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Edito
Behandelingen tegen kanker hebben de laatste jaren een sterke evolutie 
doorgemaakt: naast chirurgie, radiotherapie en de “klassieke” chemotherapie 
beschikken oncologen vandaag de dag ook over krachtige nieuwe 
geneesmiddelen die doelgericht inwerken op de vermenigvuldiging van 
kankercellen, de doorbloeding van tumoren of op de immuunrespons van 
tumoren. Deze therapeutische innovaties hebben een grote weerslag op de 
prognose van de aandoening en de levenskwaliteit van de patiënt.

Deze verhoogde doeltreffendheid gaat echter ook gepaard met een aantal 
bijwerkingen die aan het werkingsmechanisme van de molecules in kwestie 
toe te schrijven zijn. Soms gaat het om een louter onaangenaam gevoel, 
maar er kunnen zich ook echt bijwerkingen voordoen die de voortzetting van 
de behandeling zelfs in de weg kunnen staan. Ook de huid krijgt vaak af 
te rekenen met bijwerkingen: een extreem droge huid, ontsteking en pijn ter 
hoogte van drukzones, kloofjes, barstjes, acne-achtige letsels,… zijn maar 
enkele van de symptomen die vaak worden vastgesteld. 

Er bestaan gelukkig oplossingen om het effect van bepaalde geneesmiddelen 
of radiotherapie onder controle te houden. Als ondersteunende zorg wordt 
daarvoor gebruik gemaakt van dermocosmetica die aan zeer strikte 
kwaliteitseisen voldoen en gebruiksvriendelijk zijn. Samen met specifieke 
aanbevelingen voor de verzorging van de huid vormen deze dermocosmetica 
een onmisbare aanvulling om de therapietrouw bij een behandeling tegen 
kanker te bevorderen. Ze zorgen er immers voor dat de patiënt zich 
comfortabel in zijn vel voelt en dat de impact van de behandeling op de 
levenskwaliteit beperkt blijft.

Dr Didier GUERRERO
Adviserend Dermatoloog

Laboratoires dermatologiques Avène
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Moet ik mĳ n dagelĳ kse hygiëne 
aanpassen?

Tij dens een behandeling tegen kanker wordt de huid heel gevoelig. Een milde en 
aangepaste hygiëne is van essentieel belang om de bij werkingen op de huid niet 
erger te maken.

• Zowel vloeibare als vaste zeep drogen de huid te sterk uit en zij n irriterend.

•  Washandjes en bad- of douchesponzen kunnen de gevoelige huid irriteren. 
Dit geldt trouwens ook voor wattenschij fjes.

•  Te warm water droogt de huid nog meer uit en versterkt het geïrriteerde 
gevoel.W

IS
T 

JE
 D

AT
?

‘‘

‘‘

Omdat mijn huid zo gevoelig is geworden, 
gebruik ik geen washandjes meer. Ik was 
me altijd gewoon met mijn handen en 
hydrateer mijn huid na het douchen.
Ik gebruik ook zo vaak mogelijk thermaal 
water om mijn gelaat te reinigen of een 

verhit gevoel te verzachten. 
 Marc

6 

2 
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MET ZACHTHEID REINIGEN
•  Gebruik een zeepvrĳ e gel, olie of dermatologisch toiletblokje:
 - huidvriendelĳ ke pH,
 - sterk vetinbrengend.
•  Let erop dat de gemiddelde temperatuur van het water niet meer 

dan 32-34°C bedraagt.
•  Gebruik je handen om je in alle zachtheid te wassen.
•  Dep je huid droog zonder te wrĳ ven om haar niet nog meer 

te irriteren. Dit geldt vooral voor gevoelige zones.

O
N

S 
A

D
V

IE
S

Aangepaste producten om je gelaat te reinigen 
en make-up te verwijderen

Eau Thermale  
SPRAY MET THERMAAL 
WATER VAN AVENE
 GELAAT - LICHAAM 
Kalmeert en verzacht.

Tolérance EXTRÊME 
REINIGINGSMELK
 GELAAT - OGEN - LIPPEN 

IK BRENG 
mij n verzorgings-
product met zachte 
ronddraaiende 
bewegingen met de 
vingertoppen aan.

IK DEP MĲ N HUID 
zachtjes droog.

2 
IK SPOEL HET 
AF 
met thermaal 
water.

Reinigt, verwij dert 
make-up en verzacht.

Peaux 
intolérantes 
TOILETBLOKJE
 GELAAT - LICHAAM 

Reinigt in alle 
zachtheid.

Eau Thermale  
SPRAY MET THERMAAL 
WATER VAN AVENE
 GELAAT - LICHAAM 
Kalmeert en verzacht.

