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o n D e r n e M e n

KIM VAN DER MEER & ROOS VISSER
“We kennen allemaal de teksten op de pakjes sigaretten om 
rokers af te schikken en bewust te maken van de gevolgen 
van hun gedrag. Enge woorden alleen leken niet effectief, 
daarom zijn er inmiddels ook afschrikkende plaatjes op 
de sigarettenpakjes te vinden. Of dit ontmoedigingsbeleid 
werkt? Nee. Rokers lijken er niet vatbaar voor. Het is dus 
terecht om je af te vragen of een waarschuwingssticker op 
anti-zonnebrandcrème dan wel gaat werken. 

Wij denken van wel. Mensen die anti-zonnebrand produc-
ten kopen, investeren actief in hun gezondheid en zouden 
daarom wel eens meer open kunnen staan voor waarschu-
wingsteksten dan de groep rokers. Ons idee is: Als je wilt 
waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van te veel 
zonlicht en wilt motiveren om te smeren, maak het dan wel 
concreet. Gebruik termen waar mensen zich iets bij voor 
kunnen stellen zoals ‘versnelt huidveroudering’ en ‘vergroot 
de kans op huidkanker’. Misschien zou een afbeelding in dit 
geval nog meer zeggen dan 1.000 woorden. Want zeg nu 
zelf; genieten van de zon met het idee er goed en gezond 
uit te blijven zien, motiveert wel tot smeren.” 

Kim van der Meer en Roos Visser zijn beide huidtherapeu-
ten en oprichters van HUYD, het expertisecentrum voor 
huidprofessionals. HUYD ontwikkelt en verzorgt cursussen 
en opleidingen gericht op de cosmetische huidzorg voor 
schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten en artsen. Tevens 
organiseren Kim en Roos het jaarlijkse HUYD Congres. 

“OP ZONNEPRODUCTEN MOETEN, NET ALS OP TABAKSARTIKELEN, 

WAARSCHUWINGSSTICKERS GEPLAATST WORDEN. TE LANG IN 

DE ZON LIGGEN, IS SLECHT VOOR JE GEZONDHEID”

ER KOMT HEEL WAT BIJ KIJKEN OM ALS ONDERNEMER SUCCESVOL TE ZIJN 

IN EEN SECTOR DIE ZO COMPETITIEF IS ALS DE SCHOONHEIDSBRANCHE. 

OM JE TE ONDERSTEUNEN GEVEN ONZE PANELLEDEN IN DE RUBRIEK 

‘ONDERNEMEN’ STEEDS HUN VISIE OP EEN STELLING DIE VERBAND 

HOUDT MET EEN BEPAALD ASPECT VAN HET ONDERNEMERSCHAP. 

VOOR DEZE EDITIE LEGDE VAKTIJDSCHRIFT DE BEAUTYSALON HEN 

DE VRAAG VOOR: “OP ZONNEPRODUCTEN MOETEN, NET ALS OP 

TABAKSARTIKELEN, WAARSCHUWINGSSTICKERS GEPLAATST WORDEN. 

TE LANG IN DE ZON LIGGEN, IS SLECHT VOOR JE GEZONDHEID.”

HANS BOLDER 
“Het RIVM verwacht dat het aantal mensen met huidkanker de 
komende twintig jaar verdubbelt of in het ergste geval vervijfvoudigd. 
Nederland is koploper in Europa hiermee en dat terwijl we niet eens 
alle dagen zomer kennen. Wellicht is dit een van de redenen dat 
we uitbundig, maar ook onbeschermd genieten van de zon als deze 
eenmaal schijnt. Ook het verre reizen draagt hieraan bij. Dat we de 
consumenten goed moeten voorlichten is een pre! 

Niet zozeer met foto’s als we deden met de tabaksindustrie als wel 
goede voorlichting wat wel en wat niet kan. Ga bijvoorbeeld tussen 
12.00 en 15.00 uur niet in de zon zitten, neem een UVA- en UVB-
bescherming in je crème zoals alle Medik8 producten die kennen. 
Weet wat een zonfactor betekent en dat je je elke 2 à 3 uur opnieuw 
insmeert. En laatst but not least; koop elk jaar een nieuwe bescher-
ming want de beschermende kracht van oudere producten gaat echt 
verloren. Het is nu zaak dat we mensen ervan bewust maken dat zon 
heerlijk en fijn is, maar dat ze bewust moeten worden van de risico’s. 
Medik8 heeft reeds in al zijn dagcrèmes UVA- en UVB-bescherming 
opgenomen. Ook bestaat onze zonnebrandcrème uit de best mogelij-
ke bescherming namelijk titanium en zinkoxide.”

Als CEO van Medik8 Professional Benelux geeft Hans Bolder dage-
lijks leiding aan twintig mensen die betrokken zijn bij de organisatie. 
Medik8 is marktleider op het gebied van innovatieve producten voor 
beautyprofessionals. Hans’ dagelijkse missie is om kennis en innovatie 
te delen met Medik8-klanten.


