
Voeding, suppletie en huidveroudering
'Voeding hoort een vast onderdeel te zijn van huidbehandelingen.'
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De missie van KIVH is om voeding en suppletie een vast onderdeel 

te maken van de behandelingen van specifieke huidindicaties.

Over KIVH



Samenwerkingspartners, columns en reviews

Over KIVH



Zou je deze opleiding aanraden aan anderen?

Waardige opleiding:



Waardige opleiding:

Het is een goede studie. Voor de huidtherapie zijn er maar een aantal goede geaccrediteerde studies. 
Het is goed onderbouwd, je kan zien dat er sprake is van een Master docent. Eerlijk en de juiste 
evidence based literatuur wordt verstrekt.

Het is een leuke en leerzame cursus die je goed kan toepassen in de praktijk! Het geeft 
een duidelijk beeld wat voeding en suppletie kan doen om huidveroudering te helpen. Er 
komen ook leuke weetjes te pas die je makkelijk en goed kunt gebruiken in de praktijk.

Ik vind dit een aanrader voor iedereen die zich interesseert in voeding, huid, gezondheid 
en suppletie. Zeer veel toepasbare tips voor in het instituut, super leuk! Ik heb al veel 
collega's op de hoogte gebracht van deze opleiding.

Inhoudelijk super boeiend en compleet met helder en bruikbaar advies om mijn klanten 
nog beter te kunnen adviseren en te begeleiden naar een mooie huid. Ik ga er zeker mee 
aan de slag.

Huidtherapeut

Diëtist

Dermatoloog

Schoonheidsspecialist
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Anatomie



De huid vormt een barrière 



De huidlagen

epidermis

dermis

hypodermis

epidermis

dermis

hypodermis



De huidlagen

epidermis

dermis

hypodermis

epidermis

dermis

hypodermis



De hoornlaag bij een gezonde huid bestaat

hoofdzakelijk uit diverse ceramides, 

dit zijn vetmoleculen die onder andere

beschermen tegen vochtverlies. 

Praktische tip



'Een droge of vochtarme huid 

heeft meestal te maken met het 

drinken van te weinig water.'

Eens of oneens?



De huidlagen

epidermis

dermis

hypodermis

epidermis

dermis

hypodermis



Ze produceren pro-collageen, pro-elastine, de 

moleculen voor de grondsubstantie en een

aantal enzymen.

Fibroblasten



Collageen en elastine
Twaalf soorten

collageen

Collageenvezels hebben

een gekronkelde vorm



Grondsubstantie

... heeft een gelachtige structuur en bevindt zich

tussen de vezels en cellen in de dermis;

... speelt een rol bij wondgenezing;

... functioneert als een soort elastisch kussen,

waardoor de huid een bepaalde spanning behoudt. 



Bloed- en lymfevaten



Voor de aanmaak van collageen heeft

het lichaam eiwitten nodig uit de voeding. 

Hyaluronzuur en chondroitine komen ook

uit de voeding.

Praktische tip



De huidlagen

epidermis

dermis

hypodermis

epidermis

dermis

hypodermis



Fysiologie



De collagene en elastische vezels van de dermis en het onderhuids

bind- en vetweefsel zorgen voor bescherming.

Het huidoppervlak is licht zuur (pH 5,0-5,5), wat gunstig is voor de groei 

van het microbioom – immuunsysteem.

Bescherming



Bescherming 

tegen UV-straling



Barrière

Structuur

hoornlaag



Temperatuurregulatie

Hypothalamus



Gevoel

Met de

huid kunnen druk, 

aanraking, vibratie

(tastzin), temperatuur, 

jeuk en pijn

worden geregistreerd.



Uiterlijk



Vitamine D-aanmaak

Huidblootstelling aan de zon kan bijdragen tot 

negentig procent van de vitamine D-opslag in het 

lichaam. 

Vitamine D wordt opgeslagen in lichaamsvet.

Bij overmatige blootstelling aan de zon vindt

fotodegradatie van vitamine D plaats.

Naarmate men ouder wordt neemt de 

capaciteit om vitamine D aan te maken af. 



Vrouwen vanaf 50 jaar hebben 10 

microgram extra vitamine D per dag nodig. 

Praktische tip
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Veroudering



Kenmerken

Rimpels

Droogheid

Vale gelige kleur

Gepigmenteerde vlekjes

Slappe uitzakkende huid

Weinig en grijs haar



Intrinsieke 

factoren



Extrinsieke factoren

Roken kan het huidverouderingsproces

aanzienlijk versnellen.

Ook UV licht leidt tot extrinsieke

veroudering.

(Fagare et al. 2008)



Zonlicht

De zon zendt UV-straling uit die is 

onder te verdelen in UVC, UVB en 95%

van de UV stralen bestaat uit UVA.

Hoe donkerder de huid, 

hoe meer bescherming.



Effecten van zonlicht

Acute effecten: zonnebrand, pigmentatie, verdikking van 

de huid, invloed op immuunsysteem, aanmaak vitamine D.

Chronische effecten: veroudering van de huid; 

atrofie, elastoidose, onregelmatige pigmentatie, rimpels, 

verlies van elasticiteit, ruwe schilferige huid en

allerlei verschijnselen en aandoeningen.



Epidermis
Dikte ↓
Doorlaatbaarheid ↑

= Droge huid



Dermis

Vanaf ongeveer een leeftijd van dertig 

jaar neemt de collageenconcentratie in de 

huid met één procent per jaar af.



