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De overweldigende meerderheid van de kankerpatiënten die radiotherapie onder-
gaan krijgt in meer of mindere mate huidproblemen. Al tientallen jaren gebruiken 
verzorgers en patiënten cetomacrogolzalf om die effecten te verzachten, vaak met 
goed gevolg. Toch zijn er geen moderne studies die de toegevoegde waarde van ce-
tomacrogol aantonen.

De term cetomacrogol is halverwege 
de vorige eeuw bedacht door een fabri-
kant. Cetomacrogol 1000 is de handels-
naam voor een verbinding die che mici 
polyethyleenglycolhexadecyl- ether ge -
noe md hebben. Het molecuul van die 
stof bestaat uit een lange sliert, met 
aan het ene uiteinde een alkyl, en aan 
het andere uiteinde een hydroxylgroep. 
Dankzij het eerste uiteinde lost cetoma-
crogol op in vet en kan het doordringen 
in de bovenste lagen van de huid, dank-
zij het andere kan het watermoleculen 
vasthouden. Aangebracht op de huid 
verhoogt cetomacrogol de hoeveelheid 
vocht in de huid. Die wordt daardoor 
zachter en elastischer.

Cetomacrogol is dan ook een bestand-
deel van diverse huidverzorgende crè-
mes. Dit artikel gaat niet over producten 
die stoffen met een farmacologische 
werking bevatten, maar over huidver-
zorgende producten waarin uitsluitend 
cetomacrogol en een aantal hulpstoffen 
aanwezig zijn. Ze heten vaak gewoon 
‘cetomacrogol’. ‘Indifferent’, noemen 
apothekers dit soort zorgproducten. 

Andere bestanddelen 
Cetomacrogolzalf bevat vrijwel altijd 
ook cetostearylalcoholen. Dat is een 
groep moleculen die je kunt beschrij-
ven als vereenvoudigde en kleinere ver-
sies van het cetomacrogolmolecuul. 
Net als cetomacrogolmoleculen heb-
ben de moleculen van cetostearylalco-
holen een sliertige structuur, waardoor 
ze tegelijkertijd kunnen doordringen in 
de huid en vocht kunnen vasthouden. 
Deze moleculen werken op dezelfde 
manier als cetomacrogolmoleculen, en 
versterken de werking van cetomacro-
gol. Fabrikanten noemen de combinatie 
van cetomacrogol en cetostearylalcoho-
len ‘cetomacrogolwas’. 

Daarnaast zit er in cetomacrogolzalf 
vaak ook vaseline en paraffine. Beide 
bestanddelen bestaan uit nog eenvou-
digere moleculen dan cetomacrogol en 
cetostearyl: ze bestaan uitsluitend uit 
slierten van koolstofatomen. Die mole-
culen vormen een beschermende laag 
op de huid. Aan de ene kant beschermen 
ze op die manier de huid tegen negatieve 
invloeden uit de omgeving, en aan de 
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andere kant remmen ze het verlies van 
vocht uit de huidlagen. Tenslotte bevat 
cetomacrogolzalf vaak ook nog conser-
veringsmiddelen die de houdbaarheid 
van het product verlengen, zoals sorbi-
nezuur (E200). Het komt bijna niet voor 
dat mensen allergische of overgevoelig 
reageren op sorbinezuur. ‘Bijna niet’ is 
natuurlijk niet hetzelfde als ‘nooit’.

Medisch gebruik 
Artsen, verzorgers en patiënten gebrui-
ken wereldwijd cetomacrogolzalf als 
verzachtend middel onder meer tegen 
droge huid, eczeem en jeuk. Cetoma-
crogol heeft zijn populariteit vooral te 
danken aan de afwezigheid van farma-
cologisch actieve stoffen, waardoor de 
kans op ongewenste reacties bijzonder 
klein is. Uiteraard kunnen patiënten inci-
denteel verkeerd reageren op één van de 
bestanddelen van cetomacrogolcrèmes.

Radiotherapie
Bijna 90% van de patiënten die radio-
therapie ondergaan krijgt in meer of 
mindere mate last van huidproblemen, 
aldus een Engelse studie uit 2011.1 De 
bestraling tast de huidcellen aan. De 
immuuncellen die de dode huid oprui-
men veroorzaken ontstekingen, waar-
door de huid rood verkleurt (erytheem). 
De huid kan gaan schilferen (droge 
desquamatie), of zelfs zoveel schade 
oplopen dat er vocht uit de onderste 
huidlagen naar buiten komt (natte des-

quamatie). Bij zowel eryhtheem als bij 
droge en natte desquamatie adviseren 
verpleegkundigen het gebruik van indif-
ferente en vochtinbrengende produc-
ten als cetomacrogol. Wetenschappers 
hebben echter nooit goed onderzocht 
of die indifferente producten ook echt 
werken, en zo ja: welke producten goed 
werken en welke minder goed.2 Deson-
danks merken verzorgers en patiënten 
in de praktijk dat middelen als cetoma-
crogolcrème verlichting bieden. 

Corticosteroïden
Bij ernstige ontstekingen van de huid 
gebruiken artsen producten met cor-
ticosteroïden. Die werken aantoon-
baar beter dan verzorgende producten 
als cetomacrogolzalf.3 Artsen zetten 
die producten echter liever alleen in 
als het echt niet anders kan. Corticos-
teroïden maken op de langere termijn 
de huid dunner – en wellicht dus nog 
kwetsbaarder.

Preventieve werking
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van 
producten als cetomacrogolcrème niet 
alleen de complicaties van radiothe-
rapie verzacht, maar misschien ook de 
kans op het ontstaan van die compli-
caties vermindert. Een vochtige huid is 
beter bestand tegen bestraling dan een 
droge huid.4 Of cetomacrogol daadwer-
kelijk zo’n beschermend effect heeft is 
echter nog niet onderzocht. ∞
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