt de aangegeven factor 
bij gebruik van 2 mg zonnebrandcrème 
per cm2 huid. Dat is een vrij dikke laag. 
Uit onderzoek blijkt dat de meeste men-
sen nog niet eens een kwart  gebruiken. 
Een volwassene heeft een huidoppervlak 
van 1,5 tot 2 m2, wat neerkomt op 30 à 
40 g (ofwel eenvijfde fles!) per complete 
insmeerbeurt. Duur hoeft dat niet per 
se te zijn, want bij een onderzoek van 
de consumentenbond in 2008 kwam de 
goedkope Sunmilk van het Kruidvat als 
prima middel uit de bus.         |

Het licht van de lampen in een zonnebank of zon-

nehemel is niet identiek aan zonlicht. Het aandeel 

uvb-licht is sterk verminderd, waardoor de huid 

niet snel zal verbranden. Dit betekent echter dat 

de aanmaak van pigment minder wordt gestimu-

leerd dan bij écht zonlicht. Het uva-licht kleurt wel 

het aanwezige pigment in de huid. Maar ook zon-

nebanken zijn niet zonder gevaar. Verschillende 

studies laten zien dat het gebruik van een zon-

nebank het risico op huidkanker vergroot – met 

name bij tieners.                 |

De zon zendt licht van 
allerlei golflengten naar 

de aarde. hoe korter de golf-
lengte, des te hoger de energie 
en hoe minder diep de stra-
ling doordringt in de huid. het 
kortgolvige uv-licht is het ener-
gierijkst. het gevaarlijkste deel, 
uvc, wordt gelukkig geabsor-
beerd door ozon in de bovenste 
lagen van de atmosfeer, maar uvb en uva bereiken (gedeeltelijk) het aardoppervlak. op de lange termijn kan 
uva-straling leiden tot het ontstaan van pigmentvlekken en versnelde huidveroudering. De uvb-straling dringt 
minder diep door in de huid. het veroorzaakt niet alleen het bruinen van de huid, maar ook het verbranden. 
Dit laatste kan op de lange termijn zelfs leiden tot onomkeerbare Dna-wijzigingen.                  |

ultraviolet zichtbaar infrarood

golflengte (nm)100 280 315 400 700

uv C uv B uv A

Stralend zonneSpectrum

afrikanen verbranden hoogst zelden doordat 
hun donkere huid veel én efficiënt pigment 

bevat. afrikaanse albino’s hebben het echter zwaar: 
hun huid verbrandt zeer snel en veel van hen krijgen 
tientallen wondjes en littekens op hun huid door ont-
stoken zonneblaren. Zonder behandeling sterven zij 
al voor hun 30ste verjaardag, vaak aan huidkanker. 
bovendien denkt men in sommige afrikaanse cultu-
ren dat albino’s bezeten zijn door ‘kwade krachten’ 
en worden ze om die reden soms zelfs vermoord.

De afrikaanse albino’s zijn erg gebaat bij zon-
nebrandcrème met een hoge beschermingsfactor, 
maar zonnebrandcrème is er vrij onbekend. De 
nederlandse stichting afrikaanse albino’s zet zich 
in om zo veel mogelijk albino’s te informeren 
over het nut van zonnebrandcrème en hen te 
voorzien van crème. in malawi startte de stichting 
een bedrijf voor de lokale productie van zonne-
brandcrème.           |

albino'S in afrika
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Zonnebrandcrèmes vangen uv-licht weg of weerkaatsten het zodat de huid 
niet verbrandt. goede crèmes combineren vaak uva- en uvb-filters, maar 

het natuurlijke uv-filter eumelanine werkt het best.
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moon (melanocyten zijn de cellen in 
onze huid die melanine produceren). 
Familieonderzoek laat zien dat meer 
dan 80 procent van de mensen met rood 
haar veranderingen hebben in het gen 
voor deze receptor; dit leidt tot een lichte 
huidskleur en sproeten.

