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'Crèmes bestaan meestal uit water en
olie. Tegen pigmentvlekjes en een vale
huid doen die ingrediënten niets'
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'Lees voor het smeren eerst de bijsluiter.' Geen over~g .
advies bij de huidverzorgingsproducten waarvan
wetenschappelijk is aanget®nd dat ze werken.
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omt een ,
vrouwbij
de dokter.
Ze heeft
last van
pigmentvlekjes,
beginnende kraaienpootjes en
haar huid ziet wat flets. De dokter bestudeert haar huid, stelt
een paar gerichte vragen en
schrijft een recept uit. Dé formule voor een fantastische
crème, helemaal afgestemd op
háár huid.
In landen als Brazilië, de VS en
Engeland is huidverzorging op recept in welgestelde kringen heel
gebruikelijk. Voor het gewone
volk- ook in Nederland- zijn er
de zogeheten doctor brands.
Eigenlijk klinkt het heel logisch. Laat een dermatolóog los
in een lab en er wordt een wondercrème geboren. Een dermato-'
loog weet immers alles over de ·
huid, dus ook wat je het beste
erop kunt smeren. In werkelijkheid ligt het ingewikkelder. ,;Er
zijn weinig dermatologen die
kennis hebben van cosmetische
ingrediënten," zegt dr. Jetske

Ult'ee, zelf eigenaar van doctor
brand Uncover Skincare. Ultee
doet al jarenlang onderzoek naar
ingrediënten in cosmetica. "De
meeste dermatologen kunnen je
prima van de serieuzere huidproblemen af helpen," zegt Ultee,
"maar wil je simpelweg een
mooiere huid, dan is het meestal
zinloos bij een dermatoloog aan
te kloppen. De meesten hebben
zich nooit verdiept in de stoffen
in de crèmes die werkelijk iets
voor de huid doen."

Fijne lijntjes
Het grootste verschil tussen reguliere merken en doctor brands
is dat de laatste een waslijst aan
ingrediënten bevatten waarvan
wetenschappelijk is aangetoond
dat ze iets voor de huid doen.
Een crème bestaat, meestal, voor
het grootste deel uit water en ·
oliën. Relatief goedkope ingrediënten, die ervoor zorgen dat de
huid comfortabel aanvoelt en er
geen vocht aan ontsnapt. Maar
aan pigmentvlekjes, fijrie lijntjes
of een vale huid doen water en
olie niets. Daarom worden aan
een crème ook actieve ofwel

werkzame stoffen toegevoegd.
Deze pakken gericht huidproblemen aan:·ze maken de huid
gezonder, kalmeren waar nodig
en vertragen het verouderingsproces.
Anders dan de·namen doen
vermoeden, zijndeze merken
niet altijd van doctoren. Neem
Biodermal, in 1975 op de markt
gebracht door een doctorandus,
chemicus Hans Schreuder. Diens
titel was speerpunt van het merk
en werd in elke communicatieuiting meegenomen. Het heeft
hem geen windeieren gelegd;
tout bekend Nederland liep weg
met zijn producten. Voor.al de
bekende P-CL-E-crème, toen nog
met dierlijk placenta en vitamine
E als paradepaardjes.
"Ik weet uitervaring hoe lastig
het is de juiste combinatie ván
ingrediënten in de juiste hoeveelheden in een product te krijgen;' zegt Jetske Ultee. "Er komt
veel bij kijken. Crèmes die verkleuren, houdbaarheid van ingrediënten en antioxidanten die
stabiel moeten blijven, de juiste

Kafenkoren
Weten of wat je koopt ook
echt goed is, is volgens
Jetske Ultee een kwestie
van etiketten lezen.

.,Ingrediënten staan vermeld in
volgorde van hoeveelheid. Over
het algemeen kun je stellen dat
de ingrediënten die in het onderste derde deel staan, voor min. der dan 1 procent in het product
zitten. Werkzame stoffen horen
in dat deel niet thuis. In een
werkzame crème zul je de ac~
tieite ingrediënten in de bovenste helft van de ingrediëntenlijst
terugvinden. Stoffen als vitamine C en niacinamide horen
zelfs in het bovenste derde deel
te staan."

