
BIJLAGEN 
Farmaceutische definitie

EMOLLÏENT
Een grondstof of substantie die de huid zachter, soepeler maakt en die de 
eigenschappen van de crème moet verbeteren (nawerking, uitsmeren, glijden, 
kleven, …). Deze emolliënten kunnen van verschillende chemische aard zijn en 
kunnen meer hydrofiel (oplosbaar in water) en licht zijn en niet kleven of eerder 
lipofiel (oplosbaar in olie) en dus vettiger en rijker zijn.
Ze kunnen dus hydraterend of voedend werken. Ze herstellen het fysiologische 
evenwicht van de huid en bewaren de hydrolipidenfilm.
Bijv.: caprylic capric triglyceride, squalaan, plantaardige oliën, paraffineolie, 
isopropylpalmitaat, glycerine, …

HYDRATEREND OF BEVOCHTIGINGSMIDDEL
De functie van een hydraterend middel is het verbeteren of herstellen van de 
hydratatie van de huid. Het hydraterende middel zal het water ofwel vasthouden ofwel 
vervoeren aangezien zijn moleculen het water in de huid of de formule vastzetten 
(bijv.: glycerine, sorbitol, propyleenglycol, bestanddelen van de N.M.F. en van het 
intercellulaire cement, ureum). Een andere, eerder mechanische mogelijkheid: een 
occlusieve molecule kan hydraterend zijn door ervoor te zorgen dat het water niet 
“ontsnapt” aan de huid (eerder anti-dehydraterend).

Bijv.: vaseline, minerale olie, silicone, …

VOEDENDE STOF
Stof die het natuurlijke tekort aan lipiden in de huid opvangt en de huidstructuur 
verstevigt, door de cohesie van het intercellulaire cement te verbeteren en zo 
waterverlies en wijziging van de huid te vermijden (bijv. plantaardige oliën rijk aan 
essentiële vetzuren —saffloer, teunisbloem, avocado, hazelnoot, etc.—, triglyceriden, 
karitéboter, aanvoer van lipidenbestanddelen van de opperhuid: was, sterolen, etc.).
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1   ANATOMIE  
EN PATHOFYSIOLOGIE 

De huid is het grootste orgaan van het menselijke lichaam: 16% van zijn volledige 
gewicht. De huid bestaat uit verschillende lagen weefsel en vormt een barrière die 
het organisme beschermt tegen de buitenwereld, maar oefent ook andere vitale 
functies uit.
Vanuit chemisch oogpunt bevat de huid gemiddeld:  
- 70% water  
- 27,5% eiwitten  
- 2% vetstoffen  
- 0,5% minerale zouten en oligo-elementen
De huid bestaat uit 3 lagen weefsel:  
- de opperhuid (epidermis), de buitenste laag  
- de onderhuid (dermis), de tussenlaag  
- de onderhuidslaag (hypodermis), de diepe laag

De opperhuid is opgebouwd uit lagen van keratinocyten die zich meer differentiëren 
wanneer men van de diepste laag (stratum basale) naar de buitenste laag (stratum 
corneum) gaat. Hierbinnen zijn elementen zonder celkernen (corneocyten) opgenomen 
in een extracellulaire multilamellaire lipidenstructuur, het intercorneocytaire cement, 
dat de functie van vochtbarrière van de huid op zich neemt.

SCHEMATISCHE STRUCTUUR VAN DE OPPERHUID

Elektronisch microscopisch beeld van het 
stratum corneum (x 1.200)

Naar  
Goldsmith L.A. 
1991 Oxford
University Press

Naar 
Swartzendruber 

D.C., et al. J.
Invest Dermatol, 

1989, 134: 
460-464

Veelbladige lipidenstructuren die twee 
corneocyten scheiden ( x 300.000)

Stratum corneum

Stratum granulosum

Stratum spinosum

Stratum basale

Deze lipidenmatrix is samengesteld uit ceramiden, cholesterol en vetzuren die 
een opeenstapeling vormen van lamellaire fasen die evenwijdig lopen aan het 
huidoppervlak.
De differentiëring van de keratinocyten gaat gepaard met diepgaande wijzigingen 
van hun lipidenmetabolisme en van de lipidensamenstelling van de verschillende 
lagen van de opperhuid. 

