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Voorwoord 
 

Voor u ligt het theorie boek acne. Het boek is geschreven op de exameneisen van ANBOS. Ik 

wens u veel leerplezier, nieuwe kennis en inzichten.  

Zaandijk 2018, 

 

Gudrun Has 

Beauty op Zolder 

B.Zweersstraat 12 

1544MB Zaandijk 

075-6228424 

www.beautyopzolder.nl 

beautyopzolder@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ik heb dit boek met groots 

mogelijke zorg geschreven, mocht u toch nog fouten in dit boek ontdekken zou ik het erg 

op prijs stellen als u die aan mij doorgeeft.  

http://www.beautyopzolder.nl/
mailto:beautyopzolder@gmail.com
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Hoofdstuk  1 De huid 

 

De huid is het omvangrijkste orgaan van het lichaam. Een volwassene heeft een 

huidoppervlak van ongeveer 1.75m2. De huid heeft een aantal belangrijke functies. Het 

beschermt het organisme tegen verwonding, ziekte, en verlies van water uit de inwendige 

weefsels. Bovendien gaat de huid warmteverlies tegen. Daarnaast fungeert de huid als 

tastorgaan en als producent van vitamine D. De functies van de huid zijn: 

• Bescherming tegen warmte, kou, straling, micro-organismen 

• Tastorgaan: via sensoren 

• Warmteregulatie: via hersenen, bloedvaten 

• Communicatie 

• Uitscheidingsorgaan: via zweetklieren 

• Neuro-hormonaal: de huid maakt hormoonachtige stoffen 

• Productie van vitamine D 

• Opnemingsorgaan: transfolliculair en transepidermaal 

Anatomisch gezien bestaat de huid uit drie lagen: 

• De opperhuid of Epidermis. 

• De lederhuid of Dermis. 

• Het onderhuids bindweefsel of Subcutis. 

 

De opperhuid of epidermis 

De opperhuid is opgebouwd uit epitheelweefsel. De cellen in dit weefsel liggen dicht tegen 

elkaar aan en heeft geen tussenstof. In de opperhuid komen geen bloedvaten, lymfevaten of 

klieren voor. Mede door de laag dode huidcellen vormt de opperhuid een barrière tussen 

het lichaam en de buitenwereld. De dikte van de opperhuid is tussen de 0,05 en 0,1m en is 

opgebouwd uit vijf lage, van binnen naar buiten: 

• Basaalcellenlaag,  

• Stekellaag 

• Korrellaag 

• Doorschijnende laag 

• Hoornlaag. 

1. Basaalcellenlaag / stratum basale / stratum cylindricum. 

Deze laag bestaat uit een laag cilindervormige cellen. De basaalcellenlaag is de onderste laag 

van de opperhuid, die door het basaalmembraan wordt gescheiden van de lederhuid. In 

deze laag vindt nog celdeling plaats. De celdeling is het snelst op de handpalm en voetzool. 
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In de basaalcellenlaag wordt ook het pigment gevormd door de melanocyten. 

 

2. Stekellaag/ stratum spinosum. 

Deze laag bestaat uit meerlagige kubusvormige cellen. De cellen in deze laag zijn via 

desmosomen, een soort bruggetjes, met elkaar verbonden. Celdeling vindt hier niet meer 

plaats. De stekellaag is de dikste laag van de opperhuid. 

 

3. Korrellaag/ stratum granulosum. 

De korrellaag is ook uit meerdere lagen opgebouwd. In de korrellaag begint het 

verhoorningsproces. De cellichamen van deze laag bevatten korrels, die uit de celkern 

afkomstig zijn. Men noemt deze protoplasmakorrels van eiwit, keratohyaline. Deze laag 

ontbreekt op de lippen. 

 

Tussen de korrellaag en de doorschijnende laag vinden we de Reinse Barrière. Deze barrière 

houdt in principe alles tegen, behalve stralen, gassen, lipoïden en vitamines/hormonen. 

