
EXPLORATIE ‘PÀTTÉLÉ’ 
Een luxueuze driedelige collectie aan toekomstige, medische, 
snobistische, huidherstellende sieraden.

ABSTRACT 

Hoe fluctueren ijdelheid en schoonheidshonger in de toekomst? Waarom versieren we ons lichaam aan 
de ene kant met sieraden, maar ontbreekt esthetica in het grootste deel van de medische 
hulpmiddelen? Hoe gaat dit later, zullen luxe en ijdelheid zich ombuigen richting 
lichaamsoptimalisatie? Waardoor luxe wordt geframed als een verijdelde expansie van het lijf? Is de 
liefde en het aanzien rond een Louis Vuitton tas van nu, dan later te vinden rond ‘een met parels 
ingelegd' ijdel, elitaire, huidherstellende expansie?  
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PÀTTÉLÉ 



‘Summary’ 

'Een grote afkeer richting de ondoordringbare machtsposities van high-fashion bedrijven 
als startpunt, een driedelige collectie aan huidherstellende sieraden als eindpunt’ 

Met een walging richting snobs en de ondoordringbare machtsposities van merken 
startte ik in augustus van 2020 de minor ‘Spatial Design’ aan de hogeschool van de 

kunsten in Utrecht. Hier werd een half jaar lang high-fashion geïmiteerd en ‘gepijnigd’ 
door zelfontwikkeld satirisch werk.  

Ik sneed logo’s uit Burberry tassen en plakte Nike emblemen op stukken van Prada. Van 
kaarsvet en parafine kneed ik lichaamsdelen die ik later volkladde met merk. Ik 

boetseerde een gehele, ‘hatelijke’, visuele, biologische, snobistische kledingkast met 
verschillende fracties. Want zouden merken en snobs de kans grijpen om hun eigen 

lichaamsdelen tot Haute Culture te fabriceren? Als een nieuwe snobistische manier van 
aankleden en aanzien? 

In het afstuderen wilde ik door met het werk wat ik op de Hogeschool van de Kunsten 
had opgeleverd. Met deze gedachte en een 9,0 verliet ik Utrecht. 

In Breda ontplooide een volmaakt proces. Het woord luxe kreeg een nieuwe betekenis, 
van een Louis Vuitton tas naar een ijdele lichamelijke optimalisatie en verbreding. Langs 
o.a. menig onderzoek van Haute Culture, cyborgs en zoektochten naar schoonheidslust  
ontwikkelde ik een luxe, huidherstellend sieraad voor de huidaandoening psoriasis. Een 

esthetische expansie van pracht en praal. 



Eco washed organic denim overall bij Gucci {1} 

VOORONDERZOEK OP DE HOGESCHOOL VAN DE KUNSTEN IN UTRECHT  

‘Het Gucci-kapitalisme’ 
‘Eigen positionering en vertrekpunt’ 

Gucci bracht in 2020 ‘een met nepgras besmeurde jeans’ op de markt {1}. Voor 1.400 
dollar. Volgens het luxe modehuis vervaagt de jeans de grens tussen vintage en 
hedendaags. De ‘groene’, broek is gemaakt van biologisch katoen en speciaal behandeld 
voor een besmeurd, gras effect; perfect voor poseurs die er ‘ruig’ uit willen zien, maar 
eigenlijk gewoon heel erg rijk zijn. Wees nou eerlijk; een keer met denim door het gras 
rollen en je brengt deze ‘designvoordelen’ zelf tot stand. Wel mis je dan een Gucci-label 
in je achterzak en natuurlijk ‘hét idee ‘dat je 1.400 dollar aan je lichaam hebt hangen; 
verwaand.  

Als ik een broekje insmeer met pastasaus en deze op de markt zet voor 2000 dollar onder 
de naam ‘Italian Style’ is het een flop. Doet Gucci  dit, dan zal het direct ‘kunst' zijn (de 
gras jeans zijn allemaal uitverkocht) en ‘de echte snobs’ zullen er zo hard mogelijk de 
winkel voor in rennen. Als gevangen geesten gegrepen door een onverklaarbare 
‘merk’waardige macht. En ditzelfde gebeurt bij elk ander belachelijk duur modemerk; 
Prada, Louis Vuitton, Burberry… Wat maakt het verschil? De kwaliteit? Nee; nep 
merkkleding wordt net zo goed gedragen. Negen van de tien keer is het kledingstuk niet 
eens van belang. Enkel het logo telt als een snobistisch kwaliteitssignaal mee {2}. 

Psychologisch maf en té ‘merk’waardig… Alles voor een peperdure kledingkast, want als 
iets duur is, is het goed? In hoeverre misbruiken merken deze ‘macht’? Hoe ver gaan 
snobs? Want praten we over gouden grepen of vulgaire deals? 



Eigen beeld ‘’Merk’waardig’ 

VOORONDERZOEK OP DE HOGESCHOOL VAN DE KUNSTEN IN UTRECHT  

‘’Merk’waardig’ 

Met in mijn ene hand bovenstaand beeld van Gucci en in mijn andere hand 
vershoudfolie startte ik met een wit, steriel, half naakt model aan een reproductie. In een 
klein kasteel, als soort gelijke entourage als menig Gucci beeld schoot ik ‘een herfst 
anti-campagne van het merk. Mijn model zat opgeslokt in een merkentas, ik liet haar in 
sofa’s kruipen en pakte haar met folie in. Alles als representatie van de verstikking in de 
snobistische ondoordringbare bubbel. De beelden kregen de naam ‘’Merk’waardig’. 

‘Second Skin’ 

Voor een diepere laag betrok ik het menselijk lichaam in het werk en ontwikkelde ik 
biologische artefacten. Ik creëerde een schurende, kleine, snobistische, lijflijke 
kledingkast; ‘Second Skin’. Uit parafine en klonten was kneedde ik lichaamsdelen. Deze 
‘lappen huid’, ‘blokjes vet’ en ‘handen’ werden gegraveerd met logo’s van gouden en 
witte inkt. Het werden schurende campagne beelden voor een luxueus en duur lichaam. 
‘Wil je een Gucci brandmerkje op je huid, een vetafzuiging van Louis Vuitton of een 
complete gebrandmerkte hand?’ 

‘Second Skin’ bestond uit drie fictieve artefacten en was een beginnende illustratie voor 
een biologische en snobistische peperdure laag. Als een nieuwe ijdele manier van 
aankleden en aanzien. 



