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CHEMISCHE STOFFEN

MOSH en MOAH

Minerale 
oliën

Op het etiket staat phenoxyethanol of benzyl 
salicylate. Maar wat is dat? Wat zit er in de 

smeersels en sprays op ons badkamerplankje? 
En is alles even goed voor je?

DEEL 1
WAT ZIT 

ER IN?
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maal gezuiverd worden die onder meer 
gebruikt in verzorgingsproducten.

Je komt minerale oliën tegen in een 
breed scala aan vettige producten, van 
gezichtscrème tot badschuim en van  
lippenbalsem tot bodylotion. Ze zĳn 
meestal op de verpakking vermeld als 
petroleum(destillaat), paraffine petrolatum, 
paraffinum liquidum, vaseline of lubrica-
ting oil. Cosmeticafabrikanten werken er 
graag mee, omdat het een goedkope bron 
van vettigheid is. Het product wordt er 
lekker smeerbaar van en voelt prettig aan 
op de huid. Bovendien veroorzaakt het 
nauwelĳks allergische reacties en heeft  
het geen hormoonverstorende werking, 
vertelt Thomas Rustemeyer, dermatoloog 
bĳ het Amsterdam UMC.

Verder doet minerale olie niet veel meer 
goeds dan een vettig laagje op de huid 

TEKST LEONIE HOSSELET

Experts aan  
het woord

Chiel Jonker (1971)
is universitair docent 

bĳ het Institute for Risk 
Assessment Sciences 

aan de Universiteit 
Utrecht. 

 

Thomas Rustemeyer 
(1967) is dermatoloog 

bĳ het Amsterdam 
UMC. Hĳ onderzoekt 

immunologische 
mechanismes die 
een rol spelen bĳ 

ontstekings reacties.

 Een flinke dot vaseline op je gezicht 
smeren voordat je in de kou gaat schaat-
sen of skiën – wie doet het niet? Het is  
een bekend voorbeeld van het gebruik van 
minerale oliën op je huid. Ook als je hand-
crème, een andere vettige crème of lip-
penbalsem gebruikt, kan het zĳn dat je 
met minerale oliën in de weer bent.

Aardolie
‘Minerale oliën’ is een verzamelnaam voor 
een mix van geraffineerde vloeibare kool-
waterstoffen. Dat zĳn stoffen opgebouwd 
uit koolstof- en waterstofatomen. Ze zĳn 
afkomstig uit petroleum, oftewel aardolie. 
Deze wordt uit de (zee)bodem gehaald  
en in raffinaderĳen bewerkt. Als de brand-
stoffen LPG, benzine, diesel en kerosine 
eruit zĳn gehaald, blĳft er een soort appel-
stroop over die minerale oliën bevat. Een-

Zo kies je veilig
Het lastige bĳ kankerverwekkende stoffen 
zoals polycyclische aromatische koolwater-
stoffen (PAK’s) is dat er geen drempel voor te 
geven is, zegt toxicoloog Chiel Jonker. ‘Van 
sommige stoffen kun je zeggen “als je zo veel 
milligram binnenkrĳgt is er een effect”. Maar 
bĳ kanker is dat anders. Een molecuul zorgt 
voor een mutatie in het DNA, en dat kan al met 
één molecuul.’

Het is dus slim om aromatische minerale oliën 
waar mogelĳk te mĳden, tot er meer duidelĳk-
heid over is en er een Europese veiligheids-
marge is vastgesteld. Ook Marieke Schutte van 
Dermabase, een onafhankelĳke organisatie die 
de transparantie over cosmetica-ingrediënten 
wil bevorderen, adviseert de hoeveelheid mine-
rale olie op de huid zo veel mogelĳk te beper-
ken. ‘Staat minerale olie aan het begin van de 

ingrediëntenlĳst, dan bevat het product er een 
hoog percentage van. Minerale olie is dan de 
basis van het product. Dan moet je alert zĳn. 
Maar staat minerale olie ergens in het midden of 
aan het eind van de ingrediëntenlĳst, dan is het 
meer een vulmiddel.’

Helaas staat er nooit letterlĳk MOAH (zie 
pagina 34) op je lippenbalsem of pot hand-
crème. Let in elk geval ook op de volgende 
ingrediënten, waar minerale oliën in kunnen 
zitten: 

 Cera microcristallina
 Ceresin
 (Hydrogenated) Microcrystalline wax
 Mineral oil
 Ozokerite
 Paraffinum (liquidum)
 Petrolatum
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kunnen sommige bacteriën extra gaan 
groeien. Zo kunnen de haarzakjes ontste-
ken en ontstaan er puistjes. Maar dan heb 
ik het echt over vette zalf, niet over body-
lotion.’ Meestal blĳft het bĳ klein ongemak, 
vertelt de dermatoloog, maar het kan geen 
kwaad om bĳ aanhoudende puistjes even 
te stoppen met smeren om te kĳken of dat 
helpt.