Melanocyten

Pigmentvlekken kunnen worden

veroorzaakt door de zon. 

De kleur is het gevolg van toename van 

het aantal melanocyten in de epidermis.



Ouder worden heeft gevolgen voor de kwaliteit van de huid.

Het verouderingsproces gaat sneller door blootstelling aan

UV straling en roken. 

Vrouwen vanaf 50 jaar hebben 10 mcg extra vitamin D per 

dag nodig.

De huid wordt dunner en meer doorlaatbaar naarmate men 

ouder wordt.

Samenvatting



What to expect

Module 1. Anatomie en fysiologie van de huid

Module 2. Wat is huidveroudering?

Module 3. Voeding en huidveroudering

Module 4. Voedingsstoffen en huidverbetering

Module 5. Voedingssupplementen



Deel één



Basiskennis

Koolhydraten, eiwitten, vetten, 

vitamines en

mineralen/spoorelementen.

Voedingstekorten

kunnen van grote invloed zijn op de 

huidgezondheid.



Vraag 1

'Goede vetten zijn belangrijk 

om de huid te beschermen 

tegen vochtverlies.'

Juist Onjuist
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Vraag 3
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de collageenvorming.'

Juist Onjuist



Vraag 3

'Vitamine C is belangrijk voor

de collageenvorming.'

Juist Onjuist



Deel twee



Stukje geschiedenis

Scheurbuik onder 

de zeelieden,

ter gevolg van 

vitamine C te kort



Hoe ziet het optimale

voedingspatroon eruit en in 

hoeverre voldoen jullie

klanten hieraan?



Inname van onder andere vitamine A, B2, B6 en C 

is bij veel volwassenen te laag.

Ook de innames van alfa-linoleenzuur zijn niet voor 

alle volwassenen toereikend.

Inname in Nederland



Het voedingspatroon

Eén voedingsmiddel of voedingsstof zal het verschil niet maken, het is 

altijd een samenhang van omstandigheden die ervoor zorgt dat de 

huid in goede, matige of slechte conditie is.



Hoeveel voedingsmiddelen kun je 
noemen die slecht zijn voor de 
huid en zou je dus afraden bij
klanten om huidveroudering te

vertragen?

Vraag



Slechte 

eetgewoontes

en de huid



Alcohol heeft invloed op de groei van keratinocyten en kan bijdragen aan een

beschadigde barrièrefunctie en dus grotere doorlaatbaarheid van de huid.

Alcohol beïnvloedt ook het metabolisme van triglyceriden en cholesterol.

Alcohol beïnvloedt de lipidensamenstelling van de huid.

Alcohol



Het is aangetoond dat de inname van vet via de voeding nauw verband

houdt met het vetweefsel van het lichaam en de lipidesamenstelling van 

de huid.

Een zeer vetrijk voedingspatroon vertraagt onder andere de genezing

van de huid door oxidatieve stress en ontstekingsreacties van de huid

te bevorderen en de eiwitsynthese te verminderen.

Veel vet



Veel suiker

Glycatie

Het is de reactie van kleine suikermoleculen

(bv. glucose en fructose) met een

eiwit (aminozuur).

Hierdoor ontstaat geglycoliseerd collageen. 

Kenmerkend is een verharde, vervormde, 

beschadigde en verkleurde structuur.

AGEs

Kenmerken: Ze zijn bruin en geven onze

voeding een lekkere smaak en zijn knapperig. 

(denk aan tosti's, gefrituurde hapjes etc.).



Glycemische index

BRON: Het Diabetes Fonds. (z.d.). Glycemische index overzicht. Geraadpleegd op 31 augustus 2020, van 

https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/eten-met-diabetes/glycemische-index 



Vraag

Welke voedingsmiddelen raad je 

nu af om huidveroudering bij

jouw klant te vertragen?



Voedingspatroon

Een gezond, gevarieerd en
volwaardig, al dan niet vegetarisch
voedingspatroon dat rijk is aan o.a.

antioxidanten en B vitamines
essentieel om de gezondheid van de 

huid te behouden en
huidveroudering te vertragen.



Gezond voedingspatroon

In de basis bevat een gezond voedingspatroon een variatie

van groente, fruit, noten, peulvruchten, vlees(vervangers), vis,

zuivel(vervangers), volkoren graanproducten, oliën en vetten. 

Kortom: gezond, volwaardig en gevarieerd. Op zijn tijd een koekje

bij de koffie of thee, daar merkt je huid niet zoveel van.



Wat zegt de wetenschap over voeding en de huid?



Richtlijnen 

Goede 

Voeding



Richtlijnen Goede Voeding

• Eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk

voedingspatroon conform de onderstaande richtlijnen

• Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste

200 gram fruit

• Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin brood, volkorenbrood

of andere volkorenproducten

• Eet wekelijks peulvruchten

• Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag

• Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt

• Eet een keer per week vis, bij voorkeur vette vis

• Drink dagelijks drie koppen thee

• Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten

• Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte margarine, 

vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën

• Vervang ongefilterde door gefilterde koffie

• Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees

• Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken

• Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag

• Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag

• Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve voor mensen

die tot een specifieke groep behoren waarvoor een suppletieadvies geldt.



Voeding is één van de factoren die invloed

heeft op de huid gezondheid.



