
Chemische 
Feitelijkheden

Acne is een van de meest voorkomende huidaandoe-
ningen bij de mens. De een heeft er meer last van 
dan de ander, maar bijna niemand ontkomt aan het 

fenomeen jeugdpuistjes. Wanneer een toename aan hormo-
nen de puberteit inleidt, neemt de talgproductie toe, en als 
talg en huidcellen samenklonteren en de talgafvoer blokke-
ren, kunnen pukkels ontstaan.
Acne is een lastige huidziekte die een grote sociale impact 
kan hebben. De aandoening kan leiden tot psychosociale 
problemen thuis, op school of op het werk. 
Wanneer de zware tienerjaren er weer op zitten, verdwijnt 
acne bij de meeste mensen vanzelf. Tot die tijd is het de 
kunst om acne tot rust te brengen door de huid goed te ver-
zorgen, en vooral van pukkels en puistjes af te blijven om 
later littekens te voorkomen. Tal van huidverzorgingspro-
ducten beloven de oplossing te bieden. Er zijn er maar een 
paar die werkelijk helpen. Deze pakken het ontstaan van 

puistjes aan bij de bron, namelijk verstopte poriën, overma-
tige talgproductie en bacteriën die de talgklieren ontsteken. 
Voor ernstige vormen van acne zijn zwaardere middelen 
beschikbaar. Toch zijn littekens en huidverkleuringen niet 
altijd te voorkomen. Met huidpeelings en laserlicht probe-
ren artsen de schade te verminderen. 

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Bijna iedereen krijgt het: jeugdpuistjes. 

Anders dan vaak gedacht komt acne niet door chocola, 
patat, stress of te weinig wassen.

• De Basis: Hoe ontstaan jeugdpuistjes? En hoe kom je 
ervan af?

• De Diepte: Acne kan nare littekens en vlekken opleveren. 
Er zijn methoden om die te verminderen, en om ze te 
voorkomen met effectieve, maar zware medicijnen. |

Van jeugdprobleem tot levenslange tekening

ACneACne
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De BAsis Pubers, pukkels en puisten

De DiePte Levenslang littekens
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vrijwel iedereen krijgt in de loop van zijn leven te maken met acne. 
een huidaandoening die wordt omringd door fabels en mythen. is 

acne iets wat je overkomt, of kun je er ook iets aan doen?
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De één heeft een paar mee-eters en 
een paar puistjes, de ander gaat 
gebukt onder een uitgebreide 

huidaandoening met forse ontstekingen 
die een dagelijkse bron van ellende zijn. 
Hoe dan ook, bijna iedereen krijgt in de 
puberteit door hormonen te maken met 
acne vulgaris, de medische term voor 
jeugdpuistjes. Vulgaris is Latijn voor 
‘gewoon’. Deze vorm van acne komt dan 
ook het meeste voor, variërend van mild, 
matig tot ernstig. Mee-eters, rode pukkels, 
puistjes en littekens: allemaal zijn ze het 
gevolg van overactieve en verstopte talg-
klieren, die vervolgens gaan ontsteken.

Maar liefst 85 tot 90 procent van de 
mensen krijgt tussen zijn twaalfde en 
vierentwintigste acne. Daarna neemt het 
probleem bij de meeste mensen sterk 
af. Maar dat geldt niet voor iedereen. 
Ongeveer 5 procent blijft daarna nog flink 
tobben met deze huidziekte, en 10 pro-
cent heeft nog regelmatig last van milde 

vormen van acne. Pas na het vijfenveer-
tigste levensjaar komt acne praktisch niet 
meer voor. Bij vrouwen stopt het enige 
tijd na de laatste menstruatie, bij mannen 
gaat het wat geleidelijker. Omdat acne nog 
ver na de puberteit vrij veel voorkomt, is 
de term jeugdpuistjes nogal misleidend. 
Het probleem kan zelfs pas op volwassen 
leeftijd beginnen. Hormonen en erfelijke 
aanleg spelen daarbij een rol.

Schrale trooSt

Dat acne vroeg of laat vanzelf overgaat, 
is een schrale troost; voor het zover 

is, heeft menige puber al veel ellende 
doorstaan. Acne heeft een relatief grote 
invloed op de kwaliteit van leven, omdat 
het voorkomt in de periode dat vrienden 
en relaties steeds belangrijker worden. De 
een maakt er geen echt probleem van, de 
ander wordt diep ongelukkig. Zo ongeluk-
kig dat jongeren die kampen met ernstige 
acne (circa 14 procent), driemaal vaker 
zelfmoordgedachten hebben dan hun 
leeftijdsgenoten. Ook hebben ze minder 
vrienden, slechtere schoolresultaten en 
hebben ze meer moeite met het vinden 

van werk. Acne is daarom een aandoe-
ning die niet mag worden onderschat.

