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NAJIB AMHALI 
X KLINIEK VOOR ESTHETISCHE GENEESKUNDE

WAAR VROUWEN OVER HET 

ALGEMEEN HEEL ACTIEF ZIJN IN HET 

VERZORGEN VAN HUN HUID, ZIJN 

MANNEN DAT VAKER NIET DAN WEL. 

EN DAT IS EIGENLIJK JAMMER WANT 

ER VALT VEEL WINST TE BEHALEN, 

ZO LEREN WE BIJ DE KLINIEK VOOR 

ESTHETISCHE GENEESKUNDE. NAJIB 

AMHALI (46) LAAT HIER ZIJN HUID 

ANALYSEREN EN DOET EEN PAAR 

OPVALLENDE ONTDEKKINGEN… 

t e k s t  s u z a n n e  v a n  d e r  h o u t
f o t o g r a f i e  a m y  v a n  l e i d e n

hebben. Zou je precies gemiddeld zijn, dan 
scoor je op elke parameter vijftig procent. 
Ook kunnen we aan de hand van de 
analyse de leeftijd van de huid bepalen. Dit 
kan tot tien jaar jonger of ouder zijn dan de 
werkelijkheid.’

De foto wordt gemaakt van de zijkant; dit 
gedeelte is over het algemeen representa-
tief voor het hele gelaat. De resultaten zijn 
in no time bekend – zie kader – en dokter 
Marks licht ze toe: ‘Allereerst kijken we naar 
de vlekjes in zijn algemeenheid. In totaal zijn 
dat er 207, maar niet alleen het aantal, ook 
de grootte is belangrijk. Najib scoort hier 
zeven procent, dus als je honderd mannen 
net als hij op een rij zou zetten, zouden 
er 92 beter scoren. Kijken we daarbin-
nen specifiek naar de bruine vlekjes, dan 
is die score vergelijkbaar, namelijk vier 
procent. Op het gebied van rode vlekjes 
scoort hij een stuk beter, maar nog wel 
onder gemiddeld. De zonbeschadiging – 
namelijk de UV-vlekjes – is ook weer fiks. 
Vier procent is hier veel, als je bedenkt dat 
zonbeschadiging verantwoordelijk is voor 
driekwart van de huidveroudering. Des te 
verrassender is het dat Najib ruim bovenge-
middeld scoort op het gebied van rimpels; 
hij heeft dus minder rimpels dan zijn 
gemiddelde leeftijdsgenoot. De textuur van 
de huid is dan weer iets onder gemiddeld, 
maar niet veel. Tot slot kijken we naar de 
bacteriën – een belangrijk onderdeel, omdat 

bacteriën ook huidveroudering kunnen 
veroorzaken. Hier behaalt Najib zijn beste 
resultaat.’ Het beeld is vrij gemengd. Des te 
benieuwder zijn we naar de leeftijd van de 
huid. En die valt alles mee! Najib zijn huid 
is als die van een 47-jarige; één jaar boven 
zijn werkelijke leeftijd. 

Zou je hier nou niets aan doen, dan zou 
Najib over vijf jaar meer pigmentvlekjes, 
meer poriën en meer rimpels hebben – zo 
voorspelt de machine. Maar dat betekent 
dus dat er wél iets aan te doen is. Najib 
is in die zin een beetje sceptisch; hij heeft 
het idee dat crèmes niet echt werken. De 
arts vertelt: ‘Wij werken met de huidpro-
ducten van ZO Skin Health en ZO Medical 
van Dr. Obagi en eerlijk: dit werkt echt. 
Dat klinkt misschien als een verkooppra-
tje, maar dat is het niet. Door de ingredi-
enten, speciale aflevertechnieken en de 
concentraties en combinaties daarvan, zijn 
echt spectaculaire resultaten te behalen. 
Wat je echter wel in overweging moet 
nemen is hoeveel zin de persoon in kwestie 
erin heeft. Bij Najib verwacht ik niet dat 
hij er veel tijd in wil steken, dus zou ik in 
zijn geval geen perfectie nastreven, maar 
de behandeling richten op de grootste 
verbeterpunten. Ik adviseer hem daarom 
twee keer per dag zijn gezicht te reinigen 
met Oilacleanse. Daarnaast zou ik voor de 
ochtend de zonbeschermer Oclipse Daily 
Sheer SPF 50 en het vitamine C product 

C-Bright voorschrijven en voor de avond 
de Glycogent, C-Bright en Brightenex 
0,5%. Zo maakt hij zijn huid minder vet, 
beschermt hij ‘m tegen de zon en gaat 
hij huidveroudering tegen. Het kost hem 
hooguit twee minuten per keer.’

En Najib? Die is vooral onder de indruk. 
‘Ik moet een nieuwe kop! Haha, nee, 
maar er gaat wel een wereld voor me 
open. Geschrokken ben ik niet, maar ik wil 
natuurlijk ook niet dat het erger wordt; je 
gezicht is toch je visitekaartje. Ik moet hier 
nog eens goed over nadenken…’ •

Najib is één van die mannen die weinig aan hun huid denken. Hij vertelt: ‘IJdel ben ik niet echt. 
Soms. Als ik weet dat ik op een podium moet staan, bijvoorbeeld, voel ik die ijdelheid wel een 
beetje. Daarom heb ik nu ook mijn haar laten transplanteren; ik keek er steeds naar en dus 
besloot ik er wat aan te laten doen. Maar crèmes… Ik smeer wel met wat mijn vrouw me geeft 
– “deze is echt heel goed!”, zegt ze dan – maar doe niets specifieks. Echte ergernissen heb ik 
verder dan ook niet. Hooguit vind ik mijn huid soms een beetje grauw. Door het onregelmatige 
werken. En door het roken. Maar rimpels vind ik niet zo erg.’ De cabaretier stapt dus vrij blanco 
over de drempel.

Op het programma staat een huidanalyse. Esthetisch arts Stephan Marks legt het uit: ‘We 
maken foto’s van de huidoppervlakte, maar ook van de lagen eronder. Op basis van die foto’s 
kunnen we de huid testen op acht parameters, waar een score aan wordt gehangen. Daarbij 
wordt rekening gehouden met leeftijd, geslacht en huidskleur. Najib zijn score op die acht 
onderdelen wordt dus vergeleken met mensen die die drie eigenschappen met hem gemeen 

Najib’s score

Vlekjes: 
7%

Bruine vlekjes: 
4%

Rode gebieden: 
32%

UV-vlekjes: 
4%

Rimpels: 
67%

Textuur: 
42%

Poriën: 
6%

Bacteriën: 
78%

Wil je weten hoe jouw huid ervoor staat? Je kunt 
terecht bij: 
Kliniek voor Esthetische Geneeskunde
Keizersgracht 522hs
1017 EK Amsterdam
www.kveg.nl