FysIsche blokkers

Voor mensen met weinig (eu)melanine 
is zonnebrandcrème een oplossing. 

De meeste crèmes bestaan uit een mix 
van olie, water en alcohol, met als belang-
rijkste ingrediënt een uv-werende stof. 
Dat kan een stof zijn die het uv-licht 
weerkaatst en verstrooit: een ‘fysische 
blokker’. Zinkoxide- en titaniumdioxide-
deeltjes zijn bekende voorbeelden. De 
witte verf die huizen in de tropen koeler 
houdt is gebaseerd op hetzelfde principe: 
het licht wordt door de deeltjes weer-
kaatst. Zinkoxide- of titaniumdioxidedeel-
tjes werden lange tijd niet in zonnebrand-
crèmes gebruikt omdat ze een doffe, witte 
gloed op het lichaam achterlieten. Maar 
door de deeltjes erg klein te maken (10 tot 
50 nm) is dat probleem verdwenen.

Zinkoxide is een effectievere blokker 
dan titaniumdioxide en werkt over een 
breder spectrum. Voor beide blokkers 
geldt overigens dat ze uv-licht niet alleen 
weerkaatsen, maar ook absorberen. Het 
zijn dus geen pure blokkers. Absorptie 
van zonlicht kan zorgen voor het vrij-
komen van schadelijke radicalen. Om dit 
tegen te gaan, worden de micro- of nano-
deeltjes verpakt (gecoat) in een bescher-
mend silica- of aluminiumoxidelaagje. 
Dit laagje zorgt er tevens voor dat de 
deeltjes niet klein genoeg zijn om in de 
huid door te dringen. De nanodeeltjes in 
zonnebrandcrème zijn niet onomstreden. 
De milieubeweging vindt dat de effecten  

Variatie in onze huidskleur wordt 
veroorzaakt door verschillen in de 
hoeveelheid, het type en de verde-

ling van het natuurlijke pigment melanine 
in de huid. Mensen met een zeer donkere 
huid hebben twee- tot driemaal zoveel 
pigment. Bovendien hebben zij relatief 
veel eumelanine, een zwartbruin pigment 
dat zeer goed beschermt. Eumelanine 
vangt uv-straling en zichtbaar licht weg 
en zet het om in onschadelijke warmte. 
Zo voorkomt het schade aan huidcellen 
en DNA. Mensen uit de tropen maken 
continu eumelanine aan, waardoor huid-
kanker er zelden voorkomt.

Blanke mensen hebben minder – en 
ander – pigment: het geel tot roodbruine 
feomelanine. Dit pigment is veel minder 
effectief dan eumelanine. Door het ver-
schil in pigment kan hun huid honderd-
maal gevoeliger zijn voor uv-licht dan bij 
donkere mensen. In het voorjaar kunnen 
mensen met een lichte huidskleur wel 
extra pigment opbouwen door voorzichtig 
te zonnen. Uv-licht stimuleert namelijk 
de aanmaak van melanines.

Ondanks veel onderzoek is de precieze 
structuur en werking van de melanines 
nog niet achterhaald. Dat komt doordat 
de stof slecht oplosbaar is en moeilijk te 
zuiveren valt. Bovendien is het meeste 
onderzoek gedaan aan melanines uit het 
haar; melanine uit de huid moet namelijk 
verkregen worden via een huidbiopt (het 
wegsnijden van een stukje huid) en dat is 
een nogal invasieve ingreep.

Duidelijk is inmiddels dat eumelanine 
niet uit één verbinding bestaat. Het gaat 
om polymeren opgebouwd uit de bouw-
stenen dihydroxyindol en dihydroxyindol-
carboxylzuur. De variatie in samenstelling 
kan groot zijn. Lang werd aangenomen 
dat eumelanines grote, vlakke macro-
moleculen zijn. Maar nieuwe studies 
wijzen eerder in de richting van nano-
aggregaten die worden gevormd doordat 
oligomeren bestaande uit dihydroxyindol-
verbindingen zich opstapelen. Ook feo-
melanine blijkt niet één verbinding, maar 
over dit polymeer is nog minder bekend. 
Het wordt in ieder geval gevormd uit  
cysteinyl-dopa en is een aaneenschake-
ling van benzothiazine-eenheden.

