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Beschrijving van de verschillende soorten huidkanker en 
de A-B-C-D-E regel 
 

Het immuunsysteem van de huid wordt verzwakt door sterk zonlicht. Huidcellen en 

hun genetisch materiaal worden hierdoor beschadigd. Het reparatiesysteem is niet in 

staat om de ernstige UV-gerelateerde schade uit te wissen, en de incorrecte 

informatie wordt aan de dochtercellen doorgegeven. Indien deze cellen zich 

ongehinderd verder blijven delen, kunnen deze muteren en jaren later een 

huidkanker worden. Er zijn verschillende types en categorieën van huidkanker. De 

meest gevaarlijke is het maligne melanoom. Non-melanoma huidkanker is minder 

gevaarlijk, maar komt veel vaker voor.  

 

Hoe ziet een melanoom er uit? De A-B-C-D-E regel 

 

Het risico een huidkanker te ontwikkelen is vaak erfelijk, omdat de genen een 
belangrijke rol spelen in huidkanker. Iedereen met iemand in de familie met 
huidkanker (melanoom), en die en een hoogrisico huidtype heeft zou zich jaarlijks 
moeten laten nakijken. Met het blote oog is een melanoom vaak niet te 
onderscheiden van een pigment-of moedervlek. De A-B-C-D-E regel is nuttig bij het 
stellen van een vroege diagnose. Indien een pigmentplek asymmetrisch (A) is, een 
onregelmatige boord/rand (B) heeft, er kleurveranderingen zijn (C van colour), een 
diameter (D) groter dan 5 mm heeft, of er een evolutie (E) is zoals bijvoorbeeld een 
verandering van vorm, kleur, afmeting, dikte, oppervlak. Jeuk of bloeden kunnen 
eveneens tekens zijn van kwaadaardigheid. Verder is het verschijnen van een nieuw 
letsel op een vroeger normaal uitziende huid bij een patiënt ouder dan 40 jaar 
verdacht, en is een reden om een dokter te raadplegen. 

Maligne melanoom  

 
Melanoom is de meest ernstige vorm van kanker als je kijkt 

naar de mortaliteit. Het kan overal op de huid voorkomen, en in 

een reeds bestaande pigmentvlek in 30-50% van de gevallen. 

Bij de man komt het melanoom het meest voor op de romp, en 

bij de vrouw op de benen en romp. Het maligne melanoom is 

een zeer kwaadaardige tumor die zich ontwikkelt vanuit de 

pigmentvormende cellen van de huid. Maligne melanomen 

kunnen zich spontaan ontwikkelen in vroeger normale huid, of 

in een reeds bestaand pigmentletsel of moedervlek. In de 

meeste gevallen groeien de tumorcellen in de diepste laag van 

de epidermis (de opperhuid).  
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Non-melanoma huidkanker– minder gevaarlijk, maar komt vaker voor  

De non-melanoma huidkankers zijn niet zo gevaarlijk, doch komen 10 keer vaker 

voor als het maligne melanoom. De aan de zon blootgestelde delen van de huid zijn 

het meest aangetast: Gelaat, oren, handruggen, onderarmen, en bij de kale man op 

zijn hoofdhuid. Indien vroeg gediagnosticeerd is er een goede kans van genezing 

van deze langzaam groeiende non-melanoma huidkankers. Alhoewel uitzaaiingen 

van non-melanoma huidkankers zelden voorkomen, raden artsen toch een 

regelmatig bezoek aan om te laten controleren op huidveranderingen. 

Non-melanoma huidkankers wordt verdeeld in drie verschillende types:  

 

 

1. Actinische keratosen 

Actinische keratosen zijn duidelijk zichtbaar. Deze ruwe, bruine, 

vaak korstige plekken komen voor op die gedeeltes van de huid die 

gedurende een lange periode aan sterk zonlicht zijn blootgesteld. 

Ze ontstaan wanneer het lokale immuunsysteem van de huid 

verzwakt is en niet meer in staat is om de door UV-straling 

veroorzaakte schade te repareren. In 10-15% van deze vroege 

vorm van non-melanoma huidkanker ontwikkelt zich een 

spinocellulair carcinoom. 
  