VOORONDERZOEK OP DE HOGESCHOOL VAN DE KUNSTEN IN UTRECHT  

Eigen beelden ‘’Merk’waardig’ 



VOORONDERZOEK OP DE HOGESCHOOL VAN DE KUNSTEN IN UTRECHT  

Eigen beelden ‘Second Skin liposuctie’ 



VOORONDERZOEK OP DE HOGESCHOOL VAN DE KUNSTEN IN UTRECHT  

Eigen beelden ‘Second Skin second hand en second layer’ 



Eigen beeld ‘Brand Merken’ 

VOORONDERZOEK OP DE HOGESCHOOL VAN DE KUNSTEN IN UTRECHT 

‘Brand Merken’; voor een lichaam vol merk’ 

Ik was nog niet klaar, die provocatie richting snobs moest harder en dat biologische 
beviel me wel. Het was zo lekker drastisch en ik merkte dat ik het ook echt leuk vond. Ik 
zag een naakte vrouw voor me die compleet was ondergedompeld in merk. Van littekens 
van Gucci, tot vergroeide aders in de vorm van Louis Vuitton. Ik wilde dichter ‘op’ de 
huid komen en voegde een nieuwe klasse aan ‘mijn lijn’ van snobistische, ijdele huiden 
toe; ‘Brand Merken’. 

‘Brand¹ Merken’  vormde zichzelf door een beamer en lichtstralen die in de vorm van 
een luxueus logopatroon een ijdel en ‘dure’ laag ‘aanbrachten’ op huid. Het werk 
illustreerde opnieuw hoe snobs hun huid zouden kunnen inzetten voor meer aanzien en 
belangstelling. Ze was een nieuwe fractie in mijn eigen visuele, biologische, snobistische 
kledingkast.  

¹ Dubbele betekenis; ‘Brand’ vertaalt van het Engels naar het Nederlands in ‘merk’



FASE 1 

Eigen beelden ‘Brand’ Merken’ 



Eigen beeld, petrischaal 1 met zijde en agar agar 

FASE 1 

‘Voorral in fase 1 van het afstuderen ontwikkelde ik mijn werk uit Utrecht door’ 

De kunstacademie was een uiterst prettige opstap, echter voelde alles wat ik tot nu had 
opgeleverd aan als loshangende kunst. Ik heb voor mijn idee een vol half jaar werk 
ontplooid vanuit mijn eigen artistieke kunstenaars geest, met weinig tot geen 
(wetenschappelijke) data. Met (toentertijd) de hoofdvraag {wat gebeurt er als high-
fashion-merken onze unieke bacterie-populatie zouden gebruiken voor een peperduur 
microbiologisch item?}. 

‘Nu’ zou ik gaan prikkelen met onderzoek en lijflijke data; ik liet mij onderdompelen in de 
kunst van Sonja Bäumel. Een dame die helemaal gek is van micro-organismen. Ze creëert 
absurdistische kunst waarin ze zich concentreert op (haar eigen) huidlagen. In al haar 
werk wordt een onzichtbare microkosmos omgezet in zichtbare kunst. Alles wat ze maakt is 
suggestief, prikkelend en confronterend. “We staan als mens veel te ver van onze eigen 
huid af. We zijn een superorganisme!”, spreekt ze. Ze werkt met een tal aan petrischalen, in 
de grootste en gekste vormen. In haar werk ‘Textured Self’ {3} ‘ving’ ze haar eigen 
bacteriemembraan-gegevens op. Deze ‘data’ speelde ze door naar een gehaakt kledingstuk. 
De waardes van de bacterie bepaalde de kleur en de grote van de wolstrengen. Een balans 
tussen individuele identiteit en fashion.  

Het varen richting haar kant (dé biologische data kant) stond dan ook echt op 1; in de 
eerste paar weken van fase 1 kroop ik in mijn eigen huid en zocht ik naar een onzichtbaar 
bacterie laagje. Een koppeling tussen bacteriën en high fashion was mijn droom. Zo schonk 
ik dan ook twee petrischalen vol agar agar, een bacterie-voedingsbron, voor mijn eerste 
proef. In een schaal drapeerde ik zijde, zodat ik hier later, waneer de bacterie was gegroeid, 
mee kon borduren en/of naaien. Ik bedrukte mijn hand, onderarm en mijn gemaakte Louis 
Vuitton vetblokje op het mengsel. 



Eigen beeld, petrischaal 2 met agar agar 

FASE 1 

Na een paar weken groeide de print uit naar een levend landschap. We zijn allemaal zoveel 
meer dan we denken dat we zijn. 

Ik wilde gaan naaien met mijn eigen lijflijke data; outfits maken van bacteriën en 
breipatroontjes maken van individuele patronen. Stof gebruiken en biologische labels in 
petrischalen laten groeien. Of misschien wel schimmels als logo’s… In ieder geval iets 
snobistisch, iets luxe, gemaakt van eigen producten. Wat dacht je van een biologische 
levende Louis Vuitton tas, gemaakt van eigen schimmelculturen? Het klonk allemaal als een 
perfecte volgende stap.  

Ik sprak met Marcel en Haiko, het volgende kwam naar voren  

Marcel: “Het balletje wat jij richting de snobs opgegooid, gooi je hoe dan ook op. Wat je 
wil maken en wat je wil aankaarten is logisch. Al je voorgaande beelden snijden goed, maar 
stap (voor goed) is af van jouw idee over luxe en jouw idee over Louis Vuitton!”  

Ik: “Is het dan toch niet ontzettend interessant om mijn eigen aders in de vorm van Louis 
Vuitton te laten groeien?” 

Haiko “Ook dan maak je kunst en snij je je onderwerp één keer aan. Terwijl je juist 
meerdere snijwonden wil maken. Denk na over de toekomst van de mens en hoe wij onszelf 
genetisch manipuleren. Ontwerp een product voor de toekomstige medische gemanipuleerde 
snobs en verleg luxe. Probeer van biotechniek dé nieuwe luxe te maken. Geen tepels of 
aders van LV, maar echt iets snobistisch waardoor het lijf verbeterd wordt. Als nieuwe 
toekomstige luxe waardoor je opnieuw je balletje op gooit, maar dan naar het modernisme 
toe.” 



Eigen beelden van het gegroeide schimmel landschap  



Eigen beeld van het gegroeide schimmel landschap  

FASE 1 

NIEUW CONCEPT 

Luxe framen als ‘hét upgraden van het eigen lichaam’ en de liefde van snobs voor 
ijdelheid verleggen naar lichamelijke gezondheid. Ik ga luxe zien als een optimalisatie 
van het lijf. Een kledingstuk wat bijvoorbeeld leeft, een geïndividualiseerd pak dat je 
zuurgraad regelt en je bacteriën lekker voedt? In ieder geval iets nieuws, iets anders en 
weg van mijn idee over Louis Vuitton.  