Bestudeer de Richtlijnen Goede Voeding straks

nog eens en verwerk dit in een beknopt advies. 

Oefen hiermee in de kliniek en pas het deze week 

toe bij 3 klanten.

Praktische tip



Orale voeding

versus 

topische toepassingen



Bloedvaten komen niet

voor in de epidermis



De hoornlaag verhindert de doorgang

van veel verschillende

soorten moleculen. Slechts enkele

verbindingen passeren de 

onderliggende lagen.



De combinatie van orale en uitwendige huidpenetratie 

zou de veiligste en meest effectieve manier moeten zijn 

om huidveroudering te verbeteren.



Topische toepassing van vitamine C is 
voldoende om huidveroudering

tegen te gaan.

Vraag

Juist Onjuist



Topische toepassing van vitamine C is 
voldoende om huidveroudering

tegen te gaan.

Vraag

Juist Onjuist



Volwassenen krijgen onvoldoende vitamine A, B2,

B6, C en alfa-linoleenzuur binnen. Deze nutriënten zijn

nu juist belangrijk voor het behoud van onder andere

een goede huidconditie.

De richtlijnen goede voeding vormen een goed

uitgangspunt voor de algemene adviezen die je aan je 

klanten kunt geven.

Eenmaal een tekort, geeft in de meeste gevallen een

verhoogde behoefte aan voeding met hoge

doseringen van deze nutriënten.

Samenvatting
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Werkzame stoffen

Collageen

Hyaluronzuur



Collageen



Collageen is opgebouwd uit verbonden

collageeneenheden, die bestaan uit drie

met elkaar verstrengelde poly-

peptideketens (meer dan 3 eiwitten).

Collageen ondersteidt zich van andere

eiwitten door de aanwezigheid van 

hydroxiproline.

Collageen 



Waar zit het in? 

Collageen komt voor in botten en

kraakbeen van mensen en dieren.

De collageenaanmaak wordt

gestimuleerd door nutriënten uit

groenten en fruit.



Toepassing en werkingsmechanisme

Er zijn diverse studies uitgevoerd naar de toepassing van

collageensuppletie en huidveroudering.

Het lijkt er steeds meer op dat collageensuppletie bijdraagt aan

minder snel zichtbare tekenen van huidveroudering.

De meeste positieve effecten zijn gevonden met viscollageen,

met doseringen variërend tussen de vijf en de tien gram per dag.



Toepassing en werkingsmechanisme

Het is bewezen dat gehydrolyseerd collageen de productie van

type II collageen en proteoglycanen in de huid kan stimuleren.

Het is bewezen dat dipeptiden fibroblasten kunnen stimuleren om 

hyaluronzuur te synthetiseren.

Verbeterde hydratatie en verminderde fragmentatie. 



Opname

Gehydrolyseerd collageen is de best 

opneembare vorm.

Het zijn kleine collageenpeptiden die 

zorgen voor goede absorptie.



Moleculair gewicht



Bronnen

BioCell

Elasten

Peptan

Verisol

Plantencollageen



Bronnen

BioCell - kip

Elasten

Peptan

Verisol

Plantencollageen



Bronnen

BioCell

Elasten - rund

Peptan

Verisol

Plantencollageen



Bronnen

BioCell

Elasten

Peptan - vis en varken

Verisol

Plantencollageen



Bronnen

BioCell

Elasten

Peptan

Verisol-varken, rund, vis 

Plantencollageen



Bronnen

BioCell

Elasten

Peptan

Verisol

Plantencollageen



I     huid, botten, bindweefsel, pezen, ligamenten, fascie, bloedvaten, kraakbeen

II   tussenwervelschijven, ribben, neus, strottenhoofd, luchtpijp, luchtpijpvertakking

III  huid, synovia, bloedvaten, snel groeiende weefsels zoals bij wondreparatie,

maar wordt daarna grotendeels vervangen door type I

IV  het basale membraan: filtratiemembranen en capillairen

Typen



Fibroblasten worden ‘geactiveerd’ bij

6 gram collageen.

Dosering 
Preventief voldoet een lagere dosering, 

rond 30e levensjaar dosering verhogen

naar 10 gram



Meer onderzoek is nodig voor hader bewijs, 

maar het is zeer aannemelijk dat collageen bij de 

meeste mensen zal bijdragen aan het

vertragen van het huidverouderingsproces.

Bewijskracht



Conclusie

Collageen bestaat uit eiwitketens van met name de aminozuren

glycine, proline en hydroxyproline. 

Collageen neemt af met de leeftijd. Suppletie met collageen

kan dan een uitkomst bieden. Kies altijd voor een gehydrolyseerde

vorm van viscollageen.

Het advies is minimaal 5 gram/dag voor preventief, dus praktisch

bij mensen <30 jaar en 10 gram per dag voor mensen met een ouder

wordende huid, dus vanaf 30 jaar.



Wat is jouw advies voor een klant van 35 jaar 

oud, die vraagt om een collageensupplement? 

Denk aan de vorm, dosering.

Vraag



Volgens wetenschappelijk onderzoek en 

praktisch gezien is deze klant het meest gebaat 

bij een collageensupplement met 10 gram 

viscollageen.

Antwoord



Hyaluronzuur



Hyaluronzuur is een polysaccharideketen

(N-acetyl glucosamine en glucuronzuur).

Het wordt het meest aangetroffen in 

kraakbeen, gewrichtsvloeistof en de huid.