Het intercellulaire cement bevat altijd dezelfde bestanddelen in wisselende 
hoeveelheden en met wisselende eigenschappen.
De belangrijkste rol van de ceramiden (waarvan sommige enkel op dit niveau 
worden teruggevonden) binnen de functie van vochtbarrière van de huid, heeft te 
maken met de structurele bijzonderheden die ze induceren op het niveau van de 
intercorneocytaire lipidenbarrière. 

Stratum corneum Bakstenen muur

Bestanddelen
Corneocyten

Intercorneocytaire 
lamellaire lipiden

Bestanddelen
Bakstenen
Cement
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Tabel 1. Evolutie van het percentage aan verschillende lipiden in functie van de progressieve differentiëring van 
de keratinocyten, gaande van de diepe (basale/stekelcellen-)laag tot de buitenste hoornlaag, via de korrellaag 
waar de lipiden zijn opgeslagen in de lichaampjes van Olland. We noteren de daling van het aantal fosfolipiden, 
de stijging van het aantal ceramiden, vrije vetzuren en niet-veresterde sterolen, alsook het hoogste aantal 
glucosylceramiden (acylglucosylceramiden) op het niveau van de korrellaag (waar ze bijdragen tot de opbouw 
van de lipidenstructuren) en hun quasi-afwezigheid in de hoornlaag (naar Lampe et al. [40]).
 

Samenstelling Basaal/Stekelcel Korrellaag Hoornlaag

Fosfolipiden 44,5 ± 3,4 25,3 ± 2,6 6,6 ± 2,2

Cholesterolsulfaat 2,6 ± 3,4 5,5 ± 1,3 2,0 ± 0,3

Neutrale lipiden 51,0 ± 4,5 56,5 ± 2,8 66,9 ± 4,8

Vrije sterolen 11,2 ± 1,7 11,5 ± 1,1 18,9 ± 1,5

Vrije vetzuren 7,0 ± 2,1 9,2 ± 1,5 26,0 ± 5,0

Triglyceriden 12,4 ± 2,9 24,7 ± 4,0 Variabel

Vetsterolen/esters 5,3 ± 1,3 4,7 ± 0,7 7,3 ± 1,2

Squaleen 4,9 ± 1,1 4,6 ± 1,0 6,5 ± 2,7

n-alkanen 3,9 ± 0,3 3,8 ± 0,8 8,2 ± 3,5

Sphingolipiden 7,3 ± 1,0 11,7 ± 2,7 24,4 ± 3,8

Glucosylceramiden 3,5 ± 0,3 5,8 ± 0,2 Spoor

Ceramiden 3,8 ± 0,2 8,8 ± 0,2 24,4 ± 3,8

Totaal 99,1 101,1 99,9

Naar John Libbey. Artikel van Jean-Claude Mazières 2007 

HUID EN WATER 

De huid is een interface tussen het organisme en de externe omgeving en beschermt 
zo niet enkel tegen de indringing van chemische of microbiële elementen, maar moet 
ook zorgen voor het behoud van het fysiologische milieu van het organisme door 
waterverlies te beperken. Wat dat laatste punt betreft, speelt de buitenste laag 
van de epidermis, het stratum corneum, een belangrijke rol in de osmotische 
homeostasie die gericht is op het behouden van de vochtigheidsgraad en 
het beperken van de uitdrogende effecten van de omgeving. Het watergehalte in het 
buitenste deel van de epidermis varieert van 70 tot 30% wanneer men gaat van de 
laatste levende lagen (stratum granulosum) tot het stratum corneum. Het gehalte daalt 
nog tot 15% in de allerlaatste corneocytaire lagen.