De grootste fabel, aldus dermatologen, is 
dan ook dat je niets aan acne hoeft te doen 
omdat het na de puberteit vanzelf weer 
overgaat. Het gevolg van die opvatting is 
dat er vaak geen behandeling plaatsvindt 
– en dat terwijl milde acne met een-
voudige en goedkope middelen goed te 
behandelen en onder controle te houden 
is. Mensen gaan echter vaak liever zelf 
prutsten. Jaarlijks gaan er enorme bedra-
gen om in de handel in dure huidverzor-
gings- en reinigingsmiddelen die slechts 
in wisselende mate soelaas bieden tegen 
jeugdpuistjes. Veel producten bevatten 
irriterende en uitdrogende bestanddelen 
zoals alcohol, waardoor de huid meer talg 
gaat aanmaken en er juist meer puistjes 
kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor 
allerlei warm aanbevolen huismiddeltjes, 
van tandpasta en geklopt eiwit tot appel-
ciderazijn. 

Acne is geen viezigheid die je kunt 
wegwassen. De kunst is ervoor te zor-
gen dat de huid ’rustig’ wordt en blijft. 
Adviezen over verzorging van de huid in 
de strijd tegen pukkels zijn daarbij net 
zo waardevol als geneesmiddelen. Het 
algehele advies is om vooral de huid niet 
irriteren door te schuren, te scrubben en 
veelvuldig te wassen. Ook drukken en 

een onderschatte
 huidziekte

Je zal er maar last van hebben.

1. Gezicht dagelijks wassen met lauw water, zo min 
mogelijk met zeep, zonder te schuren of te scrub-
ben. 

2. na het wassen droog deppen, wrijving irriteert de 
huid. 

3. liever geen make-up. of indien nodig op water-
basis en ‘s avond verwijderen met lauw water.

4. pruts en peuter niet aan pukkels en puistjes: dat geeft 
namelijk blijvende littekens en nieuwe puistjes.

5. Gebruik alleen geregistreerde anti-acnemiddelen 
zoals benzoylperoxide. 

6. houd vol! Anti-acnemiddelen hebben pas na 
weken effect.

7. Ga bij (hevige) acne naar de huisarts of dermato-
loog. Acne is een huidziekte waar behandelingen 
tegen bestaan.

Zelf doen en laten

Acne werd al meer dan 2000 jaar geleden 
door hippocrates en Aristoteles omschreven. 

het woord acne is een verbastering van het 
oud-Griekse woord ‘acme’ dat staat voor piek, 
hoogtepunt, bloeien of tot rijpheid komen. 
puistjes waren toen al de grootste klacht bij 
pubers.              |

opbloeien
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wrijven, bijvoorbeeld door het dragen van 
een helm, muts of voorhoofdsband, kan 
bestaande acne verergeren. En het uit-
knijpen van mee-eters, pukkels en puist-
jes – hoe verleidelijk ook – kan littekens 
veroorzaken en ontstekingen alleen maar 
verergeren.

Ook stoffen die de talgklier kunnen 
verstoppen, zoals cosmetica of olie- of 
chloorhoudende producten in bepaalde 
beroepen, kunnen acne veroorzaken. 
Verder zijn er bepaalde geneesmiddelen 
die acne plotseling op een ongewone 
plaats of op oudere leeftijd kunnen laten 
ontstaan, zoals corticosteroïden, anabole 
steroïden en middelen tegen tuberculose 
en epilepsie. 

Knijpen helpt niet

Over het ontstaan van acne bestaan 
heel wat misverstanden. Veel men-

sen geloven dat acne ontstaat door slechte 
hygiëne of veel zweten. De productie van 
talg en zweet hebben echter niets met 
elkaar te maken. Als iemand veel zweet, 
spreidt de talg zich hoogstens gelijkma-
tiger uit, maar zweet heeft geen invloed 
op de ernst van acne. Verder wordt acne 
vaak in verband gebracht met stress, 
roken en te veel of te weinig seks. Ook 
hiervoor ontbreekt elk bewijs. Net als voor 
de heilzame werking van de zon of hoog-
tezon. Veel mensen ervaren daardoor in 

eerste instantie een verbetering, maar 
dit effect is van korte duur. Zichtbaar 
licht kan de acnebacteriën doden en de 
ontsteking verminderen. Daarnaast val-
len rode pukkels op een bruinere huid 
minder op. Daarna volgt echter altijd 
een terugslag. Te veel zon droogt de huid 
uit, waardoor de talgproductie toeneemt. 
Bovendien gaat de huid zich verdikken ter 
bescherming tegen schadelijke UV-stra-
ling. Hierdoor kunnen de poriën makke-
lijker verstopt raken en kunnen er meer 
puistjes ontstaan. Bij zo’n 20 procent van 
de mensen kan de zon overigens mede de 
oorzaak zijn van het ontstaan van acne of 
het verergeren hiervan, vooral bij vochtige 
warmte zoals in de tropen. 