Het lichaam is in staat om hyaluronzuur zelf

aan te maken, maar deze capaciteit neemt

af met de leeftijd.

Hyaluronzuur



Toepassing en werkingsmechanisme

Hyaluronzuur: 

Bindt vocht

Heeft een antioxiderende werking

Verbetert genezingsproces van wonden

Vermindert celafbraak

Goldberg, 2014



Toepassing en werkingsmechanisme

RCT studie (Kawada, 2015):

- 3 groepen (MW 800 kD, 300 kD en placebo)

- 120 mg hyaluronzuur

- Verbetert vochtgehalte

- Deeltjesgrootte van belang



In de natuur heeft hyaluronzuur een hoog

molecuulgewicht. Dit is te groot om te worden

opgenomen in de dunne darm. 

Hoe lager het moleculair gewicht, 

hoe beter.

Opname



Hyaluronzuur in supplementen 

wordt verkregen uit bacteriële

fermentatie.

Bron en vorm



In de interventiestudie van Kawada 2015 

wordt 120 mg gebruikt.

Dosering 



Het is aannemelijk dat suppletie met 

hyaluronzuur bijdraagt aan de vochthuishouding

van de ouder wordende huid.

Bewijskracht



Conclusie

Er is bewijs dat supplementen met hyaluronzuur kunnen

bijdragen aan het vochtgehalte van de huid. 

Het kan een mooie aanvulling zijn op de voeding. 

Topisch dringt het niet tot in de onderste huidlaag, dus moet het van 

binnenuit aangevuld worden. Het is oraal slecht opneembaar, maar als het 

moleculaire gewicht laag is, is het prima opneembaar.

Het lichaam maakt het zelf aan, maar het neemt af met de leeftijd

(vanaf 30-40 jr).



Weet jij nog wat hyaluronzuur doet in de huid?

Waar vindt deze werking plaats?

Vraag



De grondsubstantie heeft een gelachtige structuur en

bevindt zich tussen de vezels en cellen in de dermis. 

Belangrijke bestanddelen van de

grondstubstantie zijn de glycosaminoglycanen

(waaronder hyaluronzuur). 

Hyaluronzuur speelt een rol bij

onstekingsreacties, heeft een sterk waterbindende

capaciteit en speelt daardoor een rol bij de

hydratatie van de huid.

Antwoord



Carotenoïden

Bèta-caroteen

Astaxanthine

Lycopeen

Luteïne

Zeaxanthine.



Introductie carotenoïden



Bèta-caroteen



Waar zit het in? 

Bèta-caroteen komt o.a. voor in groene

bladgroente, koolsoorten, wortelen, 

mango’s, microalgen en mandarijnen.

Bèta-caroteen geeft een

karakteristieke kleur aan oranje en gele

groenten en fruit.

Spinazie: 6 mg per 100 gram

Koolsoorten: tot 8 mg per 100 gram 

Wortelen: 7 mg per 100 gram

(NEVO-online, 2020)



Er is bewijs dat bèta-caroteen

tekenen van huidveroudering kan

verminderen.

Het oraal innemen van beta-

caroteen lijkt ook het risico op

zonnebrand te verminderen.

Onderliggende werkingsmechanismen: 

Een verhoogde productie

van collageen en verminderde oxidatieve

schade veroorzaakt door de zon.

Carotenoïden zijn in vet oplosbare

antioxidanten. Ze hebben

een rol als regulatoren van het 

immuunsysteem.

Toepassing en werkingsmechanisme



Opname

Afhankelijk van de biologische

beschikbaarheid (bio beschikbaarheid) 

in het lichaam.

Bèta-caroteen uit supplementen blijkt

nog beter te worden opgenomen dan 

uit voeding.



Metabolisme

Opname afhankelijk van:

vitamine A-status van het individu, 

de lichaamsvoorraden van bèta-caroteen,

de hoeveelheid ingenomen bèta-caroteen.

In het lichaam wordt bèta-caroteen

omgezet in vitamine A.

(darmslijmvlies en lever)



Bron & vorm

Werkzaamheid van bèta-caroteen onafhankelijk is van de bron.

Natuurlijke vorm 

of synthetische vorm



Dosering

Onderzoekers stellen dat de vorming van erytheem significant

vermindert wanneer 24 mg bèta-caroteen per dag werd toegediend. 

(efficiënter in combinatie met vitamine E)

Onderzoekers stellen dat 10-15 mg bèta-caroteen per dag nodig

is voor bescherming tegen de zon.

Het is aangetoond dat een carotenoïdenmengsel bestaande uit bèta-caroteen, 

lycopeen en luteïne, met 8 mg van elke verbinding, een beschermend effect 

geeft dat vergelijkbaar is met die 24 mg bèta-caroteen alleen.



Veiligheid



Het is bewezen dat bèta-caroteen een antioxidant is.

Rondom huidveroudering is er voldoende bewijs om 

carotenoïden in te zetten ter beschermen tegen

zonschade.

Bewijskracht



Er is bewijs dat een suppletie met bèta-caroteen

geassocieerd is met een bescherming tegen het ontstaan

van een zonnebrandreactie. 

Voor bescherming tegen UV licht is het raadzaam om in 

ieder geval in de zomer de voeding aan te vullen tot 

maximaal 15 mg bèta-caroteen in totaal, en in combinatie

met andere carotenoïden, zoals luteine en lycopeen.