NIEUWE ONTWERPVRAAG 

‘Hoe verandert luxe in de toekomst en hoe kunnen we toekomstige (medische) luxe 
maken voor het lichaam?’ 

DEELVRAGEN VOOR FASE 1 

‘Wat gebeurt er als high-fashion-merken onze unieke bacterie-populatie zouden 
gebruiken voor een peperduur microbiologisch item?’ 

1. Hoe kruip ik diep in de huid, vang en vergroot ik meerdere onzichtbare ‘huidlagen’?  
2. Hoe zet ik dit om in bruikbare data?  
3. Hoe maak ik een gehele snobistische kledingcollectie met deze data als ‘garen’?  
 A. In welke vorm volgt de transitie naar unieke stukken stof?   
4. Hoe koppel ik deze snobistische kledingcollectie aan high-fashion-merken?  
 A. Complete outfits van wetenschappelijke gegevens en stof?  
 B. Membranen als individuele patronen?  
 C. Biologische labels in petrischalen?  
 D. Schimmels als logo’s?  
 E. Levende organismen als bacterievindicatie?



Eigen beelden van het gegroeide schimmel landschap  

FASE 2 

DEELVRAGEN NA FASE 1 

‘Hoe verandert ijdelheid in de toekomst en hoe kunnen we toekomstige (medische), 
snobistische luxe maken voor het toekomstige lichaam?’ 

1. Wat is luxe, wat is ijdelheid, wat is Haute Culture? 
2. Hoe verandert luxe in de toekomst en hoe kunnen we toekomstige (medische) luxe 
maken voor het lichaam?  
3. Kan ik zo de luxe en liefde van snobs verleggen? 
4. Hoe frame ik uiteindelijk luxe en ijdelheid voor snobs als ‘hét upgraden van je eigen 
lichaam?  
5. Wat wordt dat uiteindelijke object of die uiteindelijke upgrade waar snobs in de 
toekomst miljoenen voor gaan neerleggen?  

Ik wist het nog niet, maar zag geen grenzen, geen restricties. Gewoon doen en maken en 
spelen. In ieder geval iets gericht op de huid, iets levends, ik zag een rosé jas voor me, 
eentje die de huid verbeterde, misschien iets met ouderdom? Iets voor je cellen? Het was 
allemaal nog heel pril en spannend. 



FASE 2 

1.   Wat is luxe, wat is ijdelheid, wat is Haute Culture? 

In 2019 ronde ik mijn onderzoek ’More than fashion’ af {4}. Een autonome kwestie die 
zich vastklampte aan emoties en ‘bijbehorende’ stijlkenmerken van subculturen. Het 
werk was een algoritme wat emoties en kledingstijlen aan elkaar koppelde; een grote 
digitale ‘kledingkast’. Het richtte zich op alledaagse fashion, een interactief proces 
waarin enthousiaste individuen hun lichamelijke zelf op een onderscheidende manier in 
de vorm van kleding bewust projecteren. Anders dan het traditionele kapitalistische 
modesysteem waar de zogenaamde elite of rijken de koers bepalen van de modesmaken 
{5}.  

Noreena Hertz, hoogleraar economie, sprak in 2013 bij Tegenlicht van de VPRO over 
het ‘Gucci-kapitalisme’ {6}. Volgens Hertz is ze een markt met één holle moraliteit 
waarin het niet hebben van de laatste Gucci-handtas schandelijker is dan het opbouwen 
van schulden. 

Econoom Harvey Leibenstein {7} onderzocht in 1950 de vraagcurve van de 
snobconsument. “De snobconsument verhoogt aan de hand van prijs, ijdelheid en 
prestige het koopgedrag, Een voorliefde voor status en het zijn van de enige eigenaar 
van de goederen leidt tot aanschaffing van luxe”, aldus Leibenstein. Ook Dr. D. 
Saravanan van het technologische instituut en mode technoloog Mr. Nithyaprakash, 
lichten in hun onderzoeken klassieke voorbeelden uit van snobconsumenten die 
maandsalarissen opsparen voor Louis Vuitton Moët Hennessy handtassen {5}.



Dior’s SCI-FI Virtual Fashion Pre-Fall 2019 Collectie in 
Tokyo, Japan door Kim Jones {10} 

FASE 2 

2.   Wat is luxe, wat is ijdelheid, wat is Haute Culture anno 2080 waard?

Quotes uit Y. N. Harari’s prachtige boek ‘Homo Deus’ {9}“de moderniteit ziet de mens 
als een project, work in Progress's, iets wat steeds verder verbetert moet worden tot-ja, 
tot we eigenlijk? Want hoe ver we daarmee komen, des te groter het gevaarlijk lijkt te 
worden dat we uiteindelijk met lege handen komen te staan. Wanneer de mens een geloof 
ontnomen wordt, zoals Yuval Noah Harari ook vast stelt in Homo Deus, gaat de mens 
meestal gewoon op zoek naar een nieuw geloof. Is de mens als een verzameling van 
louter algoritme het nieuwe geloof? De toekomst van de mens laat zich niet voorspellen, 
maar dat betekent niet dat het zinloos is er over na te denken.”

“Als we honger, ziekte en oorlog echt onder controle krijgen, wat komt er dan boven aan 
de menselijke agenda te staan? Als brandweerlieden in een wereld zonder vuur, zo moet 
de mensheid zich in de eenentwintigste eeuw een unieke vraag stellen; wat gaan we nu 
met onszelf aanvangen? Waar zullen we in een gezonde, welvarende, harmonieuze 
wereld onze aandacht en onze vernuft op richten? Die vraag wordt belangrijker door de 
nieuwe vermogens die biotechnologie en informatie technologie ons verschaffen. Wat 
gaan we doen met al die macht?

Achteraf was het beeld wat ik hier rechts in deze periode ‘al’ had gevonden meer 
toepasbaar dan wat ik vooraf had gedacht. Ik zag er namelijk een esthetisch, luxe 
huidsieraad in van Haute Couture merk Dior. 



