QUIZ

Schijn
(g)een
		 lichtje
op
mijn

Wat doet
blauw, ultra
violet en rood
licht met je
huid?
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tekst Lian van Doorn

Tussen zoomvergaderingen door lopen we buiten een rondje in de
zon en ‘s avonds staren we naar de televisie terwijl de woonkamer
is verlicht door kunstlicht. Onze huid krijgt zo elke dag een flinke
portie licht te verwerken, in allerlei vormen. Wat weet jij over al deze
lichtbronnen en het effect op je huid?

1. Is blauw licht

hetzelfde als
ultraviolet licht?
A. Ja
B. Nee

2. Blauw licht heeft

zowel in de avond als
in de ochtend een
negatief effect op je
interne klok

A. Feit
B. Fabel

3.

Blauw licht kan
helpen tegen acne
A. Feit
B. Fabel

4. Blauw licht zorgt

voor huidveroudering
A. Ja
B. Nee
C. Dat is nog niet bekend

5.

Door veel zonlicht
of zonnebanken vergroot je het risico op
A. Rimpels
B. Rode en bruine vlekken
C. Huidkanker
D. Een dikke, stugge huid
E.	Alle bovengenoemde
opties

6.

Uv-licht wordt
gebruikt bij de behandeling van huidziekten
A. Feit
B. Fabel

7. Infrarode straling

Deskundigen

kan nadelig zijn voor
de huid
A. Feit
B. Fabel

8.

Waar hebben
mensen met de ziekte
erytropoëtische protoporfyrie (EPP) last van?
A.	Zij ervaren een extreme
allergische reactie voor
licht, met ontstekingen
als gevolg.
B.	Hun ogen zijn zeer
lichtgevoelig en ze
hebben dan ook snel
last van fel licht.
C.	Zij hebben een zeer
zeldzame vorm van
huidkanker, ontstaan
door blauw licht.

Annelijn van Ierland is
huidtherapeut, afgestudeerd
als wetenschappelijk onder
zoeker. Ze heeft haar eigen
kliniek: Skin kliniek.

Antwoorden

Antwoord 1: Nee. Blauw licht wordt

Antwoord 2: Fabel. Het klopt dat blauw

weleens verward met ultraviolet licht,
maar dit is niet hetzelfde. Je kunt allereerst onderscheid maken tussen zichtbaar
licht en onzichtbaar licht, maar elk soort
straling heeft ook een andere golflengte.
Blauw licht is zichtbaar licht, uv-straling en
infrarode straling kun je zelf niet waarnemen. Blauw licht zit wel vlak naast het
onzichtbare ultraviolette deel. De grootste natuurlijke bron van blauw licht is de
zon, maar blauw licht zit natuurlijk ook in
ledlampen en apparaten als smartphones
en televisies.

licht in de avond een negatieve invloed heeft
op je biologische klok, zegt de Gezondheidsraad. Zit jij ’s avonds achter de computer of
televisie, dan krijgt je biologische klok een
signaal dat het dag is en dat remt de aanmaak van het slaaphormoon melatonine.
Je lichaam maakt zich dus niet klaar om
te gaan slapen. Maar overdag heeft onze
biologische klok zo veel mogelijk licht nodig,
zodat we wakker blijven. Dus misschien kan
het ’s morgens dan juist helpen bij het wakker worden om lampen te gebruiken met
meer blauw licht. ›

Krijg je
rimpels
van je
telefoon
scherm?
gezondNU.nl
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Antwoord 5: E.

Antwoord 3: Feit. Je zou het bijna
vergeten, maar blauw licht moeten we
niet helemaal in het verdomhoekje zetten. Zo versterkt het je immuunsysteem,
maakt het ons alert en kan het zelfs antibacterieel werken, blijkt uit onderzoek.
Blauw licht doodt – in hoge concentratie
– namelijk bepaalde bacteriën, zoals de
propionibacteriën die acne veroorzaken.
Hoe dat zit? Blauw licht verandert als
het ware de huidflora. De bacteriën die
voor sommige mensen minder goed zijn
verdwijnen of worden minder, waardoor
de betere bacteriën meer kans krijgen. Lampen met blauw licht worden
om deze reden al jaren ingezet bij de
behandeling van acne. Huidtherapeut
Annelijn van Ierland: “Het gaat dan om
blauw ledlicht. Ledlicht is wel licht, maar
behoort niet tot de lasers of IPL (behandeling met lichtpulsen). Het bevordert
afhankelijk van de lichtkleur bepaalde
cellen die huidverbetering stimuleren of
de bacteriën bij acne aanpakken.”