Eau Thermale  
SPRAY MET THERMAAL 
WATER VAN AVENE
 GELAAT - LICHAAM 
Kalmeert en verzacht.

intolérantes 
TOILETBLOKJE
 GELAAT - LICHAAM 

Reinigt in alle 
zachtheid.
Reinigt in alle 
zachtheid.
Reinigt in alle 

intolérantes 
TOILETBLOKJE
 GELAAT - LICHAAM 

Reinigt in alle 
zachtheid.
Reinigt in alle 
zachtheid.
Reinigt in alle 

XeraCalm A.D 
VETINBRENGENDE 
DOUCHEOLIE
 GELAAT - LICHAAM 

Reinigt in alle 
zachtheid en verzacht 
de oncomfortabel 
aanvoelende 
uitwendige 
slij mvliezen*.

* als gevolg van uitdroging.

Tolérance 
REINIGINGSMELK
 GELAAT - OGEN - LIPPEN 

Reinigt, verwij dert 
make-up en verzacht.
Reinigt, verwij dert 
make-up en verzacht.
Reinigt, verwij dert 

Tolérance 
REINIGINGSMELK
 GELAAT - OGEN - LIPPEN 

Reinigt, verwij dert 
make-up en verzacht.
Reinigt, verwij dert 
make-up en verzacht.
Reinigt, verwij dert 
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Er werd me verteld dat ik me goed moet 
beschermen tegen de zon, waarom is dat zo?

Sommige behandelingen maken je huid extra gevoelig voor de zon. Het risico op 
zonnebrand en zelfs brandwonden neemt daardoor toe. Iedere blootstelling aan 
de zon, zelfs wanneer ze niet fel schij nt, kan hardnekkige ontsierende donkere 
vlekken doen verschij nen.

•  UV-stralen zij n verantwoordelij k voor zonnebrand en tasten de huidlagen 
aan.

•  Het effect van UV-stralen op bepaalde molecules in de huid kan lichtoverge-
voeligheidsreacties uitlokken.

•  Ook achter glas, bij voorbeeld in de wagen, ben je niet volledig beschermd 
tegen UV-stralen.W

IS
T 

JE
 D

A
T?

‘‘

‘‘

Om de zon te mijden heb ik er een 
gewoonte van gemaakt ’s ochtends vroeg 
naar buiten te gaan. Ik draag dan voor 
de zekerheid altijd een hoedje en een 
sjaal en breng ook een zonnecrème aan.
Zelfs in de auto let ik extra op.
Zonder mijn wimpers zijn mijn 
ogen gevoeliger, daarom draag ik 
ook altijd een zonnebril. 

 Françoise
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Er werd me verteld dat ik me goed moet 
beschermen tegen de zon, waarom is dat zo?

ALLROUND PREVENTIE
•  Probeer je huid zo weinig mogelĳ k bloot te stellen, zelfs 

wanneer de zon niet fel schĳ nt.
•  Voorzie altĳ d bedekkende kleding, een hoedje en een 

zonnebril.
•  Gebruik een hypoallergene, water- en zweetbestendige 

zonnecrème met een hoge beschermingsfactor en zonder 
parfum.

O
N

S 
A

D
V

IE
S

Aangepaste zonnebescherming voor alle gevoelige huidtypes

Zonneproducten
MINERALE FLUÏDE 
SPF 50+   
Zonder parfum.

Zonneproducten
GETINTE MINERALE FLUÏDE 
SPF 50+   
Zonder parfum.

Zonneproducten
 DRY SKIN 

FLUÏDE SPF 50+   
Zonder parfum.

Zonneproducten
 COMFORT 

CRÈME SPF 50+   
Zonder parfum.

HYPERGEVOELIGE / ALLERGISCHE HUID

GEVOELIGE HUID

Zonneproducten
DRY SKIN

FLUÏDE SPF 50+ 
Zonder parfum.

Zonneproducten
COMFORT

CRÈME SPF 50+ 
Zonder parfum.

Zonneproducten
GETINTE MINERALE FLUÏDE 
SPF 50+ 
Zonder parfum.

HYPERGEVOELIGE / ALLERGISCHE HUID

Zonneproducten
GETINTE MINERALE FLUÏDE 
SPF 50+ 
Zonder parfum.
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Mĳ n huid wordt extreem droog door mĳ n 
behandeling, wat kan ik hieraan doen?

Een droge huid is een van die neveneffecten die heel vaak voorkomen bij  een 
behandeling tegen kanker. Je huid zal een stuk comfortabeler aanvoelen als je 
haar zo vaak mogelij k hydrateert.

•  Bepaalde klassieke hygiëneproducten 
(vaste of vloeibare zeep) zij n vaak 
erg agressief en drogen je huid 
sneller uit.