‘Not Your Average Beauty’ door Joanne Tan {11} 

   

FASE 2 

NIEUW CONCEPT 

Gaandeweg fase 2 liep ik een zijstraat in, een die later héél belangrijk bleek. Op zoek 
naar verschillende perspectieven gericht op de huid, bacteriën en het ecosysteem, met in 
‘mind’ dat ik een expliciet ander ontwerp ging aansnijden dan voorheen, botste ik op 
sieraden. Hoe ik voorheen een huidvoedend, rosé pak voor mij zag, die iets met cellen, 
schoonheid, celmembranen of huidvochtigheid deed, dacht ik nu na over 
huidherstellende sieraden. Waarom bestaan er geen medische accessoires? Waarom 
versieren we ons aan de ene kant met sieraden maar zijn alle medische hulpmiddelen 
heel erg lelijk? Zo is plaatje wat bij glucose op de arm geplakt zit bijvoorbeeld heel kaal 
en wit. Waarom niet esthetisch en gemaakt van parelmoer met ingelegde zilveren parels? 
Zodat je je ziekte figuurlijk en letterlijk mooi omarmd? Waarom dragen we geen 
pleisters van zijde volgeplakt met smaragd en edelstenen?  

Nu kan ik meerdere kanten op… passief en actief. Iets bestaand pakken, zoals iets voor 
acne, of die esthetische pleisters van eerder. Of wil ik een nieuwe manipulatie; make-up-
sieraden die je laten blozen of een gouden kroon die constant de oogleden bedruppeld?
Of wat dacht je van een een verstevigde parel die herstellende stofjes in zich heeft? Of 
een zalfje die zorgt voor make up? Of iets wat je mimiek verstevigd of je 
gezichtsuitdrukking laat zien? Iets wat constant je ogen open houdt of je laat lachen als 
een boer met kiespijn? Een luxe, esthetische upgrade van het eigen lichaam, als een 
optimalisatie van de gezondheid van de huid? 

In fase twee ontwikkelde ik van zilver- en koperdraad, stenen en kralen sieraden voor 
rond de neus en de mond. Even zonder het medische, gewoon als eerste schets. Ik liet mij 
inspireren door de juwelenlijn van Joanne Tan. Die afstapte van de Westerse blik op 
sieraadposities;’Not Your Average Beauty’. Een collectie die mensen bewust wil maken 
van de druk van de huidige schoonheidsnormen door individualiteit te vieren en 
bestaande onvolkomenheden te verbeteren met sieraden in plaats van te veranderen met 
plastische ingrepen {11}.



FASE 2 

Eigen beelden, eerste eigen sieraden 



Eigen beelden, eerste eigen sieraden 

FASE 2 

Marcel zei het volgende als reactie op mijn beelden; “Maak zomer juwelen, parfum 
kegels, laat ze smelten door warmte of maak capsules die afsmelten met geur ballen die 
door beweging worden geactiveerd”. 

HÉT CONCEPT 

Een zuiveringssieraad, een luxe huid hersteller voor psoriasis. Functioneel aanpasbaar, 
gemaakt van zeewater en zeewier.  

‘Psoriasis’  - zelf ook last van 

Psoriasis, zilverschub of schub(ben)ziekte (psoriasis vulgaris) is een veelvoorkomende, 
erfelijke, niet besmettelijke, chronische auto-immuunziekte, gekenmerkt door een 
versnelde deling (proliferatie) en verminderde rijping (differentiatie) van hoorncellen in 
de opperhuid. De cellen rijpen niet normaal en hierdoor wordt het afschilferen 
verstoord. Met een sterke nieuwe aanmaak van huidcellen met schubbige 
schilfervorming als reactie. Hoewel psoriasis vooral tot uiting komt in de huid, is het 
niet primair een huidprobleem, maar een ontregeling van het immuunsysteem (auto-
immuunziekte) {12}, {13}, {14}. 

De huid van een psoriasispatiënt vernieuwt zich in zes à zeven dagen; bij niet-patiënten 
is dit 26 à 27 dagen. Psoriasis is niet besmettelijk. Ongeveer twee procent van de 
wereldbevolking heeft de aandoening. In veel gevallen is er bij personen met psoriasis 
een genetische aanleg. Het onderzoek hiernaar richt zich vooral op loci op de 
chromosomen 17q, 4q, 1q, 6p21.3 en het Psors 1 gen. De ernst van de aandoening 
varieert van hier en daar wat psoriasisplekken, tot van top tot teen onder zitten. Er 
bestaat geen therapie die iemand kan genezen: het betreft in alle gevallen 
symptoombestrijding. Veel psoriasis-patiënten ondergaan een kuur aan de Dode Zee in 
Israël. Het zoute water en het zonlicht geeft voor veel patiënten een vermindering van de 
symptomen {12}, {13}, {14}. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfelijke_aandoening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chronische_ziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auto-immuunziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Proliferatie_(cel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Celdifferentiatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keratinocyt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epidermis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Besmettelijke_ziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Locus_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chromosomen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dode_Zee


Eigen beelden, Chondrus Crispus crème 

FASE 2 

‘De heilzaamheid van zeezout bij psoriasis’  

Ik kwam een medisch boek tegen uit 1875 waarin enkele patiënten met psoriasis werden 
beschreven, bij men verdween de huidziekte of herstelde compleet na een langdurig 
bezoek aan de kust. De combinatie van zeewaterbaden en ultraviolet B (NB-UVB) is een 
bekende behandeling voor psoriasis {15}.  

Uit een studie van het IJslandse Technology Development Fund en het Landspitali 
University Hospital Research Fund in samenwerking met de zoutwaterbaden Blue 
Lagoon Ltd kwam het volgende: achtenzestig psoriasispatiënten werden willekeurig 
toegewezen aan zoutwaterbaden. Hier moesten zij drie keer per week in baden 
gecombineerd met NB-UVB-therapie (lichttherapie). De behandelingsperiode was zes 
weken. De ernst van de ziekte, kwaliteit van leven en histologische veranderingen 
werden geëvalueerd voor, tijdens en na de behandeling. Concluderend kwam uit het 
onderzoek dat baden in zeewater gecombineerd met NB-UVB-therapie bij psoriasis 
resulteert in een snellere klinische en histologische verbetering dan dat men dit enkel 
met NB-UVB-therapie zal doen {15}. 

‘De heilzaamheid van zeewier’  

Zeewier kan helpen bij het verzachten van huidaandoeningen die gepaard gaan met 
ontstekingen, zoals acne en rosacea. Het heeft ontstekingsremmende eigenschappen en 
bevat natuurlijke mineralen zoals magnesium en zink, waarvan bekend is dat ze helpen 
bij het verminderen van roodheid bij een gevoelige en overgevoelige huid. Het beschermt 
de huid ook tegen zware omgevingsomstandigheden door een beschermende barrière te 
creëren {16}. Uit een deel van de soorten zeewier is gebleken dat het de olieproductie 
van de huid naar beneden haalt, terwijl andere soorten de bacteriën die betrokken zijn 
bij de vorming van acne verlagen, het is in ieder geval een potentieel ingrediënt voor een 
afzwakking van acne {17}.