Op dit moment is er één gen bekend 
dat de verschillen in pigmentatie tus-
sen mensen veroorzaakt. Dit MC1R-gen 
codeert voor een receptor voor MSH, 
ofwel melanocyten stimulerend hor-

bescherming
tegen zonneschade

Door intensief gebruik van chloorfluorkool-
waterstoffen (CFk’s) in koelkasten en spuit-

bussen in het recente verleden is de ozonlaag 
momenteel dunner dan vroeger. hierdoor is de 
hoeveelheid uv-straling bij een onbewolkte hemel 
in nederland 10 procent hoger dan in de jaren 
tachtig. inmiddels is het gebruik van CFk’s aan 
banden gelegd en herstelt de ozonlaag zich 
weer langzaam.           |

Gat in ozonlaaG
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qua energie bij uv-fotonen. Het energie-
verschil tussen de gewone en aangeslagen 
toestand is in een geconjugeerd systeem 
relatief klein. En hoe meer conjugatie, hoe 
kleiner het energieverschil. Dus uva-filters 
bevatten meer afwisselende dubbele en 
enkele bindingen dan uvb-filters.

PABA is een goed voorbeeld van een 
geconjugeerd systeem. Het molecuul 
bevat een benzeenring waarin drie dub-
bele en enkele bindingen elkaar afwis-
selen. Bovendien bevatten zowel de 
zuurgroep als de aminogroep bindingen 
die meedoen in de conjugatie. Ook de 
purine- en pyrimidinebasen in DNA en 
RNA zijn geconjugeerde systemen en 
kunnen hierdoor uv-straling invangen. 
Deze moleculen kunnen de energie ech-
ter niet makkelijk omzetten in warmte of 
licht, waardoor moleculaire schade kan 
ontstaan. Het DNA breekt of gaat reac-
ties aan met andere stoffen. Daardoor is 
uv-licht schadelijk voor ons genetische 
materiaal en kan het uiteindelijk leiden 
tot huidkanker.          |
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van nanodeeltjes eerst verder zouden 
moeten worden onderzocht voor ze in 
producten mogen worden toegepast. Ze 
kunnen bij inademing bijvoorbeeld diep 
de longen binnenkomen en zijn zó klein 
dat ze door een beschadigde huid kunnen 
dringen.

synthetIsche UV-FIlters

Naast de anorganische blokkers 
bestaan er ook organische uv-fil-

ters: stoffen die het zonlicht absorberen 
en omzetten in warmte en/of minder 
energierijke straling, zoals zichtbaar of 
infrarood licht. Van 1940 tot 1970 was 
het meest gebruikte uv-filter PABA (para-
aminobenzoëzuur). Deze verbinding 
absorbeert uvb-licht goed en is niet duur. 
Toch heeft PABA een aantal belangrijke 

nadelen. Bij sommige mensen veroor-
zaakt de stof huidirritatie en doordat 
PABA wateroplosbaar is verdwijnt het 
in zwemwater of met zweetdruppels. 
Ook absorbeert PABA géén uva-licht en 
maakt het vlekken in kleding. De water-
oplosbaarheid werd in de jaren zeventig 
opgelost met de ontwikkeling van PABA-
esters. PABA-moleculen werden voorzien 
van een ‘oliestaartje’ waardoor de crèmes 
waterproof werden.

Tegenwoordig bevatten de meeste zon-
nebrandcrèmes kaneelzuuresters (cin-
namaten) als uv-filter. Met name EMC 
(2-ethyl-p-methoxycinnamaat) wordt 
veel gebruikt. Naast de kaneelzuuresters 
zijn kamferderivaten zoals Mexoryl SD 
populair.