CONCENTRATIEGRADIENT VAN WATER
Lucht

Water

H2O

De mobiliteit van water in de huid bepaalt de hydratatie- en dehydratatiemecha-
nismes.
Water verspreidt zich passief van de laag van Malpighi naar de hoornlaag en 
vervolgens doorheen de hoornlaag naar buiten toe. Dit gebeurt ongemerkt, het is 
de perspiratio insensibilis of het transepidermaal waterverlies (TEWL). In normale 
omstandigheden, met een ongeschonden huidbarrière, bedraagt het TEWL 5gr/
m²/uur. Transepidermaal waterverlies mag niet verward worden met zweten en 
talgafscheiding, die andere oorzaken hebben.

De factoren die water vasthouden in de hoornlaag.
Het zijn intracellulaire stoffen die “Natural Moisturizing Factors” of N.M.F. 
Natuurlijke Hydraterende Factoren) worden genoemd. Ze worden gevormd in de 
korrellaag tijdens de transformatie van de keratinocyten in corneocyten en tijdens de 
transformatie van profilaggrine in filaggrine. De natuurlijke N.M.F. bestaan uit Ureum, 
aminozuren, pyrrolidoncarbonzuur, melkzuren, minerale ionen, suikers (hexose, 
pentose).

De eigenschap om het watergehalte in evenwicht te houden is het rechtstreekse 
gevolg van de structuur van het stratum corneum, met zijn afgeplatte gekeratiniseerde 
cellen, de corneocyten, opgestapeld in de lipidenmatrix die bestaat uit ceramiden, 
cholesterol en vetzuren (zoals hierboven al aangehaald).

In geval van droogte, daalt het watergehalte in de oppervlakkige lagen en krijgt 
het stratum corneum de neiging om zich terug te trekken en zijn mechanische 
eigenschappen te verliezen. De huid wordt hard en ruw, wat resulteert in een 
ongemakkelijk en trekkerig gevoel. In een vergevorderd stadium verliest het stratum 
corneum zijn barrièrefunctie, wat de volgende reacties veroorzaakt: stijging van de 
perspiratie binnen de epidermis, overmatige keratinocytaire woekering, wijziging van 
de supramoleculaire schikking van de lipidenmatrix. Klinisch gezien wordt de huid 
dikker en schilferig en dus gevoeliger voor barsten.

035342_Leaflet_peau_et_galenique_NL-o15909.indd   4-5 25/03/2015   12:24



6 7

Het verband tussen stratum corneum (hoornlaag), transepidermaal waterverlies 
en huidbarrière.
Als het stratum corneum gewijzigd wordt door een dermatologische aandoening 
of externe aanval, zien we een verlies van porositeit en een stijging van het 
transepidermaal waterverlies. Zo kent een atopische huid (in een droge eczeemloze 
zone) een transepidermaal waterverlies van 18 gr/m²/uur tegenover 5 gr/m²/uur 
bij een normale huid. Hetzelfde geldt voor een normale huid bij een hoge externe 
temperatuur en lage vochtigheid. Het transepidermaal waterverlies is de weergave 
van de huidbarrière.

DE HYDROLIPIDENLAAG

Op de huid ligt een hydrolipidenlaag die de barrièrefunctie versterkt en een rol speelt 
in de uitwisselingen tussen de huid en de buitenwereld.
Het huidoppervlak is bedekt met wat men een hydrolipidenfilm noemt, een emulsie 
van water (hydro) en vet (lipos). De belangrijkste functie van deze externe barrière 
is het lichaam verdedigen tegen bacteriën en schimmels. Bovendien maakt het laagje 
de huid soepel. Het evenwicht 
tussen het vet- en waterbestand 
in een gezonde huid blijft stabiel. 
De hoeveelheid en samenstelling 
van de hydrolipidenfilm variëren 
naargelang de lichaamsdelen, 
maar ook in functie van exogene 
en endogene factoren, zoals het 
moment van de dag, het seizoen, 
de luchtvochtigheid, voeding, stress 
en ziekte.