•  Alle huidtypes, dik of dun / gevoelig 
of niet, kunnen op een bepaald 
moment of ter hoogte van een 
bepaalde lichaamszone droger 
worden.

•  De huid wordt ook met de jaren 
steeds droger, vooral bij  vrouwen. 
Deze tendens neemt nog meer 
toe na de menopauze en tij dens 
hormoonbehandelingen tegen 
kanker.

W
IS

T 
JE

 D
AT

?

‘‘

‘‘

Die droge huid was een van de 
belangrijkste gevolgen van de behandeling. 
Ik moest mijn huid wel 4 à 5 

maal per dag hydrateren!
Maar eigenlijk was het ook wel 

fi jn om even rustig de tijd te nemen 
om een crème aan te brengen.  

 Nadine
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GELAAT
•  Breng je hydraterende crème op 

de wangen, het voorhoofd en 
de hals aan.

•  Wrĳ f ze voorzichtig met de 
vingertoppen uit, van het 
midden van het gelaat naar de 
buitenkant toe.

•  Gebruik 1 à 3 maal per week 
een hydraterend masker: breng 
een dikke laag aan, laat 5 à 10 
minuten inwerken en verwĳ der het 
overtollige product.

OOGOMTREK
•  Breng elke dag een 

verzachtende verzorging voor de 
oogomtrek aan.

•  Tokkel het product met de 
vingertoppen in de huid.

•  Strĳ k het vervolgens nog even 
zachtjes uit.

LIPPEN
•   Breng 2 à 3 maal per dag 

een balsem met cold cream aan, 
dit kan zelfs als basis onder je 
lippenstift.

LICHAAM
•  Breng je emolliërende verzorging 

1 à 2 maal per dag aan.
•  Breng enkele dotjes product 

verspreid over het lichaam aan.
•  Masseer het product tot slot met 

de vlakke hand in de huid.

O
N

S 
A

D
V

IE
S

Tolérance EXTRÊME
CRÈME  
Hydrateert 
de gevoelige huid
Ook verkrĳ gbaar als 
emulsie en masker.

Verzachtende 
verzorging    
VOOR DE OOGOMTREK
Ontzwelt en verzacht.

Hydratatie 
voor alle 

lichaamszones 

AKERAT 10
LICHAAMSCRÈME
Maakt erg ruwe 
lichaamszones weer 
soepel
(niet op beschadigde 
zones aanbrengen).

XERACALM A.D
VETINBRENGENDE 
BALSEM
Voedt en verzacht jeuk*.

* Als gevolg van een droge huid.

Cold Cream
LIPPENBALSEM
Voedt en herstelt.

Cold Cream
LIPPENBALSEM
Voedt en herstelt.
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Ook de huid van mĳ n handen en voeten is 
aangetast, hoe kan ik dit verhelpen?

Chemotherapie en doelgerichte therapie kunnen ernstige nevenwerkingen op 
de huid van handen en voeten hebben: roodheid (soms zelfs felle roodheid), 
verdikking en pij n ter hoogte van de steunzones, barstjes, kloofjes, scheurtjes… 
(ook wel “hand-voet-syndroom” genoemd).
De hinder en pij n kunnen in sommige gevallen zo erg zij n, dat de oorzakelij ke 
behandeling moet worden gestaakt.

‘‘

‘‘

De onderkant van mijn voeten begon veel 
pijn te doen. Ik dacht dat het door 
mijn nieuwe schoenen kwam, maar eigenlijk 
bleek het een vervelend gevolg van mijn 
kankerbehandeling te zijn. Ik geef mijn 
handen en voeten voortaan extra aandacht 
en verzorging, ze hebben dat echt nodig. 
 Alice

12 
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•  Vermĳ d lange wandelingen, draag ruime schoenen en geef de 
voorkeur aan katoenen sokken.

•  Draag katoenen handschoenen tĳ dens dagelĳ kse activiteiten 
en latex handschoenen voor huishoudelĳ ke taken.

•  Gebruik aangepaste hygiëneproducten (zie pagina 6 en 7 
voor meer informatie).

•  Breng regelmatig herstellende en emolliërende producten 
aan.

•  Gebruik indien nodig occlusieve hydrocolloïdverbanden.
•  Raadpleeg zo nodig een pedicure/podoloog.

O
N

S 
A

D
V

IE
S

Zo
nodig

De huid 
herstellen

De huid dagelijks 
hydrateren

Akerat 30
CRÈME VOOR 
BEPERKTE 
ZONES
Maakt de huid 
weer soepel door 
dikke schilferige 
plekken te 
verwij deren 
(niet op 
beschadigde 
zones 
aanbrengen).

