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Tegen ultraviolette straling

Uv-filters
Op het etiket staat octocryleen of zinkoxide. 
Maar wat is dat? Wat zit er in de smeersels 

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

DEEL 3
WAT ZIT 

ER IN?
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De zon heeft superkracht. Zonnestralen 
kunnen van een saaie doordeweekse dag 
opeens een feestje maken. In een jurkje of 
korte broek naar buiten, een strandvakan-
tie: velen vinden het heerlĳk en genieten 
er volop van. Helaas heeft dat een keer-
zĳde, want huidkanker komt steeds vaker 
voor. Sinds 1990 is het aantal gevallen 
verviervoudigd. En dat is een veel sterkere 
stĳging dan bĳ andere vormen van kanker, 
meldt het RIVM. Zaken als klimaatverande-
ring en vergrĳzing spelen een rol in de 
toename, maar de hoofdoorzaak is onver-
standig zongedrag.

Zonnebrandcrème
Het is dus belangrĳk om op tĳd de scha-
duw op te zoeken, bedekkende kleding te 
dragen én je goed in te smeren met zonne-
brandcrème. Die beschermt je huid met 
zogenoemde uv-filters. Wat zĳn dat pre-
cies, waar zitten ze in en kleven er nadelen 
aan deze zonnebeschermers?

Uv-filters beschermen de huid tegen de 
schadelĳke effecten van ultraviolette stra-
ling: verbranding (met name door uv-B-

stralen), versnelde veroudering (voorna-
melĳk door uv-A-stralen) en huidkanker. 
Behalve in zonnebrandcrème zitten uv-
filters in onder meer dagcrème, foundation 
en lippenbalsem.

Er zĳn twee typen uv-filters: minerale 
filters (op basis van het mineraal titanium-
dioxide of zinkoxide) en chemische filters 
(op basis van koolstofstructuren). Minerale 
filters brengen een dun laagje aan op de 
huid, dat de uv-straling weerkaatst. Chemi-
sche filters absorberen het uv-licht. Ze 
zetten de energie van de straling om in 
een andere, onschadelĳke vorm van ener-
gie. De twee soorten filters worden vaak in 
combinatie gebruikt. De chemische filters 

TEKST LEONIE HOSSELET

Zo kies je veilig
Naast benzophenone-3 (oxybenzone) en 
octocryleen raadt de Consumentenbond de 
volgende uv-filters af bĳ een gevoelige huid: 
butyl methoxydibenzoylmethane, phenyl-
benzimidazole sulfonzuur en ethylhexyl 
methoxycinnamaat. 

Welk uv-filter is de veiligste keus? Derma-
toloog Rustemeyer is positief over tinosor-
ben, de verzamelnaam van een groep chemi-
sche uv-filters. ‘Hiervan zĳn geen risico’s 
bekend qua allergie of hormoonverstoring. 
Je kunt er geen extreem sterke filters mee 
maken, zoals factor 50, maar in Europa heb 
je genoeg aan factor 25 of 30.’ Uv-werende 

kleding is ook een goede manier om minder 
te hoeven smeren, al moet je natuurlĳk de 
blote huid wel insmeren. Rustemeyer vindt 
het vooral handig voor kinderen op het 
strand. ‘Zo voorkom je gepaneerde kinderen, 
die vers ingesmeerd in het zand gaan rollen.’

Ondertussen wordt er gewerkt aan nieuwe 
alternatieven, die beter zĳn voor mens en 
milieu. Zo ontwikkelden onderzoekers van de 
Universiteit Utrecht in 2018 biologisch 
afbreekbare nanodeeltjes met uv-absorbe-
rende plantenextracten. Deze zĳn nog niet 
klaar voor de markt, maar het is een interes-
sante ontwikkeling.

Er zijn twee typen 
uv-filters: minerale 

en chemische

Expert aan 
het woord

Thomas Rustemeyer 
(1967) is dermatoloog 

bĳ het Amsterdam 
UMC. Hĳ onderzoekt 

immunologische 
mechanismen die 
een rol spelen bĳ 

ontstekingsreacties.
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en moedermelk. De wetenschappelĳke 
raad voor consumentenveiligheid van de 
Europese Commissie (SCCS) vindt dat er 
nog niet genoeg onderzoek is gedaan om 
te bepalen of hormoonverstoring daadwer-
kelĳk optreedt. Maar deze commissie heeft 
vorig jaar wel de toegestane concentratie 
in zonnebrandproducten flink verlaagd, 
naar 2,2%. 