 

2. Basocellulair carcinoma  

Basocellulair carcinoom, of basaalcel carcinoom, manifesteert 

zich in de vorm van een dunne gekleurde huidvlek met een 

glimmend oppervlak, die net als de actinische keratosen vaak 

voorkomt op het gelaat op de zogenaamde ‘zonneterrassen’, 

Basocellulair carcinoma, die ontstaat in de diepe laag van de 

opperhuid/epidermis, groeit vaak gedurende enkele jaren 

zonder last te geven. Als deze tumor niet behandeld wordt, 

groeit deze dieper en kan de onderliggende structuur vernietigen. In het algemeen 

zaait deze kanker niet uit. 

 

3. Spinocellulair carcinoma 
 

Spinocellulair carcinoma, of plaveiselcel carcinoom, komt vaak 

voort uit actinische keratosen en lijkt op een basocellulair 

carcinoma. Toch is het oppervlak vaak meer verheven en 

bedekt met een korst. Dit type tumor wordt vaak voor een wrat 

aangezien. Spinocellulair carcinoma kunnen in zeldzame 
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Non-Melanoma huidkankers in Europa 

 
Door Jean-Luc Bulliard 
 
Cancer epidemiology unit, University institute for social and preventive medicine,  
Lausanne, Switzerland 
 
Opperhuidkanker of non-melanoma huidkanker, waaronder het basaalcel carcinoma 

en spinocellulair carcinoma vallen, is de meest voorkomende kanker bij de mens. 

Met de wereldwijde diagnose van meer dan 10 miljoen geschatte nieuwe gevallen 

van basocellulair carcinoma (BCC) en bijna 3 miljoen nieuwe gevallen van 

spinocellulair carcinoma (SCC) is non-melanoma huidkanker een belangrijke 

uitdaging voor het management van de publieke gezondheidszorg.   

 

Non-melanoma huidkankers treffen vooral mensen met een blanke huid. Gelukkig 

betreft het hier een goed te behandelen ziekte, en 99% van de patiënten die met 

BCC of SCC werden gediagnosticeerd overleven. 

Vanwege de hoge frequentie sterven er desalniettemin toch wereldwijd jaarlijks 

16.800 mensen aan deze non-melanoma huidkankers ( BCC : 3250 / SCC : 13.530). 

Dit gebeurt op een relatief hoge leeftijd, 70 jaar voor BCC en 75 jaar voor SCC. 

Beide tumoren komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en de frequentie neemt 

toe naarmate ze dichter bij de evenaar leven. 
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Non-melanoma huidkankers zorgen voor een aanzienlijke morbiditeit door de 

misvormingen, gezien deze kankers voornamelijk worden aangetroffen op de huid 

van hoofd en hals. Het vertegenwoordigt tevens een aanzienlijke economische last 

op de nationale ziektekostenverzekering. In Australië, het land met de hoogste non-

melanoma huidkanker incidentie van de wereld, is het bijvoorbeeld de grootste 

verantwoordelijke voor de kanker-gerelateerde gezondheidskosten. 

In Europa zorgen non-melanoma huidkankers voor een immer stijgende 

economische impact. 

Ziekenhuisopnames ten gevolge van huidkankers kosten in Duitsland jaarlijks 281 

miljoen USD (ongeveer 3.4 USD per inwoner). 

 

De incidenties van non-melanoma huidkankers stijgt snel en heeft epidemische 

proporties bereikt. De incidentie van non-melanoma huidkankers is 20 keer hoger 

dan voor het maligne melanoom, de meest dodelijke vorm van huidkanker. 

Voor een kind geboren in de negentiger jaren is het lifetime risico een BCC te 

ontwikkelen ongeveer 30% en voor SCC rond de 10%. 

 

De grootste schuldige is UV-straling. Er is overtuigend bewijs dat een groot gedeelte 

van de SCC en BCC veroorzaakt zijn door blootstelling aan de zon. 

Eens een individu een non-melanoma huidkanker heeft ontwikkelt, blijft hij/zij een 

verhoogd risico houden om in de volgende paar jaren een nieuwe huidkanker te 

ontwikkelen. 

Ioniserende straling, sommige Koolwaterstoffen, arsenicum, chronische 

immuunsuppressie en Humaan Papilloma  Virus infectie zijn de voornaamste andere 

bekende risicofactoren. 
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 Toch zijn tot op heden de oorzaken van huidkanker nog niet volledig opgehelderd 

Culturele en levensstijlveranderingen in de 20e eeuw zorgden voor een substantiële 

toename van zonne-expositie bij de populatie met een licht huidtype. 

