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Meneer Ubels komt in de salon vanwege vervelende grote poriën in 

het gelaat. In het verleden heeft hij acne gehad, maar dit is eigenlijk 

goed onder controle door de samenwerking met de schoonheidsspe-

cialist en de behandeling van de dermatoloog met Roaccutane, ook 

wel Isotretinoïne genoemd. Meneer Ubels is sinds twee jaar gestopt 

met roken en hij merkt wel dat zijn huid er enorm op vooruit is gegaan. 

Poriën 
in het gelaat

vooral uit een blinkende en vette huid. Verschillende factoren dragen 
hieraan bij, bestaande uit de diameter van de poriën, de grootte van 
de sebumproductie, de activiteit van de musculus erector pili (dit is 
het spiertje wat bij kippenvel de haren rechter overeind doet staan), de 
activiteit van de muscarine receptoren (sleutelgaten die actief worden 
door de signaalstof uit de zenuwen namelijk acetylcholine). 
In het artikel van Sang Ju Lee over grove poriën komt nog een aantal 
oorzakelijke factoren aan de orde, zoals het geslacht, genetische aan-
leg, veroudering, chronische UV-blootstelling, comedogene middelen 
(waaronder roken), acne en een voorgeschiedenis van een vettige huid 
in het verleden. Zelfs vitamine A-de!ciëntie in huid wordt genoemd 
als oorzakelijke factor. Vooral vrouwen blijken een grotere poriën-
grootte te hebben. 

Foto’s
Door met de laser foto’s te maken van de talgklieren, krijgen we een 
beeld in hoeverre deze klieren zijn verbonden met overige structuren. 
De talklieren met als opening de poriën zijn te zien vanuit de dermis 
als stalagmieten. Structuren die net als in een grot naar beneden han-
gen en zo vanuit de lederhuid zichtbaar zijn. 
Tijdens de menstruatie is de talgklierproductie groter en dan in de 
ovulatie fase. De poriëngrootte is in de menstruatiefase dan ook gro-
ter. De grootste poriën zijn de te vinden op de neus en op de wangen. 
En dit hee" met de grotere productie van talg in deze gebieden te 
maken. 
Een andere groep rapporteerde dat grotere poriën vooral te maken 
hee" met grotere haren die uit de poriën groeien. Veel talgklieren 
zijn verbonden aan een haarfollikel in het gelaat en samen vormen 
ze de pilosebaceus eenheid. Dikkere haren kunnen leiden tot grovere 
poriën.
Als laatste blijkt ook UV-licht een belangrijke rol te spelen. UV leidt 
tot lee"ijdsgebonden schade en daarmee het verlies van de integriteit 
van het systeem waarbij de poriën als stalagmieten in de dermis zijn 
opgehangen. De huid wordt kwetsbaarder en de poriën beginnen een 
beetje door te zakken in de dermis. Hierdoor kan de diameter van 
deze structuren ook groter worden. 

Plaats: neus en voorhoofd. Rangschikking: gegroepeerd. Omvang: 2-3 
mm. Vorm: rond. Omtrek: scherp begrensd. Kleur: geel. E#orescen-
tie: papels/noduli/cystes.

Cysten
In de Schoonheidsspecialist nummer 7 2015, blz. 21 en 22 met als ti-
tel Epidermale inclusiecysten (EAI) is de component van de cysten al 
besproken.  Deze cysten ontstaan door ophoping van huidcellen bin-
nen de haarfollikel, door het verzwakken van de omringende elastine 
weefsels en het blokkeren van de poriën hoopt de keratine zich op. 
Dit kan resulteren in pijn en bij het ledigen van deze poriën komt er 
een stinkende afscheiding tevoorschijn. Van sigarettenrook is bekend 
dat vooral dioxine en teer de meest comedogene factoren zijn. Dit re-
sulteert in vrije radicalen in het lichaam en veroorzaakt elastose en 
veroudering van de huid. Producten met retinol, chemische peelingen 
en microdermabrasie kunnen de huid met betrekking tot deze epider-
male inclusiecysten verbeteren. 

Hoofdklacht
Meneer Ubels hee" daarnaast last van grove poriën en dat is zijn 
hoofdklacht. Deze cosmetische aandoening is natuurlijk niet levens-
bedreigend of een bedreiging voor de gezondheid, maar het beïn-
vloedt wel zijn kwaliteit van leven. De poriën zijn de vergrote ope-
ningen van talgklieren. De vergrote poriën zelf zijn goed zichtbaar en 
vooral voor vrouwen vormen ze een groot probleem. De de!nitie van 
vergrote poriën zijn poriën die in diameter groter zijn dan 0,02 mm2. 
De Robo Skin Analyzer CS50 (NIIC, Tokyo, Japan) onderscheidt drie 
vormen: zichtbare huidporiën (0,1-0,6 mm2), vergrote huidporiën 
(0,3-0,6 mm2) en blackhead poriën. 

Oorzaken
Veel onderzoeken zijn er op dit moment op gericht om de vergrote 
poriën te verbeteren door gebruik te maken van lasertherapie zoals 
beschreven in het artikel van Nazanin (JAAD). Deze poriën kunnen 
ook een vette huid geven en dat kan ook de reden van een klant zijn 
om naar de schoonheidsspecialist te gaan. De klachten bestaan dan 
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Samenvattend zijn er drie oorzaken waardoor de grove poriën kun-
nen ontstaan. Ten eerste door een verhoogde talgproductie, ten tweede 
door een verminderde elasticiteit rondom de poriën en ten derde door 
een verhoogde volume van de poriën door onder andere dikkere haren. 

Behandeling
Wat zijn nu mogelijke behandelingsopties? De hoeveelheid talgpro-
ductie kan beïnvloedt worden door vitamine A-achtige producten 
zoals retinol op de huid aan te brengen. Deze onderdrukken de talg-
productie en normaliseren de keratineproductie. Ook het beauty in-
grediënt niacinamide (vitamine B3) vermindert de talgproductie. Sa-
licylzuur peelingen verbeteren dezelfde component van de huid. Het 
gebruikt van de vitamine A-zuur afgeleiden verbetert ook de elastici-
teit en daarmee de ophanging van de poriën in de dermis. 
Laser en IPL, maar ook elektrisch ontharen verminderen de hoeveel-
heid haren in het gelaat en kan speci!ek ingezet worden bij de grotere 
poriën waarbij haren aanwezig zijn. Door het verwijderen van de ha-
ren vermindert de poriëngrootte. 
Mogelijk dat een dieet enigszins kan bijdragen. Diëten rijk aan kool-
hydraten met veel melk stimuleren het ontstaan van hoge insuline 
bloedspiegels. Melk en melkproducten behalve kaas doen hetzelfde. 
Het hormoon dat bij deze hogere insulineproductie is betrokken, is 
insuline growth factor 1 (IGF-1). Door te vasten bleek in een kleine 
groep de poriën te verbeteren. Echter meer onderzoek is nodig om 
hier duidelijke conclusies aan te verbinden. 
Ook het dagelijks toepassen van een goede moisturizer verminderde 
de poriëngrootte.

Bij meneer Ubels werd een moisturizer geadviseerd met niacinamide 
naast een salicylzuur peeling. Bij onvoldoende e$ect zal de schoon-
heidsspecialist opnieuw overwegen of zij gaat starten met een retinol 
product. Meneer Ubels kreeg daarom ook een vervolg afspraak. 
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