 

4. Doorschijnende laag/ stratum lucidem. 

De doorschijnende laag dankt zijn naam aan zijn doorschijnende transparante uiterlijk. In de 

doorschijnende laag, die ook uit meerdere lagen bestaat, gaat het verhoorningsproces 

verder. In deze laag verliezen de cellen hun kernen. Hier wordt uit de keratohyaline het 

eleidine gevormd, die ook uit de cel afkomstig is en zich nu buiten de cellen bevindt.  

 

5. Hoornlaag/ stratum corneum. 

In de hoornlaag vinden we kernloze geheel verhoornde plaveiselcellen. Deze laag is ook 

meerlagig. De cellen liggen dakpansgewijs over elkaar. Tussen de verhoornde cellen vindt 

men de zogenaamde kitsubstantie, een vetachtige materie die de cellen bijeenhoudt. De 

cellen in deze laag zijn met keratine of hoornstof gevuld. 

 

Cellen in de opperhuid: 

• Keratinocyten: dit zijn cellen die gevuld zijn met keratine. Keratine bevat het 

zwavelhoudende aminozuur cysteïne, dat gebruikt wordt om de zwavelbruggen te 

maken, de desmosomen. 

• Melanocyten: deze cellen bevinden zich in de basaalcellenlaag. Melanocyten hebben 

lange uitlopers, die tussen de cylindercellen lopen. Melanine is een organisch 

pigment in de huid dat uit het aminozuur tyrosine wordt gevormd door melanocyten 

in een proces genaamd melanogenese. In hun protoplasma maken zij melanine en 

geven dit via hun uitlopers door aan andere opperhuidcellen, die als opslagplaats 
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voor melanine dienen. Melanine beschermt Het DNA van de cel tegen de schadelijke 

invloeden van het zonlicht.  

• De cellen van Langerhans of de Langerhanscellen lijken qua bouw op melanocyten. 

Ze komen meestal voor in de stekellaag, maar ze kunnen zich door de epidermis 

verplaatsen of migreren. Langerhans cellen behoren tot het cellulaire 

immuunsysteem. Allergene stoffen worden door deze cellen opgenomen en ver-

plaatst naar de lederhuid naar de uitlopers van lymfevaten. Hier worden de 

allergenen gepresenteerd aan het lymfoïde weefsel (B en T-lymfocyten). 

Tussen de epidermis en de dermis vinden we het Basale Membraan. In het Basale 

Membraan zitten uitlopers van keratinocyten en vezels, die zorgen voor een sterke hechting 

tussen opperhuid en lederhuid  

 

De lederhuid/dermis 

De lederhuid bestaat uit een hecht netwerk van dicht bindweefsel, dat is opgebouwd uit 

cellen, vezels en grondsubstantie. De functies van de lederhuid zijn: 

• Geeft kenmerken aan de huid, zorgt voor weerstand en soepelheid. 

• Zorgt voor rekbaarheid, geeft steun en vult op. 

Cellen die in het bindweefsel voorkomen zijn: 

• Mestcellen behoren tot het immuunsysteem. Mestcellen produceren o.a. histamine, 

heparine en hyaluronidase. Dit zijn stoffen die een belangrijke rol spelen bij de 

wondgenezing en bij allergische reacties. 

• Fibroblasten spelen een rol bij de vorming van de vezels, collageen, elastine en 

reticuline en bij de vorming van bindweefselgrondsubstantie. 

• Macrofagen of histiocyten zijn grote cellen die in staat zijn resten van dode of 

beschadigde lichaamseigen cellen of micro-organismen in zich op te nemen door 

middel van fagocytose. 