Fotonen InVangen

Hoe vangen uv-filters in zonnebrand-
crèmes uv-licht precies weg? Een 

molecuul absorbeert licht wanneer de 
energie van een lichtdeeltje – een foton – 
wordt overgedragen aan een elektron in 
het molecuul. Hierdoor komt het elektron 
in een hogere ‘aangeslagen’ energetische 
toestand. Van daaruit valt het uiteinde-
lijk weer terug naar de uitgangstoestand, 
waarbij de energie vrijkomt als warmte 
of als minder energierijke straling (fluo-
rescentie).

Om een foton in te vangen, moet de 
energie van het foton passen bij het mole-
cuul: er moet een energieniveau bestaan 
waar het aangeslagen elektron naartoe 
kan. Organische moleculen met afwisse-
lend dubbele en enkele bindingen tussen 
de koolstofatomen (zoals -C=C-C=C-, zo-
geheten geconjugeerde bindingen) passen 
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melanineS: de natuurlijke uV-filterS

een melanoom wordt gevormd uit een ontre-
gelde pigmentvormende cel, ofwel melanocyt. 

het Dna in zo’n cel is beschadigd, waardoor de 
cel ongeremd gaat delen en een tumor vormt. 
melanomen ontstaan uit moedervlekken of nieuw 
gevormde pigmentvlekken. Ze zijn te herkennen 
door veranderingen in grootte, dikte en/of kleur 
van een pigment- 
of moedervlek. De 
rand van de vlek 
wordt onregelmatig 
en de plek kan gaan 
bloeden. De kleur 
van een melanoom 
varieert: vaak van lichtbruin tot zwart, maar ook 
blauwe, rozerode en witte varianten komen voor. in 
het laatste geval – een amelanotisch melanoom – 
vormt de melanocyt geen pigment meer en lijkt het 
‘bultje’ ten onrechte goedaardig.
melanoom is de kwaadaardigste vorm van huidkan-
ker, maar is gelukkig vrij zeldzaam. meestal gaat 
het bij huidkanker om een basaalcelcarcinoom dat 
zonder complicaties te behandelen valt. het vooruit-
zicht van een melanoompatiënt is minder gunstig en 
hangt voornamelijk af van het stadium van de ziekte 
(zijn er al uitzaaiingen?) en de dikte van de tumor. 
De vijfjaarsoverleving voor alle stadia samen is op dit 
moment al meer dan 80 procent. Patiënten met een 
melanoom van minder dan 1,5 mm dik hebben een 
vijfjaarsoverleving van meer dan 90 procent.            |

kwaadaardiGe kanker

In plaats van PABA – de klassieke uvb-filter – zijn 
tegenwoordig uv-filters populair die gebaseerd zijn 

op kaneelzuur (uvb) of kamfer (uva en uvb). 

het huidpigment melanine zit in kleine korrels in 
de onderste cellaag van de opperhuid. het wordt 

aangemaakt in zogeheten melanosomen, organellen 
die zich bevinden in speciale pigmentcellen, ofwel 
melanocyten. Deze pigmentcellen beschikken over 
lange uitlopers tussen de omliggende cellen om het 

pigment af te leveren en veel zonlicht op te vangen. 
er bestaan verschillende soorten melanine. mensen 
in de tropen bezitten vooral het zeer goed bescher-
mende eumelanine. roodharigen maken geen of 
weinig eumelanine aan, maar feomelanine dat weinig 
bescherming biedt.              |

O

H3CO

O

kaneelzuurester

kamferderivaat
O

para-aminobenzoëzuur (PABA)

O OH

NH2

uV-abSorbeerderS
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in de natuur weet vrijwel elk organisme zich te beschermen tegen schadelijke 
zonnestraling. Wetenschappers laten zich hierdoor inspireren bij hun 

zoektocht naar de volgende generatie zonnebrandcrèmes.