FabelS over eten

De rol van voeding bij acne blijft 
controversieel. Er zijn allerlei voe-

dingsmiddelen waarvan men denkt dat 
die invloed hebben op het ontstaan van 
acne. Vooral varkensvlees, chocola en 
patat worden vaak als de boosdoeners 
aangewezen. Acne is dan de straf voor 
het zondigen. Maar het verband is tot 
op heden nog nooit met gedegen weten-
schappelijk onderzoek onderbouwd. Dat 
dit geloof toch zo diep geworteld is, komt 
volgens artsen meer door een psycho-
logisch mechanisme: fixatie op het pro-
bleem. Wanneer iemand denkt dat cho-
cola slecht is voor de huid, zal hij na het 
eten ervan veel vaker in de spiegel kijken 
en een puistje sneller opmerken. 

Recente onderzoeken geven aanwij-
zingen dat voeding met een hoge gly-
cemische index (geraffineerde suikers) 
en melkproducten mogelijk toch acne 
kunnen verergeren. Ook de oude cho-

coladegedachte leeft weer op. Maar het 
bewijs daarvoor is zeer mager: het komt 
van kleinschalige studies die slechts kort 
duurden.

De Nederlandse Vereniging voor 
Dermatologie en Venereologie, die net de 
richtlijn Acne volledig heeft herzien, blijft 
bij de oude conclusie dat er geen verband 
is tussen acne en het eten van (‘verkeerd’) 
voedsel. Maar er is meer en beter onder-
zoek nodig, aldus de Vereniging, om dit 
verband echt naar het rijk der fabelen te 
kunnen verwijzen.         |

Chlooracne is een vorm van acne die niets met jeugd-

puistjes te maken heeft. De oorzaak ligt in de bloot-

stelling aan gehalogeneerde koolwaterstoffen zoals dioxi-

nes. Dioxines zijn vetoplosbaar en verdwijnen slechts heel 

langzaam uit het lichaam. een ernstige dioxinevergifting 

werd de oekraïense oppositieleider en presidentskandidaat 

Viktor joesjtsjenko bijna fataal tijdens de verkiezingscam-

pagne in 2004. later bleek dat hij vergiftigd was met het 

gevaarlijke dioxine tCDD.     |

O

OCl

Cl Cl

Cl

Het giftigste dioxine is TCDD,
2,3,7,8 tetrachloordibenzo-p-dioxine.

dioxines

tientallen jaren geleden ontdekten artsen 
dat acne bij geïsoleerd levende stammen in 

papoea nieuw-Guinea en paraguay helemaal niet 
voorkwam. of dit nu puur aanleg was of dat het 
kwam doordat deze mensen praktisch geen westerse 
voedingsmiddelen gebruiken, is niet achterhaald.   |

acneloos

feiten 
Kan acne veroorzaken
1. toename van testosteron in de pubertijd
2. bepaalde make-up
3. bepaalde medicijnen
4. bepaalde chemische stoffen
Kan acne verergeren
5. hoge vochtigheidsgraad
6. overmatig wassen met zeep
7. schurende reinigingsmiddelen
8. menstruatie; vlak ervoor kan een toename van 

puistjes optreden
9. psychologische stress
Kan acne verminderen
10. De anticonceptiepil

fabels
Acne heeft niets te maken met:
1. het eten van (vet) voedsel zoals varkensvlees, 

chocola, patat of mayonaise
2. Voedselallergie
3. Vitaminetekort
4. slechte hygiëne
5. Zweten
6. besmetting; acne is geen infectieziekte en kan 

dus niet van de ene persoon op de andere 
worden overgedragen (ook niet door zoenen)

7. spanning of stress; acne kan wel psychische 
spanningen veroorzaken

8. roken 
9. seksuele gewoonten

pukkelpraatjes

 2002 2005 2006
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of puistjes al dan niet in de puberteit ontstaan, hangt af van een combinatie 
van factoren. een wondermiddel tegen puistjes is er helaas niet. sommige 

stoffen kunnen acne wel onderdrukken en het leed verzachten.
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is een van de redenen waarom jongens 
meer last hebben van acne dan meisjes, 
en waarom ‘de pil’ bij meisjes kan helpen 
om acne te verminderen. In welke mate 
dit zo is, hangt af van het progesteron-
variant in de pil. 

Of de verhoging van de hoeveelheid man-
nelijke hormonen bij een puber acne ver-
oorzaakt, hangt af van de gevoeligheid van 
de talgklieren. De een heeft daardoor meer 
aanleg voor acne dan de ander.

Mee-eterS

De ellende begint pas goed wanneer 
de dikke talg en afschilferende, dode 

huidcellen aan elkaar kleven en een prop 
vormen. Het afvoerkanaal van de talg 
raakt dan verstopt en er ontstaat een 
mee-eter of comedo. Dit probleem wordt 
nog versterkt doordat de verhoorning van 
het afvoerkanaal toeneemt en het kanaal 
vernauwt. Er zijn open mee-eters, te her-
kennen aan het zwarte puntje, en meer 
onderhuids gelegen gesloten mee-eters, 
waarbij het witte talgpropje net onder de 
huid te zien is. Het zwarte puntje is ove-
rigens geen vuil, maar het pigment mela-
nine, afkomstig van dode huidcellen. 