Vezels die in het bindweefsel voorkomen zijn: 

• Collagene vezels: Collagene vezels zijn sterke, stugge, weinig buigzame vezels. Ze zijn 

opgebouwd uit collageen eiwit. Collagene vezels geven de huid haar stevigheid. Ze 

bepalen de rekbaarheidsgrens van de huid en helpen zo voorkomen dat de huid 

verder rekt en scheurt. Deze vezels zijn rijk aan hydroxyproline een aminozuur. 

• Elastische vezels: De elastische vezels zijn veel dunner en elastischer dan de 

collagene vezels. Ze zijn opgebouwd uit elastine eiwit en ze bepalen de elasticiteit 

van de huid. 
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• Reticuline vezels: De reticuline vezels zijn opgebouwd uit de reticuline eiwit. Het 

reticulum is een netwerk van fijne vezeltjes. Het komt voor op plaatsen waar het 

bindweefsel grenst aan ander weefsel. 

De grondsubstantie is een gel opgebouwd uit water met hyaluronzuur en Mucopoly 

Sachariden. Hyaluronzuur heeft een sterk waterbindend vermogend. In de grondsubstantie 

liggen de vezels, collageen en elastine. 

De lederhuid kan onderverdeeld worden in twee lagen.  

• Papillenlaag of stratum papillare  

• Netlaag of stratum reticulare.  

De papillenlaag of stratum papillare 

Deze bovenste laag van de lederhuid grenst aan de basaalcellenlaag van de opperhuid. 

Duizenden uitstulpingen (papillen) steken vanuit de lederhuid in de onderzijde van de 

opperhuid. Elke papil heeft heel veel van haarvaten die voedingsstoffen aanvoeren en 

afvalstoffen afvoeren. De cellen van de basaalcellenlaag kunnen hier hun voedingsstoffen uit 

halen zo dat zij in staat zijn hun levensverrichtingen te vervullen.  

 

De netlaag of stratum reticulaire 

De netlaag is de onderste laag van de lederhuid, die grenst aan het onderhuidse 

bindweefsel. Deze laag is opgebouwd uit een dicht netwerk van collagene en elastische 

vezels. In deze laag van de lederhuid vinden we de huidadnexen: de haren, de zweetklieren 

en de talgklieren. Het is de dikste laag van de lederhuid. In deze laag vinden we bloed en 

lymfevaten. 

 

Het onderhuids bindweefsel of subcutis  

De onderhuid is opgebouwd uit losmazig bindweefsel waartussen vetcellen zijn gerangschikt. 

Tussen het losmazige bindweefsel lopen de grotere slagaders, aders en lymfevaten. Het 

onderhuidse bindweefsel verbindt de huid met de daar onder liggende spieren. De 

hoeveelheid vet in deze laag wordt bepaald door erfelijkheid, hormonale balans en voeding. 

De functies van de subcutis zijn: 

• Geeft beweeglijkheid aan de huid 

• Geeft bescherming tegen verwonding en temperatuurverschillen 

• Dient als energievoorraad en beïnvloed de lichaamsvormen 
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Hoofdstuk 2 Talgklieren 
 

Sebumfollikels  

Net als de haren zijn ook de talgklieren adnexen van de opperhuid. Talgklieren komen over 

het gehele lichaam voor, maar ontbreken aan de handpalm, de voetzool, tussen de tenen en 

de vingers. Talgklieren zijn zak, trosvormige of alveolaire holocriene klieren. Ze liggen in het 

stratum reticulaire van de lederhuid.  

 

Talgklieren monden vrijwel altijd uit in een haarfollikel, behalve op plaatsen waar geen haren 

groeien, hier heeft de talgklier zijn eigen afvoergang en mond deze direct op het 

huidoppervlak uit. Deze talgklieren bevinden zich in de neus-lippenplooi, de huid rond de 

lippen en rondom de tepels. We noemen deze talgklieren solitaire talgklieren. 

 

De hoeveelheid talgklieren per cm2 is verschillend. Voorhoofd, behaarde hoofdhuid, wangen 

en kin hebben een aantal tussen de 400 en 900cm2. Op de rest van het lichaam is dit 

ongeveer 100 cm2. 

