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Leeftijd en de huid

● Intrinsieke veroudering 

● Extrinsieke veroudering

● Huid-oncologie

● Huidziekten op oudere leeftijd



De grijze druk!

Het aantal personen van 65+ als percentage van het aantal personen van 20-64 jaar

2012: 2.817.156   65+
2040: zullen er 4,6 miljoen 65+ 



Verwachte vergrijzing in Nederland in 2025

• Percentage bejaarden in de totale 
bevolking (Bron: CBS)

• ██ 18 - 20%
• ██ 20 - 22%
• ██ 22 - 24%
• ██ 24% of meer.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Bureau_voor_de_Statistiek


Intrinsieke veroudering 

● Iedereen en genetisch: slijtage van de 
cellen!

● o.a. verkorting van de telomeren (zit aan eind van 

een chromosoom)

● invloed zuurstofradicalen

● mutaties in het erfelijk materiaal

Chromosomen (grijs) van de mens met 

aan de uiteinden de telomeren (wit)



Syndroom van Werner

Start in of na de puberteit



Hutchinson-Gilford Progeria Syndroom



Natuurlijke veroudering van de huid

● Opperhuid

● Lederhuid

● Verbindingslaag

● Bloedvaten

● Zweetklieren/beharing

● Onderhuidse vetweefsel

● De opperhuid (epidermis) wordt 
steeds dunner

● De lederhuid (dermis) 
verandert:

● vermindering van 

bloedvaten in de huid

● vermindering van 

bindweefsel (collageen) 

en elastine vezels

● vermindering van aantal 

en functie talgklieren.Dit

veroorzaakt een droge 

huid.

● Onderhuidse vetweefsel neemt 
af



Extrinsieke veroudering

● 80-90% bepalend voor ons verouderingsproces

● Oorzaak vooral van de zon en roken

Kenmerken

● Onregelmatige pigmentatie

● Droogheid 

● (Grove) rimpels



Zon



De zon en huidveroudering

The good

and the ugly

The bad



Invloed zon

Man 69 jaar

28 jaar chauffeur



Invloed roken



Huid-oncologie, 
indeling
• “Nonmelanoma skin cancer” (NMSC) 90%

• Carcinoma basocellulare 80%

• Carcinoma spinocellulare 20%

• Maligne melanomen (MM) 10%



Keratosis actinica



Huidziekten op oudere leeftijd

● Jeuk:  xerosis cutis, geneesmiddelen, nierinsufficiëntie, 
maligniteit, leveraandoening etc.

● Eczeem: seborrhoisch eczeem, stasiseczeem, craquelé 
eczeem

● Parapemphigus (Bulleus pemphigoid)

● Psoriasis: 2e piek 55-60 jaar

● Veneuze insufficiëntie, arteriële ulcera

● Decubitus

● Herpes zoster

● Verruca seborroica, angioma senilis en venous lake

Eczemateuze afwijkingen bij ouderen

Cursus voor specialisten ouderengeneeskunde
Auteurs: drs. P.M.J.H. Kemperman, dermatoloog en drs. M.W.D. Brouwer, AIOS dermatologie.



Xerosis cutis
Droge huid

in de Westerse wereld 
is de belangrijkste 
oorzaak de luxe van 
de dagelijkse warme 
douche. Warm water, 
en vooral heet water 
of water en zeep wast 
het natuurlijke 
vetlaagje van de huid.



Krabeffecten bij jeuk



Krabeffecten bij jeuk





craquelé eczeem



Nummulair eczeem



Hypostatisch eczeem



Parapemphigus



Psoriasis



Veneuze insufficiëntie, arteriële ulcera



Decubitus



Herpes zoster



Verruca seborroica
ouderdomswratten



Venouos Lake



Smetten/Intertrigo

● Kenmerkt zich door een licht rode, intacte 
huid tot een felrode, glanzende, intacte 
huid. De zorgvrager kan klagen over jeuk 
en een schrijnend/branderig gevoel.



Fase 1



Fase 2



Fase 3



Skin tears

Skin tears is een scheurwond bij ouderen
die ontstaat door frictie en/of schuifkrachten
waarbij de dermis en de epidermis van 
elkaar los gescheurd worden
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Classificatie





IAD
incontinentie geassocieerde dermatitis



Behandeling
● Intrinsieke veroudering: weinig, symptomatisch waar het 

kan

● Extrinsieke veroudering: preventie het belangrijkste

● Huid-oncologie: preventie en volgens richtlijnen

● Huidziekten: volgens richtlijnen



● Vitamine A-zuur is het enige 
middel waarvan bewezen is dat 
het werkt tegen fijne rimpeltjes. 
Het is echter alleen op recept 
verkrijgbaar voor 
huidaandoeningen als acne. Wel 
kan retinol, een voorloper van 
vitamine A-zuur, in de huid 
worden omgezet in het werkzame 
vitamine A-zuur. Voorwaarde is 
wel dat de concentratie retinol in 
de crème hoog genoeg is. Helaas 
voldoen de commerciële 
crèmes niet aan deze 

criteria.



Conclusies

● Intrinsieke veroudering: slijtage, genetisch

● Extrinsieke veroudering: de zon en (roken)

● Preventie het belangrijkste



Dank voor 
uw 
aandacht
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