natuurlijke
    zonnebrandcrème
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Planten leven van zonlicht. Ze van-
gen het op en leggen de energie 
vast waardoor ze kunnen groeien 

en bloeien. Planten benutten vooral het 
zichtbare deel van het spectrum – ook 
voor hen is uv-straling schadelijk. Ter 
bescherming gebruiken ze pigment. Maar 
waslagen blijken eveneens belangrijk, zo 
ontdekte scheikundige en bioloog Bob 
Ursem (directeur van de botanische tuin 
in Delft) in 2004. Samen met student 
Urjan Jacobs onderzocht hij bladeren en 
naalden van planten die op zo’n 2.000-
2.300 m groeien in de Zwitserse Alpen. 
Op deze hoogte vangen planten veel meer 
uv-licht dan op zeeniveau. Vergelijkingen 
tussen Zwitserse planten en de varianten 
in de botanische tuin laten zien dat de 
altijd groene planten in de bergen een 
dikkere waslaag hebben dan de planten 
die hun bladeren of naalden in de herfst 
laten vallen.

De bergden Pinus mugo blijkt op de berg-
toppen in Zwitserland een dunne laag 

was op de naalden te hebben, even dik 
als eenzelfde exemplaar dat in de Delftse 
botanische tuin groeit. Toch absorbeert 
de was op het Zwitserse exemplaar bedui-
dend meer uv-licht, met name in het uvb-
gebied. Opvallend is ook dat een deel van 
het uvb-licht in de Zwitserse waslaag via 
fluorescentie wordt omgezet in zichtbaar 
licht, dat vervolgens door het bladchloro-
fyl kan worden gebruikt. De waslaag van 
het Delftse exemplaar liet deze eigen-
schap niet zien. De componenten die 
zorgen voor de sterke uv-absorptie en 
fluorescentie zijn inmiddels achterhaald 
en Ursem werkt aan de synthese ervan in 
het lab. Een patentaanvraag loopt. 

Ook elders vindt onderzoek plaats op dit 
terrein. Zo vergeleken Duitse onderzoe-
kers van de universiteit van Würzburg de 
spectra van intacte bladvliezen met die van 
een bekende component uit zonnebrand-
crème: kaneelzuur. Ze concludeerden dat 
de gelijkenis met p-hydroxykaneelzuur 
(ook bekend als cumarinezuur of couma-
rinezuur) opvallend groot is. Botanicus 
Claus Markstädter vond eerder al aanwij-
zingen dat alkylesters van cumarinezuur 
aanwezig zijn in de was op beukenblade-
ren. Dit wijst erop dat zonnebrandcrèmes 
deels hetzelfde uv-beschermingsprincipe 
toepassen als planten. 

beschermende Vacht

In tegenstelling tot planten hebben veel 
dieren een vacht die hen beschermt 

tegen de zon. Bovendien zoeken ze bij 
grote hitte het liefst een plekje in de 
schaduw op. Is er geen schaduw, dan 
kunnen paarden en pony’s hun neus en 
lichtbehaarde scheenbenen verbranden. 
Bij koeien zijn de uiers en lichtbehaarde 
flanken kwetsbaar en bij witte konijnen, 
katten en honden de oren. Er zijn daarom 
neus- en beenbeschermers op de markt 
voor paarden; voor honden en katten is 
zelfs heuse zonnebrandcrème te koop bij 

de dierenarts. Varkens gebruiken mod-
der om hun neus en oren te beschermen 
tegen zonnebrand.