Vrijetijdsbesteding in de open lucht en vakanties in zonnige gebieden worden 

gewoner, en veranderende kledingstijl zorgen voor een progressief groter 

huidoppervlak dat aan de zon wordt blootgesteld. 

Het bruinen van de huid word veelal als cosmetisch aantrekkelijk (“gezond kleurtje”) 

gezien, en in Europa is het gebruik van makkelijk toegankelijke kunstmatige bronnen 

van UV-licht (zonnebank) met het doel te bruinen, enorm toegenomen.  

 

Personen met blauwe ogen, rood of blond haar, een blanke huid die gemakkelijk 

verbrandt, moeilijk bruint en sproeten krijgt bij zonneblootstelling, hebben het 

hoogste risico een huidkanker te ontwikkelen. 

 

Preventie van non-melanoma huidkankers is belangrijk want een vroege diagnose 

verbetert de prognose behoorlijk. 

Gelukkig is non-melanoma huidkanker potentieel goed te voorkomen. De letsels zijn 

zichtbaar voor het blote oog, wat een vroege ontdekking vereenvoudigt, en de 

voornaamste risicofactor, UV-blootstelling kan worden verminderd door verandering 

van het zonnegedrag. Het dragen van beschermende kleding, het vermijden van 

direct zonlicht tussen 11.00 en 15.00 uur (de piek van de UV-straling) in de zomer, 

de schaduw opzoeken en regelmatig aanbrengen van een breedspectrum 

zonnecrème zijn de belangrijkste aanbevelingen tot UV-bescherming  Kinderen 

moeten in het bijzonder goed worden beschermd omdat overdreven 

zonneblootstelling in de jeugd, het lifetime risico op huidkankers (tenminste van het 

BCC) klaarblijkelijk verhoogt. SCC komt zelden voor onder de leeftijd van 50 jaar, en 
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komt in het bijzonder voor bij mensen die buiten werken en dus chronisch aan de zon 

worden blootgesteld. Opvoeding is niet alleen nodig voor de patiënten, maar ook 

voor artsen die zouden moeten leren hoe huidkankers vroeg te detecteren. 

                                                         

Om de invloed van de verschillende  voorzorgsmaatregelen te beoordelen is er tijd 

nodig. In verscheidene landen groeit het bewijs van de efficiëntie van 

zonnebeschermings-initiatieven . In Europa worden algemene preventiestrategieën, 

controle en onderzoek naar non-melanoma huidkankers ontwikkeld om zo de 

huidkankers en de efficiëntie van preventie beter te kunnen begrijpen. Het is een 

belangrijke strijd tegen een kanker die zal toenemen vanwege de demografische 

veroudering van Europa. 
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Veel gestelde vragen over het Maligne Melanoom 
 

Wie heeft het hoogste risico een melanoom te krijgen? 

Het risico een melanoom te ontwikkelen is hoger bij: 

Iemand met een blanke huid die gemakkelijk verbrandt en sproeten heeft.  

Degenen met talrijke pigmentvlekken.  

Mensen die vaak zijn verbrand, vooral als kind en in hun jeugd. 

Mensen met een familielid waarbij een maligne melanoom werd vastgesteld. 

Mensen die zich frequent blootstellen aan de zon in hun vrije tijd. 

 

Op universeel niveau komt maligne melanoom even vaak voor bij vrouwen als bij 

mannen. Melanoom kan op elke leeftijd voor komen, doch is extreem zeldzaam bij 

kinderen. 

 

Wat heeft de toename van de incidentie van melanoom veroorzaakt? 

Behalve het dunner worden van de ozonlaag, is ons gedrag in de zon de 

voornaamste oorzaak voor het stijgen van de aantallen huidkankers in de laatste 

decennia. Een stijgende populariteit voor vrijetijdsbesteding in de open lucht en het 

zonnebaden leidde tot overmatige UV blootstelling. 

Veel mensen beschouwen een gebruinde huid als een symbool van aantrekkelijkheid 

en een goede gezondheid, maar een bruine tint is juist een teken van UV-

beschadiging en een poging van de huid om verdere schade tot een minimum te 

beperken.  

 

Hoe verhoog je de kans een melanoom te overleven? 

De sleutel tot een positieve uitkomst is een vroege detectie en een tijdige 

chirurgische behandeling. 
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Periodiek zelfonderzoek en het bij twijfel medische hulp zoeken zouden een 

standaard moeten worden, willen we het sterfteaantal zo laag mogelijk houden.  