verpakking." -· - ·~~:--'--iiill••·······
Overigens is het niet altijd aan
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de verpakking af te lezen of je
huidverzorging van een doctor in
handen hebt. Clinique was in
1968 's werelds eerste doctor
brand. Een jaar eerder publiceerde het tijdschrift Vogue een
interview met dermatoloog Norman Orentreich, waarin hij uitlegde dat de kwaliteit van de huid
meer met een goede verzorging
te maken heeft dan met genen.
Evelyn Lauder, schoondochter van
cosmeticagrootheid Estée Lauder,
las het interview en vroeg de dermatoloog een nieuwe huidverzorgingslijn te creëren. De rest is
geschiedenis.
Ook andere merken roepen de
hulp in van dermatologen, zonder
'dr' op de verpakking toe te voegen. Diors huidverzorgingslijn
Capture Totale bijvoorbeeld kwam
tot stand dankzij een samenwerking met dr. Pincelli, hoogleraar
dermatologie. En Helena Rubinstein ging een samenwerking aan
met dr. Pfulg van de Zwitserse
schoonheidskliniek LaClinic-Montreux. Producten uit de Re-Plastylijn bootsen volgens het merk het
effect na van huidverjongende behandelingen in de kliniek. Handig
voor wie het tripje naar Zwitserland nog even wil uitstellen.

"" ZMatrix

~n~r~y & füi;l1 rdt~

Pompflacons
Of het zin heeft je geliefde pot
huismerkcrème in te ruilen voor
eentje van een doctor, is afhankelijk van een aantal factoren.
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Dr. Van der Hoog was
een dermatoloog die een
vrouw had met een

gevoelige huid
"Een doctor brand met de juiste
dosis aan bewezen werkzame
stoffen zal beter zijn dan een regulier cosmeticamerk zonder die
stoffen," zegt Randy Schueller,
cosmetisch chemicus en hoofdredacteur van het onafhankelijke
cosmeticablog The Beauty
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Brains. "Maar helaas is het niet

zo dat als het woord 'doctor' op
het etiket staat, het automatisch
een beter product is." Vaak genoeg wordt dat 'doctor' slechts
om marketingtechnische redenen gebruikt.
De echte doctors weten heel
goed welke stoffen iets voor de
huid doen. Dat hoeven helemaal
geen wondermiddeltjes te zijn,
maar bijvoorbeeld 'gewoon' vitamine A-zuur en vitamine C. De
laatste helpt bij de vorming van
collageen (ook wel 'matras van
de huid' genoemd) en is dus
goed tegen een slappe huid, en
vitamine A-zuur vermindert rimpels. Tegen pigmentvlekjes helpen tal van ingrediënten,
waaronder zoethoutworteL
"Het is niet eenvoudig al deze
ingrediënten in een potje te vangen;' zegt Ultee. "Het lastigst
zijn de antioxidanten (stoffen die
een bewezen effect op de veroudering van de huid h ebben, red).
Die zijn gevoelig voor zonlicht
en zuurstof, dus die moeten
lucht- en lichtdicht worden verpakt." Pompflacons dus in plaats
van potjes, waardoor de verpakkingskosten bij doctor brands
vaak hoger uitvallen dan bij de
reguliere merken.
Kleine troost: niet álle doctor
brands drukken zwaar op het
maandelijkse cosmeticabudget.
Een maskertje van dr. Van der
Hoog bijvoorbeeld gaat al met je
mee naar huis voor €2,23. Het
merk werd in 1935 opgericht door
dermatoloog dr. Pieter Hendricus
van der Hoog, wiens vrouw een
overgevoelige huid had. Zijn
merk werd in 2008 overgenomen
door Santesa en volgens product
manager Shiva ten Cate worden
Van der Hoogs formules om de
vijf jaar aangepast, om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en
concurrerend te kunnen blijven.
"Om een voorbeeld te noemen: in
onze vorige gezichtsscrub zaten
nog polyethyleenbolletjes verwerkt, nu zijn dat amandelpit- en
abrikozenpitdeeltjes."
Niet alleen de vrouw van
dr. Van der Hoog inspireerde

HOP, ALOË, VITAMINE C, NIACINAMIDE
1. Dr. Van der Hoog, Fresh Expression,
30 ml, €17. Belooft pigmentvlekjes te wissen met hulp van hopextract 2. Dior, Capture Totale Crème Haute Nutrition
Visage & Cou, 60 ml, €167,80. Onderzoek

haar man tot het opzetten
van een huidverzorgingslijn. Toen mevrouw Alkaitis in de jaren '90 aan haar
man, een Amerikaanse wetenschapper en doctor in
de fysische chemie, vroeg
om eens een kritische blik
op haar huidverzorgingsproducten te werpen, was
zijn reactie dat hij die chemische stoffen niet op zijn gezicht zbu durven smeren. Hij
begon een onderzoek naar werkzame stoffen in plantjes en een
paar jaar later zag de huidverzorgingslijn dr. Alkaitis het
levenslicht. Hij brouwt zijn
producten op basis van het raw
jood-principe: de ingrediënten
zijn nooit hoger verhit dan tot
lichaamstemperatuur. Als een
van de weinige huidverzorgingsproducten zijn de ingrediënten
zo puur dat je ze zou kunnen
eten - voor de smaak hoef je
dit overigens niet te doen. Leuk
detail: de producten worden
voor een groot deel in Zwolle
vervaardigd.