 

We onderscheiden drie soorten haarfollikels, met de daarbij behorende talgklieren.  

• Vellushaarfollikel 

• Talgklierfollikel 

• Terminaalhaarfollikel 

Vellushaarfollikel 

Het haartje in deze follikel is zeer dun oftewel donshaar. De follikel is nauw en het 

talgkliertje is klein. De talg op de opperhuid is afkomstig van deze follikels. Vellushaarfollikels 

zijn normaliter niet ontstoken bij acne. Zij kunnen wel heel hevig gaan ontsteken bij 

ondeskundig ontharen met hars. Het heet dan folliculitis. 

 

Talgklierfollikel 

De talgklierfollikel heeft een ruim follikelkanaal, terwijl het haartje erg dun is. De 

bijbehorende talgklier is verhoudingsgewijs zeer groot. Dit type follikel komt vooral voor in 

het gezicht, op de borst en op de rug. Doordat het follikelkanaal in verhouding tot het 

haartje groot is, kunnen zich hier talg en hoorncellen ophopen, wat een ideale broedplaats 

voor de propioni bacterium acnes is. De uitvoergang van de talgklier mondt uit in het 

midden van de haarfollikel. De talgklieren de neus-lippenplooi, de huid rond de lippen en 

rondom de tepels hebben geen haartje en heten daarom solitaire talgklierfollikels. De 

talgklier ligt in de netlaag van de lederhuid. 
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Terminaalhaarfollikel 

Deze follikels liggen dieper in de lederhuid. Bij het terminaal-follikel wordt het follikelkanaal 

bijna helemaal opgevuld door het haar. Het haar is dik en stug. Hier vind je geen talg-en 

hoornophopingen omdat er haast geen ruimte zit tussen follikel kanaal en het haar. Talg wat 

hier geproduceerd wordt dient om de haren en huid soepel te houden. Indien in terminale 

haargebieden toch een ontsteking ontstaat dan is dit vaak iatrogeen (veroorzaakt door 

behandeling) bijvoorbeeld ten gevolge van een ondeskundige behandeling van hirsutisme of 

acne. 

Bouw van de talgklieren 

Talgklieren zijn zak of trosvormige holocriene klieren. Aan de binnenzijde van de talgklier 

bevindt zich het basale membraan, met de daarop gelegen kliercellen. Deze cellen delen zich 

continu, waardoor oude cellen naar boven worden geschoven. De intussen opgeschoven 

kliercellen ondergaan een verandering. Kliercellen nemen vet op en gaan dit ook zelf 

produceren. Dit proces gaat door totdat de gehele cel opgevuld is.  Hierdoor komt de celkern 

in verdrukking en sterft af. Het celmembraan valt uiteen, zo ontstaat er een vetmassa 

vermengt met hoorncellen die via een haarfollikel uitmondt op het huidoppervlak. 

 

De samenstelling van talg of sebum 

Talg bestaat uit verschillende vetachtige stoffen zoals: 

• Vetzuren 

• Vetalcoholen met squalenen  

• Glyceriden en triglyceriden 

• Wassen 

• Esthers 

• Hoorncellen/ epitheelcellen 

• Micro-organismen: propioni bacterium acnes,  

Vetzuren 

Dit zijn palmitinezuur, stearinezuur. Palmitinezuur en stearinezuur zijn verzadigde vetzuren. 

Vetalcoholen 

Dit zijn cholesterol, ergosterol en squalenen.  Ergosterol kan worden omgezet in vitamine D2 

en cholesterol in vitamine D3. 

 

Glyceriden.  

Vrije vetzuren ontstaan door enzymatische omzetting van glyceriden. Triglyceriden is de 

voeding voor de propioni bacterium acnes die deze vetten omzet in vrije vetzuren. Deze 
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zuren werken irriterend en verzwakkende op de talgklierfollikel. 