Eigen beelden, Chondrus Crispus crème 

FASE 2 

NIEUW CONCEPT 

‘Een crème van het zeewier Iers mos, ookwel Chondrus Crispus’ 

De Ieren kennen het gebruik van Iers mors, vandaag de benaming, al eeuwen. Ze maakte 
er verzachtende siropen van die hun luchtwegen verzorgden. Het wier is heilzaam door 
een hoog gehalte aan magnesium; een sterke stimulans voor het immuunsysteem {18}.  

Chondrus Crispus werd in fase 2 door mij en mijn vader in de Oosterschelde geplukt en 
thuis gekookt, afgeperst en bewaard in glazen flacons. Ik maakte enkele dunne crèmes 
door een kort kookproces en enkele dikke door een wat langer kookproces. 

Omdat ik zelf ook kamp met psoriasis is dit een prachtig experiment. Ik smeerde een 
week lang elke dag mijn eigen crème, droeg er maskertjes van en zat er uren mee in bad. 
Ik kan uit persoonlijke expertise nadrukkelijk zeggen dat het helpt, het herstelt en het 
verzacht. En niet alleen de psoriasis plekken knappen op. Ook mijn ‘goeie’ huid werd 
beter en beter.  

Een nadere kanteling over de werkzame stof van mijn ‘Chondrus Crispus crème’, 
zeewier, zoutwater, psoriasis en de huid is te vinden in bijlage {a}, geschreven en 
ondertekend door arts R. B. Bakker. Los hiervan volgt aankomende week een vervolg 
afspraak met huisarts M. R. Bruel.  



FASE 2 

Eigen beelden, Chondrus Crispus crème 



Eigen beelden, eerste ‘Neuspeertjes’ 

FASE 2 

TERUG NAAR DAT HEILZAME SIERADEN IDEE 

‘Een huid-herstellend sieraad met dé heilzame Chondrus Crispus crème erin' 

Wat ik wilde was duidelijk; een sieraad ontwikkelen wat heilzaam is voor psoriasis. Als 
een versiering van de huid, met mijn eigen herstellende Chondrus Crispus crème. Als 
een verijdelde, luxe hersteller voor rond de best waarneembare probleemgebieden van 
Psoriasis; rond de neusvleugeltjes, de handen en polsen. Iets van pracht en praal; een 
esthetische huidherstellende expansie. 

Met was en parafine creëerde ik mijn eerste schets voor mijn neus-sieraad. Het 
werden’Neuspeertjes’. In mijn droom waren ze overschonken met luxueus goud, hadden 
ze kleine lekgaatjes en zaten ze vol met mijn eigen Chondrus Crispus crème.  

Ik sprong naar mijn Juwelier, Rolf, hij sprak over brandweerbroeders die gebruik maken 
van siliconen geprinte brandwondpleister bij brandwonden. Erg toepasbaar, een 
interessant gesprek met Rolf volgde. Ik zat er drie uur. Rolf heeft contact met een edel-
gieter, die mijn toekomstige geprinte vorm zou kunnen gieten in goud.  

Een schets-site werd gebouwd (www.patella.com) en met mijn vader (bedrijfsadviseur 
van conID) sprak ik over doorgroeimogelijkheden binnen de zeewiebranche. 

Ik liet mijn crème doorkoken en sneed parels uit het gestolde brouwsel, deze plaatste ik 
in de vriezer, ze ontdooide bij kamertemperatuur tot een waterig papje. Mislukt. 

https://patella.myportfolio.com/collectie


FASE 2 

Eigen beelden, eerste ‘Neuspeertjes’ 



FASE 2 

Eigen beelden, eerste ‘Neuspeertjes’ 



Inside Fashion Week 2016, Givenchy's Extraordinary Face 
Masks {19} 

  

FASE 2  

MIDTERM ASSESMENT  

Marcel sprak tijdens de midterm over het volgende;“pas dezelfde ontwerp criteria die 
worden toegepast op medische producten toe op jouw product. Denk na over identiteit en 
maak je verhaal sterk. Als je het hebt over psoriasis kijk dan verder dan enkel de neus, 
neem ook de armen handen en polsen in acht en maak het extravaganter. Denk groter en 
vooral radicaler. Grijp ook de maatschappelijke kant wat harder aan, het feit dat wij als 
mens perfect moeten zijn en onze oneffenheden wegmoffelen is iets wat je precies 
aanraakt." 

Haiko zei; “beuk je voor nu los uit jouw idee over jouw sieraad; deze neusdispenser is 
wat truttig. Je hebt alle tijd, je loopt perfect op schema en je bent in beeld heel sterk. 
Maar speel, groei en val op; dingen hoeven niet meteen esthetisch perfect te zijn.”  

Mee eens, het neuspeertje is zwak, maar het is een schets, en nee truttig vind ik hem niet. 
Wel moet ik gaan spelen, en drastischer te werk gaan. Lekker extravagante beelden 
schieten. Het peertje laat ik voor nu even voor wat hij is. Ik zal mij bezig houden met de 
overige waarneembare probleemplekken van psoriasis; handen en polsen.  

Een beeld- en literatuuronderzoek volgde in de dagen na de midterm. 



‘Supervenus’ van Parijse kunstenaar Frederic Doazan, 2013 
vertoond een vreselijke plastische transformatie. {22}

FASE 2
‘De zoektocht naar schoonheid’

“The three wishes of every man: to be healthy, to be rich by honest means, and to be 
beautiful.” - Plato 

Schoonheid is een valutasysteem zoals de gouden standaard. In de huidige moderne tijd 
in het Westen is het het laatste, beste geloofssysteem dat de mannelijke dominantie intact 
houdt. Ze is een handige fictie wat wordt gebruikt door industrieën van vele miljarden 
dollars die beelden van schoonheid creëren en deze als opium voor de vrouwelijke massa 
verkopen. Kapitalisme en het patriarchaat definiëren schoonheid voor culturele 
consumptie en overal worden afbeeldingen van schoonheid bepleistert om afgunst en 
verlangen op te wekken. Voor geld en de status quo. Veel intellectuelen willen ons laten 
geloven dat schoonheid onbelangrijk is. Omdat het niets uitlegt, niets oplost en ons niets 
leert. En daarom zou het geen plaats mogen hebben in een intellectueel discours. Maar 
schoonheid heerst; niemand is gestopt met kijken en niemand is gestopt met genieten van 
het zicht. Het zijn fysieke verlangens, een basisprincipe. We kunnen zeggen dat 
schoonheid dood is, maar het enige wat dood is, is het gezag tussen de echte wereld en 
de industrie. De industrie wenst en verkleint de bandbreedte van onze voorkeuren. Walt 
Disney bracht ons een voorliefde voor wezens met grote ogen en kleine ledematen, net 
zoals Coca-Cola of McDonald's ons hongerige maakte voor zoet en vet voedsel. 