Samenstelling van de hydrolipidenlaag
De analyse van de huidstructuur en van het keratiniseringsproces geeft de 
aanwezigheid van de volgende stoffen aan het huidoppervlak weer: 
• Transpiratie en talglipiden
•  Stoffen afkomstig van het verhoorningsproces (afvalstoffen van de afbraak van de 

eiwitten)
• Hoorncellen die zich aan het losmaken zijn
•  Water afkomstig uit de diepste lagen, dat aan het oppervlak is gekomen 

(transepidermisch water, onmerkbare transpiratie)

De volgende bestanddelen vormen aan het huidoppervlak een beschermend laagje 
dat onophoudelijk wordt vernieuwd: 
1 • Transpiratie
2 • Talglipiden
3 • Corneocyten die aan het loskomen zijn
4 • Cellen die verhoornen
5 • Transepidermisch water

Een van de functies van de hydrolipidenfilm is het afstoten van vreemde lichamen.  
Dit laagje zorgt er ook voor dat de huid soepel blijft. Dankzij de lichtzure bestanddelen, 
zoals melkzuur, pyrrolidoncarbonzuur en aminozuren, kunnen de hydrofiele bestanddelen 
van de hydrolipidenfilm een beschermende zuurmantel vormen. 

 DROGE HUID, GEHYDRATEERDE HUID  
EN GEDRAG 
De eigenschappen van de opperhuid en de hydrolipidenfilm bepalen dus de toestand 
waarin de huid zich bevindt. Zo kunnen we spreken over droge of gedehydrateerde 
huid.

• DROGE HUID
De hydrolipidenfilm heeft zijn rol niet uitgevoerd, er is meer water verdampt en er 
zijn niet voldoende lipiden aanwezig in de opperhuid. De huid is dun, glad en glanst 
niet, is fragiel, kwetsbaar, met vroegtijdige rimpel(tje)s. De huid trekt, verdraagt geen 
zeep en wordt makkelijk rood bij kou. De huid zal nog meer gedehydrateerd raken 
als er geen actie wordt ondernomen. 
Deze toestand wordt veroorzaakt door te weinig talgafscheiding (zweet), ten gevolge 
van genetische factoren, ichtyose, het klimaat of het gebruik van te agressieve 
producten.

• GEDEHYDRATEERDE HUID
Dit is een huid die te weinig water bevat, een toestand die iedereen kan overkomen. 
Deze toestand is omkeerbaar, wat ook de oorzaak is (wind, koude, overmatige 
blootstelling aan de zon, te weinig vochtige omgeving, schoonmaakproducten, …).  
De hydrolipidenfilm ligt nog op de huid, het waterverlies is dieperliggend.  
De huid is dof, futloos, ruw, niet soepel, fragiel, makkelijk geïrriteerd en kreukt snel. 
Deze huid kan de neiging hebben om te gaan schilferen en droog te worden, maar 
een gedehydrateerde huid hoeft niet noodzakelijk droog te zijn.

• BEHANDELING VAN DE DROGE HUID
Men spreekt over hydratatie van de huid, maar we kunnen water niet rechtstreeks 
inbrengen in de huid, water gaat er niet zo maar doorheen!!!
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Water moet vervoerd worden ofwel via vet-
lichamen die doorheen de hydrolipidenfilm 
dringen tot in de buitenste lagen, ofwel via 
moleculen die doordringen tot in het stratum 
corneum (SC) en zo het transepidermisch 
waterverlies verminderen en het watergehalte 
doen stijgen.

2 mogelijkheden dus:
-  Het vocht dat al aanwezig is in de huid vasthouden, ofwel aan het oppervlak (dat is 

de rol van de hydrolipidenfilm) ofwel in de diepte (dat is de rol van het intercellulair 
cement).

-  Het diepliggende vocht naar het oppervlak laten komen indien nodig (rol van het 
intercellulair cement en van de celmembranen).