 

Wat zijn de andere schadelijke effecten van de zon op de huid? 

Behalve melanoom kan de zon ook andere huidkankers veroorzaken, die misschien 

niet fataal zijn maar wel vaak leiden tot opvallende misvormingen. 

De UV-stralen van de zon veroorzaken ook vroegtijdige veroudering van de huid in 

de vorm van rimpels, bruine vlekken, gesprongen adertjes, ruwe en schilferende 

plekken. 

 

Is het veilig om voor een langere tijd in de zon te vertoeven zolang je maar een 

zonnecrème gebruikt? 

Een totale ‘sunblock’ in de werkelijke zin van het word bestaat nog niet. Variabele 

hoeveelheden van de lange UV-stralen (UVA) worden niet gefilterd door de op heden 

beschikbare zonnecrèmes, ondanks de bestaande hoge SPF-factoren (SPF: Sun 

Protection Factor: zonneprotectiefactor).  

Het cumulatieve effect van deze ongefilterde stralen kan nog steeds leiden tot 

huidkankers en vroegtijdige huidverandering. Men zou dus niet te lang in de zon 

moeten blijven met de valse indruk dat de zonnestralen volledig door een sunblock 

worden tegengehouden. Vermijd de zon tussen 11.00 en 15.00u, wanneer de 

zonnestralen het sterkste zijn. 

 

Is een zelfbruinende  crème veiliger dan een gebruinde huid? 

Is een zelfbruinende crème is verreweg veiliger dan een gebruinde huid. 

Een ‘nepbruine’ huid geeft een natuurlijk uitziende bruine tint door een chemische 

reactie in de huid. Het geeft dus het gewenste cosmetische resultaat voor iemand die 

er graag gebruind uit wil zien zonder te zonnebaden.  Een zelfbruinende crème dient 

iedere 1-2 weken te worden aangebracht om de kleur te behouden, want de 

bovenste lagen van de huid worden constant vernieuwd. Het is belangrijk om te 

weten dat deze kustmatig verkregen bruine tint dus helemaal niet beschermd tegen 

UV-straling, en de consumenten zouden moeten weten dat dit een heel belangrijke 

gegeven is. 
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Is het OK om je kunstmatige te laten bruinen op een zonnebank? 

Een waarschuwing over de zonnebank. Hier krijg je een bruine tint door Ultraviolet-A-

straling die, ondanks dat het inderdaad efficiënt de huid bruint zonder te verbranden, 

ook het risico op huidkanker verhoogd en ook zeer efficiënt de huid vroegtijdig 

verouderd! Iets wat de meeste mensen waarschijnlijk niet weten is dat de 

zonnebankbruine huid niet beschermt wanneer zij in de zon gaan, want het zijn de 

UV-B stralen die verantwoordelijk zijn voor het verbranden! 



 11 

 
 

 
 
 

 

UV-stralen – het verschil tussen UVA en UVB stralen 
 

De belangrijkste natuurlijk bron van ultravioletstralen is de zon. Terwijl de meest 

agressieve UVC-stralen bijna geheel door de ozonlaag worden geabsorbeerd, 

bereiken de voor het menselijk oog onzichtbare UVA -en UVB stralen de aarde en 

alles wat er leeft. UV-straling heeft variërende effecten op de menselijke huid 

variërend afhankelijk van de golflengte en intensiteit. 

 

De negatieve effecten van UV-stralen wegen zwaarder dan de positieve 

effecten. 

Zonneschijn doet ons goed - we voelen ons beter en doet neerslachtigheid 

verdwijnen. De negatieve en pijnlijke effecten, zoals zonnebrand, rimpels en het 

risico een huidkanker te ontwikkelen zijn de keerzijde van de medaille. 

Het is waar dat de huid met behulp van UV-stralen het botopbouwende vitamine D3 

aanmaakt, maar hiervoor hebben we slechts een kleine dosis van 15 minuten zon 

per dag nodig. De schade die de UV-stralen de huid toebrengt weegt echter veel 

zwaarder. Het veroorzaakt schade aan het locale immuniteitssysteem en aan het 

genetisch celmateriaal (DNA). Dit geldt zowel voor de kortegolf UVA-stralen als voor 

de langegolf UVB-stralen. 

 

UVB-stralen zorgen voor de gebruinde huid, en veroorzaakt zonnebrand. 