Xera calm A.D
VETINBRENGENDE 
BALSEM
Voedt en 
verzacht het 
jeukgevoel*.

Cicalfate
HERSTELLENDE 
CRÈME
Bevordert 
het herstel van 
oppervlakkige 
irritaties.

Cicalfate HANDEN
HERSTELLENDE 
ISOLERENDE 
CRÈME

Akerat 10
LICHAAMSCRÈME
Maakt erg ruwe 
lichaamszones 
weer soepel
(niet op 
beschadigde zones 
aanbrengen).

*Als gevolg van een droge huid.

Akerat

Maakt erg ruwe 

weer soepel

aanbrengen).

Akerat
CRÈME VOOR 
BEPERKTE 
ZONES
Maakt de huid 
weer soepel door 
dikke schilferige 
weer soepel door 
dikke schilferige 
weer soepel door 

plekken te 
dikke schilferige 
plekken te 
dikke schilferige 

verwij deren 
plekken te 
verwij deren 
plekken te 

(niet op 
verwij deren 
(niet op 
verwij deren 

weer soepel door 

verwij deren 

Xera calm
VETINBRENGENDE 
BALSEM
Voedt en 
verzacht het 
jeukgevoel*.

Xera calm
VETINBRENGENDE 
BALSEM
Voedt en 
verzacht het 
jeukgevoel*.

Cicalfate
HERSTELLENDE 
CRÈME
Bevordert 
het herstel van 
oppervlakkige 
irritaties.

Cicalfate
HERSTELLENDE 
CRÈME
Bevordert 
het herstel van 
oppervlakkige 
irritaties.

Cicalfate
HERSTELLENDE 
ISOLERENDE 
CRÈME
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Hoe kan ik irritatie als gevolg van 
radiotherapie verzachten?

Radiotherapiestralen kunnen de huid aantasten en zogeheten 
“radiodermitis” uitlokken. De symptomen variëren van lichte 
roodheid tot ernstige brandwonden en zweren.

•  Een bestraalde huid is kwetsbaarder en 
gevoeliger, zelfs wanneer de bestraling 
achter de rug is.

•  Radiotherapie gecombineerd met bepaalde 
vormen van chemotherapie verhoogt de 
kans op radiodermitis.W

IS
T 

JE
 D

A
T?

‘‘

‘‘

De bestraling heeft de huid 
onder mijn borst echt verbrand. 

Ik had mijn behandeling 
bijna stopgezet, tot ik op 
aanraden van de arts na 
iedere bestraling een crème 
begon aan te brengen.
Dit bleek een zeer 
waardevol advies.

 Isabelle

14 
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•  Bescherm de bestraalde zone tegen de zon. Breng bij 
blootstelling aan de zon een SPF 50+ crème aan (zie pagina 8 
en 9 voor meer informatie).

•  Gebruik aangepaste dagelijkse hygiëneproducten 
(zie pagina’s 6 en 7 voor meer informatie).

•  Gebruik na elke bestraling emolliërende producten, 
maar doe dit nooit voor de behandeling.

•  Breng 4u voor de bestraling geen vetstoffen meer op het lichaam 
aan.

•  Pas bovenstaande maatregelen toe zodra de radiotherapie wordt 
opgestart en wacht niet tot er radiodermitis optreedt.

O
N

S 
A

D
V

IE
S

Je huid 
verzachten

Je huid 
herstellen

De huid dagelijks 
hydrateren  

Eau Thermale
SPRAY MET 
THERMAAL 
WATER VAN 
AVENE
Kalmeert 
en verzacht.

Xeracalm A.D
VETINBRENGENDE 
BALSEM
Voedt en 
verzacht jeuk*.

Cicalfate
HERSTELLENDE 
CRÈME
Bevordert het herstel 
van oppervlakkige 
irritatie. 

OF UITDROGENDE 
LOTION
Gebruik de 
uitdrogende lotion 
wanneer de 
huid verweekt 
of geïrriteerd is 
(nattende zones, 
huidplooien…).

* Als gevolg van een droge huid.

Eau Thermale
SPRAY MET 
THERMAAL 
WATER VAN 
AVENE
Kalmeert 
en verzacht.

Eau Thermale
SPRAY MET 
THERMAAL 
WATER VAN 
AVENE
Kalmeert 
en verzacht.

Xeracalm
VETINBRENGENDE 
BALSEM
Voedt en 
verzacht jeuk*.

Xeracalm
VETINBRENGENDE 
BALSEM
Voedt en 
verzacht jeuk*.

Cicalfate
HERSTELLENDE 
CRÈME
Bevordert het herstel 
van oppervlakkige 
irritatie. 