Innovatief
Een ander chemisch uv-filter dat klachten 
kan geven is octocryleen. Rustemeyer: 
‘Toen dit zo’n 15 jaar geleden op de markt 
kwam, waren de verwachtingen hoog. Het 
was een innovatief ingrediënt. Het biedt 
een sterke bescherming tegen uv-A én 
uv-B en is bovendien watervast. Omdat het 
hierdoor bĳ het zwemmen minder in het 
water terechtkomt, is het ook milieuvrien-
delĳker. Maar nu blĳkt dat het veelvuldig 
voor contactallergie zorgt.’ Vooral kinderen 
en degenen die gevoelig zĳn voor ketopro-
fen kunnen een allergische reactie krĳgen 
van octocryleen. Ketoprofen is een werk-
zame stof in pĳnstillende middelen, die erg 
op octocryleen lĳkt. 

Vorig jaar is octocryleen opnieuw beoor-
deeld en veilig verklaard door de SCCS (bĳ 
een concentratie van maximaal 10%).  
Rustemeyer had eigenlĳk verwacht dat het 
verboden zou worden, vanwege het vaak 
voorkomen van contactallergie. Hĳ raadt 
consumenten daarom toch aan te zoeken 
naar producten waar dit uv-filter niet in zit. 
In onze test van zonnebrandmiddelen 
trekken we bĳ producten met deze stof 
punten af van het totale Testoordeel.

hebben een half uur nodig om in te wer-
ken, met de minerale filters kun je direct 
de zon in. Maar omdat je nooit precies 
weet in welke verhouding de uv-filters in 
een product zitten, is het aan te raden om 
altĳd een half uur te wachten voordat je de 
zon in gaat.

Helaas reageert niet elke huid goed op 
alle uv-filters. ‘Als iemand een allergische 
reactie krĳgt op een uv-filter, dan gaat het 
bĳna altĳd om een chemisch filter’, vertelt 
dermatoloog Thomas Rustemeyer. ‘Wan-
neer deze filters energie omzetten, kan er 
een reactie ontstaan die klachten veroor-
zaakt, zoals eczeem op de ingesmeerde 
plekken.’ Sommige filters die allergische 
reacties kunnen geven, worden er boven-
dien van verdacht hormoonverstorend te 
zĳn, zoals benzophenone-3 (ook wel oxy-
benzone genoemd). Deze stof kan door de 
huid dringen en is teruggevonden in urine 

Milieu
Er zĳn veel zorgen over het effect 
van chemische uv-filters op het 
milieu. Zo zĳn sinds 1 januari 2021 
een aantal filters verboden op de 
eilanden Hawaii en Palau. 

De stoffen oxybenzone, octocry-
leen, octinoxaat en 4-methylben-
zylidene camphor worden namelĳk 
in verband gebracht met het ver-
bleken en afsterven van koraal. En 
het koraal, waar veel zeedieren van 
afhankelĳk zĳn, krĳgt al een enorme 
klap door de opwarmende zee. 
Deze uv-filters maken het nog 
erger. Ook hebben ze een nega-
tieve invloed op vissen en algen. 

Vooral oxybenzone is een boos-
doener. Deze stof kan het DNA van 
volwassen koraal beschadigen en 
het DNA van nieuw koraal aanpas-
sen, waardoor het niet goed groeit. 

Wĳ waarschuwen behalve voor 
de boven genoemde filters vooral 

voor het negatieve milieueffect van 
butylmethoxydibenzoylmethaan en 
homosalaat. De Europese Commis-
sie onderzoekt ze op de mogelĳk 
hormoonverstorende werking.

Uv-filters eindigen niet alleen via 
zwemmers in het water, ze komen 
ook via urine en douchewater in het 
riool. Zuiveringsinstallaties filteren 
ze er niet goed uit. Daardoor eindi-
gen ze in plassen en rivieren. 

De minerale filters (titanium-
dioxide en zinkoxide) zĳn voor het 
milieu dus voorlopig de beste keus, 
al zĳn er zorgen over hun nano -
        va rianten. Als die in water terecht-
komen en de zon erop schĳnt,  
veranderen ze deels in een nieuwe 
stof, waterstofperoxide. Die is giftig 
voor veel vissoorten en voor  
fyto plankton, waar al het leven in 
zee van afhankelĳk is.