Conclusie



Je mag maximaal 15 mg bèta-caroteen 

adviseren uit voeding en supplementen. 

Het liefst een combinatie van 

verschillende carotenoïden.

Praktische tip



Astaxanthine



Astaxanthine zit in de veren van 

sommige vogels zoals flamingo's

Waar zit het in? 

Het is een natuurlijke kleurstof (E161j)

Astaxanthine komt voor in microalgen, 

gist, zalm, forel, krill, garnaal, 

kreeft en krab.



Voorkomt oxidatieve schade aan

fibroblasten en epitheelcellen als

gevolg van blootstelling aan

ultraviolet (UVA) licht.

Astaxanthine is een sterk 

antioxidant, tien keer sterker dan

andere carotenoïden.

Toepassing en werkingsmechanisme



Astaxanthine heeft een

lage biologische beschikbaarheid.

Opname is beter bij een vette maaltijd.

Opname



Metabolisme

Astaxanthine wordt in het lichaam niet omgezet in vitamine A.



Bron & vorm

AstaReal® is de meest onderzochte vorm van

Astaxanthine.

AstaReal® is a registered AstaReal AB trademark



Het advies is om dagelijks minstens 4 mg 

astaxanthine minimaal gedurende 

6 weken te gebruiken.

Dosering



Zowel interventiestudies als studies naar het 

mechanisme wijzen uit dat astaxanthine gunstig 

helpt om tekenen van veroudering te

vertragen en mogelijk zelfs terug te dringen.

Bewijskracht



Conclusie

Stimuleer inname van vis en groenten.

Supplementen waar enkel astaxanthine aan toe is 

gevoegd hebben minder bewijskracht dan beta-

caroteen of de combinatie met béta-caroteen,

astaxanthine en lycopeen.

Voor een zichtbaar effect is minimaal een dosering

van 4 milligram nodig en een minimale duur van 6 

weken.



Weet jij nog welke minimale dosering 

nodig is voor de positieve effecten? 

Antwoord:

A) 4 milligram   

B) 10 milligram

C) 4 gram

Vraag



Het goede antwoord is:

A) 4 milligram

Antwoord



Lycopeen



Lycopeen wordt als kleurstof

gebruikt (E160d).

Watermeloen bevat meer lycopeen 

dan tomaat.

Waar zit het in? 

Lycopeen is een helderrood carotenoïde 

dat in tomaat en andere rode 

vruchten zit.



Toepassing en werkingsmechanisme

Klinisch onderzoek toont aan dat 

dagelijkse inname van lycopeen 

gedurende 12 weken, in de vorm van 

tomatenpuree of een tomatenextract, 

enige bescherming kan bieden tegen

zonnebrand.

Lycopeen

kan door UV-licht veroorzaakte 

huidbeschadiging helpen voorkomen 

door vrije radicalen op te vangen en 

UVA- en UVB-golflengten in de huid te 

absorberen.



Opname

De opname van het carotenoïde lycopeen uit

een licht gestoofde tomaat is groter dan uit

een rauwe tomaat.



Bron en vorm

De meest onderzochte vorm van lycopeen

is die in LycoBeads/LycoMato (trademark), 

een lycopeen extract uit tomaat.



In de meeste onderzoeken wordt 10 mg 

tot 16 mg per dag gedurende 12 weken in 

de vorm van tomatenpuree of een

tomatenextract gebruikt.

8 mg béta-caroteen, luteïne en lycopeen

Dosering



Er zijn meerdere interventiestudies 

gedaan naar lycopeen en

de resultaten zijn vergelijkbaar. 

Onderzoek naar het mechanisme 

versterkt de bewijskracht.

Bewijskracht



Lycopeen is een carotenoïde waarvan is bewezen dat het

het huidverouderingsproces kan vertragen. 

Het zit in watermeloen en tomaten, maar wordt ook aan

supplementen toegevoegd.

Een dosering van 10 mg heeft een bewezen beschermend

effect tegen zonschade.

Conclusie



Weet jij het nog? Welke 

voedingsmiddelen zijn bronnen 

van lycopeen? 

Antwoord: 

A)Tomaat en banaan 

B) Tomaat en komkommer 

C) Tomaat en watermeloen

Vraag



Antwoord C is juist, tomaten en 

watermeloen zijn bronnen van lycopeen.  

In watermeloen zit zo'n 5 mg per 100 

gram en in tomaten zit circa 3 mg per 100 

gram lycopeen. 

Antwoord



Luteïne, 

zeaxanthine



Zeaxanthine heeft een oranje 

kleur en komt ook voor in groene 

plantenbladeren en in 

bepaalde vruchten.

Waar zit het in? 

Luteïne komt vooral voor in 

groene groenten.

Luteïne is een gele kleurstof 

(E161b)



Toepassing en werkingsmechanisme

Beide carotenoïden hebben 

antioxiderende, ontstekingsremmende 

eigenschappen, beschermen tegen UV 

straling en verbeteren de elasticiteit 

van de huid.

De orale toediening van luteïne en

zeaxanthine samen zorgen voor betere

antioxiderende functies en betere

hydratatie van de huid in vergelijking

met geïsoleerde behandelingen.



Dosering

De interventieonderzoeken hebben doseringen gebruikt

van rond de 6 mg luteine en 0,3 mg zeaxanthine.