Cicalfate
HERSTELLENDE 
CRÈME
Bevordert het herstel 
van oppervlakkige 
irritatie. 

huidplooien…).

OF UITDROGENDE 
LOTION
Gebruik de 
uitdrogende lotion 
wanneer de 
uitdrogende lotion 
wanneer de 
uitdrogende lotion 

huid verweekt 
of geïrriteerd is 
(nattende zones, 
of geïrriteerd is 
(nattende zones, 
of geïrriteerd is 

huidplooien…).

OF UITDROGENDE 
LOTION
Gebruik de 
uitdrogende lotion 
wanneer de 
uitdrogende lotion 
wanneer de 
uitdrogende lotion 

huid verweekt 
of geïrriteerd is 
(nattende zones, 
of geïrriteerd is 
(nattende zones, 
of geïrriteerd is 

huidplooien…).
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Ik heb last van hardnekkige puistjes, 
is dat normaal? Soms jeukt mĳ n huid, 
hoe kan ik die jeuk verzachten?

Diverse doelgerichte therapieën veroorzaken vaak een soort uitslag die gepaard 
gaat met kleine bultjes en roodheid, meestal rond de neus, op de hoofdhuid, 
midden op de rug en op de borst. Deze uitslag kan gepaard gaan met jeuk of een 
pij nlij k branderig gevoel en kan ook ontsteken. 

•  Peelings zij n af te raden bij  een geïrriteerde huid.

•  Tij dens je behandeling stel je je beter niet bloot aan de zon, 
omdat de letsels daardoor kunnen verergeren.

•  Door aan de letsels te krabben of te pulken, vergroot je 
het risico op littekens.W

IS
T 

JE
 D

A
T?

‘‘

‘‘

Ik had kleine bultjes in mijn 
gelaat en rond mijn mond, 
het leken wel jeugdpuistjes.
Mijn huid was droog, 

prikte en ik had steeds de 
neiging om te krabben. Met 
aangepaste crèmes reageerde mijn 
huid gelukkig minder fel.   

 Antoine
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 •  Bescherm je in de zon met een SPF50+ crème (zie pagina 8 en 
9 voor meer informatie).

 •  Gebruik 1 à 2 maal per dag een aangepaste hydraterende 
crème. Geef de voorkeur aan producten zonder parfum.

 •  Beperk het risico op bacteriegroei met een drogende crème 
of lotion op basis van koper en zink.

 •  Gebruik aangepaste hygiëneproducten (zie pagina 6 en 7 
voor meer informatie).

 •  Camoufl eer onvolmaaktheden (zie pagina 18 en 19).

O
N

S 
A

D
V

IE
S

Je huid 
herstellen

Je huid 
verzachten

Tolérance EXTRÊME
CRÈME  
 GELAAT 

Hydrateert 
de gevoelige huid.
Ook verkrij gbaar als 
emulsie en masker.

Je huid in 
alle veiligheid 
hydrateren

Cicalfate
HERSTELLENDE 
CRÈME 
Bevordert het herstel 
van oppervlakkige 
irritatie. 

OF UITDROGENDE 
LOTION
Gebruik de 
indrogende 
lotion wanneer 
de huid verweekt 
of geïrriteerd is 
(nattende zones, 
huidplooien…).

* Als gevolg van een droge huid.

Cicalfate
HERSTELLENDE 
CRÈME 
Bevordert het herstel 
van oppervlakkige 
irritatie. 

Cicalfate
HERSTELLENDE 
CRÈME 
Bevordert het herstel 
van oppervlakkige 
irritatie. 

huidplooien…).

OF UITDROGENDE 
LOTION
Gebruik de 
indrogende 
lotion wanneer 
indrogende 
lotion wanneer 
indrogende 

de huid verweekt 
of geïrriteerd is 
(nattende zones, 
of geïrriteerd is 
(nattende zones, 
of geïrriteerd is 

huidplooien…).

OF UITDROGENDE 
LOTION
Gebruik de 
indrogende 
lotion wanneer 
indrogende 
lotion wanneer 
indrogende 

de huid verweekt 
of geïrriteerd is 
(nattende zones, 
of geïrriteerd is 
(nattende zones, 
of geïrriteerd is 

huidplooien…).

Eau Thermale
SPRAY MET 
THERMAAL 
WATER VAN 
AVENE
Kalmeert 
en verzacht.

Eau Thermale
SPRAY MET 
THERMAAL 
WATER VAN 
AVENE
Kalmeert 
en verzacht.

Xeracalm A.D
VETINBRENGENDE 
BALSEM
 GELAAT - LICHAAM  

Voedt en 
verzacht jeuk*.