Antwoord 4: C. Op dit moment lijkt
het erop dat het licht van onze telefoon
ons niet zichtbaar ouder maakt. Het
licht van je telefoon zou zo zwak zijn dat
het geen invloed heeft op huidveroudering of de kans dat je huidkanker krijgt.
Annelijn: “Er zijn onderzoeken die laten
zien dat blauw licht een negatief effect
heeft op de huid en huidveroudering tot
gevolg kan hebben. Ik zet echter vraagtekens bij deze onderzoeken; ze zijn niet
onafhankelijk en in ons dagelijks leven
worden wij niet zoveel blootgesteld aan
blauw licht.” Wil je huidveroudering tegengaan, bescherm je dan goed tegen
licht in het algemeen, en dat betekent
vooral: smeren!
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Je vergroot de kans op
rimpels, rode en bruine
vlekken, huidkanker en
een dikke, stugge huid,
aldus het Huidfonds. Een
beetje zonlicht is goed
voor iedereen, maar een
teveel aan zonlicht en
verbranding van de huid
kun je beter voorkomen.
Een zonnebank heeft grotendeels dezelfde eigenschappen als natuurlijk
licht en vergroot dus ook
de kans op huidkanker.
Een zonnebankkuur helpt
overigens niet tegen
verbranden, omdat het
vooral uv A-licht geeft. Dit
zorgt wel voor verkleuring
van de huid, maar niet
voor het dikker worden
van de opperhuid. En dat
is nodig om je tegen zonnebrand door uv B-licht te
beschermen.

Antwoord 6: Feit. Er zijn
huidziekten die verbeteren
in de zomer, bijvoorbeeld
psoriasis. Een behandeling met ultraviolet licht
(uv A-licht), in combinatie
met een medicijn dat de
huid gevoelig maakt voor
dit licht (psoraleen), wordt
daarom ingezet bij onder
andere psoriasis en sommige vormen van eczeem.
Lichttherapie heeft overigens niets te maken met
radiotherapie (bestraling) of met radioactieve
straling. Annelijn: “Dit
betekent niet dat het slim
is om in de zon te gaan
zitten om huidproblemen
te verminderen. Een teveel
aan zonlicht blijft schadelijk en mijn advies is om
jezelf goed te beschermen
tegen uv-straling met een
SPF-crème.”

Antwoord 7: Feit. Infraroodstraling is
een vorm van licht die warmte transporteert. Infrarode straling kan nadelig zijn,
omdat het collageen afbreekt. Annelijn:
“Een crème met antioxidanten is in dit
geval goed voor de huid, want vitamines
als C en E bieden bescherming.” Vitamine C vangt bijvoorbeeld niet alleen
vrije radicalen, maar helpt ook bij de
aanmaak van nieuw collageen en zorgt
dat de huid haar stevigheid houdt.
Antwoord 8: A. Erytropoëtische
protoporfyrie (EPP) is een aangeboren
stofwisselingsziekte die ervoor zorgt dat
het lichaam extreem allergisch reageert
bij de blootstelling aan licht. Het is dus
een lichtallergie. In de meeste gevallen
gaat het om zonlicht (zowel zichtbaar
zonlicht als uv-licht), maar ook om de
meeste vormen van kunstlicht. De stofwisselingsziekte zorgt ervoor dat de stof
protoporfyrine in de huid zich ophoopt
als de huid wordt blootgesteld aan licht.
Het gevolg hiervan is dat er ontstekingen
ontstaan. De ontstoken huid doet veel
pijn, zwelt op en wordt rood. Al in de
(vroege) kindertijd openbaart de ziekte
zich. In Nederland komt deze ziekte voor
bij 1 op de 75 duizend mensen. Naar
schatting lijden zo’n 240 Nederlanders
aan de ziekte.
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