We kunnen de buitenste lagen van het SC versterken met bijvoorbeeld vaseline 
waarvan de lange C-26-ketens zich gaan nestelen tussen de keramidische dubbellagen 
van het stratum corneum. Deze quasi-occlusieve actie induceert een daling van de 
waterverdamping doorheen het stratum corneum. Men kan gelijkaardige resultaten 
bereiken door symmetrische esters met lange ketens te gebruiken, die minder 
occlusief zijn dan vaseline en dus aangenamer om te gebruiken. De bekendste 
zijn myristyl myristaat, cetylpalmitaat of isostearyl isostearate. Deze manier om het 
functionele aspect van de intercorneocytaire lipiden in uitdrogende omstandigheden 
te versterken wordt meestal gecombineerd in emulsies met hygroscopische 
bevochtigingsmiddelen (die het water vasthouden) zoals glycerol, ureum, sorbitol 
en andere. 
De hydraterende stoffen kunnen dus geklasseerd worden in 3 subgroepen, in 
functie van hun lipofiele karakter.
• de occlusieven, die waterverlies doorheen de epidermis beperken, 
•  de emolliënten, deels occlusief en die de intercorneocytaire tussenruimtes opvullen,
•  de bevochtigingsmiddelen, die hygroscopisch van aard zijn en het omgevende 

water kunnen absorberen.

Een cosmeticaproduct dat een groot aandeel occlusieven bevat, kan worden 
beschouwd als vettig. Na toevoeging van een emolliënt dat goed kan uitgesmeerd 
worden, zal het eindproduct een merkbaar betere textuur hebben en aangenamer 
zijn om aan te brengen. 

2   DE FARMACEUTISCHE TERMEN
De farmaceutische terminologie (in de strikte zin van het woord) verschilt van de 
marketingterminologie.
Alles is emulsie!!!
-  De termen “crème” en “vloeibaar” hebben geen farmaceutische betekenis, het zijn 

allemaal emulsies.
-  De term “crème” roept het beeld op van een rijke emulsie, terwijl de term “vloeibaar” 

aan een lichte emulsie doet denken.
-  De term “serum” verwijst niet naar een farmaceutische vorm; het kan gaan om een 

lotion, een gel of een min of meer verdikte emulsie, met een hoge concentratie aan 
actieve bestanddelen.

“FYSIEKE” DEFINITIE VAN EMULSIE

Homogene mengeling die het resultaat is van de dispersie 
van 2 niet-homogene fases van verschillende aard en die 
niet onderling mengbaar zijn. Om het eindproduct smeuïg 
te maken, moet het mengsel van de 2 fases gestabiliseerd 
worden met een emulgeermiddel of oppervlaktewerkende stof.

• 2 TYPES EMULSIE
- Olie in water: de oliedruppels (oliefase) zijn in 
suspensie aanwezig in het water (waterige fase); 
het water maakt de continue fase uit waardoor 
het hydraterende eigenschappen krijgt, vanwaar 
de naam continue waterige fase.

- Water in olie: de waterdruppels (van de 
waterige fase) zijn opgesloten in olie (oliefase) 
en vormen een continue film. Er vormt zich een 
lipidenfilm op de huid met een lange nawerking 
en “barrière-effect”.

Water

Olie

Emulgator

Water

Olie

Emulgator
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Het verschil tussen W/O en O/W is niet macroscopisch of microscopisch zichtbaar. 
Het verschil zit in het gemak om het uit te smeren, in de cosmetische eigen-
schappen, in het aangename aanvoelen van de producten.
De O/W zijn makkelijker uit te smeren, glijden meer, voelen wateriger aan, zijn 
“natter”, lichter, vluchtiger in functie van hun samenstelling dan de W/O die meer 
moeten worden ingewerkt, die aanvoelen als olie of boter op de huid, die meer 
glanzen en kleven en “zwaarder” aanvoelen op de huid.

We zien minder W/O dan O/W net omwille van die slechte cosmetische eigenschappen 
(kleverig, moeilijk om uit te smeren) en hun haalbaarheid en stabiliteit. We verkiezen 
O/W waarbij we kunnen spelen met al deze factoren door hun samenstelling aan te 
passen. Er bestaat een ruime waaier aan grondstoffen die ons de mogelijkheid geven 
om te spelen met de manier waarop de formule aanvoelt, met de textuur en met het 
visuele aspect. 
Even belangrijk is de keuze van de emulgator, die de formule structuur geeft en als 
een reservoir het water van de formule of de emolliënten kan vervoeren (emulgator 
die vloeibare kristallen of sferulieten vormt) binnen de opperhuid

•  VERSCHILLENDE TYPES TEXTUREN VOOR DEZE EMULSIES: 
MELK, EMULSIE, CRÈME, BALSEM, …

In dalende orde van lipidenrijkheid hebben we balsems, water in olie W/O, olie in water 
O/W rijk aan olie, O/W minder rijk aan olie.
Melk en lotions met een groot aandeel water en een kleine hoeveelheid vetlichamen. 
Het verschil zit ook in de viscositeit van het product, van de samenstelling, aard en 
gehalte van de oliefase en van het min of meer “vettig” aanvoelen bij aanraken en bij 
het uitsmeren.