Saillant detail: grazers kunnen op de 
witte delen van hun huid zonne-eczeem 
krijgen wanneer ze boekweit, Sint 
Janskruid of rode klaver eten. Deze plan-
ten bevatten stoffen die onder invloed 
van uv-licht ontstekingen veroorzaken in 
de huid. In Sint Janskruid is hypericine 
de boosdoener. Deze verbinding kan uv-
licht invangen en door reactie met andere 
stoffen huidirritaties veroorzaken. Van 
deze reactie maken 
farma-onderzoekers 
gebruik: zij proberen 
op basis van hyperi-
cine middelen te ont-
wikkelen tegen kanker 
en psoriasis. Ook de 
schimmel Pithomyces 
chartarum kan de oor-
zaak zijn van zonne-eczeem bij (witte) 
koeien, zo werd in 2006 voor het eerst in 
Nederland ontdekt. Deze schimmel bevat 
verbindingen die de werking van de lever 
aantasten; hierdoor blijven in het bloed 

Bruin worden kan ook zonder zonlicht. Er 
zijn zogeheten zelfbruiners verkrijgbaar 

die DHA (dihydroxyaceton) of de suiker 
erythrulose bevatten. Deze stoffen reageren 
met aminozuren in de dode opperhuid, 
waardoor een bruine kleur ontstaat zonder 
dat je in de zon bent geweest. Deze reactie 
staat bekend als de Maillardreactie en treedt 
bijvoorbeeld ook op bij het bakken of braden 
van voedsel. De bruining heeft dus niets te 
maken met de natuurlijke pigmentvorming. 
Het bruine kleurtje uit de fles beschermt wel 
enigszins tegen zonlicht, want het heeft een 
beschermingsfactor van 2 à 2,5.          |

bruin zonder zon

O

O

OH

HO

HO

OH OH

OH

hypericine

Dennenbomen beschermen zich tegen de zon met een 

dunne laag hars op de naalden.
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afbraakproducten circuleren die onder 
invloed van uv-licht problemen kunnen 
veroorzaken in de huid.

onder water

Organismen in zee hebben eveneens 
te maken met de zon. Koraal bijvoor-

beeld moet zich beschermen tegen het 
uv-licht dat doordringt in helder water. 
Zelf maakt koraal geen uv-filters, maar de 
organismen leven in symbiose met algen 
die uv-absorberende MAA’s (mycosporine-
like amino acids) produceren. Deze MAA’s 
vangen het uv-licht uitstekend weg en als 
dank krijgen de algen verschillende mine-
ralen en meststoffen aangeboden van het 
koraal. Zeekomkommers en andere zee-
dieren beschermen zich ook met MAA’s, 
maar dan door de algen te verorberen.

Zeebioloog Jill Zamzow onderzocht in 
2002 aan de Universiteit van Hawaï hoe 
tropische vissen die het koraal bewo-
nen zich beschermen tegen uv-licht. 
Onderzoek aan meer dan 150 koraal-
vissen wees uit dat er uv-filters zitten 
in de beschermende slijmlaag op hun 
schubben. Deze slijmlaag absorbeert 

zowel uva- als uvb-straling. De koraalvlin-
der Chaetodon multicinctus en de lipvis 
Thalassoma duperrey variëren hun ‘inge-
bouwde’ zonnebrandcrème zelfs – afhan-
kelijk van de diepte waarop ze zwemmen. 
Vissen waarvan het leefgebied dieper ligt 
beschikken over minder uv-filters, maar 
die bevatten relatief meer uva- dan uvb-fil-
ters. In de hoger gelegen leefgebieden is 
het omgekeerde het geval. Analyse van de 
visslijmlaag wijst ook op de aanwezigheid 
van MAA’s, maar niet alle uv-filters zijn 
geïdentificeerd. Waarschijnlijk synthetise-
ren de koraalvissen de componenten niet 
zelf, maar halen ze die uit hun voedsel 
zoals zeewier. 

