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De	  Huid	  

De	  huid,	  ook	  wel	  cutis	  genoemd,	  is	  een	  taaie,	  maar	  ook	  flexibele	  laag,	  die	  de	  begrenzing	  vormt	  met	  
de	  buitenwereld.	  De	  huid	  bestaat	  uit	  meerdere	  typen	  weefsels.	  Hierdoor	  wordt	  het	  beschouwt	  als	  
een	  orgaan.	  Met	  een	  totaal	  huidoppervlak	  van	  ongeveer	  anderhalve	  vierkante	  meter	  is	  de	  huid	  het	  
grootste	  orgaan	  van	  het	  menselijk	  lichaam.	  	  
	  
Bouw	  van	  de	  huid	  
De	  huid	  bestaat	  uit	  3	  lagen;	  de	  epidermis,	  dermis	  en	  subcutis	  (van	  buiten	  naar	  binnen).	  Deze	  lagen	  
kennen	  ook	  weer	  verschillende	  lagen.	  	  

1. Epidermis	  (Opperhuid)	  
-‐	  Stratum	  corneum:	   Deze	  wordt	  ook	  wel	  de	  hoornlaag	  genoemd	  en	  vormt	  de	  buitenste	  laag	  
	   	   	   van	  de	  huid.	  De	  hoornlaag	  heeft	  het	  meest	  te	  verduren	  en	  heeft	  daardoor	  
	   	   	   ook	  een	  slijtfunctie.	  Hij	  bestaat	  uit	  afgestorven	  cellen	  die	  na	  loop	  van	  tijd	  
	   	   	   loslaten.	  Door	  continue	  vernieuwing	  van	  binnenuit,	  wordt	  de	  gehele	  	  
	   	   	   opperhuid	  in	  28	  dagen	  compleet	  vervangen.	  	  
	   	   	   De	  epidermis	  is	  niet	  doorbloed	  en	  bevat	  geen	  lymfevaten.	  Wel	  bevinden	  
	   	   	   zich	  fijn	  vertakte	  zenuwuiteinden,	  die	  ervoor	  zorgen	  dat	  we	  ons	  bewust	  
	   	   	   zijn	  van	  pijn	  bij	  beschadiging	  van	  het	  huidoppervlak.	  	  
-‐	  Stratum	  lucidum:	   In	  deze	  laag	  van	  de	  huid	  (ook	  wel	  heldere	  laag	  genoemd)	  zijn	  de	  cellen	  	  
	   	   	   vrijwel	  plat	  en	  bevatten	  ze	  het	  nog	  kleurloze	  voorstadium	  van	  keratine.	  	  
-‐	  Stratum	  granulosum:	   Ook	  wel	  de	  korrellaag	  genoemd.	  Deze	  laag	  is	  opgebouwd	  uit	  één	  tot	  vijf	  
	   	   	   lagen	  cellen.	  Deze	  cellen	  al	  wat	  afgeplat	  en	  bevatten	  doorzichtige	  granulae	  
	   	   	   (korrels),	  die	  in	  een	  later	  stadium	  worden	  gebruikt	  bij	  de	  vorming	  van	  	  
	   	   	   keratine	  (hoornstof).	  	  
-‐	  Stratum	  spinosum:	   Het	  stratum	  spinosum,	  ook	  wel	  stekelcellenlaag	  genoemd,	  bestaat	  uit	  	  
	   	   	   cellen	  die	  via	  uitsteeksels	  verbindingen	  hebben	  met	  naburige	  cellen.	  Deze	  
	   	   	   laag	  heeft	  als	  belangrijkste	  functie	  stevigheid	  bieden.	  	  
-‐	  Stratum	  basale:	   Ook	  wel	  de	  basale	  laag	  genoemd.	  Deze	  vormt	  de	  basis	  van	  de	  epidermis.	  
	   	   	   De	  cellen	  in	  deze	  laag	  zijn	  kubisch	  van	  vorm	  en	  liggen	  op	  de	  	   	  
	   	   	   basaalmembraan	  (een	  dun	  laagje	  bindweefsel),	  dat	  de	  grens	  met	  de	  	  
	   	   	   onderliggende	  dermis	  vormt.	  In	  de	  basale	  laag	  zitten	  melanocyten.	  Dit	  zijn	  
	   	   	   cellen	  die	  in	  staat	  zijn	  om	  het	  zwarte	  pigment	  melanine	  te	  maken.	  Tevens	  
	   	   	   bevinden	  zich	  in	  deze	  laag	  stamcellen;	  ongespecialiseerde	  cellen	  die	  zich	  
	   	   	   continue	  blijven	  delen.	  Nieuw	  gevormde	  cellen	  schuiven	  steeds	  verder	  op	  
	   	   	   naar	  boven,	  totdat	  zij	  terecht	  komen	  in	  de	  hoornlaag.	  