Veel bewijs voor antioxidantwerking. Interventieonderzoeken

gericht op de huid hebben vergelijkbare doseringen

gebruikt van rond de 6 mg luteine en 0,3 mg zeaxanthine.

De onderzoeksresultaten bevestigen dat luteïne en zeaxanthine

helpen bij het vertragen van het verouderingsproces en zorgen

voor een betere hydratatie.

Bewijskracht



Adviseer de combinatie luteïne en zeaxanthine.

De best onderzochte dosering is 6 mg luteine en 0,3 mg 

zeaxanthine en helpt bij verbeterde hydratatie en

verminderde oxidatie als gevolg van UV blootstelling.

Conclusie



Vitamines

Vitamine C

Vitamine E



Vitamine C



Waar zit het in? 

Vitamine C is een in water 

oplosbare vitamine

Vitamine C komt voor in 

groente en fruit



Vitamine C (in combinatie met 

vitamine E) lijkt te beschermen

tegen huidschade na blootstelling

aan UV-straling.

Toepassing en werkingsmechanisme

Vitamine C-suppletie of verhoogde

vitamine C levels in het bloed

zouden de wondsluitingstijd bij

gezonde mensen niet versnellen, 

het beinvloedt het process van 

wondgenezing.



Transepidermaal waterverlies

Is het verlies van water dat van binnenuit, dus

vanuit het lichaam, door de opperhuid naar de 

omringende atmosfeer gaat. Dit gebeurt via

diffusie- en verdampingsprocessen.

Het blijkt dat vitamine C indirect zorgt voor een

lage doorlatendheid van vocht naar buiten toe.



Opname

De opname neemt af naarmate de dosis hoger wordt:

• Ongeveer 87% van een orale dosis van 30 mg wordt

geabsorbeerd;

• 80% van een dosis van 100 mg wordt geabsorbeerd;

• 63% van een dosis van 500 mg wordt geabsorbeerd;

• Minder dan 50% van een dosis van 1250 mg.



Bron & vorm

Adviseer supplementen met hoge doseringen vitamine C altijd

in een gebufferde vorm om maag-darmklachten te

voorkomen.

Koppeling aan een 

calcium of magnesium



Dosering

De ADH voor vitamine C in Nederland is 75 mg

1000-3000 mg vitamine C en 400 IE vitamine E

Maximaal 1000 mg per innamemoment



Er is hard bewijs dat vitamine C helpt bij de synthese

van collageen.

Vitamine C heeft een antioxidantwerking en speelt

een rol bij wondgenezing.

De aanwijzingen zijn sterk genoeg om te

suggereren dat orale vitamine C bijdraagt aan het 

behoud van een jonge huid.

Bewijskracht



Adviseer jouw cliënten altijd om minimaal 250 gram 

groenten en 2 stuks fruit te nuttigen per dag.

Als je kiest voor het inzetten van supplementen met 

vitamine C, kies dan voor een niet zure variant (bv. 

calciumascorbaat) en een dosering van 1000 mg per 

dag en in combinatie met vitamine E (tot 400 IE).

Conclusie



Vitamine C-suppletie in hoge doseringen

en in combinatie met vitamine ... kan

nodig zijn om effectief te beschermen

tegen door UV veroorzaakte huidschade.

Vraag



Vitamine C-suppletie in hoge doseringen

en in combinatie met vitamine E kan nodig

zijn om effectief te beschermen tegen

door UV veroorzaakte huidschade.

Antwoord



Vitamine E



Waar zit het in? 

Vitamine E is een in vet-

oplosbare vitamine

Vitamine E zit in zonnebloemolie, 

halvarine, margarine, brood, graan-

producten, noten, zaden, 

groenten en fruit.



Vitamine E werkt als antioxidant 

en beschermt zo de cellen,

bloedvaten, organen, ogen en 

weefsel.

Toepassing en werkingsmechanisme

De belangrijkste rol van vitamine E in 

de huid is het voorkomen van schade

veroorzaakt door o.a. de zon.

Hoge doseringen natuurlijk vitamine E 

in combinatie met vitamine C 

beschermt tegen huidontsteking na

blootstelling aan ultraviolette straling. 



Vitamine E kan UVB licht absorberen, maar het toedienen van 

vitamine E in de vorm van supplementen is geen vervanging

voor een topisch anti-zonnebrandmiddel. 

In combinatie met vitamine C kan het mooie, aanvullende

bescherming bieden.



De opname is afhankelijk van het tijdstip

van toediening, de duur en de dosis.

De natuurlijke vorm heeft een hogere 

biologische beschikbaarheid.

De opname vindt voornamelijk

plaats in de dunne darm

Opname



Bron & vorm

De actiefste component van vitamine E is alfa-tocoferol.

De natuurlijke vorm van vitamine E is te herkennen aan de D

voor de naam, dus D-alfa-tocoferol.



1 IE = 0,67 milligram vitamine E (alfa-tocoferol) 

1000 IU = 670 mg = 0,67 gr vitamine E (alfa-

tocoferol)

De aanbevolgen adequate inname voor volwassen

mannen is 13 mg/dag en voor vrouwen 11 mg/dag.

Bij huidveroudering wordt er vaak een hogere

dosering gebruikt.

Dosering



Studies en doseringen

De combinatie 1.000–3.000 mg vitamine C in 

combinatie met 400 IE d-a-tocoferol per dag.

