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Cosmetische producten vol plastic
Recent onderzoek van de Plastic Soup Foundation (PSF) 

toont aan dat alle multinationals nog steeds microplastics 

toevoegen aan hun cosmetische producten. Microplastics 

zijn stukjes plastic kleiner dan 5 millimeter groot die voor 

milieu- en gezondheidsproblemen zorgen. UNEP (United 

Nations Environmental Program) en Tauw (Onderzoeksbureau) 

toonden aan dat in cosmetische producten ten minste 67 

verschillende soorten microplastics worden gebruikt. Het wordt 

de consument daarmee vrijwel onmogelijk gemaakt plasticvrije 

producten te kopen. De Plastic Soup Foundation eist nu samen 

met haar Beat the Microbead-partners een wereldwijd verbod 

op het gebruik van plastic in cosmetica.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation, 

licht toe: “Heel veel cosmeticaproducten die mensen dagelijks 

gebruiken bevatten nog steeds microplastics. Dat is geen 

gezonde situatie. Want wie wil er nu plastic op haar lippen 

smeren dat vervolgens in je lichaam of dat van je geliefde 

terechtkomt? De consument heeft recht op duidelijkheid en 

bescherming: in cosmetica hoort geen plastic te zitten.” Naast 

het feit dat consumenten zo dagelijks en onbedoeld bijdragen 

aan de groeiende plastic soep, brengen deze microplastics 

ook gevaren voor de gezondheid met zich mee. Vanwege de 

grootte kunnen ze niet uit ons afvalwater gefilterd worden. 

Daarnaast vergaat plastic niet en zijn de microplastics vaak een 

bron van giftige stoffen, met name hormoonverstoorders en 

weekmakers. 

www.plasticsoupfoundation.org

Was je handen!
Cosmeticaproducten zoals tandpasta, handzeep en mondwater 

spelen een cruciale rol in onze dagelijkse verzorging en bij 

het in standhouden van een goede conditie van ons lichaam. 

Het op de juiste manier wassen van de handen met zeep, 

vermindert het aantal ziektekiemen op de handen: dit verkleint 

de kans op (verspreiding van) ziekten. Dit zorgt er ook voor dat 

het voorschrijven van antibiotica in veel gevallen kan worden 

voorkomen. Onderzoek van het RIVM toont aan dat nog altijd vele 

gevallen van infectieziekte voorkomen hadden kunnen worden 

door het goed reinigen van de handen. In sommige gevallen 

is het gebruik van een cosmeticaproduct met desinfecterende 

ingrediënten belangrijk, bijvoorbeeld als een antibacteriële 

werking gewenst is. Op 21 december 2016 publiceerde de 

Gezondheidsraad een rapport over bovengenoemde producten 

met een desinfecterende werking. Desinfecteren betekent het 

onschadelijk maken van ziekteverwekkers. De Gezondheidsraad 

benadrukt in haar rapport het belang van desinfecterende 

producten en onderbouwt de werking van deze desinfectantia aan 

de hand van wetenschappelijke studies.  

De NCV ondersteunt deze adviezen. Monitoring van het gebruik 

van desinfectantia gebeurt overigens al jarenlang op grote schaal. 

In het geval van cosmetica houden onder andere het onafhankelijk 

comité voor consumentenveiligheid (het SCCS) en de industrie zich 

hiermee bezig.

www.ncv-cosmetica.nl

Medisch schoonheidsspecialist signaleert huidkanker  
en behandelt preventief
Met de nominatie van Kuno Breen, als medisch 

schoonheidsspecialiste voor de Beauty Award, wordt een nieuwe 

weg ingeslagen in het vak van schoonheidsspecialisten. Daar waar 

luxe in deze branche de boventoon voert, trekt Breen een grens 

tussen cosmetische en dermatologische aandoeningen. In de 

dermatologische zorgketen vormt de medisch schoonheidsspecialist 

een belangrijke schakel tussen huisarts en dermatoloog. “Toen 

ik jong was, werd ik al geraakt door de lichamelijke ongemakken 

en de psychische belasting van mensen met huidklachten. Met 

de afgeronde opleiding tot medisch schoonheidsspecialist kan ik 

deze mensen nu echt goed behandelen. Zodra wij een aandoening 

van iets ernstiger vorm signaleren of vermoeden, verwijzen we 

door naar de huisarts. Andersom verwijst de huisarts cliënten ook 

door bij huidaandoeningen, zoals acne littekens of overbeharing, 

of als mensen ten gevolge van een huidkankerbehandeling een 

beschadigde huid hebben. De kosten bij een doorverwijzing 

worden meestal door de 

zorgverzekeraar", vertelt 

Kuno Breen. Op 1 april 2017 

worden de winnaars van 

de Beauty Award bekend 

gemaakt. In de regio’s Noord, 

Midden en Zuid worden drie 

schoonheidsspecialisten 

genomineerd. De Beautycoach 

is de eerste en enige medisch 

schoonheidsspecialist 

in de categorie 

Schoonheidsspecialisten.

www.debeautycoach.nl
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