2. Dermis	  (Lederhuid)	  
De	  dermis	  bevat	  een	  uitgebreid	  capillairnetwerk,	  lymfevaten	  en	  zenuwen.	  Tevens	  zijn	  er	  veel	  
huidsensoren	  aanwezig,	  die	  het	  huidgevoel	  verzorgen.	  De	  dermis	  kent	  2	  lagen:	  

-‐	  Stratum	  papilare:	   Ook	  wel	  papillaire	  laag	  genoemd	  vanwege	  de	  vele	  uitstulpingen	  waarmee	  
	   	   	   de	  dermis	  in	  de	  epidermis	  verankerd	  is.	  In	  deze	  laag	  bevinden	  zich	  	  
	   	   	   bloedvaten,	  zenuwen	  en	  tastzintuigen.	  De	  uitstulpingen	  in	  de	  papillaire	  
	   	   	   laag	  duwen	  de	  epidermis	  in	  regelmatige	  patronen	  omhoog,	  waardoor	  de	  
	   	   	   epidermis	  een	  gegolfd	  uiterlijk	  krijgt.	  Aan	  deze	  laag	  hebben	  wij	  dus	  onze	  
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unieke	  vingerafdrukken	  te	  danken.	  Het	  bindweefsel	  in	  de	  papillaire	  laag	  
	   bevat	  veel	  fijne	  collagene	  en	  elastische	  vezels.	  	  

-‐	  Stratum	  reticulare:	   Ook	  wel	  reticulaire	  laag	  genoemd.	  Deze	  huidlaag	  kenmerkt	  zich	  door	  het	  
	   	   	   hoge	  gehalte	  collagene	  vezels.	  Hier	  dankt	  de	  huid	  zijn	  rekbaarheid	  en	  	  
	   	   	   veerkracht	  aan.	  De	  vezels	  in	  deze	  laag	  zijn	  bovendien	  in	  een	  vrij	  	  
	   	   	   regelmatig	  netwerk	  van	  langgerekte	  ruitjes	  gerangschikt.	  Dit	  bepaalt	  de	  
	   	   	   splijtrichting	  van	  de	  huid.	  De	  splijtrichting	  is	  belangrijk	  bij	  bijvoorbeeld	  	  
	   	   	   een	  operatie.	  Indien	  een	  chirurg	  een	  incisie	  moet	  moeten,	  zal	  hij	  dit	  in	  de	  
	   	   	   lengterichting	  van	  de	  ruitfiguren	  moeten	  maken.	  Op	  deze	  manier	  zullen	  
	   	   	   we	  weinig	  collagene	  vezels	  worden	  doorgesneden,	  waardoor	  een	  smal	  	  
	   	   	   litteken	  zal	  overblijven.	  De	  splijtrichting	  van	  de	  huid	  verschilt	  per	  plaats	  
	   	   	   in	  het	  lichaam.	  Dit	  worden	  ook	  wel	  splijtlijnen	  genoemd	  en	  zijn	  bij	  	  
	   	   	   iedereen	  ongeveer	  hetzelfde.	  	  
	  

3. Subcutis	  (Onderhuids	  	  
	   bindweefsel)	  

Deze	  laag	  behoort	  eigenlijk	  niet	  tot	  de	  
huid.	  De	  naam	  zegt	  dit	  eigenlijk	  al;	  
onderhuids	  bindweefsel.	  Omdat	  de	  
bouw	  en	  functie	  van	  deze	  laag	  nauw	  
verbonden	  is	  met	  de	  huid,	  wordt	  dit	  
vaak	  wel	  bij	  de	  huid	  betrokken.	  	  
De	  subcutis	  bestaat	  uit	  losmazig	  
bindweefsel,	  waardoor	  de	  huid	  op	  veel	  
plaatsen	  goed	  verschuifbaar	  is.	  In	  
bepaalde	  delen	  van	  het	  lichaam	  bevat	  
de	  subcutis	  een	  groot	  aantal	  vetcellen;	  
het	  onderhuids	  vetweefsel.	  De	  functies	  
van	  dit	  vetweefsel	  zijn	  warmte	  isoleren,	  
het	  zorgen	  voor	  een	  reservevoorraad	  
aan	  brandstof	  en	  op	  sommige	  plaatsen	  
als	  stootkussen.	  In	  de	  subcutis	  bevinden	  
zich	  bloed-‐	  en	  lymfevaten,	  zenuwvezels	  
en	  huidsensoren.	  	  
	  

