8 vragen en antwoorden over
jeuk, roodheid en ander ongemak

zo irritant

Kriebels van
cosmetica
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Met al die lichaamsvreemde stoffen die je
dagelijks op je huid smeert, is het niet zo vreemd
dat de huid daar soms geïrriteerd op reageert.
Tekst Astrid Telkamp
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Een huidallergie komt alleen
voor bij diegenen die een
door het immuunsysteem
geleide gevoeligheid hebben.
Een allergische huidreactie
ontstaat nooit na het eerste
contact met een stof, maar
het eerste contact kan er wel
voor zorgen dat iemand overgevoelig wordt, waardoor bij
een volgend contact een allergische reactie optreedt. In
principe kan voor elke stof,
natuurlijk en synthetisch, een
allergie ontwikkeld worden.

Wat zijn de symptomen
van een huidreactie?

Wat is het verschil
tussen huidirritatie en
huidallergie?
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Hoe ontstaat een
huidallergie?

VRAAG 4

VRAAG 1

Bij zowel huidirritatie als
huidallergie is de barrièrefunctie van de huid verstoord.
Een irritatie verschijnt vrijwel
direct na aanbrengen van het
product en verdwijnt snel als
het product niet meer gebruikt wordt. Een allergie is
een overgevoeligheidsreactie
van het afweersysteem van
het lichaam op een bepaalde
stof. In de meeste gevallen
openbaart een allergische
reactie zich 24 tot 72 uur na
blootstelling aan de stof, maar
nooit na het eerste contact.
Een allergie voor cosmetica
komt niet zo vaak voor; bij
10% van de huidreacties is
sprake van een allergie.

VRAAG 3

VRAAG 2
Hoe ontstaat een
huidirritatie?
Eenmalig of herhaaldelijk
contact met bepaalde prikkels
of met één prikkelende stof
kan irritatie veroorzaken.
Hierdoor beschadigt de huid
die vervolgens niet in staat is
voldoende te herstellen. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren bij
handcrème of zeep die je
regelmatig en kort achter
elkaar gebruikt.
Een huidirritatie kan bij
iedereen voorkomen en elke
stof, natuurlijk en synthetisch,
kan irritatie veroorzaken.

De symptomen van een huid
irritatie en een huidallergie
zijn vrijwel gelijk: roodheid,
branderigheid, jeuk, droogheid, bultjes en/of blaasjes.
Huidirritatie en -allergie zijn
niet besmettelijk.

VRAAG 5
Welke stoffen en producten
veroorzaken de meeste
huidreacties?
Cosmeticaproducten worden
strikt gecontroleerd en beoordeeld aan de hand van Europese wetgeving om de veiligheid te kunnen garanderen.
Bij de beoordeling wordt ook
rekening gehouden met de
kans op allergische reacties.
Maar omdat elke stof een

huidreactie
me, bodylotion, make-up,
deodorant en parfum, geven
meer kans op een huidreactie.
Ook zal een huid die beschadigd is eerder reageren op een
allergeen dan een huid die
intact is.
reactie kan veroorzaken, kunnen cosmetica soms toch
voor een irritatie of allergie
zorgen.
Van sommige stoffen is
bekend dat ze eerder een
reactie veroorzaken dan andere: dit zijn de zogeheten
allergenen. In cosmetica zijn
conserveringsmiddelen en
geurstoffen de meest voorkomende allergenen. Ook formaldehydehars in nagellak en
nagelverstevigers, het wolvet
lanoline dat in rouge, lipstick,
doucheproducten, crèmes en
zalven kan zitten, perubalsem
(Myroxylon balsamum) dat
soms in sport- en spierbalsems is verwerkt en de uv-
absorbeerders dibenzoylmethaan en benzofenon in
sommige zonnebrandproducten zijn berucht vanwege
de huidreacties die ze kunnen
veroorzaken. De schuimmaker cocamidopropylbetaïne
die in diverse schuimende
cosmetica zit, is ook een frequent gebruikt allergeen.
Naast het allergeen zelf is
de tijd dat het allergeen in
contact is met de huid van
invloed op de kans op een
huidreactie. Hoe langer een
product op de huid zit, hoe
groter de kans op een reactie.
Producten die direct van de
huid worden afgespoeld zoals
zeep, shampoo en douchegel
zullen niet snel een reactie
veroorzaken. Producten die
na het aanbrengen op de huid
blijven zitten, zoals dagcrè-
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VRAAG 6
Veroorzaken natuurlijke en
hypoallergene cosmetica
ook irritaties?
De termen ‘natuurlijk’ en
‘hypoallergeen’ sluiten een
huidreactie niet uit. Wel is het
zo dat hypoallergene cosmetica zo min mogelijk of geen
bekende sterke allergenen
bevatten. Iemand die snel
reageert op lichaamsvreemde
stoffen zou dus het best kunnen kiezen voor hypoallergene producten. En omdat
geurstoffen hoog in de lijst
van allergenen staan, is het
voor hen aan te raden parfumvrije producten te kiezen.