Xeracalm
VETINBRENGENDE 
BALSEM
GELAAT - LICHAAM 

Voedt en 
verzacht jeuk*.

Xeracalm
VETINBRENGENDE 
BALSEM
GELAAT - LICHAAM 

Voedt en 
verzacht jeuk*.

Tolérance 
CRÈME
 GELAAT 

Hydrateert 
de gevoelige huid.
Hydrateert 
de gevoelige huid.
Hydrateert 

Ook verkrij gbaar als 
emulsie en masker.
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Hoe kan ik mĳ n gelaat mooier maken, 
zodat ik er minder moe uitzie?

Behandelingen tegen kanker hebben ook een invloed op de teint en maken de huid 
valer. Voor een “gezonde look” kan je medische make-up gebruiken, maar je kan 
deze producten ook gebruiken om roodheid, littekens* en kringen te verbergen of 
om de wenkbrauwen bij  te tekenen.

•  Make-up is niet alleen bedoeld voor vrouwen, ook mannen kunnen make-up 
gebruiken om bij voorbeeld acneachtige letsels te verbergen.
Dep lokaal met een sponsje een beetje vloeibare corrigerende foundation op 
je huid om de letsels te verbergen.

•  Om tekenen van vermoeidheid te verbergen, gebruik je het best een rozig 
poeder.

•  Het is raadzaam om je wenkbrauwen preventief bij  te tekenen voor 
ze uitvallen, zodat je geleidelij k vertrouwd raakt met het model van je 
wenkbrauwlij n.

•  Make-up kan zowel op het gelaat als op het lichaam worden gebruikt om 
onvolmaaktheden te camoufl eren.

W
IS

T 
JE

 D
AT

 ?

‘‘

‘‘

Ik vond het moeilijk om mezelf in de 
spiegel aan te kijken en wilde niet dat 
mijn kinderen me zo moesten zien. 

Ik besliste een pruik te dragen en mijn 
wenkbrauwen bij te tekenen. De tips die 
ik op een make-upworkshop tijdens 
mijn thermale kuur in Avène kreeg 

hebben me enorm geholpen. 
 Muriel

18 
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1 De gevolgen van de 
behandeling 

CAMOUFLEREN 
aan de hand van 

kleurcorrectie.

CORRECTIE-
STICKS

2 De teint 
CORRIGEREN EN 

EGALISEREN.

GETINTE 
COMPACT-
CRÈME 
Littekens*, 
pigmentvlekken…
Verkrĳ gbaar in ver-
schillende tinten.

3 Het gelaat 
SUBLIMEREN en 
de gelaatstrekken 

PERFECTIONEREN.

MOZAÏEK-
POEDER
TRANSLUCIDE 
OF LUMIERE
Fixeert 
de make-up.

VLOEIBARE 
CORRIGERENDE 
FOUNDATION 
Vale teint, acneachtige 
letsels…
Bestaat in verschillende tinten.

Porcelaine

Naturel

Beige

Sable

Miel

Doré

CORRECTIE-
PENSEEL 
Doet onvol-
maaktheden ver-
vagen en heldert 
de teint op.

CORRECTIE-
POTLOOD 
VOOR DE 
WENK-
BRAUWEN
Maakt de blik 
intenser.

MASCARA 
VOOR 
GEVOELIGE 
OGEN  
Accentueert 
de blik.

ONS ADVIES

GETINTE 
COMPACT-
CRÈME 
Littekens*, 
pigmentvlekken…
Verkrĳ gbaar in ver-
schillende tinten.

MOZAÏEK-
POEDER
TRANSLUCIDE 
OF LUMIERE
Fixeert 

GROEN 
voor 
roodheid 
of 
littekens*.

GEEL 
voor 
blauwe of 
paarsige 
kringen.

KORAALROOD 
voor 
pigmentvlekken 
en bruine 
vlekken.

MOZAÏEK-
POEDER 
BONNE MINE 
OF SOLEIL  
Geeft de teint 
extra reliëf en 
doet de 
huid stralen.

MOZAÏEK-
POEDER 
BONNE MINE 
OF SOLEIL  
Geeft de teint 

MOZAÏEK-MOZAÏEK-

OF SOLEIL  

blond brun

brun noir

*Littekens: na volledig herstel van de epidermis

KLEUREN CORRIGEREN OM IMPERFECTIES TE VERGETEN
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Waarom is Thermaal Water van 
Avène goed voor mij?

Na een chirurgische ingreep, chemotherapie of radiotherapie snakt je lichaam 
en  vooral je huid naar comfort en welzij n.

