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De pH waarde van de huid een belangrijke graadmeter bij huidgezondheid. 

Specifieke hoeveelheden water en lipiden op het huidoppervlak bepalen de samenstelling van de 

hydrolipidenfilm van de huid. De licht zure pH-waarde is een belangrijke beschermende factor voor 

de huid, buffert zuren en alkalische producten die ermee in contact komen, en biedt een omgeving 

die gunstig is voor ons natuurlijke microbioom, terwijl tegelijkertijd de groei van pathogene microben 

wordt beperkt.  

De term zuurmantel die dit aspect beschrijft, werd voor het eerst gebruikt in 1928 door Heinrich 

Schade en Alfred Marcchioni. 1 Op basis van verdere technische ontwikkelingen en continu 

onderzoek in dermatologie en huidfysiologie, biochemie, immunologie en genetica, weten we 

vandaag de dag dat de zure pH-waarde van de huid bij veel meer functies betrokken is. 

De pH-waarde van de huid wordt beïnvloed door 

verschillende endogene factoren zoals genetische 

dispositie, leeftijd, geslacht, gezondheid, 

melaninegehalte en talgafscheiding. Het wordt 

gemakkelijk beïnvloed door invloeden van buitenaf, 

vooral reinigings- en verzorgingsproducten, maar ook 

zweet en vocht.  

Pasgeboren baby's vertonen een min of meer neutrale 

pH van het huidoppervlak. In de eerste vier weken na 

de geboorte neemt deze waarde langzaam af 2, 3, 4, het 

bereiken van een zuur niveau dat pas op oudere 

leeftijd weer zal veranderen. Bij oudere huid kan na 

60-70 jaar opnieuw een verhoogde pH-waarde 

worden gemeten. Tegelijkertijd hebben onderzoekers 

een afnemende buffercapaciteit van de huid 

waargenomen voor deze oudere patiënten. 5, 6  

Het gebruik van alkalische reinigingsproducten en behandelingen of zelfs water (pH-waarde van 

ongeveer 7,0) zal leiden tot onmiddellijke veranderingen van de pH van het huidoppervlak. 

Experimenten met het meten van de pH-waarde van de huid voor en na het wassen met een 

alkalische reiniger hebben aangetoond dat de huid meer dan 3-4 uur nodig heeft om te herstellen 

van deze verstoring. 7, 8, 9  Frequent en herhaaldelijk wassen zal leiden tot een opeenstapeling van 

deze verstoringen. In combinatie met het verwijderen van lipiden in de huid door agressievere 

reinigingsmiddelen, zal dit na verloop van tijd resulteren in een verzwakking van de zuurmantel en 

huidbarrière, wat resulteert in een permanente huidbeschadiging. 

Producten die een "huidneutrale pH-waarde" claimen, zoals 5,5, zijn minder storend voor de 

zuurmantel, maar zelfs deze zijn niet absoluut identiek aan fysiologische pH-waarden van de huid bij 

de ledematen en de bovenste romp. Ze kunnen nog steeds kleine veranderingen in de pH 10 van het 

huidoppervlak veroorzaken  en zelfs, afhankelijk van hun samenstelling, de huid beschadigen.  

Met de toegenomen hygiënische vereisten in COVID-19-tijden, is huidbeschadiging die voorheen 

beperkt was tot speciale beroepen die frequent wassen vereisten, zoals gezondheidswerkers, zelfs 

voor andere bevolkingsgroepen gebruikelijker geworden. Overmatig en soms overenthousiast 

handen wassen sinds de opleving van COVID-19 heeft geleid tot een aanzienlijke toename van 

zelfgerapporteerd of gediagnosticeerd handeczeem in de algemene bevolking. Dermatologen geven 

Figuur 1: Het is aangetoond dat de pH 

toeneemt voor de oudere huid, 

gecombineerd met een verminderde 

buffercapaciteit 



aan dat ze geconfronteerd worden met een verhoging van huidproblemen, omdat deze intensieve 

hygiënepraktijken voor iedereen worden aanbevolen.  11, 12 

De pH-waarde van het huidoppervlak is niet constant langs het lichaam, maar hangt sterk af van de 

lichaamsplaats 13. Over het algemeen varieert het van pH 4 tot 6. Het is vooral hoog bij de voetzolen, 

in de oksel, de gluteale plooi en onder de borst, de meeste van deze gebieden staan bekend om 

irritatie en jeuk, of in het geval van de oksel ook voor de kolonisatie van geurproducerende residente 

bacteriën 14. Omdat met name schimmels gunstige pH-omstandigheden kunnen waarnemen die hen 

in staat stellen zich te hechten, binnen te dringen en te gedijen, lijden diabetici met een verhoogde 

pH-waarde in intertrigineuze gebieden vaak aan candidiasis op deze locaties. 15 

Andere gevolgen van veranderde pH-aandoeningen 

van de huid zijn microbiële infecties zoals luier of 

incontinentiedermatitis. Hier wordt de toename van 

de pH en de aantasting van de huidbarrière 

veroorzaakt door het permanente contact met o.a. 

urine, waardoor ammoniak wordt geproduceerd en 

daardoor een alkalisch milieu wordt gegenereerd. 15 

Huidverzorging met licht zure producten kan helpen 

deze problemen te voorkomen en te verlichten. 15   

Verse wonden vertonen meestal een neutrale of 

alkalische pH-waarde. Indien niet goed behandeld, 

kan de verhoogde pH de vorming van biofilms 

mogelijk maken die moeilijk te behandelen 

wondinfecties veroorzaken. Omdat verschillende 

fasen van wondgenezing ook afhankelijk zijn van specifieke pH-aandoeningen die de activiteit van de 

immuuncellen en belangrijke enzymen bepalen, kunnen gezondheidswerkers en hun patiënten 

enorm profiteren van nauwe pH-monitoring en zure behandelingen, vooral voor chronische wonden. 
15, 16 