Functies	  van	  de	  huid	  
De	  mens	  heeft	  niet	  voor	  niets	  een	  huid;	  er	  zijn	  belangrijke	  functies	  aan	  verbonden.	  Hieronder	  een	  
overzicht	  van	  deze	  functies.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
	  
	  

	  

STICHTING AFRIKAANSE ALBINO’S 
Zonnebrandcrème beschermt albino’s in Afrika 	  

	  
	  
	  
	  

Functie	   Omschrijving	  
Barrièrefunctie	   De	  huid	  biedt	  bescherming	  tegen	  schadelijke	  invloeden	  vanuit	  de	  

buitenwereld.	  Hierbij	  kan	  worden	  gedacht	  aan;	  
• Mechanische	  krachten,	  zoals;	  krassen,	  schuren,	  stompen,	  snijden	  en	  hoge	  

druk.	  
• Chemische	  invloeden,	  zoals;	  zuur,	  verf,	  benzine	  en	  zeep.	  
• Binnendringen	  van	  ziekteverwekkende	  micro-‐organismen,	  zoals;	  bacteriën,	  

schimmels,	  virussen	  en	  parasieten.	  
• Teveel	  ultraviolette	  straling	  (UV)	  van	  de	  zon.	  
• Uitdroging.	  
De	  hoornlaag,	  stratum	  corneum,	  van	  de	  huid	  speelt	  de	  belangrijkste	  rol	  hierin.	  
Indien	  de	  hoornlaag	  niet	  intact	  is,	  zal	  er	  meer	  waterverlies	  optreden,	  waardoor	  
de	  kans	  op	  uitdroging	  groter	  is.	  Door	  overmatig	  gebruik	  van	  zepen	  kan	  de	  
hoornlaag	  eveneens	  worden	  aangetast,	  waardoor	  de	  barrièrefunctie	  
verminderd.	  

Warmteregulatie	   De	  huid	  vormt	  samen	  met	  het	  onderhuidse	  bindweefsel	  voor	  een	  warmte-‐
isolerende	  laag.	  De	  lichaamstemperatuur	  wordt	  voor	  een	  groot	  deel	  geregeld	  
door	  aanpassing	  van	  de	  hoeveelheid	  transpiratie	  via	  de	  huid	  en	  door	  de	  mate	  
van	  doorbloeding	  van	  de	  huid.	  	  
Indien	  er	  warmte	  moet	  worden	  afgegeven,	  zal	  men	  gaan	  zweten.	  Door	  de	  
verdamping	  van	  zweet,	  raakt	  het	  lichaam	  extra	  warmte	  kwijt	  en	  zal	  weer	  
afkoelen.	  Tevens	  zorgt	  een	  versterkte	  doorbloeding	  van	  de	  huid	  voor	  het	  
verlies	  van	  warmte.	  Dit	  komt	  omdat	  de	  aderen	  verder	  open	  gaan	  staan	  en	  
hierdoor	  warmte	  zal	  worden	  afgegeven.	  	  

Immunologische	  
functie	  

De	  huid	  kent	  een	  eigen	  afweersysteem.	  De	  functie	  hiervan	  is	  het	  herkennen	  en	  
aanpakken	  van	  lichaamsvreemde,	  potentieel	  schadelijke	  antigenen.	  

Uitscheiding	   Hiermee	  wordt	  transpiratie	  bedoeld	  en	  dit	  staat	  dus	  in	  verband	  met	  de	  
warmteregulatie	  van	  de	  huid.	  Via	  de	  huid	  verdampt	  er	  water	  (zweet)	  en	  
worden	  bepaalde	  zouten	  uitgescheiden.	  Het	  uitscheiden	  van	  water,	  oftewel	  
transpireren,	  zorgt	  ervoor	  dat	  het	  lichaam	  afkoelt.	  Een	  vermindering	  van	  
warmteafgifte	  wordt	  bereikt	  door	  de	  beperking	  van	  zweetuitscheiding.	  Dit	  uit	  
zich	  vaak	  in	  kippenvel.	  

