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Verstandig zonnen, kan dat?
H. van Weelden, lichtfysicus.
Afdeling Huidziekten, Academisch Ziekenhuis Utrecht.

De zon is de natuurlijke lichtbron en geeft
een "gevoel van welbevinden". Tot de
gunstige werking van zonlicht behoren
o.a. de vitamine D-synthese en
"warmte", een thermisch effect. Het
wetenschappelijk onderzoek heeft zich
vooral met de negatieve effecten van
zonlicht beziggehouden en de daaruit
volgende risico's voor de gezondheid.
Ultraviolette straling
De ozonlaag in de stratosfeer filtert ongeveer
90% van de ultraviolette straling uit het zonlicht. Het UV-B is het meest effectieve deel
van het zonnespectrum waarop de huid reageert met een zonnebrand. Door vensterglas wordt het UV-B nagenoeg geheel geabsorbeerd; achter glas reageert de huid dan
ook nauwelijks. Op het UV-A dat wel door het
vensterglas komt reageert de huid minder
sterk; de huid is 1000 a 10.000 maal minder
gevoelig voor UV-A dan voor UV-B.
Het krijgen van een zonnebrand wordt ervaren als een negatief aspect van zonlicht. Het
bruin worden van de huid wordt echter door
menigeen gewaardeerd als mooi en er gezond uitzien. Het pigmenteren kan echter ook
worden gezien als een zichtbaar bewijs dat er
schade is aangericht aan de huid. Het steeds
opnieuw blootstellen van de huid aan zonlicht om nog bruiner te worden betekent in
feite dat schade na schade wordt aangericht.
Op de lange termijn leidt dat tot een versterkte veroudering van de huid. Het streven naar
een kosmetisch positief effect, het bruinen,
resulteert uiteindelijk in een kosmetisch negatief effect; meer rimpels, atrofie, verlies
aan elasticiteit, hypo- en hyperpigmentaties.
Tenslotte, als men dit tientallen jaren volhoudt, bestaat er een verhoogde kans op
huidkanker. Huidkanker is in de meeste gevallen het gevolg van zonlicht, waardoor het
ook relatief veel wordt waargenomen bij patiënten met een buitenberoep zoals boeren,
zeelieden, etc.
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Misvatting
Een veel gehoorde misvatting is de gedachte
dat men door UV-B verbrandt, door UV-A
bruin wordt en dat UV-B kankerverwekkend
is en UV-A onschuldig. UV-A is echter ook
kankerverwekkend, maar is wel meer dan
1000 maal minder effectief dan UV-B in het
opwekken van huidtumoren. Om te bruinen
heeft men van het UV-A ook meer dan een
1000 maal hogere dosering nodig dan van
het UV-B. Dat betekent uiteindelijk dat de risico's van bruinen met UV-A en UV-B nagenoeg gelijk zijn. Bruinen met de "natuurlijke"
zon, een effect van de combinatie van UV-A
en UV-B, is daarom dan ook niet veiliger dan
bruinen met een "kunst" zonnetje.
De relatieve bijdragen van UV-A en UV-B in
het zonlicht zijn afhankelijk van het seizoen,
tijdstip van de dag, breedtegraad en de
hoogte waarop men zich bevindt. In feite dus
afhankelijk van de lengte van de weg die het
zonlicht door ozonlaag en lucht moet afleggen. De laatste jaren is de vervuiling van de
lucht en de daarmee samenhangende aantasting van de ozonlaag duidelijk van betekenis geworden. Bij een afname van de ozonlaag met 1 % zal door de toename van met
name het UV-B het voorkomen van huidcarcinomen met 2 tot 3% toenemen. De melanomen, de meest levensbedreigende kanker,
zullen mogelijk ook toenemen, maar in mindere mate. Gelukkig is er in Nederland momenteel nog geen sprake van een meetbare
toename van de hoeveelheid uv-straling. Dit
betekend niet dat het ozon-probleem minder
serieus genomen moet worden. Het terugdringen van de aantasting van de ozonlaag
blijft wel degelijk van belang. Vooral, omdat
wat we nu reeds elders op de wereld, b.v. in
Australië en Zuid-Amerika, wel een toename
zien, hetgeen nog maar het topje van de ijsberg is. De werkelijke nadelige effecten, dus
ook die op de huid, worden eerst over 10 tot
20 jaar duidelijk. Als wordt gewacht met
maatregelen tot die effecten merkbaar zijn,
dan is men in feite te laat.