Niet alleen op het huidoppervlak, maar ook binnen het stratum corneum is de lokale pH-waarde van 

immens belang. Door steeds meer alkalisch naar de basis van het stratum corneum te gaan, biedt het 

de triggerende voorwaarden voor enzymatische actie- en differentiatieprocessen in verschillende 

diepten, bijvoorbeeld de transformatie van ceramiden, vrije vetzuren en cholesterol die belangrijke 

componenten zijn voor een gezonde huidbarrièrefunctie 17, 18, 19. Zelfs de afschilvering van 

corneocyten aan het huidoppervlak is afhankelijk van een specifieke pH-waarde. 20 

Het feit dat een donkerder gepigmenteerde huid een meer zure pH-waarde vertoont, wordt 

verklaard door het pH-verlagende effect van melanine en een hogere expressie van secretoire 

fosfolipase A2f (sPLA2Af). Een lagere pH-waarde voor deze huidtypen leidt tot een verhoogd 

epidermaal lipidengehalte en lamellaire dichtheid, waardoor een superieure 

permeabiliteitsbarrièrefunctie. 21  

Omdat de pH waarde van het stratum corneum een centrale regulator is van de homeostase van de 

huidbarrière en tegelijkertijd een effectief afweermechanisme, is het een belangrijke parameter bij 

verschillende pathogene huidaandoeningen. Bij atopische dermatitis koppelt de huidbarrière 

disfunctie, een veranderde immuunrespons en ongunstige omgevingsomstandigheden. 22 Bewijs 

wijst ook op een betrokkenheid bij psoriasis. 23Specifieke vormen van ichthyosis vertonen een andere 

pH-gradiënt in de huid, vergeleken met andere soorten ichthyosis en een gezonde huid.24 

Figuur 3: Een blijvende verhoging van de 

pH-waarde door contact met urine e.d 

kan de huidbarrière aantasten en leiden 

tot luierdermatitis    



Subklinische ontsteking bij acne-gevoelige huid kan ook worden gekoppeld aan veranderingen in de 

pH van het huidoppervlak. 25 

Al deze bevindingen onderstrepen het belang van de pH-waarde op het huidoppervlak en van de 

gradiënt ervan in het stratum corneum voor een gezonde huidfunctie en bescherming. Daarom is een 

pH-meting een kritische parameter om de gezondheid van de huid en mogelijke problemen te 

begrijpen. 

Vooral voor jonge en oudere mensen en voor alle mensen die lijden aan huidaandoeningen, moeten 

fabrikanten de galenische uitdaging aangaan om geschikte cosmetische producten met een vrij zure 

pH-waarde te ontwikkelen, terwijl ze tegelijkertijd een hoge buffercapaciteit bieden voor de correctie 

van pathologische pH-omstandigheden 26, 27. Het combineren van de pH van het zure product met 

een optimale mix van oppervlakteactieve stoffen, zal de productcompatibiliteit verbeteren en 

huidirritatie en -intolerantie minimaliseren 28. pH-veranderingen aan het huidoppervlak na 

toepassing van dergelijke producten bieden inzicht in de compatibiliteit van het product.  

Ook voor haar en hoofdhuid is de pH een belangrijke parameter. De pH van de hoofdhuid varieert 

ongeveer 5,5 en de pH van de haarschacht is nog zuurder. 29 Het gebruik van shampoos met een 

alkalische pH kan niet alleen de hoofdhuidconditie beïnvloeden, maar ook leiden tot een zwelling van 

de haarschacht en daarmee tot een loslating van de beschermende cuticula 30. Alkalische 

reinigingsmiddelen kunnen bovendien de negatieve elektrische nettolading van het 

haarvezeloppervlak en de wrijving tussen de haarvezels verhogen, waardoor kroezen, haarbreuk en 

haarverstrengeling worden verbeterd. 29 

De pH van huid en hoofdhuid kan eenvoudig worden 

gemeten met behulp van speciale elektroden met een 

platte meetkop die de huid raken over een gebied met 

een diameter van ongeveer 10 mm. De waarden 

worden binnen één of twee seconden weergegeven. 

Voor het meten van de pH-gradiënt in verschillende 

lagen van het stratum corneum wordt het huidstrippen 

door middel van een speciaal tape Corneofix de mate 

van afschilvering bepaald. 18 

Naast de pH-ontwikkeling is het ook belangrijk om 

andere veranderingen aan het huidoppervlak te 

controleren. Vooral het meten van hydratatie samen 

met de beoordeling van talg zal laten zien of en hoe 

een product de huidconditie beïnvloedt of verbetert. 

Aanvullende informatie over de productcompatibiliteit 

en het irriterende potentieel ervan kan worden 

verkregen uit het meten van verdere parameters zoals 

de barrièrekwaliteit door de bepaling van het 

transepidermaal vochtverlies (TEWL) en de 

roodheid/gevoeligheid van de huid. De combinatie 

van deze verschillende metingen maakt het plaatje 

compleet en draagt bij aan een gedetailleerd 

overzicht van de exacte toestand van de huid, de 

sterkte of zwakte en het effect van aangebrachte 

producten. 

Figuren 4 + 5: De pH van de huid kan 

eenvoudig worden gemeten met behulp 

van speciale elektroden met een platte 

meetkop zoals de Skin-pH-Meter 

(Courage + Khazaka) 
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