Voor de lichte texturen (melk, emulsie): we geven de voorkeur aan emulgatoren 
die lichte of gelachtige texturen opleveren, met een vetgehalte van 5 tot 15%, 
samengesteld uit emolliënten die licht, niet vet, niet olieachtig aanvoelen, die niet 
kleven, goed glijden en niet te veel glycolen of vaseline-achtige olie bevatten.
Voor de rijke texturen (crème, balsem): we opteren voor meer wasachtige 
emulgatoren die we combineren met emolliënten die rijk, vettig, olieachtig aanvoelen, 
type karitéboter, paraffine-afgeleiden, teunisbloemolie, saffloerolie, bijenwasolie en 
vaak met een hoog gehalte aan glycerine en vaseline, het percentage van deze 
vetfases kan 40 of 50% van de samenstelling van het product halen.

- MELK: de textuur is vloeibaar tot erg vloeibaar (loopt gemakkelijk uit), niet vettig, 
over het algemeen olie in water, wat zich makkelijker aanbrengt op het hele lichaam 
zonder vettige resten (laat geen film achter), het kleeft niet. Het product dringt snel 
in, voelt “waterig”, “nat” aan, bevat lichte emolliënten die niet kleven, bevat geen 
vettige olie, was of boter, vaak zijn het geltexturen waardoor ze licht aanvoelen. 
Streven naar hydratatie maar hebben een laag glycolgehalte zodat ze minder zouden 
kleven en het makkelijk aankleden is na het aanbrengen.
- EMULSIE: een lichte, fijne textuur die niet veel vetfase of emolliënten bevat en 
eerder licht aanvoelt, is minder vloeibaar dan melk. De formule is vaak bedoeld voor 
het gezicht, houdt op de vingertoppen, dringt snel in, streeft naar hydratatie, voor 
de vettige of gemengde huid. De emulsies sluiten dicht aan bij melk wat formule en 
samenstelling van de vetfase betreft. Voelt comfortabel aan en laat geen resten na 
op de huid, kleeft niet. 
- CRÈME: de textuur van crème is veel consistenter, dikker dan die van emulsie; ze 
is rijker, smeuïger, laat een film na, is eerder vettig en kan W/O of O/W zijn om meer 
of minder te voeden. Bedoeld voor de drogere huid die gevoed moet worden, met 
anti-dehydraterend karakter, product voor de nacht of voor de atopische huid.
- BALSEM: erg rijke textuur met een hoog gehalte aan voedende (vettige) 
bestanddelen en olie, legt een film op de erg droge en atopische huid. Balsems 
kunnen een verschillende viscositeit hebben (meer of minder dik). Ze werken langer 
na dan crèmes. Erg smeuïg. Men moet het product meer bewerken bij het uitsmeren 
om het te doen indringen.

• CERAT/ZALF
Zalf en cérat waren in oorsprong vochtvrije producten, homogene monofase 
mengelingen van vloeibare, taaie en vaste vetlichamen die onder elkaar mengbaar 
zijn (was, boter, olie). 
Geleidelijk zijn deze cérats geëvolueerd en voegde men gedistilleerd bloemenwater 
toe om de “cérat de Galien” te creëren en daarna een modernere versie, de COLD 
CREAM.
Deze producten zijn erg rijk, vettig, zijn moeilijker uit te smeren, waardoor ze meestal 
worden gebruikt op kleinere zones, vaak in een dikke laag om tot in de diepte te 
voeden.

GRADIËNT VOEDENDE KRACHT / GEHALTE “VETFASE”

MELK         EMULSIE         CRÈME         BALSEM         CERAT/COLD CREAM
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