 

Wassen: Vetachtige stof 

 

Esthers 

Een menging van alcohol, suiker en een zuur 

 

Hoorncellen 

Dit zijn de resten van de talgkliercellen. Talgklieren zijn holocriene klieren, wat betekent dat 

de gehele kliercel in afscheidingsprodukt veranderd en mee afgescheiden wordt. Daarbij is 

ook de follikel van epitheel wat ervoor zorgt dat er meer hoorncellen in het talg terecht 

komen.  

 

Micro-organismen 

Op ons huidoppervlak komen een aantal anaerobe bacteriën en aerobe bacteriën voor. 

Hiermee leven we in een symbiose. Deze bacteriën helpen voorkomen dat de schadelijke 

soorten niet in onze lichaamsholtes en op onze huid kunnen koloniseren. De volgende 

micro-organismen leven op en in onze huid en maken onze huidflora: 

• De propioni bacterium acnes leeft in de talgklier en is een anaerobe bacterie

• De staphylococcus epidermidis is een aerobe bacterie die leeft op de huid. 

• Pityrosporum ovale is een gist die op onze huid leeft< deze gist kan seborroïsch 

eczeem veroorzaken 

Hoewel deze micro-organismen voor ons zeer nuttig zijn kunnen zijn kunnen ze toch de 

oorzaak zijn van verschillende huidaandoeningen. In het hoofdstuk acne wordt hier verder 

op ingegaan.  

Hormonen en hun invloed op de talgklier 

Hormonen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van acne. In de puberteit worden de 

geslachtshormonen actief. Bij de man worden vooral in de testes androgene hormonen 

geproduceerd. Het belangrijkste mannelijke androgene hormoon is testosteron. Testosteron 

is verantwoordelijk voor het mannelijk geslachtsorgaan en alle secundaire mannelijke 

geslachtskenmerken. Behalve door de testes wordt ook door de bijnieren in geringe mate 

testosteron (adrenale androgenen) gevormd. In de bijnierschors worden zowel bij de man 

als bij de vrouw een aantal, voornamelijk mannelijk geslachtshormonen gevormd. Dit zijn de 

adrenale androgenen. Daarnaast worden er zeer kleine hoeveelheden oestrogenen, 

vrouwelijk, geslachtshormonen afgescheiden (ook bij de man). De hoeveelheden die 

gevormd worden zijn zo klein dat ze, tenminste bij volwassenen, geen merkbaar effect 
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hebben naast de hormonen die in de geslachtsklieren worden gevormd. 

 

Bij de vrouw produceren de ovaria vrouwelijke hormonen, de oestrogenen die 

verantwoordelijk zijn voor de vrouwelijke secundaire geslachtskenmerken en het hormoon 

progesteron dat verantwoordelijk is voor het goed verlopen van de zwangerschap. Ook 

worden er in de ovaria kleine hoeveelheden androgene hormonen (ovariële androgenen) 

geproduceerd. 

 

Het zijn met name de androgene hormonen die invloed hebben op de talgproductie van de 

huid. Wanneer in de puberteit de hoeveelheid androgenen sterk toeneemt, worden de 

talgklieren in het gezicht, op de schouders, rug en borst groter en produceren meer talg. De 

talgklier komt hierdoor tot zijn normale afmeting. Dit kan acne tot gevolg hebben. Acne 

berust dus op androgene activiteit. Bij acne is er geen sprake van een abnormale verhoogde 

androgeenproductie. Wel is de talgklierreceptor gevoeliger voor testosteron bij mensen die 

acne hebben. 