Mee-eters kunnen zich ontwikkelen tot 
pukkels en puisten wanneer ze gaan 
ontsteken; dat gebeurt door toedoen van 
de bacteriën in de talgklier. De anaerobe 
huidbacterie Propionibacterium acnes zet 
triglyceriden uit de talg om in glycerol 
en vrije vetzuren, zoals propionzuur. Het 
glycerol gebruikt de bacterie als groeisub-
straat. In de zuurstofloze omgeving van 
een afgesloten talgkanaal vermenigvul-
digt hij zich razendsnel. De overgebleven 
vrije vetzuren irriteren de wand van de 
talgklieren en het afvoerkanaal. Daarbij 
maakt de bacterie ook nog allerlei hydro-

Juist als de hormonen door het lijf 
gieren en uiterlijk belangrijker is dan 
ooit, komen pukkels en puisten tevoor-

schijn. Meestal in het gezicht, maar soms 
ook op schouders, borst en rug. Daar 
bevinden zich nu net de meeste talgklie-
ren. In het gezicht zitten wel meer dan 
500 talgklieren per vierkante centimeter, 
terwijl een stukje huid elders op het 
lichaam er gemiddeld vijftien telt.

De talgklieren zitten er niet voor niets. 
Ze produceren een vettige substantie die 
de buitenste laag van de huid, de hoorn-
laag, soepel houdt en beschermt tegen 
uitdroging, bacteriën en schimmels. De 
talg komt via de poriën van de haarzakjes 

naar buiten. De hoeveelheid varieert sterk 
van persoon tot persoon, waardoor de één 
een wat vettere huid heeft dan de ander. 

In de puberteit neemt de productie 
van de geslachtshormonen flink toe, 
zowel bij mannen (androgenen zoals 
testosteron) als bij vrouwen (oestroge-
nen en progesteron). Testosteron is de 
boosdoener die de talgklieren aanzet om 
groter te worden en meer en dikkere talg 
te maken. Het hormoon wordt daarvoor 
in de talgklier eerst omgezet tot dihydro-
testosteron. Ook meisjes produceren tes-
tosteron, maar veel minder dan jongens. 
Bovendien gaan vrouwelijke hormonen 
het aanmaken van talg juist tegen. Dat 

Pubers, pukkels en
 puisten

toename productie mannelijk geslachtshormoon

verstoorde verhoorning
in afvoerkanaal

verhoogde talgproductie
- vergroting van de talgklieren
- verandering van talgsamenstelling

verstopping van de uitgang
van de talgklieren

Groei van acnebacteriën
in afgesloten porie

mee-eters Bacteriën splitsen triglyceriden
(talg) in vetzuren

opzwelling talgklieren en
afvoerkanaal en begin

van ontsteking

pukkels en puisten
lichte ontstekingen

dode huidcellen (keratinocyten)
klonteren samen met grote

hoeveelheid dikkere talg

knobbels en cysten
ernstige ontstekingen

talgproductie gaat door

vetzuren irriteren wand

wand barst open wand barst dieper in de huid open

Zo ontstaat acne

acne in beeld

normale huid met porie, haarzakje en talg-
klier. talg kan via het haarkanaaltje en de 
porie naar buiten.

 open mee-eter of blackhead.
De donkere kleur is geen vuil, maar mela-
nine: een pigment in huidcellen.

 Gesloten mee-eter of whitehead. De ope-
ning is volledig afgesloten, waardoor de 
talg en huidcellen zich ophopen en zicht-
baar zijn als witte kopjes. Dit is geen pus.

 rode pukkels worden puistjes wanneer 
de witte bloedcellen de ontsteking gaan 
bestrijden. het witte kopje bestaat uit pus, 
talg en dode huidcellen.

 Knobbels en cysten Grote onderhuidse ont-
stekingen. Ze ontstaan wanneer de wand van 
de talgkliertjes diep in de huid openscheurt 
en de inhoud (talg, huidcellen en bacteriën) 
in de omliggende huid terechtkomt.
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lytische enzymen, zoals proteasen, die de 
wand beschadigen. 

Ondertussen gaan de overactieve talg-
klieren gewoon door met talg produceren, 
waardoor de klier gaat opzwellen en de 
wanden uiteindelijk openscheuren. De 
irriterende stoffen – vrije vetzuren, bac-
teriën, talg en dode huidcellen – komen 
daardoor in de omliggende huid terecht. 
Door de werking van witte bloedcellen 
die de bacteriën en andere stoffen pro-
beren op te ruimen, ontstaan vervolgens 
rode pijnlijke pukkels en geel ontstoken 
puistjes vol pus. Deze helen redelijk snel. 
Bij een breuk dieper in de huid ontstaan 
echter ernstigere beschadigingen en 
ontstekingen, zoals knobbels en cysten, 
vaak met littekens als gevolg. Zo’n breuk 
kan spontaan ontstaan, maar is vaak een 
gevolg van een onhandige poging om 
de puistjes leeg te knijpen. In plaats 
van naar buiten kan de inhoud ook naar 
binnen dringen, waardoor ontstekingen 
kunnen verergeren. Afblijven is daarom 
het devies. 