Let op Tolerable Upper Intake Level 



De EFSA hanteert een Tolerable Upper Intake Level 

voor vitamine E van 300 mg ofwel zo'n 450 IE per dag

voor volwassenen.

In Belgie geldt zelfs een maximaal toegestane dosis

voor vitamine E in supplementen. 

In Nederland geldt deze maximale dosis niet. 

In Amerika 1500 IU, ofwel 1000 mg vitamine E.

Veiligheid



Veilig en praktisch

Adviseer nooit supplementen

die hoger gedoseerd zijn dan 400IE mg ofwel 268 mg 

vitamine E per dagdosering.



Vitamine E is een sterk bewezen antioxidant en

meerdere onderzoeken bevestigen dat het 

beschermt tegen UV schade. Maar mogelijk wel

in combinatie met vitamine C.

Bewijskracht



Conclusie

Vitamine E beschermt tegen zonschade vanwege

de antioxidatieve werking.

Zorg dat je vitamine E in combinatie met vitamine

C adviseert. Het liefst 1000 mcg vitamine C i.c.m. 

maximaal 268 mg ofwel 400 IE vitamine E. 

Adviseer de natuurlijke vorm van vitamine E, 

(D-)alfa-tocoferol.



‘Supplementen met vitamine C en E kunnen

dusdanig beschermen tegen de zon dat het 

een antizonnebrandcreme kan vervangen.’

Vraag

Juist Onjuist



Supplementen met vitamine C en E kunnen 

dusdanig beschermen tegen de zon dat het 

een antizonnebrandcreme kan vervangen.

Antwoord

Juist Onjuist



Mineralen/spoorelementen

Zink

Koper

Silicium



Zink



Zink is een spoorelement

Zink is nodig bij de opbouw van 

eiwitten, de groei en ontwikkeling

van weefsel, en een goede werking

van het immuunsysteem.

Zink 



Waar zit het in? 

Het zit in vlees, kaas, graanproducten, 

noten, zaden en schaal- en schelpdieren

Oesters bevatten 59,2 mg zink

per 100 gram



Toepassing en werkingsmechanisme

Zink tekort kenmerken: haarverlies, ruwe en droge huid, huidletsels

en trage wondgenezing. 

Zink heeft veel anti-verouderingseffecten. 

Klinisch onderzoek suggereert dat zink gunstige effecten heeft op 

de huid bij oraal of topisch gebruik.



Toepassing en werkingsmechanisme

Voor zink is er een toegestane claim gerelateerd aan de instandhouding 

van een gezonde huid. Dit berust op het harde bewijs voor 

huidafwijkingen bij een tekort aan zink. 



Opname

Ongeveer 15% tot 40% van het zink in 

voedingsmiddelen wordt opgenomen. 

Zink wordt in de dunne darm opgenomen. 

Vegetarische voedingspatronen



Bron & vorm

De best opneembare verbinding van zink

is zinkmethionine. 



Dosering

ADH volwassen vrouwen is 7 mg

ADH volwassen mannen (en zwangere vrouwen) is 9 mg

ADH voor vrouwen die borstvoeding geven is 11 mg

EFSA bovengrens is 25 mg voor volwassenen



Bewijskracht



Er is bewijs voor de rol van zink bij de instandhouding van

een gezonde huid.

Zink heeft een gunstige rol bij herstellend vermogen van de huid, 

het kan dus worden ingezet na een anti-aging behandeling

(peeling, microneedling etc.).

Adviseer jouw klanten om elke dag een handje noten of zaden te

nuttigen, regelmatig schaal en schelpdieren op het menu te zetten.

Suppletie kan geadviseerd worden: maximaal 25 mg

zinkmethionine, let op de juiste verhouding zink en koper (10-12:1)

Conclusie



Een vrouw van deze leeftijd heeft 7 mg 

zink per dag nodig.

Op deze leeftijd en met een notenallergie

(of allergie voor schaal- en schelpdieren) 

is het raadzaam een supplement te

adviseren tot maximaal 25 mg zink.

Praktische tip



Een supplement met zink bevat idealiter 

ook koper in een verhouding van 10-12:1. 

Praktische tip



What to expect

Module 1. Anatomie en fysiologie van de huid

Module 2. Wat is huidveroudering?

Module 3. Voeding en huidveroudering

Module 4. Voedingsstoffen en huidverbetering

Module 5. Voedingssupplementen



Voedingssupplementen

Er is zoveel meer te bereiken met voeding en suppletie, je moet alleen weten hoe.

Meer is niet altijd beter.

Een volwaardig voedingspatroon staat voorop!



Waar let jij op?



Waar herken je een kwalitatief hoogwaardig voedingssupplement aan?

De zin en onzin van ingrediënten in huidverbeterende voedingssupplementen.

Korte Quiz

Waar gaan we het over hebben?



Waar herken je een kwalitatief
goed product aan?

1. De verpakking

Let op dat supplementen per 
dagdosering verpakt zijn om 
de ingrediënten te
beschermen tegen licht, lucht, 
vocht en vuil.



Voorbeeld

• Zie jij hoe snel de vitamine C dosering achteruit gaat bij blootstelling aan lucht?
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Vitamine C tablet bij blootstelling aan lucht (Oyetade, 2012)



• Altijd per stuk verpakt

• Poeders verpakt in een sticks/sachets

• Capsules/tabletten in een blister

• Los poeder in een blik, pot of zak

• Los poeder in een blik, pot of zak

• Meerdere tabletten/capsules in een flacon/pot.