Waarneming	   In	  de	  huid	  zitten	  verschillende	  soorten	  gevoelsorgaantjes	  (sensoren).	  Bij	  iedere	  
aanraking	  worden	  deze	  sensoren	  geprikkeld.	  Iedere	  sensor	  heeft	  een	  bepaalde	  
gevoeligheid,	  onder	  andere	  voor	  warmte,	  kou,	  pijn,	  trillingen,	  druk,	  harde	  en	  
zachte	  oppervlakken.	  Deze	  verschillende	  waarnemingsfuncties	  zorgen	  mede	  
voor	  de	  beschermende	  functie	  van	  de	  huid.	  

Aanmaak	  vitamine	  D	   Wanneer	  de	  huid	  in	  contact	  komt	  met	  UV	  straling,	  wordt	  er	  ergosterol	  
aangemaakt.	  Dit	  wordt	  vervolgens	  door	  de	  lever	  omgezet	  in	  vitamine	  D.	  
Ergosterol	  is	  dus	  een	  voorstadium	  van	  vitamine	  D.	  	  

Psychosociale	  functie	   De	  huid	  is	  het	  eerste	  wat	  mensen	  zien	  van	  elkaar.	  Zij	  speelt	  dan	  ook	  een	  
belangrijke	  rol	  in	  de	  sociale	  contacten.	  Indien	  men	  zijn	  of	  haar	  huid	  goed	  
verzorgt,	  zien	  anderen	  dit.	  Tevens	  kan	  de	  huid	  ook	  als	  negatieve	  blikvanger	  
worden	  gezien,	  bijvoorbeeld	  bij	  een	  huidziekte,	  inwendige	  ziekten	  waarbij	  de	  
huid	  wordt	  aangetast	  en	  moedwillige	  beschadiging	  van	  de	  huid	  door	  een	  
psychisch	  probleem.	  
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Melanocyten	  
Melanocyten	  zijn	  	  pigmentcellen	  en	  verantwoordelijk	  voor	  de	  kleur	  van	  de	  huid.	  Vandaar	  dat	  dit	  even	  
kort	  wordt	  toegelicht	  in	  dit	  hoofdstukje.	  	  
Zoals	  bij	  de	  bouw	  van	  de	  huid	  is	  te	  lezen,	  zijn	  melanocyten	  afkomstig	  uit	  de	  basale	  laag	  van	  de	  
epidermis.	  Hun	  belangrijkste	  functie	  is	  het	  produceren	  van	  melaninepigment.	  Dit	  proces	  wordt	  
gedaan	  door	  gespecialiseerde	  organellen;	  de	  melanosomen.	  Zij	  zorgen	  ervoor	  dat	  tyrosine	  onder	  
invloed	  van	  het	  enzym	  tyrosinase	  wordt	  omgezet	  in	  DOPA.	  Hieruit	  word	  uiteindelijk	  het	  bruine	  
pigment	  eumelanine	  gevormd.	  	  
Rijpe	  melanosomen	  worden	  via	  de	  uitlopers	  van	  de	  melanocyten	  naar	  de	  omliggende	  keratinocyten	  
(hoorncellen)	  getransporteerd.	  Daar	  functioneren	  zij	  vervolgens	  als	  een	  soort	  parasol	  om	  het	  
kernmateriaal	  van	  de	  keratinocyten	  te	  beschermen.	  Één	  melanocyt	  voorziet	  20-‐30	  keratinocyten	  van	  
melaninepigment.	  De	  mate	  waarin	  pigmentvorming	  optreedt	  wordt	  onder	  meer	  bepaald	  door	  
genetische	  factoren,	  hormonale	  factoren	  en	  de	  mate	  van	  zonexpositie.	  Raciale	  verschillen	  in	  
huidskleur	  worden	  bepaald	  door	  de	  grootte,	  het	  aantal	  en	  de	  verdeling	  van	  de	  melanosomen.	  
Belangrijk	  hierbij	  is	  dat	  het	  aantal	  melanocyten	  niet	  verschillend	  is.	  	  
Onder	  invloed	  van	  UV-‐	  straling,	  met	  name	  UV-‐B,	  nemen	  de	  melanosomen	  in	  grootte	  en	  aantal	  toe,	  
zowel	  in	  de	  melanocyt	  als	  in	  de	  omgevende	  keratinocyten.	  Tevens	  neemt	  het	  aantal	  melanocyten	  
toe.	  	  
Melaninepigment	  zorgt	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  de	  kleur	  van	  de	  huid,	  maar	  beschermt	  de	  huid	  
tevens	  tegen	  ultraviolette	  straling.	  Deze	  straling	  wordt	  namelijk	  door	  het	  pigment	  geabsorbeerd.	  	  
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