Het Australische instituut voor zee-
onderzoek (AIMS) probeert op basis van 
MAA’s ook een zonnebrandcrème te ont-
wikkelen voor mensen. Er is een groot 
aantal vereenvoudigde varianten van de 
MAA’s gesynthetiseerd en getest. Een 
samenwerkingsproject met het bedrijf ICI 
liep in de jaren negentig echter stuk toen 
het chemieconcern zijn divisie gezond-
heidsproducten afstootte. Desondanks 
zoekt AIMS nog steeds verder naar de 
ideale MAA voor zonnebrandcrèmes.

gUnstIge keerzIjde

Dankzij nieuwe ontdekkingen bij de 
ontrafeling van natuurlijke bescher-

mingsmechanismen tegen uv-straling 
worden zonnecrèmes steeds beter. Toch 
vinden huidkankerspecialisten dat de 
crèmes geen excuus mogen zijn om lan-
ger in de zon te blijven. De zon vermijden 
is beter dan smeren, is hun devies. Dus 
zo veel mogelijk de schaduw opzoeken, 
een hoed opzetten en een T-shirt aantrek-

ken. Zij hebben ook aangedrongen op 
de toevoeging van uva-filters aan zonne-
brandcrèmes.

Met het advies de zon te mijden zijn niet 
alle artsen het eens. Zonlicht is namelijk 
zeker niet alleen slecht. Zon en frisse bui-
tenlucht zijn juist goed voor de gezond-
heid. Zonlicht is zelfs noodzakelijk voor 
de aanmaak van vitamine D in de huid, 
een vitamine dat onmisbaar is voor ste-
vige botten. Sommige kankerspecialisten 
geloven dat vitamine D ook bescherming 
biedt tegen de progressie van andere 
tumoren dan huidkanker. Een kleine stu-
die in Californië waarin prostaatkanker-
patiënten werden vergeleken met gezonde 
mannen wees uit dat de prostaatkanker-
patiënten beduidend minder zon hadden 
gehad dan de groep gezonde mannen. In 
een Rotterdamse epidemiologische stu-
die bleek onder huidkankerpatiënten het 
risico op darm- en prostaatkanker twintig 
tot detig keer kleiner dan normaal, maar 
voor borstkanker werd juist een verhoogd 
risico gevonden. Wellicht ligt de wijsheid 
zoals zo vaak in de woorden ‘met mate’: 
regelmatig in de zon komen zonder je 
te laten verbranden doet waarschijnlijk 
meer goed dan kwaad.         |

De laatste jaren zijn er armbandjes, horloges 
en pleisters te koop die door verkleuring 

aangeven of je te lang in de zon bent. Deze ‘uv-
dosimeters’ werken allemaal volgens eenzelfde 
principe. Ze bevatten een acid releasing agent, ofwel 
arah, die onder invloed van uv-licht uiteenvalt 
waardoor een zuur vrijkomt. arah wordt ara- en 
h+. Voorbeelden zijn chloraalhydraat (2,2,2-tri-
chloro-1,1-ethaandiol) en 1,2-dibroomtetrachloor-
ethaan. Door een zuurindicator toe te voegen, valt 
aan de kleur af te lezen hoeveel uv-straling er op de 
strip is gevallen.

begin 2009 publiceerde chemicus andrew Wills 
van de universiteit van strathclyde het principe 
van een uv-dosimeter die niet langzaam verkleurt 
maar plots roze wordt bij een bepaalde hoeveelheid 
straling. Wills’ vondst is gebaseerd op chloraal-
hydraat en de indicator malachietgroen. hij voegde 
natronloog toe, dat als een soort buffer werkt om de 
verkleuring te vertragen. Door de hoeveelheid loog 
te variëren zou een dosimeter ontwikkeld kunnen 
worden voor elk huidtype.             |

chemiSch zonnebrandalarm

tijd

Palythine is een van de uv-absorberende maa’s die door 

algen worden geproduceerd om koraal en koraalvissen te 

beschermen tegen schadelijke zonnestraling.