Ook al is acne niet te voorkomen, er 
zijn wel middelen om het ontstaan in de 
kiem te smoren. Het meeste effectieve 
middel, zonder recept te verkrijgen, is 
een smeersel met benzoylperoxide. De 
stof oxideert de disulfidebruggen in de 

bevredigend resultaat is bereikt. En om 
het behaalde resultaat te behouden, advi-
seren artsen om het smeren met benzoyl-
peroxide of retinoïden langere tijd vol te 
houden, alleen dan minder frequent.      |
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hoornlaag. De buitenste laag schilfert 
daardoor af, en de talg kan weer mak-
kelijker naar buiten. Dit voorkomt het 
ontstaan van mee-eters en van de nog 
onzichtbare micromee-eters. Daarnaast 
remt benzoylperoxide de groei van de 
anaerobe bacterie P. acnes, waarschijn-
lijk doordat er langzaam zuurstof vrij-
komt. Een voordeel van benzoylperoxide 
is dat de stof geen bacteriële resistentie 
opwekt; de bacteriën worden namelijk 
chemisch gedood. 

ideale reMedie

In het begin droogt bij sommige gebrui-
kers (circa 9 procent) de huid uit, en 

verslechtert de situatie. Dan lijkt het mid-
del erger dan de kwaal. Dit is echter te ver-
helpen door met een lagere concentratie 
of met een lage smeerfrequentie te begin-
nen. Ook helpt het om te smeren met een 
niet te vette hydraterende crème.

Stoffen die net als benzoylperoxide de 
sterke verhoorning aanpakken, zijn sali-
cylzuur en retinoïden (vitamine A-deri-
vaten). Ze hebben in het begin dezelf-
de bijwerkingen als benzoylperoxide. 
Retinoïden werken daarbij ook ontste-
kingsremmend. Retinoïden zijn echter 
niet zonder doktersrecept te verkrijgen 
omdat ze tijdens zwangerschap mogelijk 
schadelijk zijn voor het ongeboren kind. 

Helpt dit onvoldoende en zijn er veel 
ontstoken puisten, dan voegt een arts 
vaak antibiotica aan de behandeling toe, 
als smeersel of als pillenkuur wanneer er 
kans op littekenvorming is. Tetracycline 
is in dit geval de aangewezen keus, omdat 
deze groep van antibiotica niet alleen de 
groei van bacteriën remt, maar ook de 
ontsteking. Antibiotica voorkomen echter 
niet dat er nieuwe mee-eters ontstaan. 
Daarom blijkt de combinatie van antibi-
otica met hoornlaagverwekers (keratoly-
tica), zoals benzoylperoxide en lokale reti-
noïden, veel effectiever dan de middelen 
afzonderlijk. De combinatie vermindert 
ook de kans dat de P. acnes resistent wordt 
tegen antibiotica. 

Acne is niet van de ene op de andere 
dag verdwenen. Het ideale geneesmiddel 
tegen acne dat direct na slikken verbete-
ring geeft, is er helaas niet. Het kan even 
duren voordat een middel aanslaat. Vaak 
duurt dat wekenlang. Dat is lastig, want 
een smeerder wil graag binnen enkele 
dagen effect zien. Nog zwaarder wordt 
het wanneer de klachten door het smeren 
zelfs eerst verergeren. Dat maakt volhou-
den nog moeilijker. Veelal duurt het min-
stens één tot drie maanden voordat een 

Amerikaanse biotechnologen hebben een afgif-
tesysteem bedacht om de acneveroorzakende 

bacterie Propionibacterium acnes heel lokaal te 
bestrijden: laurinezuur verpakt in gouden vetbol-
letjes. laurinezuur heeft een bacteriedodende wer-
king wanneer het met glycerol wordt omgezet tot 
de mono-ester monolaurine. Deze stof maakt de 
celmembraan van bacteriën kapot. om laurinezuur 
in een dodelijke concentratie bij de acnebacteriën 
te krijgen, hebben de onderzoekers het verpakt 
in vetbolletjes (liposomen) met een nanolaagje 

goud eromheen. het goudlaagje voorkomt dat de 
vetbolletjes samensmelten tot één grote bal, en 
helpt de bacteriën te lokaliseren. op de plek waar 
de acnebacteriën groeien, is de ph veel lager dan 
in de rest van de huid. De gouddeeltjes reageren 
op die ph-verlaging door daar de bolletjes los te 
laten. De vrije vetbolletjes met laurinezuur smelten 
samen met de bacteriële celmembranen, die ook uit 
vetten bestaan. hierdoor krijgen de acnebacteriën 
ineens een hoge dosis laurinezuur voor hun kiezen 
en sterven ze af. Doordat de nanobolletjes alleen 
opengaan in aanwezigheid van bacteriën, zou deze 
methode effectief werken en relatief weinig bijwer-
kingen geven, zoals roodheid en branderig gevoel 
van de huid.               |

OH

O

laurinezuur ofwel dodecaanzuur

OH

O

OH

O

monolaurine of glyceryl monolauraat

Magic bullets

Vroeger dachten mensen dat mee-eters de resten 
van een gulzig wormpje waren. Dat is niet zo’n 

vreemde gedachte.                |

Mee-eter

acne in beeld

normale huid met porie, haarzakje en talg-
klier. talg kan via het haarkanaaltje en de 
porie naar buiten.

 open mee-eter of blackhead.
De donkere kleur is geen vuil, maar mela-
nine: een pigment in huidcellen.

