B E AU T Y

Dit helpt wél
tegen rimpels
Rimpels krijgen we allemaal en antirimpelcrèmes
werken niet. Toch kun je wel degelijk wat doen om
je huid gezonder en egaler te maken. We zochten
de mogelijkheden uit, wat het kost en waar je op
moet letten.
Rimpels komen onherroepelijk. Fabrikanten
willen ons laten geloven dat antirimpelcrèmes ze laten verdwijnen, maar dat is
helaas niet waar. Goede verzorgingsproducten kunnen je huid wel beschermen
en ervoor zorgen dat je huid er gezond
en gevoed uitziet. Annelijn van Ierland is
huidtherapeut en wetenschappelijk onderzoeker van de Skin kliniek in Utrecht. Zij
zegt: ‘De beste remedie om rimpeltjes te
voorkomen, is je huid dagelijks beschermen
tegen de zon met een SPF. Gebruik in de
zomer en lente SPF 30, in de winter SPF 15
en ga niet onder de zonnebank.’ ‘Klopt’,
beaamt Menno Gaastra, dermatoloog bij
het Huid Medisch Centrum in Amsterdam
en woordvoerder van de Nederlandse
Vereniging voor Dermatologie. ‘De zon
is de voornaamste veroorzaker van huidveroudering. En van huidkanker. Een op de
vijf mensen in Nederland krijgt huidkanker;
daarmee is het de meest voorkomende
kankersoort. En de zonnebank is de uitlokker van de ergste vorm van huidkanker:
het melanoom.’
GENETISCH BEPAALD

Onze huid wordt slapper en dunner naarmate we ouder worden. Oorzaak: de
productie van collageen en elastine neemt
af. Deze belangrijke eiwitten zorgen voor
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respectievelijk de stevigheid en elasticiteit
van de huid. De verminderde aanmaak
van collageen en van elastine begint al
rond ons dertigste levensjaar.
Dr. Jetske Ultee is onderzoeksarts in de
cosmetische dermatologie en heeft een
huidverzorgingslijn, Uncover Skincare.
‘De mate van veroudering verschilt van
persoon tot persoon. Dat is vaak genetisch
bepaald. Daarnaast zijn er ook externe
factoren van invloed. Naast zonnebaden is
roken een grote boosdoener. Roken is een
enorme aanslag op de voorraad antioxidanten die de huid juist beschermen tegen
veroudering. Ook ongezonde voeding
speelt een rol. Wist je dat je van (snelle)
suikers, zoals gebak, taart, witte pasta,
chocola en witbrood, rimpels kunt krijgen?
De suikers zetten zich vast op het collageen en elastine in de huid, waardoor die
verhardt en beschadigt.’
LASEREN WERKT WEL

Wat crèmes niet kunnen,
kunnen laserbehandelingen
wel, al hangt daar een flink
prijskaartje aan. Van Ierland
is erin gespecialiseerd. ‘Er
is wetenschappelijk bewijs
dat laserbehandelingen de
aanmaak van collageen

en elastine in de huid stimuleren. Zoals
behandelingen met laser of IPL (Intense
Pulse Light). Laser is één kleur licht dat
wordt gedragen door één golflengte.
Dat maakt dat laser specifiek op een
bepaald doel in de huid kan werken zoals
bij couperose (oppervlakkige vaatjes),
fijne lijntjes of acne-littekens. IPL is licht dat
verschillende kleuren bevat en vaak voor
verschillende doelen en grotere oppervlaktes kan worden ingezet. Bijvoorbeeld
bij pigmentschade als gevolg van de zon.’
Populair is een behandeling met de zogeheten fractional CO2-laser. Van Ierland:
‘Die behandeling pakt alle facetten van
huidveroudering aan. De huidconditie
verbetert er aanzienlijk door. Deze
laser verdampt het water in de huid en
veroorzaakt daardoor op gecontroleerde
wijze een kleine beschadiging in de huid.
Het zelfherstellende vermogen van de
huid zorgt ervoor dat nieuw collageen en
bindweefsel wordt gevormd, daardoor
verbetert de structuur en egaliteit van
de huid. Deze behandeling kan rimpels,
lijntjes en acnelittekens verminderen. Vaak
zie je, zodra de huid is hersteld, al een
mooie huidverbetering. Na zes weken is
het resultaat optimaal. Door
ontwikkelingen de afgelopen
jaren zijn de lasers steeds
beter en doelgerichter
geworden. Ik werk zelf met
een van de nieuwste lasers,
de hersteltijd is gemiddeld
vier tot vijf dagen, maximaal
een week.’ De prijs voor deze
methode bedraagt bij Skin
kliniek € 695.

Van (snelle)
suikers; zoals
taart, witte
pasta, chocola
en witbrood
kun je ook
rimpels krijgen
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