‘‘

‘‘
Ik gebruik de spray met Thermaal water als 
aanvulling op mijn andere verzorgingsproducten. Ik 
gebruik deze zowel om mijn huid te verzachten als 
om te verkoelen wanneer ze verhit is of wanneer ik 
last heb van opvliegers. Ik kan niet meer zonder!

 Béatrice

Van de bron tot op je huid
Thermaal Water van Avène ziet het daglicht pas voor 
het eerst wanneer het op je huid wordt verstoven!

Een bĳ zonder actief water 
dat de huid verzacht.

20
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SPRAY MET THERMAAL WATER VAN AVENE

Met de spray kan je elke dag opnieuw genieten van de heilzame eigenschappen van 
het Thermaal Water van Avène. Het is dé ideale partner voor jouw gevoelige huid.

Voor de   
bestraling

Verstuif het water rechtstreeks 
op de huid en laat  
2 à 3 minuten inwerken.  
Dep de huid daarna  
zachtjes droog.

Bij een geïrriteerde 
huid

Verstuif het water rechtstreeks 
op de huid en laat  
5 à 10 minuten inwerken.  
Dep de huid daarna zachtjes 
droog en breng tot slot een 
verzorgingsproduct aan.

MAAKT DE HUID MINDER GEVOELIG * AANGEPAST AAN DE GEVOELIGE HUID

95 % 
tevreden tot zeer  

tevreden proefpersonen

-30% 
na 5 minuten

-64 % 
tijdens de 1ste week

Bij irritatie van  
het mondslijmvlies

Verstuif het water zo vaak als 
nodig op de onconfortabel 
aanvoelende zone.

In ernstigere 
gevallen**

Breng op de zones die 
verzacht moeten worden 
kompressen aan die vooraf 
met Thermaal Water van 
Avène werden doordrenkt en 
laat 10 à 15 minuten rusten.

*Dermatologische studie bij 6368 proefpersonen met een gevoelige huid. Niet-pathologische huid, inflammatoire dermatosen of na 
oppervlakkige dermatologische ingrepen. Evaluatie gedurende 7 dagen, gebruik van de spray 2x/dag (op zich of in combinatie met 
medicamenteuze behandelingen en/of cosmetica).
**Droge huid of irritatie als gevolg van radiotherapie, roodheid, huiduitslag, jeuk als gevolg van een droge huid.
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HET KUUROORD VAN AVENE

Een thermale kuur kan een heel gunstig effect hebben, zowel op het fysieke als 
op het psychische herstel. Uit een klinische studie is gebleken dat een thermale 
kuur in Avène de nevenwerkingen van behandelingen tegen kanker op de huid 
signifi cant verzacht.‘‘

‘‘
Ik ben twee weken geleden in het kuuroord aangekomen 
en voel me echt al beter. Mijn huid is minder 
droog en ook minder rood. Het is ook een heel 
rustgevend kader en de ontspannende workshops geven 

me echt het gevoel dat ik op wolkjes loop. 
 Monique

Een thermale kuur in Avène: 
klinisch bewezen doeltreffendheid.

Uit een klinische studie in het kuuroord van Avène is gebleken dat een thermale 
kuur niet alleen de levenskwaliteit signifi cant verbetert, maar ook 

de bij werkingen van behandelingen tegen borstkanker (chemotherapie, 
chirurgie, radiotherapie) signifi cant vermindert.1

1. Dalenc F et al, Eur J Cancer Care 2017 aug 22.

 - 100 %  

Droge huid

 - 61 %  - 43 %  

Jeuk Lymfoedeem
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Innovatieve verzorgingen op maat

Dermatologische hydrotherapie

• Hydromassage.

• Douches en verstuivingen.

• Filiforme douches.

• Hoofdhuiddouches.

• Lokale verstuivingen.

• Kompressen met Thermaal Water. 

• Onderwatermassage.

Dermatologische hydraterende 
verzorgingen

•  Lichaamspakkingen met een 
emolliërende crème.

• Hydraterende lichaamsremodellering.

•  Gelaatsverzorging met hydraterende 
crèmes.

• Allround hoofdhuidverzorging.

Workshops en professioneel advies

•  Advies over dermocosmetica 
en corrigerende make-up onder 
begeleiding van speciaal opgeleide 
schoonheidsspecialistes.

•  Ontspanning en initiatie tot meditatie 
onder begeleiding van een 
sofroloog.

•  Aangepaste gymnastiek onder 
begeleiding van een kinesitherapeut.

•  Voedingsadvies door een apotheker 
met een opleiding in de medische 
diëtiek. 

•  Kunsttherapie, visualisatieoefeningen 
en individuele consultaties met een 
psycholoog. 
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HOE KAN JE EEN THERMALE KUUR  
IN AVENE BOEKEN?