VRAAG 7
Hoe wordt een allergie
vastgesteld?
Vaak weet je pas voor welke
stof je allergisch bent, als je
allergisch reageert. Om zeker
te weten of het een allergie
betreft, kan een dermatoloog
een allergietest doen. Zodra
bekend is op welke stof de
huid allergisch reageert, is het
zaak deze stof(fen) zo veel
mogelijk te mijden, want er is
slechts een kleine hoeveelheid
van het allergeen nodig om
huidklachten te veroorzaken.
Aan de hand van de uitslag
van de allergietest kan bij de
Nederlandse Cosmetica
Vereniging een allergiepas
aangevraagd worden. Deze
pas helpt te bepalen welke

ingrediënten je veilig kunt
gebruiken. De allergie gaat
niet over, dus als die eenmaal
is geconstateerd, blijft die
levenslang bestaan.

VRAAG 8
Hoe kan het dat een
product dat je jaren zonder
problemen gebruikt,
opeens een allergische
reactie veroorzaakt?

Het kan weken,
soms jaren duren
voordat een
allergische reactie
optreedt

Een allergie voor een bepaalde stof bouw je op. Het kan
dus weken, soms jaren duren
voordat een allergische reactie optreedt. Vaak is er dan al
wel een tijdje een onderhuidse irritatie aanwezig, maar
deze is onzichtbaar. Het is dus
goed mogelijk dat een product dat je jarenlang probleemloos gebruikt, opeens
klachten oplevert. ■
MEER INFORMATIE

consumentenbond.nl/
cosmetica
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Lees je de Gezondgids Nieuwsbri

al?

Meer gezondheidstips
in je mailbox
Meer dan 15.000 mensen ontvangen elke maand de gratis
Gezondgids Nieuwsbrief. En daar komen steeds meer lezers bij.
Heb jij je al ingeschreven?

Wat is de
nieuwsbrief?
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De Gezondgids Nieuwsbrief
is een gratis maandelijkse
e-mail nieuwsbrief. Elke
maand brengen we:

Eerdere onderwerpen
in de nieuwsbrief

1
Nieuws en achtergronden
over actuele ontwikkelingen
op het gebied van gezondheid,
zorg en voeding.

VERZADIGD VET
Het nieuws haalde alle kranten:
verzadigd vet is zo slecht nog
niet. Het Voedingscentrum
relativeerde dit en wij maakten op
onze website een pagina met de
beste adviezen over vet in eten.

2
De beste tips en adviezen
om je gezondheid te
behouden of te verbeteren.

3
Speciale en voordelige
aanbiedingen

De laatste
nieuwsbrief nog
niet gelezen?
Ga naar gezondgids.nl
en klik onderaan
de pagina op de link
‘Gezondgids nieuwsbrief’
om hem te lezen.
Meld je aan op
gezondgids.nl/nieuwsbrief

VOEDINGSAPPS
Er zijn allerlei apps over voeding.
Bijvoorbeeld om bij te houden
hoeveel calorieën je binnenkrijgt,
maar ook apps over E-nummers,
en apps die je helpen gezonder te
kiezen in de supermarkt. Welke
zijn handig?
VOORKOM
BESMETTING DOOR KIP
Een kwart van het kippenvlees in
de supermarkt bevat bacteriën die
ongevoelig zijn voor antibiotica.
Genoeg reden om nog even na te
gaan hoe je besmetting voorkomt.