HO
HO

OCH3

NH

NH

COOHpalythine

Voor circa 250 nederlanders is zonlicht een 
regelrechte crime. Zij lijden aan Erytropoëtische 

ProtoPorfyrie ofwel ePP, een erfelijke vorm van ern-
stige overgevoeligheid voor licht. De huid van patiën-
ten met ePP is niet bestand tegen het violette en 
groene deel van het licht. bij blootstelling aan daglicht 
ontstaan bij hen acute ontstekingen, die in ernstige 
gevallen gepaard kunnen gaan met zwellingen.
ePP is een stofwisselingsziekte die wordt veroor-
zaakt door een zeldzaam gendefect. hierdoor gaat 
er iets mis met de aanmaak van ferrochelatase, 
een enzym dat betrokken is bij de hemoglobine-
synthese. het gevolg: in het bloed stapelen zich 
protoporfyrines op, een van de bouwstenen van 
hemoglobine – het bloedeiwit dat zuurstof trans-
porteert. Protoporfyrines absorberen heel specifiek 

bepaalde golflengtes van het licht, namelijk van 
rond de 400 nm. bij terugval van elektronen in het 
protoporfyrine in een lagere energiebaan ontstaat 
rode fluorescentie (gebruikt bij de diagnostiek) 
of worden radicalen gevormd (met een geopende 
dubbele band) die bij vrijkomen weefselschade 
veroorzaken in de onmiddellijke omgeving.
Veel ePP-patiënten hebben baat bij het goed 
opbouwen van een bruine huid via een zonnebank 
met enigszins aangepaste uv-lampen. ook lijkt 
bij sommige patiënten het slikken van extra bèta-
caroteen te helpen. Deze methoden verlengen de 
tolerantie voor verblijf in de buitenlucht. Verder 
voorkomen geelfilters geplakt op de ruiten van 
de woning en de auto dat gemakkelijk lichtschade 
wordt opgelopen.             |

ziek Van zonlicht
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voor op sChool
 1. Op welke twee principes is de beschermende werking van 

zonnebrandcrèmes gebaseerd?
 2. Geef vijf factoren die het beschermende effect van zonne-

brandmiddelen beïnvloeden.
 3. Zonnebrand, de verbranding van de huid door, ultraviolette 

straling in zonlicht, verschilt van verbranding van papier of 
hout. Wat is het verschil?

 4. Para-aminobenzoëzuur (PABA) is een veelgebruikt uvb-
 filter. De verbinding is goed oplosbaar in water. De ester-
verbinding is minder goed in water oplosbaar. Licht dit toe 
aan de hand van de moleculaire eigenschappen.

 5. Zonnen tussen 12.00 en 15.00 uur is schadelijker voor de 
gezondheid dan zonnen in de vroege ochtend of late mid-
dag. Leg dit uit met de stralengang door de atmosfeer. Wat 
is de verhouding tussen weglengtes door de atmosfeer als de 
zon in het zenit staat en als de zon ondergaat?

 6. De dichtheid van een zonnebrandcrème is 1,05 x 103 kg/m3. 
Je smeert gemiddeld 0,20 x 10-3 gram per cm2 op je huid. 
Hoe dik is de laag? Een molecuul is ca 10 nm ‘dik’. Hoeveel 
uv-absorberende moleculen zitten er in het laagje crème  
op je huid gemiddeld boven elkaar als de actieve verbinding 
10 procent van de crème uitmaakt?

 7. Aangeslagen moleculen raken hun overtollige energie kwijt 
via intersystem crossing (ISC). Zoek op het web hoe dat in zijn 
werk gaat.

 8. Beschrijf de geometrie – ruimtelijke vorm – van het kamfer-
derivaat. Waardoor is deze verbinding een geschikte stof om 
uv-straling weg te vangen?

 9. Welk deel van het spectrum gebruiken planten bij de foto-
synthese?

 10. Chloraalhydraat en 1,2-dibroomtetrachloorethaan fungeren 
als zonnebrandalarm door zuurvorming. Uv-licht splitst 
chloor- en broomradicalen van het molecuul. Deze radicalen 
reageren met water. Geef de (radicaal)reacties die bij dit 
alarm horen.
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zonnebrand
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Zonnebrand is een rode, pijnlijke reactie van de huid wanneer deze te 
veel ultraviolette straling heeft gekregen.

VerGeten te Smeren?