 

Er is gebleken dat acne kan worden veroorzaakt doordat testosteron (een van de 

androgenen) in het lichaam wordt omgezet in 5a dihydrotestosteron( DHT). 5a-

dihydrotestosteron (DHT) wordt gevormd uit testosteron met behulp van 5a-reductase (een 

enzym). 5a-dihydrotestosteron (DHT) heeft een buitengewoon sterke uitwerking op de 

activiteit van de talgklier bij de vrouwen. Vreemd genoeg heeft deze omzetting geen invloed 

op de talgproductie bij de man. 

 

Progesteron is een vrouwelijk hormoon met androgene eigenschappen. Hierom wordt aan 

vrouwen met acne een anticonceptiepil (Diane-35) voorgeschreven met een hoge dosering 

aan oestrogenen en een lage dosering aan progesteron. Oestrogenen verlagen de 

talgproductie, waarschijnlijk door remming van androgene stoffen. 

 

De Hormonen op een rijtje: 

• Androgene hormonen hier vallen onder: 

o Testosteron 

o 5a-dihydrotestosteron / DHT 

o Ovariële androgenen 

o Adrenale androgenen 

Deze hormonen hebben een stimulerende werking op de talgklier. 
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• Oestrogene hormonen: Deze hormonen hebben een remmende werking op de 

talgklieren 

Zenuwuiteinden rond de talgklieruitvoergang 

In de huid bevinden zich verschillende soorten zenuwuiteinden of receptoren, die bepaalde 

prikkels vanuit de omgeving opnemen en doorgeven naar het centrale zenuwstelsel. 

• Warmteprikkels worden waargenomen door zenuwuiteinden die diep in de lederhuid 

liggen (netlaag), De lichaampjes van Ruffini.  

• Kou wordt geregistreerd door zenuwuiteinden die zich boven in de lederhuid 

bevinden (papillenlaag), De lichaampjes van Krause. 

• Vrije zenuwuiteinden, die overal verspreid in de huid voorkomen, dienen vooral voor   

de registratie van pijnprikkels. 

Receptoren ten dienste van de tastzin of druk bevinden zich: 

• In de opperhuid: lichaampjes van Merkel voor lichte druk (aanraken, strelen) 

• In de lederhuid: lichaampjes van Meissner voor de sterkere prikkels 

• In de onderhuid: lichaampjes van Vater Pacini en Golgi Mazzoni 

 

Endorfine 

Endorfine zijn kleine, eiwitachtige stoffen die in de hersenen. Het zijn opiumachtige 

chemicaliën met een werking die lijkt op die van neurotransmitters. Endorfine zijn 

chemische boodschappers die in functie gelijk zijn aan zowel neurotransmitters als 

hormonen. Endorfine zijn (zoals dopamine) de brengers van aangename gevoelens. Ze zijn 

ook pijnbestrijders, de natuurlijke morfine van het lichaam. Endorfine is bekend geworden 

door de lopers roes, dit natuurlijk bedwelmend middel wordt bij stevige aerobe (langdurige 

training) oefeningen vrijgemaakt en wordt veroorzaakt door een stijging in de endorfine (en 

dopamine), waardoor de fysieke pijn van een bijvoorbeeld een marathonloper plaats maakt 

voor trots, optimisme en een gevoel van welzijn, dat nadien ook blijft. Het is een bekend 

fenomeen dat joggers verslaafd kunnen raken aan de endorfineroes zodat ze uiteindelijk 

dwangmatig bezig blijven met hun activiteit. Endorfine en dopamine werken samen. 

Endorfine worden door de hersenen gebruikt om de gevoeligheid voor pijn te verminderen 

en openen de weg naar plezier. Endorfine zijn de lichaamseigen kalmerende middelen, in 

chemische opzicht lijken ze heel erg op morfine. Ze binden zich ook aan dezelfde receptoren 

in de hersenen. De stimulans om endorfine vrij te maken hoeft men geen pijn te ervaren. 

Luisteren naar muziek, aanraken van de partner, wat men ook graag doet, het zijn allemaal 

situaties van aangename stimuli die kunnen zorgen voor het vrijkomen van endorfine. 
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