Je hoort ook weleens dat de huid lui 
wordt en minder vet aanmaakt als je te 
veel vette crème smeert. Dat is een fabel-
tje volgens Rustemeyer: ‘Als je vaak smeert 
en je stopt daarmee, dan mis je al snel dat 
prettige gevoel. Maar dat is niet omdat 
de huid anders is gaan werken.’ Zorgen 
over afsluiting van de huid en slechte 
ventilatie door veelvuldig smeren, vindt 
hĳ onnodig. ‘Dat gebeurt pas als je zo dik 
plamuurt als de goudgeverfde Bondgirl 
in de film Goldfinger.’

Wel kunnen via de minerale olie geur-
stoffen of conserveermiddelen in de huid 
komen en een allergische reactie veroorza-
ken. ‘Maar de olie is dan alleen de drager’, 
legt Rustemeyer uit. Een ander type olie 
zou hetzelfde doen.

Lippenbalsem
Ze lĳken dus redelĳk onschuldig, die 
minerale oliën. Of zĳn ze dat toch niet? 
Als bestanddeel van lippenbalsem zĳn ze 
weleens negatief in het nieuws. Je kunt 
minerale oliën grofweg indelen in ‘verza-
digd’ (MOSH) en ‘aromatisch’ (MOAH). 
Onder die laatste categorie kunnen ook 
mogelĳk kankerverwekkende stoffen val-
len, zoals polycyclische aromatische kool-
waterstoffen, ook wel PAK’s genoemd. 

Het RIVM deed in 2018 onderzoek naar 
de aanwezigheid van minerale oliën in 
voedsel en uitte haar zorgen over MOAH. 
Maar omdat er geen gezondheidskundige 
norm (hoeveel je van een bepaalde stof 
binnen kunt krĳgen zonder effect op je 
gezondheid) voor bestaat, is het niet 
mogelĳk om te zeggen of en wanneer je er 
te veel van binnenkrĳgt.

leggen. Kreten als ‘voedend’ of ‘hydrate-
rend’ op potten crème moet je altĳd met 
een korreltje zout nemen, zegt de derma-
toloog. ‘Iets wat je smeert kan je huid wel 
verzorgen. Maar echt voeden, zoals ener-
gie geven, gebeurt van binnenuit. Door te 
smeren breng je geen vocht in. Je zorgt er 
hoogstens voor dat het vocht in je huid 
niet verdampt.’ En dat is wat minerale olie 
ook doet, het voorkomt verdamping van 
huidvocht.

Goldfinger
Toch kan smeren prettig zĳn, zeker als je 
een (heel) droge huid hebt. Rustemeyer: 
‘Alles wat je op je huid smeert wordt in het 
huideigen vet opgelost. Dat moet je zien 
als een mengsel van losse vetdeeltjes in 
water. Als daar meer vetdeeltjes bĳkomen, 
wordt de huid zachter en voelt die pretti-
ger aan. Maar heb je van jezelf juist een 
wat vette huid, dan wordt die algauw te 
vet. Dan heb je meer kans op bĳwerkingen 
zoals puistjes.’ Ook als je een product te 
dik aanbrengt of smeert in je oksels, liezen 
of andere huidplooien, kan zweet daar 
onder de huid blĳven hangen en puistjes 
veroorzaken. Rustemeyer legt uit: ‘Van 
nature leven er gisten en bacteriën op de 
huid. Als je daar zo’n vetlaag op smeert, 

Minerale oliën zijn 
een goedkope bron 

van vettigheid

Wat vinden wĳ?
Volgens de EU-regelgeving 

mogen minerale oliën alleen 
gebruikt worden als ze goed 
gezuiverd zĳn en uitsluitend 
uit paraffine bestaan. Dat dit 
laatste niet altĳd het geval is, 
blĳkt uit meerdere tests van 
consumentenorganisaties. 