 Gesloten mee-eter of whitehead. De ope-
ning is volledig afgesloten, waardoor de 
talg en huidcellen zich ophopen en zicht-
baar zijn als witte kopjes. Dit is geen pus.

 rode pukkels worden puistjes wanneer 
de witte bloedcellen de ontsteking gaan 
bestrijden. het witte kopje bestaat uit pus, 
talg en dode huidcellen.

 Knobbels en cysten Grote onderhuidse ont-
stekingen. Ze ontstaan wanneer de wand van 
de talgkliertjes diep in de huid openscheurt 
en de inhoud (talg, huidcellen en bacteriën) 
in de omliggende huid terechtkomt.
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tegen ernstige vormen van acne bestaan zware ‘wonderpillen’. 
toch zijn lelijke littekens niet altijd te voorkomen. Lichttherapie 

biedt soms uitkomst.

Littekens voorkomen en
 genezen
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Acne is een afwijkende reactie op 
de toename van hormonen in de 
puberteit. Een complex samenspel 

van vier processen veroorzaakt uiteinde-
lijk de huidaandoening: toename van de 
talgproductie, verstoring van het verhoor-
ningsproces, groei van de acnebacterie 
Propionibacterium acnes en ten slotte ont-
stekingsreacties in de huid. Er bestaat een 
krachtig geneesmiddel dat deze processen 
in één keer effectief aanpakt: isotretino-
ine. Het is een synthetisch stereo-isomeer 
van tretinoïne (vitamine A-zuur). Deze 
stof valt onder de retinoïden: signaalmo-
leculen die een essentiële rol spelen in 
veel biologische processen, waaronder de 
ontwikkeling van het menselijk embryo. 
Ook de ontwikkeling van talgklieren en 
de talgproductie staan onder controle van 
retinoïden. Binding van isotretinoïne aan 
gespecialiseerde receptoren op het opper-

vlak van de talgcellen zorgt ervoor dat 
de talgkliergroei en talgproductie wor-
den onderdrukt. Verder remt de stof de 
overmatige afschilfering van cellen in de 
afvoergang van de talgklieren, evenals de 
ontstekingsreacties. Het resultaat is een 
drastische vermindering van het aantal 
acnebacteriën.

Bij het merendeel van de patiënten ver-
dwijnt de acne volledig door één kuur 
van vier of acht maanden. Sommige 
dermatologen noemen isotretinoïne een 
wondermiddel, omdat het zelfs ernstige 
vormen van acne geheel tot rust kan bren-
gen. Helaas zijn er ook bijwerkingen. De 
praktijkervaring is dat de acneklachten 
in het begin – net als bij andere midde-
len – veelal verslechteren. Bijna iedereen 
krijgt last van droge lippen, huid, ogen en 
slijmvliezen, en de huid is zeer gevoelig 
voor zonlicht. Zeldzamer zijn klachten 
als hoofd, spier- en gewrichtspijn, nacht-
blindheid en leverproblemen. Vanwege 
deze laatste bijwerking controleren artsen 
tijdens de kuur regelmatig de waarden 
van leverenzymen, triglyceriden en cho-
lesterol in het bloed. 

Verder mogen zwangere vrouwen geen 
isotretinoïne gebruiken, omdat de stof 
schadelijk kan zijn voor het ongebo-
ren kind.  In zeldzame gevallen kun-
nen stemmingwisselingen optreden, die 
soms zelfs leiden tot depressiviteit en 
zelfmoordgedachten. Daarom is isotreti-
noïne onderwerp van een heftig debat, en 
is er een grote weerstand tegen het mid-
del ontstaan. Over de schadelijke effec-
ten tijdens de zwangerschap zijn artsen 
het eens, maar dat geldt niet voor de 
link met depressiviteit. Wetenschappelijk 
onderzoek op dit gebied laat tegenstrij-
dige resultaten zien, en is bovendien nog 
schaars. 

Isotretinoïne wordt daarom bij voorkeur 
alleen ingezet bij mensen met ernstige 

acne. Maar soms is het ook de enige oplos-
sing voor mensen met mildere vormen 
van acne, bijvoorbeeld ter preventie van 
littekens of bij resistentie tegen de andere 
middelen. De positieve kant van het ver-
haal is dat acne daardoor bij de meeste 
patiënten definitief verdwijnt. Door snel 
ingrijpen kan het ontstaan van littekens al 
in een vroeg stadium tot stilstand worden 
gebracht.