‘Uv-filters in 
dagcrèmes zijn geen 

marketingtruc’
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Reputatie
De minerale filters hebben een betere 
reputatie dan hun chemische collega’s. 
Allergische reacties komen bĳ titanium-
dioxide en zinkoxide veel minder voor. Wel 
zĳn deze verboden in (zonnebrand)sprays, 
omdat je de druppels daarvan makkelĳk 
inademt. Er is nog discussie onder weten-
schappers over de risico’s hiervan. Ook is 
onduidelĳk of titaniumdioxide veilig is als 
je het inslikt, maar dat risico is bĳ produc-
ten als zonnebrandcrème en dagcrème 
verwaarloosbaar. 

Er is één eigenschap van minerale filters 
die een flinke deuk slaat in hun populari-
teit. Eenmaal ingesmeerd loop je erbĳ als 
een spook. Daarom zĳn er voor titanium-
dioxide en zinkoxide nanovarianten ont-
wikkeld. Die bestaan uit zulke kleine deel-
tjes dat er geen witte waas op de huid 
achterblĳft. Ze verhogen ook nog eens de 
beschermingsfactor. Maar hier en daar 
bestaan wel zorgen over de veiligheid van 
deze nanovarianten. Want deeltjes die nog 
veel kleiner zĳn dan een mensenhaar, 
dringen die de huid niet binnen? Studies 
laten tot nu toe zien dat dat meevalt. Wel 

kan het dus risicovol zĳn om de deeltjes in 
te ademen. Daarom zĳn ook de nano-
varianten van titaniumdioxide en zinkoxide 
verboden in (zonnebrand)sprays.

Vanwege het milieu kun je zonnebrand-
crème met nanodeeltjes beter laten staan 
(zie het kader Milieu). Wil je ze vermĳden, 
let dan op de toevoeging (nano) achter 
titaniumdioxide of zinkoxide op het etiket. 
Dit moet erbĳ staan als de stof voor meer 
dan de helft uit deze kleine deeltjes 
bestaat.

Vakantietip
Ondanks dat sommige uv-filters tot een 
allergische reactie kunnen leiden of tot 
schade aan het milieu, benadrukt dermato-
loog Rustemeyer het belang van smeren: 
‘Bewezen is dat zonnebrandcrème 
beschermt tegen kanker en daarnaast 
huidveroudering tegengaat. Stop dus 
vooral niet met smeren.’ 

Ook uv-filters in dagcrèmes zĳn volgens 
hem geen marketingtruc, maar een goed 
idee. ‘Sommige kankervormen komen niet 
door verbranding, maar door langdurige 
blootstelling aan de zon. Je komt zo veel 
met daglicht in aanraking dat het slim is 
om zo’n crème met uv-filter te gebruiken.’ 

Tot slot geeft hĳ nog een vakantietip. 
‘Buiten Europa kom je weleens zonne-
brandcrèmes tegen met ingrediënten die 
hier verboden zĳn, bĳvoorbeeld vanwege 
het risico op een allergische reactie. Koop 
dus het liefst een merk dat je van thuis 
kent of neem het mee van huis. Dan weet 
je zeker dat je goed zit.’ Check nog wel 
even voor gebruik de ingrediëntenlĳst op 
stoffen die schadelĳk zĳn voor het zee-
leven (zie het kader Milieu). Even wat uit-
zoekwerk dus, zo vlak voor de vakantie, 
maar daarna kun je zorgeloos de zon in. 
Alleen niet te lang.  

Wat vinden wĳ?
Het gebruik van zonnebrand-
middelen is onmisbaar in de 
strĳd tegen kanker. Dat er ook 
zorgen zĳn over bepaalde 
ingrediënten is geen reden 
om je niet in te smeren. Uit 
onze tests blĳkt dat er zonne-
brandmiddelen zĳn die een 
goede bescherming bieden, 
weinig impact op het milieu 
hebben en de gezondheid 
respecteren. Bekĳk de 
geteste zonnebrandmiddelen 
op consumentenbond.nl/
zonnebrand/vergelĳker en 
maak een duurzame keus.

MEER INFORMATIE
Op gezondgids.nl/verdieping 
staat meer over stoffen in uv-filters

DEEL 4
van deze serie 

gaat over 
hydraterende 

stoffen
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Smaakt dit 
naar meer?
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