Zonnebrandcrème
Hoe onschuldig sommige ingrediënten ook klinken (denk aan de
abrikozen- en amandelpitten):
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naar stamcellen door dr. Pincelli leidde tot
deze crème. Belooft de huid frisser te
maken en rimpeltjes en verslapping aan te
pakken. 3. Dr. Alkaitis Organic Daycream,
50 ml, € 79,95. Op basis van biologische aloëvera-gel in plaats van water, koudgeperste karitéboter en andere kruiden- en plantenextracten. Geeft een mooie glans. 4 . Uncover Skincare
Moisturizer, 50 ml, € 49,95. Met vitamine C, niacinamide, zoethoutwortel en vitamine E.
5 . Dr. Perricone Hypo-ALLergenie Nourishing Moisturizer, 59 ml, €85. Dr Perricone, dermatoloog en graag geziene gast in de talkshow van Oprah Winfrey, ontdekte dat huidveroudering wordt veroorzaakt door kleine ontstekingen in de cellen. 6 . Zelens Z Matrix Energy &
Moisture lnfusion, 50 ml, €110. Ze lens is het merk van dr. Marko Lens. In zijn potjes en pompjes zit een combinatie van biologische ingrediënten en hightech-huidverzorgingsproducten.
7. Dr. Brandt DNA Time Reversing Cream, 50 ml, €105. Een van de eerste doctor brands
met een hoge dosis antioxidanten. Dr. Brandt zag flinke huidverbetering door gebruik hiervan
bij kankerpatiënten, met wie hij in het begin van zijn carrière werkte. 8 . Helena Rubinstein
Replasty Pro FiLLer Serum in Blur, 15 ml, €140. Vervaagt optisch rimpeltjes met behulp van
siliconen. Hyaluronzuur pakt dit euvel wat dieper in de hu.id aan. 9. Netera by.Kazem Skincare,
introductieset van een dag- en nachtcrèm.e en een lifting serum, 10 ml, €399.

Huidverzorgingslijn van de Nederlandse
plastisch chirurg Farid Kazem. Ontwikkeld
om de gevoelige huid te kalmeren; bevat
onder meer peptiden, die huidverjongend
werken. 10. Clinique Smart serum, 30 ml,
€67,70. Lijntjes, pigmentvlekken, huidverslapping: welke huidzorgen er ook zijn, dit
serum belooft ze allemaal aan te pakken.

smeer producten van doctor
brands nooit klakkeloos. "Niet
voor niets blijven reguliere merken ver weg van de hoge concentraties actieve stoffen die je juist
wel in die doctor brands vindt,"
zegt Ultee. " Stapel je bijvoorbeeld producten op de huid die
ingrediënten bevatten met een
peelende werking, dan kan de
huid geïrriteerd raken. Andere
ingrediënten maken de huid gevoelig voor zonlicht; het is dan
belangrijk te weten dat je niet
meer zonder zonnebrandcrème
de deur uit mag."
Of een doctor brand z'n geld
waard is, moet ieder voor zich
uitmaken. Een potje huismerk
doet prima wat een crème hoort
te doen, namelijk vocht vasthouden. Maar zijn rimpels, een vale huid of
pigmentvlekken je
een doorn in het
oog, dan kán het de
moeite waard zijn
om een 'bezoekje'
te brengen aan
een doctor. • .

Etiketje lezen
Van sommige ingrediënten is
wetenschappelijk bewezen
dat ze, mits gebruikt in de
juiste hoeveelheid en samensteLLing, echt wat voor je huid
kunnen betekenen. Voorbeel-

den zijn vitamine A-zuur, vitamine C, niacinamide, groene
thee, glycolzuur, salicylzuur,
zoethoutwortel en vitamine E.
De meeste van deze ingrediënten zijn ook te vinden in een
gezond dieet. Omdat vitaminen
eerst hun werk doen op de plekken waar ze het hardst nodig
.zijn voordat ze bij de huid terechtkomen, is smeren nuttig.
En pigmentvlekken zijn niet van
binnenuit uit wissen. Je vindt de
ingrediënten op het etiket onder
hun INCI-naam (International
Nomendature of Cosmetic
lngredients); een gestandaardiseerde naam voor een ingrediënt. Op de website van de EU
staat een uitgebreide INCHijst