Het menselijke beeld is onderworpen aan allerlei manipulatie in een poging om een 
ideaal te creëren dat geen menselijke incarnatie lijkt te hebben. Toen Zeuxis Helena van 
Troje schilderde, verzamelde hij vijf van de mooiste nog levende vrouwen en 
vertegenwoordigde hij kenmerken van elk in de hoop haar schoonheid vast te leggen en 
uit te beelden. Er zijn geen echte beschrijvingen van Helena, noch van andere 
legendarische schoonheden zoals Dante's Beatrice. 

Een beeld dat het publiek aanspreekt, wordt een mal; een schoonheid die wordt gevolgd. 
Zoals Darwin schreef: "Als iedereen in dezelfde mal zou worden gegoten, zou er niet 
zoiets als schoonheid bestaan.” {20} {21}



Tussenstadia ‘Supervenus’ {22}

FASE 2 
‘Dé lust om schoon te zijn; het wegmoffelen van imperfecties' 

 ‘schoonheidslust of schoonheidshonger’ 

In 1924 stelde een wedstrijdadvertentie in de New York Daily Mirror de beledigende 
vraag: "Wie is het lelijkste meisje in New York?" Het beloofde de ongelukkige winnaar 
dat een plastisch chirurg "een schoonheid van haar zou maken". In 1996 ondergingen 
naar verluidt 696.904 Amerikanen vrijwillige plastische chirurgie waarbij hun huid 
werd gescheurd of verbrand, hun vet werd gepeld en vreemde materialen werden 
geïmplanteerd. Voordat de FDA in 1992 siliconengelimplantaten beperkte, kregen 
vierhonderd vrouwen ze elke dag {20}. 

Wat wij als schoonheid en aantrekkelijkheid ervaren, weerspiegelt de evolutionaire 
drang naar de geschikte voortplantingspartner. Wat er mooi wordt gevonden aan een 
vrouw (volle lippen, vol haar, heupen, borsten) zijn tekenen van jeugdigheid en 
vruchtbaarheid. Wat aantrekkelijk wordt gevonden bij een man (krachtig, gespierd, 
hoekiger profiel), zijn tekenen van het vermogen om voor de vrouw te zorgen - die veelal 
correleren met testosteron spiegels.  

Het wezenlijke belang van schoonheid is natuurlijke seksuele selectie. Iedereen die 
Darwin’s theorie aanhangt hoeft hier niet lang over na te denken. Schoonheid is gewoon 
een symptoom van goedheid, kracht en goede genen. Ze maakt onsterfelijk en zorgt voor 
paring. Een mooie, aantrekkelijke vrucht is een gezonde vrucht en dus een goede vrucht. 
Als een pauw zijn kracht kan gebruiken voor een ‘boeket’ van symmetrische prachtige 
veren zal dit exemplaar een goed immuunsysteem hebben {23} {24}, {25}. 

In bijlage {b} vroeg ik aan twee vrouwen wat voor hen een schone huid is. 

Op een onbewoond eiland vergaat ons vermoedelijk de lust om mooi te zijn. (Dit is een 
empirische claim en eentje die we niet kunnen onderzoeken) {21}. 



FASE 2 
‘De onooglijke medische hulpmiddelen’ 

Even terug naar mijn eerdere opmerking over de onooglijke, witte, kille en doodse 
medische hulpmiddelen, terug naar dat grote gat tussen de medici en de esthetica. 

Disclaimer; een medisch hulpmiddel moet voldoen aan wettelijke voorschriften op het 
gebied van veiligheid en gezondheid. ik kan met mijn blije kunstenaarsgeest roepen wat 
ik wil, maar hoe je het draait, went of keert we hebben het hier over geneesmiddelen. In 
het ergste geval praat je over leven of dood, en dan maakt het echt niet uit wat voor 
soort parels er hangen over je infuus of hoe je hartklep is ingelegd met kwarts. Daarom 
focus ik mij in mijn complete iteratie proces op de medische hulpmiddelen met een laag 
risico; groeperend bij classificatie risicogroep 1, hier vallen bijvoorbeeld pleisters en 
verband in {26}. Classificatievoorschriften hiervoor zijn te vinden in bron {27} onder  
IX. 

Richtlijn 93/42/EEG {27} bepaalt dat medische hulpmiddelen en hulpstukken alleen 
mogen worden toegelaten en verhandeld in de Europese markt als zij een CE-markering 
hebben. Hiervoor moet de fabrikant een conformiteitsbeoordeling-procedure (laten) 
uitvoeren {26}. 

Medische hulpmiddelen moeten voldoen aan bepaalde essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen. Deze eisen worden beschreven in  I van richtlijn 93/42/EEG. De eisen 
hebben betrekking op de technische en constructieve veiligheid, steriliteit, bio-
compatibiliteit, eventueel aanwezige meetfuncties en energiebronnen van de 
hulpmiddelen. 

Nu reikt dit ontzettend ver en zet ik voor mijzelf de belangrijkste criteria op een rij die ik 
meeneem in mijn eigen ‘hulpmiddel’; ‘schoonmaakbaar’, helend en veilig.



FASE 2 

Inspiratie beelden in aanloop naar het schieten van extravagante beelden. 
Polinatammi {28} & TUSH Chain Reaction {29} 



FASE 2 

Inspiratie beelden in aanloop naar het schieten van extravagante beelden. 
 Alexander McQueen Fall 2013 Ready-to-Wear Fashion Show {30} & Hood By Air SS16 show van Björk en Arca {31}



Eigen beeld, tweede eigen sieraadlijn

FASE 2 

NIEUWE BEELDEN SCHIETEN 

‘Extravagante beelden; tweede eigen sieraadlijn’ 

Ik verzamelde over de vijfhonderd inspiratie beelden en in samenwerking met mijn 
juwelier maakte ik een selectie aan eigen sieraden. Deze drapeerde ik rond mijn model. 
Groot, gek en rommelig.  

De parels in het beeld hiernaast centreren het gezicht. In mijn latere concept; Pàttélé’ 
wordt de huidbeschadiging, psoriasis, omsingeld en bedenkt met juwelen. Als een 
aanduiding, een hoogtepunt; een omslag van een ‘kapot’ stukje huid, naar een stukje 
huid met pracht en praal. Het beeld hiernaast is gemaakt van parels uit echte oesters. 
Waarom? Omdat ik een crème ontwikkel met producten uit zee, wij als mens uit de zee 
komen², parels voor luxe staan en elitair zijn.  