Wĳ willen dat er regelgeving 
komt, om duidelĳk te maken 
welke hoeveelheden je veilig 

kunt gebruiken.
Om elk risico weg te nemen 

zouden fabrikanten produc-
ten op basis van minerale 

oliën moeten vervangen door 
producten op waterbasis. 
Want hoewel het gehalte 

minerale oliën in afzonderlĳke 
producten niet per se proble-
matisch hoeft te zĳn, kunnen 
ze in totaal wel bĳdragen aan 
de opname van twĳfelachtige 
oliën. Zeker als het producten 

betreft waar opname via 
de mond een risico vormt, 

zoals lippenbalsem. 
Kies bĳ twĳfel het liefst een 

product zonder minerale oliën 
en let sowieso op de samen-

stelling van het product.
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Uit onderzoek van de Radboud Universiteit 
blĳkt een op de drie Nederlanders lippen-
balsem te gebruiken, relatief veel dus. En 
omdat je het via je lippen ook binnenkrĳgt, 
zĳn de Consumentenbond en andere con-
sumentenorganisaties bezorgd over de 
aanwezigheid van aromatische minerale 
oliën in die balsems. Ook verzadigde mine-
rale oliën (MOSH) vinden we niet helemaal 
betrouwbaar, omdat die zich mogelĳk 
ophopen in het lichaam en een ontste-
kingsreactie kunnen veroorzaken in de 
lever of lymfeklieren. In 2017 vonden 
Europese consumentenorganisaties in een 
gezamenlĳk onderzoek MOSH en/of MOAH 
in 28 van de 58 geteste lippenbalsems. En 
ook in recentere onderzoeken blĳken lip-
penbalsems en lippenstiften soms MOSH 
en/of MOAH te bevatten.

Gezuiverd
Aromatische minerale oliën zou je niet in 
voedsel of verzorgingsproducten moeten 
aantreffen, zegt Chiel Jonker. Hĳ is univer-
sitair docent bĳ het Institute for Risk 
Assessment Sciences aan de Universiteit 
Utrecht. ‘In cosmeticaproducten wil je 
alleen goed gezuiverde minerale oliën 
hebben, die volledig uit paraffine bestaan. 
Als er niet goed wordt gezuiverd, kunnen 
er ongewenste stoffen in zitten. Of dat in 
Nederland weleens fout gaat, zou ik niet 
kunnen zeggen.’ Dat er MOAH in lippenbal-

sem is aangetroffen, kan betekenen dat het 
zuiveren niet goed is gegaan, legt Jonker 
uit. Maar dat hoeft niet per se het geval te 
zĳn. ‘Het zou ook via een andere route in 
het product kunnen zĳn gekomen. Met een 
ander ingrediënt, of zelfs tĳdens het pro-
ductieproces of daarna.’

Algemeen wordt aangenomen dat mine-
rale oliën die je op je huid smeert, daar 
niet doorheen dringen. Toch denkt Jonker 
dat een klein deel van de minerale oliën 
dat wel kan. ‘Ik ga dat komend jaar verder 
onderzoeken. Als het de verzadigde oliën 
zĳn kan het niet zo veel kwaad, maar wel 
als het de aromatische zĳn.’ Jonker onder-
zoekt onder meer hoe kankerverwekkende 
PAK’s worden opgenomen door de huid. 
‘Daar is nog weinig over bekend, omdat je 
dit met de bestaande methodes moeilĳk 
kunt meten. Bedrĳven en de literatuur 
suggereren dat PAK’s niet door de huid 
heen gaan. Maar op basis van een nieuwe 
methode die ik nu ontwikkel, is mĳn obser-
vatie tot nu toe dat dat wel gebeurt. Dat 
onderzoek staat alleen nog in de kinder-
schoenen. Bedenk wel, we komen op aller-
lei manieren met PAK’s in aanraking. Via 
uitlaatgassen, roken en verbrand vlees. 
Toch smeer ik ze liever niet ook nog op 
mĳn lĳf.’  

MEER INFORMATIE
Op gezondgids.nl/verdieping staat 
meer over stoffen in cosmetica

Milieu
Hoe zit het met het 
effect op het milieu? 
Minerale oliën zĳn niet 
afbreekbaar. Maar als je 
gaat zwemmen met een 
product met minerale 
olie op je huid, hoef je 
niet bang te zĳn dat je de 
natuur schaadt, vertelt 
toxicoloog Chiel Jonker. 
‘Het gaat dan om heel 
kleine hoeveelheden. 
Het milieu zit stampvol 
organisch materiaal met 
dezelfde soort verbin-
dingen. Het is natuurlĳk 
wat anders als je een 
liter frituurvet door de 
wc spoelt. Een flinke 
hoeveelheid vet kan 
dieren besmeuren en die 
kunnen daaraan sterven. 
Maar toxisch – giftig – is 
het niet. Tenzĳ je het dus 
hebt over MOAH, de 
aromatische minerale 
oliën.’
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naar meer?

Bekijk de aanbieding

https://www.consumentenbond.nl/webwinkel/gezondgids/abonnement-gezondgids?icmp=gz_gratisartikel



