
Maand van
de preventie.
Hoe registreer 
ik mijn acties?

Wie is mijn patiënt? 
Alle patiënten, maar deze mensen 
hebben een hoger risico: 

• Personen met een blanke huid
 of mensen die gemakkelijk 
 verbranden in de zon.
• Mensen die vaak zonnebrand 
 hebben opgelopen.
• Personen die regelmatig gebruik 
 maken van de zonnebank.
• Mensen met meer dan 50 
 pigmentvlekken.
• Personen die familieleden 
 hebben met huidkanker.
• Mensen ouder dan 50.
• Personen die een orgaantrans-
 plantatie ondergingen.
• Mensen die fotosensibiliserende 
 geneesmiddelen innemen 
 (bv. immunosuppressiva en 
 bepaalde antibiotica).
• Personen die buiten werken: 
 bouwvakkers, wegenwerkers, ...

FOCUS OP
HUIDKANKER

Tips & tricks

Bron: www.euromelanoma.org/belgie

START

STOP STOP STOP STOP

“Ik heb mijn patiënt aangesproken.” (sensibiliseren)

ACTIE: folder meegeven  + scan CNK ‘sensibilisering’

“Ik bepaal samen met de patiënt 
een huiddtype/gevoeligheid 

en adviseer zonnebescherming.”

“Ik leg de patiënt de ABCDE-regel uit.”

“Ik verwijs de patiënt door naar een arts/specialist 
omwille van een vlek of ongerustheid.”

ACTIE
Adviesgesprek + scan CNK 

ACTIE
Adviesgesprek + scan CNK

ACTIE
Doorverwijzen + scan CNK

Genieten van de zon? Denk aan je huid!

Spreek erover met je huisapotheker
Met steun van:

Met inhoudelijke ondersteuning van:

FOCUS OPHUIDKANKER

Wist je dat?
Huidkanker de meest voorkomende vorm 
van kanker is in België? 40 % van alle 
kankerdiagnoses zijn een type van huidkanker.

 
1 op 5 mensen de diagnose huidkanker krijgt 
vóór de leeftijd van 75 jaar? 

Ook jongeren niet veilig zijn: wie op jonge 
leeftijd een zware zonnebrand oploopt, heeft 
later een groter risico op huidkanker. 
 

Oorzaken van huidkankerIn 2019 werden 23 084 vrouwen en 22 649 
mannen getroffen door huidkanker. In 2018 
stierven 449 Belgen aan de gevolgen van 
huidkanker.

In de meeste gevallen ontstaat huidkanker 
door overmatige blootstelling aan uv-stralen, 

afkomstig van de zon en de zonnebank.  

Uv-stralen bestaan voornamelijk uit 
uv-A-stralen en uv-B-stralen, die beide 
huidkanker kunnen veroorzaken:• Uv-A dringt diep in de huid door en zorgt voor  

 huidveroudering en rimpels.
• Dankzij uv-B-stralen wordt vitamine D   

 aangemaakt in de huid, maar deze stralen   

 veroorzaken ook zonnebrand. 

Daarom is het belangrijk om je huid te 
beschermen met de juiste producten tegen de 

zon. Niet enkel tijdens de zomermaanden, maar 

het hele jaar door. Verder kan je de blootstelling 

aan uv-stralen beperken door beschermende 
kledij en een zonnebril te dragen, en door 
regelmatig de schaduw op te zoeken.

Overmatige blootstelling aan uv-stralen gaat niet 

alleen om zonnebaden , maar ook buiten klusjes 

doen, werken in de tuin, spelende kinderen, je 
wekelijkse loopsessie of dagelijkse wandeling ...

Uv-C-stralen worden gefilterd door de atmosfeer en 

hebben bijgevolg geen invloed op onze huid.
Uv-C-straling wordt echter wel gebruikt voor 
desinfectie van materialen tegen virussen, 
bacteriën en schimmels. Hierbij zijn specifieke 

veiligheidsvoorschriften vereist.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:

•    Je (huis)apotheker •    Je huisarts•    Je dermatoloog 

Bronnen: www.euromelanoma.org/belgie • www.kanker.be
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Risicofactoren

5521
-752

Maand van de Preventie
Genieten van de zon?

Denk aan je huid!

 

Onderscheiden (ABCDE-regel)

5521
-760

Maand van de Preventie
Genieten van de zon?

Denk aan je huid!

Raadplegen van een arts of specialist

5521
-778

Maand van de Preventie
Genieten van de zon?

Denk aan je huid!
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Maand van
de preventie.
detailfiche voor 
apothekers

De UV-index is een maat voor de intensiteit van de UV-straling. In België bedraagt deze index zelden meer dan 7.  
Hoelang het duurt vooraleer de huid verbrandt (zonnebrandtijd) bij een gegeven UV-index, hangt af van een aantal factoren. 
In het algemeen kan een UV-index van 5-6 voor een persoon met huidtype II (het meest voorkomend in onze streken) al 
tot zonnebrand leiden na ongeveer 25 minuten onbeschermde blootstelling aan de zon. 

ENKELE VUISTREGELS BIJ HET AANBRENGEN VAN ZONNECRÈME

HOE VAAK MOET DE PATIËNT ZONNECRÈME SMEREN?
Raad de patiënt aan om de zonnecrème om de twee uur aan te brengen en opnieuw na het  
zwemmen. Kinderen spelen veel in water en zand, dus het is voor hen belangrijk om voor een 
zonnecrème te kiezen die water- en zweetbestendig is.

HOEVEEL ZONNECRÈME MOET DE PATIËNT SMEREN OF GEBRUIKEN?
Goede zonbescherming begint bij de juiste hoeveelheid, die afhangt van de gekozen textuur. 
Volg deze richtlijnen afhankelijk van de gekozen zonnecrème:

• Crème, melk, olie of spray: 1 dosis = 4 ml, ofwel een dessertlepel
• Nevel: 1 dosis = een druk op de knop van één seconde
• Mousse: 1 dosis = de grootte van een pingpongbal

HUIDTYPE

UV-INDEX

KENMERKEN

UV-STERKTE AANTAL DOSISSEN 
ZONNECRÈME

< 4 jaar 5-8 jaar 8-12 jaar volwassenen

Personen met een zeer lichte huid, vaak met sproeten, rood of lichtblond haar 
en groene ogen. De huid verbrandt altijd en wordt nooit bruin.

Personen met een lichte huid, blond haar, grijze, groene of blauwe ogen. De huid 
verbrandt snel en bruint zeer geleidelijk.

Personen met een licht getinte huid, met donkerblond of bruin haar en donkere 
ogen. De huid verbrandt minder snel en bruin gemakkelijk.

Personen met donker haar, donkere ogen en een donker getinte of zwarte huid. 
De huis verbrandt zelden tot nooit.

Laag

Gemiddeld

Hoog

Zeer hoog

Extreem

1

2

3

4-6

1 2

11

3 4 5

76

8 9 10

6

6
7 9 12

1,5

1,5
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HUIDKANKER

gezicht/hals

armen

voor- en 
achterkant 
benen

bovenlichaam 
en rug

Met steun van:Met inhoudelijke ondersteuning van:

Verbrand je snel in de zon? Bruin je gemakkelijk in de zon?
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