Op de beelden op de volgende pagina vertoond zich een huilsluier als sieraad, een 
schets, maar betekenisvol. Ze staat deels voor het verdriet wat een huidziekte kan 
meenemen en dient deels voor huidbescherming. De schakels werden gedoopt in de 
Chondrus Crispus crème en aangebracht op de huid. 

Een wier-sieraad werd gemaakt voor de laatste beelden in deze reeks. Dit idee kon ik 
niet laten gaan, de crème is immers gemaakt van wier. Het materiaal is parelmoer, zelfde 
verhaal als de parels; een duur, ijdel en sterk, natuurlijk materiaal met een oorsprong uit 
zee. Als positie, net als de ‘Neuspeertjes’ rond de neus, Psoriasis is hier echt het 
‘sterkst’, de huid zit hier het dichts op elkaar.  

² Ik spreek hier over de Evolutie Theorie van Alfred Russel Wallace en Charles Darwin 
{32}.



FASE 2 

Eigen beelden, tweede eigen sieraadlijn 



FASE 2 

Eigen beelden, tweede eigen sieraadlijn



Kamilla Hanapova - Saint Petersburg, Russia {33} 

FASE 2 

NIEUW CONCEPT 

‘Een prachtig zijstraatje die ik niet heb uitgewandeld’ 

In plaats van een sieraad als esthetische, luxueuze drager dacht ik ‘deze dagen’ na over 
een esthetische crème. Dus geen sieraad met daarin crème als verbreding van de huid, 
maar de crème als verijdeling van het lichaam zelf. 

Geïnspireerd op oude stamgroepen die met heilzame pasta’s en kruidenmangels hun 
huidden versierend insmeren.  

Voor het eerste prototype gebruikte ik een mengsel van was en crème, deze schonk ik op 
mijn huid. Enkel en alleen om te kijken wat deze waszalf ging doen. De zalf bestempelde 
ik met gouden kraaltjes; als een herstellende pracht en praal.  

Het volgende concept werd uitgewerkt met een doorzichtige siliconen zalf. Ze was 
transparant en gemengd met de crème.  

Een crème die van zichzelf esthetisch een mooi zou zijn moet wel herstellen, en 
uitharden. En dit is te lastig. Dan ben ik nog het meest geneigd om van siliconen een 
soort zakjes te maken die op de huid blijven plakken. Hierin zal men dan haar eigen zelf 
of mijn crème kunnen spuiten. Maar als ik dit doe en terugdeins op een soort van 
siliconen-zakjes die je over je ‘zalf’ kan draperen, zit ik eigenlijk weer bij mijn eerste 
idee. Dus voor nu? Leuk, maar nee. Een sieraad gaat het worden. 



FASE 2 

Eigen beelden, uitgeharde zalf met kaarsvet



FASE 2

Eigen beelden, uitgeharde zalf met siliconen 



FASE 2

Inspiratie beelden in aanloop naar ‘Pàttélé’
‘Anthropomorphism and Human Cyborgs’ bij Esmay Wagemans {34} & ‘Haute Couture glove’ van Schiaparelli, 2020 {35} 



Eigen beeld, eerste schets voor de ‘Neuspeertjes’

EIND FASE 2 POC 

EINDCONCEPT  

‘’Pàttélé’ voor psoriasis’ 

’Pàttélé’; een luxueuze driedelige collectie aan toekomstige, medische, snobistische, 
huidherstellende sieraden.  

Als draagwijdte; een sieraad voor de neus, de handen en pols. Benaming; 
‘Neuspeertjes’, ‘Handparels’ en ‘Polsraad’. Allen met een eigen verhaal een eigen vorm, 
verijdeld, hervulbaar, herstellend en luxueus.   

‘De driedelige collectie telt de volgende ontwerp-criteria’ 

 ‘Neuspeertjes’  

Het ‘Neuspeertje’ is een esthetische remedie tegen het probleemgebied van psoriasis 
rond de neusvleugels. Ze bestaat uit een tweetal ‘van siliconen met goud overgoten 
zakjes’ die aan weerszijden van de neus hangen. De zakjes hebben lekgaatjes en zijn aan 
de kant waar ze de neusvleugeltjes aanraken opengewerkt, hier bevindt zich geen goud; 
het siliconen zakje streelt hier de huid. In het zakje kan een crème worden gespoten, deze 
zal door middel van de lekgaatjes op de huid lekken en zo de huid herstellen. 

Siliconen is een zacht, flexibel, elastisch, kneedbaar materiaal en daarom perfect om te 
gieten/vervormen naar mijn eigen intentie. Het materiaal zal niet breken wanneer de 
lekgaatjes toe worden gevoegd. Siliconen is huidvriendelijk en hittebestendig. Ze is er 
voor allerhande toepassingen. 

De zakjes worden gedoopt in goud, ook de halve cirkel die de zakjes verbindt en over de 
neus loopt/ hangt - als bevestiging- is goud, deze zal worden ingelegd met parels. Alles 
voor een luxueuze, verijdelde verlenging van de huid. Goud is immers een waardevol 
edelmetaal en staat al honderden jaren voor een hoog statussymbool.



Inspiratie beeld in aanloop naar ‘Pàttélé’ ‘handparels’ 
Alexander McQueen's ‘Finger Gloves’ {36}

EIND FASE 2 POC 

EINDCONCEPT  

Het ‘Neuspeertje’ moet watervast zijn, stevig zitten, schoon kunnen worden gemaakt en 
in het beste geval herstelbaar zijn, waardoor men zijn/haar peertjes kan afstellen op zijn/
haar neus. 

‘Handparels’ 

Een herstellende echte parel die bevestigd kan worden aan de huid van de hand. Deze 
handparel is hol met daarin een zakje siliconen waarin de patiënt zijn/haar crème in zal 
kunnen spuiten. De draagzakjes hebben net als het neuspeertje en het polssieraad 
lekgaatjes. Hoe groot deze lekgaatjes zijn en hoe ver deze uit elkaar staan is iets wat 
gaandeweg de aankomende weken wordt onderzocht.  

De parels zullen net als bij mijn tweede eigen sieraadlijn gemaakt worden van pure,  
luxueus, sjieke parels. Deze edelsteen wordt geworven uit weekdieren, de oester, en is net 
als het zeewier en de crème, mijn overige parelmoer een afkomstig geëvalueerd product 
uit zee. Doorgaans is de parel licht van kleur.  

