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XEroSIS CutIS 
In DE SCHoonHEIDSSalon
XEroSIS CutIS, of EEn DrogE HuID, IS EEn HuIDConDItIE DIE frEquEnt worDt gEzIEn bIj (atopISCH) 
ECzEEM, ICHtHyoSIS (SCHubbEnzIEktE), IrrItatIEf ECzEEM, CraquElé ECzEEM En pSorIaSIS. EEn 
DrogE HuID kan worDEn uItgElokt Door frEquEnt waSSEn, rEInIgIngSMIDDElEn En ruIMtES 
MEt DrogE luCHt (vErwarMIng / aIrConDItIonIng). DE DrogE HuID kan DE kwalItEIt van lEvEn 
nEgatIEf bEïnvloEDEn Door jEuk En SCHaaMtE Door DE aanwEzIgHEID Ervan. Maar wat IS 
prECIES EEn DrogE HuID? En wat kun jE HEt bEStE alS aDvIES gEvEn alS EEn ClIënt MEt EEn 
DrogE HuID In jE SCHoonHEIDSSalon koMt?

Xerosis cutis staat gelijk aan een huidbarrièredefect en wordt 
veroorzaakt door een verlies van water van het stratum corne-
um (hoornlaag). Bij een normale huid fungeren de hoorncel-
len als een ondoorlaatbaar medium. Dit komt doordat zij een 
natuurlijke moisturizing factor (NMF) bezitten. Dit betreft een 
combinatie van hygroscopische bestanddelen dat water aan-
trekt en in de cellen houdt. Het zorgt ook voor de flexibiliteit 
van de huid. Daarnaast zijn er extracellulaire lipiden met vrije 
vetzuren die bijdragen aan de barrièrefunctie. Bij xerosis cutis 
wordt de huid dus makkelijker doorlaatbaar voor water, waar-
door de huid veel water verliest. Een hogere doorlaatbaarheid 
betekent een slechtere barrière. Stoffen van buiten kunnen 
makkelijker de huid binnendringen, waardoor er een verhoog-
de kans is op infecties (bacteriën, schimmels en virussen). Een 
droge huid komt veel voor bij ouderen en dan met name op de 
romp, bovenarmen en onderbenen. Een droge huid kan ook 
veroorzaakt worden door het gebruik van geneesmiddelen, 
zoals bijvoorbeeld retinoïden.

KenmerKen
Hoe herken je een droge huid? Bij een matige uitdroging kan 
er enige schilfering en roodheid te zien zijn. De huid kan gaan 
jeuken en als het chronisch is, ontstaan er ook barstjes (klo-
ven). Een goed voorbeeld van een droge huid is het craquelé 
eczeem. Hierbij ontstaan er door de droge huid, scheurtjes 
in de huid, lijkend op verfbarstjes (craquelé). Deze vorm van 
eczeem zien we frequent bij de oudere populatie, bijvoor-
beeld tijdens of na een ziekenhuisopname. De reden hiervan 
is vaak een combinatie van een droge huid, het goed wassen 
door de verpleging en de hogere temperaturen in het zieken-
huis.

Adviezen
In het gesprek kun je de volgende huidadviezen meegeven 
aan de cliënt. Allereerst is het aan te raden om de cliënt met 
een droge huid, zepen en douchegels te laten mijden of in 
elk geval minder te laten gebruiken. Het is daarnaast beter 
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voor de huid als de douchebeurten niet te lang zijn en er met 
lauw water wordt gedoucht. Tijdens het douchen met zeep-
producten, maar ook alleen met water wordt de natuurlijke 
vetlaag (talg) weggespoeld. Het is daarom verstandig om 
zeepvrije producten of een olie te gebruiken tijdens het dou-
chen. Dep de huid na het douchen droog en vet het direct in 
met emolliens. Emolliens creëren een dunne afdekkende laag 
van niet-fysiologische lipiden of olie op het stratum corneum, 
waardoor het waterverlies afneemt. Tevens kun je denken aan 
producten met hydroscopische bestandsdelen, bijvoorbeeld 
een product met ureum. Niet elk emolliens is geschikt voor 
elke huid. Er is veel keuze, het is belangrijk dat een cliënt een 
emolliens kiest die hij/zij fijn vindt om te gebruiken, omdat 
deze frequent moet worden aangebracht. De crème dient 
sowieso na het douchen te worden aangebracht, maar mag 
ook vaker gedurende de dag worden aangebracht. Afhanke-
lijk van de droogte van de huid kan worden gekozen uit een 
crème (iets minder droge huid) een vet crème (drogere huid) 
of zalf (zeer droge huid). Daarnaast zou een advies voor de 
cliënt kunnen zijn dat hij/zij de verwarming thuis minder hoog 
zet, zodat de lucht niet te droog wordt. De cliënt zou voor in 
huis ook vochtverdampers kunnen plaatsen om de vochtig-
heidsgraad van de lucht op peil te houden.
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U-ConsUltanCy
u-Consultancy onderscheidt zich van andere opleidingen 
door een gerichte visie met de focus op dermatologie en 
een hoog kwaliteitsniveau. op die manier is u-Consultancy 
al twintig jaar exclusief actief met het organiseren van 
deskundigheidsbevorderende opleidingen in de huidzorg. 
Met deze kennis kunnen huidziekten eerder en beter 
herkend en behandeld worden. Het onderwijs is onafhan-
kelijk van merken en producten en wordt gegeven vanuit 
wetenschappelijke/medische richtlijnen. De lessen worden 
verzorgd door dermatologen en andere deskundigen.
voor meer informatie: www.uconsultancy.nl
telefoon: +31(0)306044170
E-mail: info@uconsultancy.nl