De korte golven van de UVB-stralen worden voor het grootste deel ondervangen 

door de ozonlaag. Echter het dunner worden van de ozonlaag in de afgelopen jaren, 

zorgt ervoor dat een groter hoeveelheid van de stralen het aardoppervlak bereikt. 

Krachtige UVB-straling veroorzaakt eerst de meest zichtbare beschermingsreactie 

van de huid. Het dringt door de bovenste lagen van de opperhuid en veroorzaakt 

snel de bruine kleur. Een bruin pigment (melanine) wordt door de pigmentcellen in de 

epidermis gevormd, en de hoornachtige cellaag hierboven kleurt donker. Als de dosis 

UVB-stralen te sterk is dan wordt de huid rood, met zonnebrand als gevolg, dit is een 

ernstig signaal afgegeven door de huidcellen. Nu is het aan de het reparatiesysteem 

van de cellen om de schade uit te wissen. Hoe vaker en intensiever de huid aan de 

zon wordt blootgesteld, hoe ernstiger de aangebrachte schade, en hoe hoger het 

risico dat de reparatieprocessen falen. Op de lange termijn kan dit leiden tot 

verandering van het genetisch materiaal, chronische huidschade en voorstadia van 

kanker of huidkanker zelf. 
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UVA-straling beschadigt diep in de huid  

Natuurlijke UVA-stralen veroorzaken geen zonnebrand. De langegolf UVA-stralen 

echter dringen dieper door in de diepe huidlagen, en zorgen voor een diepe donkere 

kleur. Tegelijkertijd beschadigen ze het bindweefsel waardoor de huid zijn elasticiteit 

verliest – vroegtijdige veroudering en rimpels zijn het gevolg (Lichtbeschadiging). 

Nieuw wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat een grote concentratie van UVA-

stralen bijdraagt tot het veroorzaken van kanker, en is dus ook gedeeltelijk 

verantwoordelijk voor de stijging van de incidentie hiervan. 
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Mythes over UV straling 

 
 

Niet waar Waar 

Een bruin kleurtje is gezond. 
De bruine kleur komt voort uit de verdediging van de huid tegen 
nog meer beschadiging van de huid door UV-straling. 

Een bruine kleur beschermt 
je tegen de zon.  

Een donker gebruinde huid biedt slechts een bescherming van 
ongeveer SPF 4. 
 

Je kunt niet verbranden op 
een bewolkte dag. 

Tot 80% van de UV-straling dringt door een licht wolkendek. 
Mist of nevel in de atmosfeer kan de UV-straling zelfs 
verhogen. 

Je kunt niet verbranden als 
je in het water bent. 
 

Water biedt slechts een minimale bescherming tegen UV-
straling, en weerkaatsing in het water kan de blootstelling aan 
UV-straling nog sterker maken. 

UV-straling in de winter is 
niet gevaarlijk.  

UV-straling is in het algemeen lager in de wintermaanden, 
maar weerkaatsing via sneeuw, vooral in het hooggebergte, 
kan de blootstelling aan UV stralen verdubbelen. 

Zonnecrèmes beschermen 
me, dus kan ik langer 
zonnebaden. 
 

Zonnecrèmes dienen ertoe je te beschermen tijdens 
onvermijdbare zonneblootstelling, niet om je zonnebaadtijd te 
verlengen. De bescherming door de zonnecrèmes hangen 
eveneens sterk af een correct gebruik. 

Als je regelmatig pauzes 
neemt tijdens het 
zonnebaden, dan verbrand 
je niet. 

Blootstelling aan UV-straling gedurende de dag is cumulatief. 

Indien je de hete 
zonnestralen niet voelt dan 
verbrand je niet. 
 

Zonnebrand wordt veroorzaakt door UV-straling en voel je niet. 
Het warmtegevoel wordt veroorzaakt door de zichtbare en 
Infrarode straling van de zon, en niet door UV-straling. 

 
 
 
 

Bron: WHO, Fact sheet N°271, August 2002, Ultraviolet radiation: global solar UV 
index 
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Preventie guidelines  
 

Kan melanoma worden vermeden? 

De genetisch vastgelegde risicofactoren zoals een blanke huid, talrijke 

pigmentvlekjes en een familielid met melanoma kunnen niet worden veranderd of 

worden uitgewist. We kunnen wel het risico een melanoom te ontwikkelen 

verminderen door deze preventiemaatregelen op te volgen. 
 