Waar herken je een kwalitatief goed product aan?

→ Uitspraken als ‘maar liefst 27 skinbooster, zegt niets…’

2. De juiste ingrediënten



Niet bewezen bij huidveroudering

- Groene thee extract

- MSM (methylsulfonylmethaan)

- Glutamine

- Lysine

- Arginine

- Granaatappel/granaatappelextract

- Quercetine

- (Pytho)ceramiden

- Curcumine

- Immunoglobulinen

- Lipase

- Amylase

- Bromelaine

- Papaine

- Cacao



Wel bewezen bij huidveroudering

• Collageen
• Hyaluronzuur

• Vitamine C

• Vitamine E
• Carotenoiden

• Zink

• Koper

Denk ook aan:

• Vitamine D
• Glucosamine

• Chondroitine



3. De juiste verbindingen

Voorbeelden:

- Zinkmethionine

- Vitamine C ascorbaat

Waar herken je een kwalitatief

goed product aan?



4. De juiste doseringen

- Zink/koper verhouding

- Collageen 10 gram

- Beta-caroteen <15 mg

Waar herken je een kwalitatief goed product aan?

10 gram collageen past 

simpelweg niet in 1 of 2 capsules



5. De juiste synergie

→ Ingredienten versterken elkaars werking

Waar herken je een kwalitatief

goed product aan?



1. De juiste verpakking

2. De juiste ingrediënten

3. De juiste verbindingen

4. De juiste doseringen

5. De juiste synergie

Een goed en uniek voedingssupplement

Beoordeling product



Test je kennis



Detox: Hoevaak is een detoxkuur in de vorm 

van supplementen voor de huid een 

aanrader? 

Vraag 1

A. 1x per jaar

B. 2x per jaar

C. Niet



Vraag 1

A. 1x per jaar

B. 2x per jaar

C. Niet

Detox: Hoevaak is een detoxkuur in de vorm 

van supplementen voor de huid een 

aanrader? 



Welke ingrediënten zijn WEL bewezen in een 

huidverbeteringsformule? 

Vraag 2

A. Groene thee en ceramiden

B. Carotenoiden en vitamine C 

C. Curcumine en lysine



Welke ingrediënten zijn WEL bewezen in een 

huidverbeteringsformule? 

Vraag 2

A. Groene thee en ceramiden

B. Carotenoiden en vitamine C 

C. Curcumine en lysine



Welke stelling over vitamine D behoefte is 

juist?

Vraag 3

A. Het innemen van extra vitamine D is alleen nodig in de wintermaanden

B. Alle vrouwen vanaf 50 jaar hebben dagelijks 10 mcg extra vitamine D nodig

C. Zwangere vrouwen mogen geen extra vitamine D innemen



Welke stelling over vitamine D behoefte is 

juist?

Vraag 3

A. Het innemen van extra vitamine D is alleen nodig in de wintermaanden

B. Alle vrouwen vanaf 50 jaar hebben dagelijks 10 mcg extra vitamine D nodig

C. Zwangere vrouwen mogen geen extra vitamine D innemen



Ilse is 34 jaar en vraagt jou om advies over 

de juiste dosering en vorm van collageen. Jij 

adviseert haar:

Vraag 4

A. 10 gram gehydrolyseerd viscollageen

B. 5 gram varkenscollageen

C. 10 gram rundercollageen



Ilse is 34 jaar en vraagt jou om advies over 

de juiste dosering en vorm van collageen. Jij 

adviseert haar:

Vraag 4

A. 10 gram gehydrolyseerd viscollageen

B. 5 gram varkenscollageen

C. 10 gram rundercollageen



Welke verpakkingsvorm is sterk AAN te raden 

gezien de instabiliteit en snelle degradatie 

(achteruitgang) van ingrediënten?

Vraag 5

A. Een pot/flacon/blik/zak met los poeder/capsules of tabletten

B. Een (lichtdichte) blister waar tabletten uitgedrukt kunnen worden

C. Een stick/sachet afgevuld met een dagdosering poeder



Welke verpakkingsvorm is sterk AAN te raden 

gezien de instabiliteit en snelle degradatie 

(achteruitgang) van ingrediënten?

Vraag 5

A. Een pot/flacon/blik/zak met los poeder/capsules of tabletten

B. Een (lichtdichte) blister waar tabletten uitgedrukt kunnen worden

C. Een stick/sachet afgevuld met een dagdosering poeder



Patricia komt voor een Pixel Peel – Microneedling

i.c.m. TCA Peeling behandeling. Welke ingrediënten 

dragen bij aan huidherstel van binnenuit.  

Vraag 6

A. Resveratrol (druivenschil) en MSM

B. Vitamine C, zink, vitamine B3, betacaroteen

C. Groene thee extract en magnesium 



Patricia komt voor een Pixel Peel – Microneedling

i.c.m. TCA Peeling behandeling. Welke ingrediënten 

dragen bij aan huidherstel van binnenuit.  

Vraag 6

A. Resveratrol (druivenschil) en MSM

B. Vitamine C, zink, vitamine B3, bèta-caroteen

C. Groene thee extract en magnesium 



Wees kritisch, doe altijd eerst zelf gedegen onderzoeken voor je 

een voedingsadvies geeft of merk adviseert.

Kritische blik



Einde