GeteKend voor het leven

Acnelittekens zijn levenslang zicht-
baar. Zeker littekens die het gevolg 

zijn van fikse onderhuidse ontstekingen. 
Er zijn verschillende technieken om lit-
tekens minder zichtbaar te maken. Maar 
helemaal verdwijnen zullen ze helaas 
nooit. Een manier is het verwijderen van 
het toplaagje van de huid, waarna de huid 
zichzelf vernieuwt door nieuwe cellen en 
collageen aan te maken. Hierdoor vervlak-Acnelittekens zijn er in vele vormen, maten en 

kleuren. een litteken kan ontstaan door weef-
selverlies (atrofisch) of juist door weefseltoename 
(hypertrofisch). littekens door weefselverlies komen 
het meeste voor (75 procent). Ze variëren van diepe, 
kleine putjes (ijspriemmodel, 60 tot 70 procent), 
grotere putjes met een steile wand (boxmodel, 20 
tot 30 procent) tot een glooiende verzakking zonder 
scherpe randen (golvend model 15 tot 25 procent). 
littekens met weefseltoename zijn typisch roze, 
stevig en verhoogd, een soort ‘wild vlees’. Dit is het 
gevolg van een overmatige aanmaak van collageen 
(bindweefsel) op de plaats waar de acne-ontsteking 
heeft gezeten. hoe ernstiger de ontsteking, hoe gro-
ter het litteken.                  |

ijspriem-
model

box-
model

golvend
model

hypertroop
model

levenslang littekens

Knijpen vergroot de kans op littekens.
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ken oneffenheden aan het oppervlak en 
worden lichte kleurverschillen minder 
duidelijk. Hoe meer er van het toplaagje 
wordt weggehaald, hoe meer kans op 
resultaat – maar ook hier zitten risico’s 
aan vast. 

Het verwijderen van de toplaag van de 
huid kan op drie manieren plaatsvinden: 
chemisch (peeling), mechanisch (micro-
dermabrasie) of fysisch (laser). 

Chemische peelings lossen de gehele 
hoornlaag op tot aan de laag waar de 
verhoorning van huidcellen (keratinocy-
ten) in de opperhuid begint. Het effect 
hangt af van de inwerkingstijd, de pH en 
de gebruikte verbinding. Glycolzuur, een 
alfa-hydroxyzuur, is de meest gebruikte 
chemische peelingstof. Een andere moge-
lijkheid is salicylzuur. De zuren lossen 
de tussencelstof op die de huidschilfers 
bij elkaar houden. Bij ernstiger geval-
len gebruiken plastisch chirurgen onder 
verdoving sterkere oplosmiddelen, als tri-
chloorazijnzuur of fenol. 

Bij microdermabrasie wordt het boven-
ste laagje van de huid verwijderd door het 
gezicht te zandstralen met een fijne straal 
van aluminiumoxide-microkristallen. Een 
vacuümpomp zuigt de kristallen en huid-
cellen direct weer af. De diepte is afhan-
kelijk van de snelheid waarmee de micro-
kristallen op de huid worden geblazen en 
weer afgezogen worden. Het is een wat 
mildere methode dan de klassieke derma-
brasie met snel ronddraaiende staaldraad-
borsteltjes of een ronddraaiende schijf 
met diamantkorrels. 

bijwerKinGen

Ook het hoogintensieve licht van lasers 
kan de bovenste huidlaag gedoseerd 

als sneeuw voor de zon laten verdampen. 
De CO2- of Erbium:YAG-laser zijn hier-

voor geschikt. Deze lasers zenden licht uit 
met een golflengte ver in het infrarood: 
CO2-laser bij 10.600 nm en Er:YAG-laser 
bij 2940 nm. In dit gebied absorberen de 
watermoleculen in de huid het grootste 
gedeelte van de lichtenergie. Huidcellen 
bestaan voor ongeveer 77 procent uit 
water. Daardoor dringt dit licht niet diep 
door in de huid. De opgenomen lichtener-
gie wordt omgezet in warmte, waardoor 
het weefsel beschadigd raakt, en vervol-
gens verdampt of afbladdert. 

De bijwerkingen van al deze behande-
lingen zijn ongeveer gelijk: de bescherm-
de hoornlaag is in meer of mindere mate 
verwijderd. Hierdoor staat de huid bloot 
aan allerlei schadelijke invloeden van bui-
tenaf, zoals de zon en infecties. De kans 
bestaat dat er nieuwe littekens optreden 
en tijdelijke of blijvende verschillen in 
pigmentatie. Herstel van de huid kan 
weken tot maanden duren. 

Als alternatief voor de vrij drastische 
ontvellingsmethoden, met hun lange her-
steltijd, is er sinds kort de fractionele 
CO2-laser. Hierbij is de laserstraal ver-
deeld in honderden kleine lichtstraaltjes 
van enkele tienden van millimeters. Deze 
bundel verwijdert niet de gehele bovenste 
huidlaag, maar brandt op elke vierkante 
centimeter honderden microscopisch 
kleine gaatjes van 1 mm diep. Zo wordt 
slechts 15 tot 20 procent van het huid-
oppervlak geraakt. Doordat deze gaatjes 
zijn omgeven door gezonde huidcellen, 
herstelt de huid sneller en zijn de risi-
co's kleiner. Het bindweefsel in de huid 
wordt na beschadiging vervangen door 
nieuw bindweefsel. Door de krimp die bij 
de genezing en opbouw van de nieuwe 
huid optreedt, voelt de huid weer strak 
en glad aan en wordt het niveauverschil 
door littekens minder. Het effect is echter 

tijdelijk, en veel dermatologen vinden de 
resultaten nog niet overtuigend.