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Andere h u i d p r o b l e m e n
Zou een toename van andere huidproblemen, zoals b.v. bij fotodermatosen, dan mogelijk wel kunnen worden toegeschreven
aan de verdunning van de ozonlaag?
Onder fotodermatosen worden verstaan
huidafwijkingen die door ultraviolette straling (UV) en/of zichtbaar licht kunnen worden
opgewekt. Dat kan door blootstelling van de
huid aan zonlicht, maar ook normaal daglicht
en het licht van lampen binnenshuis kunnen
leiden tot deze huidafwijkingen. De indruk
bestaat dat fotodermatosen de laatste jaren
in toenemende mate worden gezien. Een
toename van de ultraviolette straling door afname van de ozonlaag zou eerder een vermindering geven. Juist in de landen met een
onregelmatig schijnende zon en lange winters, zoals b.v. Engeland, de Scandinavische
landen en Nederland, kwamen beduidend
meer fotodermatosen/lichtovergevoeligheden voor dan b.v. in Italië. Door de daar regelmatig schijnende zon krijgt de huid meer
kans zich aan te passen, te gewennen aan het
zonlicht.
Hgt toenemend voorkomen van deze lichtovergevoeligheden ligt dus niet aan de ozonlaag, maar is hoogst waarschijnlijk wel mede
het gevolg van onze welvaart. Door het hoge
niveau van onze gezondheidszorg is er een
toename van het gebruik van medicijnen.
Vooral ook het gebruik van cosmetica is toe-
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genomen. Dit gecombineerd met de toename aan vrije tijd doorgebracht in de zon,
liefst nog aangevuld met een bruiningsapparaat, verhogen de kans op een fotosensibilisatie in niet geringe mate. Fotosensibilisatie
is een algemene term waarmee alle reacties
van de huid worden omschreven waarbij de
huid gevoelig gemaakt wordt voor licht door
het gebruik van een chemisch apparaat.
Soms kan dit tot een blijvende lichtovergevoeligheid leiden.
Beschermende crèmes
Bij het behandelen van deze lichtovergevoeligheden en het voorkomen van zonnebrand
en huidtumoren lijkt het logisch het "licht" te
beperken met beschermende crèmes. Dit is
zeker aan te bevelen om te sterke reacties
van de huid op zonlicht te vermijden. Iemand
die erg heftig reageert gebruikt dan vaak
middelen met een zo hoog mogelijke beschermingsfactor. Echter hoe hoger de beschermingsfactor, des te meer uv-absorberende stoffen zo'n middel bevat. En hoe hoger de concentratie aan uv-absorbers, hoe
groter de kans op overgevoeligheids-reacties van de huid op deze middelen. Ook bestaat de kans dat door het gebruik van de beschermende crèmes de huid niet minder,
maar juist meer gevoelig wordt voor licht.
Hoe kiest men nu de anti zonnebrandcrcmes
met de juiste beschermingsfactor? De beschermingsfactor
geeft aan hoeveel
keer men langer in
de zon kan zijn
met de crème op
de huid ten opzichte van de huid
zonder
bescherming. Kan men
b.v. een uur in de
zon zijn zonder
problemen, dan
kan men nagenoeg de gehele
dag de zon in met
een crème met beschermingsfactor
8. Een hogere beschermingsfactor
is echt niet nodig.
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