Ze is een van de "negen edelstenen" in de Thaise Orde van de Negen Edelstenen. In de 
19e eeuw waren sieraden met goed gevormde parels (hier heb je als mens weinig invloed 
op) een kostbare accessoire. Vandaar dat het een perfect materiaal is voor een luxe, 
verijdeling van het lichaam. Het perfecte plaatje.  

De visie achter het gebruik van siliconen als onderbasis en goud als bovenlaag is 
hetzelfde als bij de ‘Neuspeertjes’. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_Negen_Edelstenen


EIND FASE 2 POC 

Eigen beelden, schetsjes voor de handparels met parelmoer als materiaal 



EIND FASE 2 POC 

EINDCONCEPT  

‘Polsraad’ 

Het polssieraad ‘Polsraad’ is een van sieraden gemaakte handschoen voor rond de pols. 
Wederom van siliconen en gaatjes (deze gaatjes zullen kleiner zijn dan die van de 
‘peertjes’) die de huid aanraken en op deze manier strelen. De handschoen zal over de 
duim rijken, voor een versteviging en voornamelijk vlak zijn; er moet immers een mouw 
over heen kunnen.  

Aan de buitenkant is dit sieraad evenzo overgoten met hard goud. De visie achter het 
gebruik van siliconen en goud is hetzelfde als die bij de ‘Neuspeertjes’ en de 
handpareltjes.  

‘De vulling; de crème’ 

Mijn Chondrus Crispus crème is af, maar deze staat in de kinderschoenen, ook stinkt de 
crème en ben ik mij bijvoorbeeld niet bewust van de houdbaarheid. Richtlijn 93/42/EEG 
{27} is voor de crème niet aangeraakt; over de bijkomende conformiteitsbeoordeling-
procedure van de richtlijn gaan jaren. Ik kies voor een veilige optie en richt mij in het 
eindproject op de Europese Wettelijke toegestane remedie zalf ‘Hydrocortison crème 10 
mg/g FNA Fagron, hydrofiele crème’ {37}. 

Bij alle drie de sieraden zal de crème kunnen worden ingespoten in het toepasbare 
compartiment.  



EIND FASE 2 POC 

Eigen beelden, schetsjes voor het polssieraad geïnspireerd op Anthropomorphism and Human Cyborgs’ bij Esmay Wagemans {34} 



EIND FASE 2 POC 

Eigen beelden, schetsjes voor het polssieraad geïnspireerd op de Haute Couture glove’ van Schiaparelli, 2020 {35} 



FASE 3 VISIE 

‘Hoe ik de aankomende weken tot het eindexamen voor mij zie’ 

Er zijn een aantal kanttekeningen waar ik ontzettend veel rekening mee moet, maar 
vooral mee wil houden. Dit slaat voornamelijk op alle productspecificaties die ik mee 
neem in Pátéllá. Welke maat wil ik bijvoorbeeld aanhouden en als ik het verstelbaar 
maak, hoe doe ik dit dan? Wat gebeurt er als de sieraden nat worden, als mensen 
bijvoorbeeld zweten of de handen wassen? Hoe bevestig ik de parels? Van welke 
afmeting zijn de lekgaatjes per ‘collectie’ en hoeveel moeten er per millimeter zitten? 

Maar ook de manier van schoonmaken, het steriele ervan, de medische kant, die eisen. 
Hoe mensen er mee om zullen gaan, of ik een gebruiksaanwijzing moet maken, ja of nee. 
En hoe vorm ik de verpakking dan weer?  

Kortom; hoe maak ik dat ene fantastische en complete plaatje wat stiekem al maanden 
door mijn hoofd spookt werkelijk? 

De copywriting en de presentatie zitten snor; ik proef het stiekem allemaal al heel lang. 

Afsluitend vermeld ik graag dat ik mij ga inschrijven voor The Dutch Design Week, 
2021(2). Om lekker te groeien en te leren, want een gaaf idee heb ik hier wel uit de 
grond gestampt, als zeg ik het zelf. 



Bijlage {a} nadere kanteling over de werkzame stof van mijn ‘Chondrus Crispus crème’, 
zeewier, zoutwater, psoriasis en de huid, geschreven en ondertekend door arts R. B. 

Bakker 

Mariene worden beschouwd als een overvloedige bron van bioactieve stoffen met 
cosmeceutische potentie. De laatste tijd is er veel belangstelling voor de 

gezondheidsbevorderende effecten van mariene. 

Koolhydraten zijn het belangrijkste en overvloedige bestanddeel van mariene en worden 
gebruikt in cosmeceutische formuleringen, bijvoorbeeld als vochtinbrengende- en 

verdikkingsmiddelen. Bovendien zijn mariene koolhydraten voorgesteld als 
veelbelovende bioactieve biomaterialen vanwege hun verschillende eigenschappen die 

gunstig zijn voor de huid, waaronder antioxiderende, anti-melanogene en 
huidverouderingseigenschappen. Ze zijn cosmeceutische toepasbaar met toegevoegde 

waarde. - R. B. Bakker 



Bijlage {b} even een vraagje; wat is voor jou schoonheid, en dan gericht op de huid? 

“Schoonheid’, of terwijl een schone huid wordt vaak geassocieerd met een huid zo glad 
en perfect als porselein, maar je kan je huid schoonmaken, reinigen en toch imperfecties 

hebben. Is een schone huid met een pukkeltje, een rimpel, een moedervlek, litteken of 
pigment vlek dan nog wel schoonheid? In feite wel, als je je huid hebt gewassen, maar in 

het schoonheidsideaal niet, wat gek is. De cosmetica branche, social media en de 
maatschappij vervormen het beeld van ‘schoonheid’ door een perfect plaatje, maar 
vergeten dat ‘schoonheid’ eigenlijk betekent dat je schoon bent, jezelf reinigt, jezelf 

verzorgd.” - Megan Ariane Lapotka  

“Mijn blik op schoonheid  en met name de huid is vooral de natuurlijkheid. Een ‘natural 
glow’ na het sporten, de verschillende kleurtinten in je gezicht, maar ook dingen die men 

normaal minder mooi vindt. Denk aan striae bijvoorbeeld. Persoonlijk kan ik dat bij 
iemand als mooi vinden, maar bij mezelf gek genoeg niet. Daarnaast ook dat iedere huid 

anders is. Als het gaat om kleur, structuur of hoe het bij iemand aanvoelt. Ik vind het 
bijzonder hoe uniek het iemand kan maken.” - Pietertje Westerink 

“En voel je je beter als je schoon bent?” - Ik 

Twee keer ‘ja’. 
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