Een andere ontwikkeling op het gebied 
van littekenbehandeling is een lasersy-
steem dat de huid niet afbladdert en 
beschadigt, maar alleen zorgt voor sti-
mulatie van het bindweefsel. Dit kan 
met gepulseerde kleurlasers (golflengte 
585-595 nm), waar vooral de bloedvaten 
in de lederhuid gevoelig voor zijn. Door 
de lage energie-intensiteit raken deze 
bloedvaatjes licht beschadigd en gaan 
ze lekken. Het vocht uit de bloedvaatjes 
bevat groeifactoren die de bindweefselcel-
len vervolgens stimuleren tot de aanmaak 
van meer bindweefsel. Aangezien dit 
extra geproduceerde bindweefsel uitein-
delijk weer wordt afgebroken, is het effect 
helaas tijdelijk van aard.         |

er is een nieuw type licht- en laserbehandeling 
tegen acne in opkomst. De werking berust 

op het plaatselijk beschadigen van de talgklie-
ren door verhitting (fotothermisch effect) en vrije 
zuurstofradicalen (fotochemisch), en op een anti-
microbieel effect. De zuurstofradicalen ontstaan 
doordat twee typen verbindingen die de bacterie 
Propionibacterium acnes in kleine hoeveelheden 
maakt, de zogeheten coproporfyrines en protopro-
fyrines, door licht worden geactiveerd. het effect 
treedt alleen plaatselijk op. meestal wordt voor 
belichting van de porfyrines paars of rood licht 
gebruikt.
om het effect te versterken brengen dermatologen 
soms lichtgevoelige stoffen op de huid aan (foto-
dynamische therapie). Als lichtgevoelige stoffen 
gebruiken ze voorlopers van porfyrines, zoals ami-
nolevulinezuur (AlA) of methylaminolevulinezuur. 
AlA is een natuurlijke metaboliet die na opname 
door Propionibacterium acnes wordt omgezet in 
de uiteindelijke fotoactieve stof protoporfyrine. De 
fotodynamische therapie heeft meer effect dan licht 
of laser alleen, maar heeft ook meer bijwerkingen. 
Voorlopig ontbreken zowel vergelijkende studies 
met andere therapieën als langetermijnresultaten. |

Er:YAG
2.940 nm

CO2
10.600 nm

licht tegen acneacnefaMilie

Acne vulgaris 
(jeugdpuistjes)

- De meest voorkomende vorm van acne met mee-eters, rode pukkels en puistjes op 
het gezicht, borst, rug of schouders.

Acne excoriée 
(des jeunes filles) 

- een vorm van acne die ontstaat bij mensen – vooral jonge vrouwen – die iedere puk-
kel of puist obsessief wegkrabben of uitknijpen, waardoor de ontsteking verergert.

- De krabeffecten leiden tot littekens en huidverkleuringen.

Acne conglobata - langdurige en ernstige vorm van acne die voornamelijk bij jongens en mannen 
voorkomt.

- De grote onderhuidse knobbels (noduli en cysten) op schouders, rug en borst laten 
vaak ontsierende littekens achter.

Acne fulminans - Zeer heftige en zeldzame vorm van acne die heel plotseling begint.
- lijkt op acne conglobata, maar gaat gepaard met algehele malaise, koorts, 

gewrichts- en spierpijnen.

Acne infantum - milde vorm bij pasgeboren baby’s die vanzelf verdwijnt.
- Gekenmerkt door kleine acnepuistjes in het gezicht.
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voor op sChool
 1. Welke vier processen veroorzaken samen huidacne? En 

waarom is de term jeugdpuistje dus misleidend?
 2. Wat zijn de twee belangrijkste adviezen om effecten van 

jeugdpuistjes te verminderen?
 3. Geef de reactievergelijking van de hydrolyse van triglyceri-

den waarbij laurinezuur en glycerol ontstaan.

 4. Benzoylperoxide ontleedt in radicalen. Geef in een reactie-
vergelijking hoe uit benzoylperoxideradicalen door abstratie 
van waterstof van bijvoorbeeld keratine benzoëzuur ont-
staat.

 5. Wat is de systematische naam van glycerol?
 6. Geef in een schema weer hoe di-zwavelbruggen voor stevig-

heid van de keratinelaag zorgen.
 7. Wat betekent teratogene werking?
 8. Laat zien dat spirolacton een ester is.
 9. Wat is de overeenkomst tussen de werking van een magne-

tron en lichttherapie bij acne?
 10. Wat is het onderscheid tussen isotretonoïne en tretinoïne?
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In de wielersport wordt een steile heuvel of berg een puist 
genoemd. “Met de fiets een puist oprijden.”
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