De getuigenissen in deze brochure komen uit gesprekken met patiënten die in 
Avène een kuur volgden na een behandeling tegen kanker.

Het kuuroord van Avène heeft zijn dermatologische expertise sinds enkele jaren uitgebreid naar 
de bijwerkingen van behandelingen tegen kanker op de huid. Onze behandelruimtes zijn in de 
loop der jaren steeds verder geëvolueerd met als doel een warme en aangename omgeving te 
creëren waar deze patiënten steun kunnen vinden. Voornamelijk vrouwen, jong en oud, komen 
naar het kuuroord om zich even een lichamelijke en mentale pauze te gunnen… Ze hebben 
immers nog een hele weg te gaan om hun energie na een zware behandeling weer op te 
krikken.
De thermale kuur is dan een welgekomen adempauze in een vredig oord waar iedereen – zowel 
kuurgasten als verzorgers – het beste met elkaar voor heeft.
De rode draad in de dagelijkse verzorgingen is het Thermaal Water, dat de pijnlijke huid van 
de patiënten verzacht. Daarnaast kan men tijdens workshops de ervaringen uitwisselen en een 
lach en een traan delen. Hier ontdekken of herontdekken patiënten hoe fijn het kan zijn je huid 
te verwennen door haar de nodige hydratatie te bieden of door het gelaat waar nodig bij te 
tekenen... Want een behandeling tegen kanker laat helaas ook zichtbare sporen na. Daarnaast 
krijgen de patiënten ook de kans om alles even los te laten, te ontspannen en hun energie weer 
op te krikken onder de deskundige begeleiding van onze fysiotherapeut Christian. Hij leert hen 
niet alleen bewegingen aan waardoor ze weer vrede krijgen met hun lichaam, maar geeft 
ook heel wat tips en adviezen. We moeten echter bescheiden blijven, want elke glimlach, alle 
vreugde, alle tekenen van menselijk medeleven danken we aan het Thermaal Water van Avène, 
dat diep onder het kuuroord door de rotsen sijpelt en ons altijd weer weet te verrassen met zijn 
ongeziene kracht… Al die stralende gezichten na een kuur zijn daarvan al meer dan twee en 
een halve eeuw het beste bewijs.

Marie-Ange MARTINCIC
Directeur van het Avène kuuroord
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Het kuuroord van Avène 34260 Avène-les-Bains –Frankrij k
Tel : +33 (0)4 67 23 41 87 – Fax : +33 (0)4 67 23 44 71

www.avenecenter.com - www.eau-thermale-avene.be
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Steriele cosmetica

De gevoelige huid kalmeren en verzachten in alle veilighheid, het kan dankzij  
onze unieke dermocosmetische knowhow.

De Steriele Cosmetica is tot op heden de enige oplossing om zuiverste 
formules aan te kunnen bieden met een minimum aan ingrediënten en 
zonder enig bewaarmiddel. Deze producten worden speciaal voor de 
allergevoeligste huid in een steriele omgeving vervaardigd. 
Dit is je beste garantie op een verzorging die tij dens de volledige gebruiksduur 
veilig en doeltreffend blij ft.

Ontdek de voordelen van steriele cosmetica in 
3 verzorgende productlijnen van Eau Thermale Avène.



GEGARANDEERDE DOELTREFFENDHEID EN VEILIGHEID

Enkel actieve bestanddelen die essentieel 
zij n voor de huid.

•
Een exclusieve beschermende verpakking.

•
Geen enkel bewaarmiddel.

RESPECT VOOR DE HUID EN HUIDFLORA
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Het kuuroord van Avène is sinds 1743 aan de dermatologie gewij d. 
.

Een actief thermaal water met kalmerende, 
anti-irriterende en verzachtende eigenschappen.

.
Zorgvuldig geselecteerde innovatieve bestanddelen. 

.
Tolerantie- en doeltreffendheidstesten 

onder toezicht van dermatologen. 
.

Speciaal uitgewerkte texturen voor 
het comfort van de gevoelige huid. 

.
Verzorgingsproducten die volgens de 

allerstrengste normen werden ontwikkeld.

Onze expertise op het vlak van de gevoelige huid

Soothing bij nature
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Via een programma dat focust op 
opleiding, informatie en begeleiding

zetten de Laboratoires 
dermatologiques Avène zich 
in om de levenskwaliteit van 

kankerpatiënten te verbeteren.

Een aanpak die de eigenlĳ ke essentie 
weerspiegelt van hun belofte: de 

gevoelige huid verzachten.

Voor meer informatie over de effecten 
van behandelingen tegen kanker en voor aanvullend 

advies over dermocosmetica kan je terecht op:

www.eau-thermale-avene.be
www.avenecenter.com
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