• Blootstelling aan de zon (zonnesteek/zonnebrand)  

Plotse, intensieve en directe blootstelling aan de zon moet zeker worden vermeden. 

Het is raadzaam om de zon tussen 11.00 en 15.00 u te vermijden. 
 

• Zonnecrème 

Zonnecrèmes moeten een hoge beschermingsfactor bevatten – Factor 15 voor 

volwassenen, 30 of hoger voor kinderen – en een gelijke bescherming tegen UVA- 

en UVB-straling. De zonnecrème moet een half uur voor blootstelling worden 

aangebracht en om de twee tot drie uur worden herhaald.  
 

• Schaduw  

We leggen de nadruk op het feit dat je onder een parasol in de openlucht, 

bijvoorbeeld op het strand, nog steeds kunt verbranden door de weerkaatsende UV-

stralen als je geen aanvullende zonnebescherming gebruikt. 

De zonnestralen dringen ook in grote hoeveelheden door de wolken, en je kunt dus 

ook op een bewolkte lente/zomerdag verbranden. 
 

• Kleding  

Kleding verschaft de beste bescherming tegen direct intensief zonlicht. Kleding met 

mouwen beschermt beter dan mouwloze kleding, en de stof zou dicht-geweven 

moeten zijn. Het is aanbevolen om een breedgerande hoed te dragen en een 

polaroidbril (de UV-stralen zijn namelijk ook gevaarlijk voor de ogen) te dragen. 

Kinderkleding- en zwempakjes, met een ingebouwde zonnebeschermingsfactor (tot 

factor 50) zijn in de handel beschikbaar. 
 

• Huidtype 

In het algemeen is de regel dat de huid stapsgewijs aan de zonnestralen moet 

wennen. Een stapsgewijs en continu gebruinde huid kan tot tien keer beter tegen de 

zon dan een ongebruinde huid. 

Iedereen zou de zijn persoonlijke beschermingstijd  overeenkomstig zijn/haar 

huidtype moeten kennen. Een huidtype wordt bepaald door bepaalde kenmerken 

zoals haar-en huidskleur. Er zijn vier verschillende huidtypes: 
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Huidtype 1:  

o Blanke huid, vaak met sproeten  

o Blond of rood haar   

o Blauwe of groene ogen     

o De huid is uiterst gevoelig aan de zon, bruint niet en verbrandt wel  

o Persoonlijke blootstellingstijd 3 tot 10 minuten 

Huidtype 2: 

o Blanke huid, een beetje bruiner dan type 1 

o Blond tot donkerblond haar  

o Blauwe of groene ogen 

o De huid is gevoelig aan de zon, bruint langzaam en kan nog 

verbranden. 

o Persoonlijke beschermingstijd 10 tot 20 minuten 

Huidtype 3: 

o Matte huid 

o Donkerblond tot bruin haar 

o Verschillende oogkleuren 

o De huid is licht gevoelig aan de zon, bruint makkelijk en snel, de 

gebruinde huid blijft lang aanwezig 

o Persoonlijke blootstellingstijd 20 tot 30 minuten 

Huidtype 4: 

o Lichtbruine huid    

o Donkerbruin of zwart haar  

o Donkere ogen 

o De huid is taai, bruint snel en diep. De bruine kleur blijft lang aanwezig 

o Persoonlijk blootstellingstijd 40 minuten 
 

 

• Kinderen en jonge mensen  

Het risico een huidkanker te ontwikkelen wordt bepaald tijdens de kinderjaren. Dat is 

de reden waarom kinderen en jongeren een bijzonder efficiënte zonnecrème zouden 

moeten gebruiken met factoren tussen 20 en 30, met UV-A bescherming en resistent 

aan water (waterproof). Het dragen van een T-shirt behoort tot de norm en 

kwaliteitszonnebrillen zijn ideaal om de ogen te beschermen - Volwassenen kunnen 

hier als rolmodel dienen.  
 

• Cosmetica and medicatie  

Bepaalde Cosmetica en medicijnen kunnen de gevoeligheid aan zonlicht verhogen. 

Dit zou met de arts of apotheker besproken moeten worden alvorens zich aan de zon 

bloot te stellen. Deodorants, cosmetica en parfums kunnen zorgen voor een 

onaangename reactie in de zon en permanente pigmentatie. Het gebruik van deze 

producten voor het zonnebaden moet worden vermeden  
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