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Hardnekkige huidproblemen zoals acne, rosacea (gekenmerkt door sterke roodheid in 

het gezicht), eczeem en psoriasis zijn soms lastig te behandelen. Schoonheidsspecialisten 

kunnen sinds kort gebruik maken van de producten van Gladskin, gebaseerd op een nieuwe 

technologie die zich richt op het bestrijden van de Staphylococcus aureus (S. aureus) bacterie. 

Deze bacterie is een belangrijke factor bij veel ontstekingsgerelateerde huidaandoeningen. 

Nieuwe aanpak   
acne en rosacea  

Aan veel huidaandoeningen zoals psoriasis, acne en rosacea liggen 
ontstekingen ten grondslag. Het Nederlandse biotechnologie bedrijf 
Micreos Human Health ontwikkelde samen met het Zwitserse Fede-
rale Technologie Instituut ETH uit Zurich - waar Albert Einstein ooit 
nog hoogleraar was - een nieuwe aanpak bij de behandeling van deze 
infectueuze huidproblemen. Gladskin is een revolutionaire doorbraak, 
gebaseerd op een eenvoudig aangrijpingspunt: het bestrijden van de 
ontsteking en irritatie door aanpak van uitsluitend de S. aureus bacte-
rie met het enzym Staphefekt. Het gebruik van de Gladskin producten 
is in de praktijk van de schoonheidsspecialist en huidtherapeut zeer 
succesvol gebleken. We spreken Mark O!erhaus, CEO van Micreos 
Human Health over deze nieuwe techniek.

Hoe werkt Gladskin precies?
“De Gladskin-producten bevatten het eiwit Staphefekt. In de natuur 
wordt elke twee dagen ongeveer de hel" van alle bacteriën gedood 
door hun natuurlijke vijand, de faag. Daarbij prikken bepaalde en-
zymen gaatjes in de celwand van de bacterie. Wij hebben dat proces 
goed bestudeerd en op basis daarvan kunnen we nu – na jarenlang 
onderzoek - een enzym produceren dat alleen de S. aureus bacterie 
doodt en de rest van de micro-organismen op de huid – inclusief de 
vele goede bacteriën, die ons juist beschermen – met rust laat. Deze 
speci#eke aanpak hee" duidelijk een positieve invloed op de huid-
balans waardoor veel chronische huidproblemen fors verminderen 
of zelfs verdwijnen. Ik wil benadrukken dat de Gladskin-producten 
de huidaandoening niet genezen, maar klachten worden beduidend 
minder en voor veel mensen met huidproblemen is dat al een hele 
verbetering.”

Wat is er zo revolutionair aan deze aanpak?
“Dat we alleen de ongewenste bacterie kunnen aanpakken maakt de  
Gladskin-producten zo bijzonder. Veel mensen met huidproblemen 
zoals rosacea krijgen antibiotica(crème) voorgeschreven of hormoon-
crème. Antibiotica richten zich echter op alle bacteriën, - ook de goe-
de - en maken bacteriën uiteindelijk resistent. En zowel antibiotica als 
hormoonzalven hebben nare bijwerkingen. 
Voordeel van Gladskin is dat het door ons ontwikkelde eiwit maar één 
bacterie aanpakt: de bacterie die de meerderheid van alle bacteriële 
huidinfecties veroorzaakt. Gladskin is dus een doelgerichte aanpak 
zonder schadelijke bije!ecten. Uiteraard kunnen mensen wel aller-
gisch zijn voor een van de bestanddelen van de ‘drager’, de gel of de 
crème, maar dat komt gelukkig zelden voor.” 

Hoe moet je de producten van Gladskin gebruiken?
“We hebben meerdere Gladskin-producten ontwikkeld afgestemd op 
de verschillende huidproblemen. Groot voordeel is dat onze produc-
ten geen andere actieve werksto!en bevatten. Iedereen kan ze dus 
veilig gebruiken en uitstekend combineren met andere cosmeticapro-
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ducten. Zolang de Gladskin producten maar gebruikt worden op een 
mild gereinigde huid en ongeveer vijf minuten kunnen intrekken. Dat 
maakt de producten ook geschikt voor in het schoonheidsinstituut.
De Staphylococcus aureus bacterie koloniseert in de eerste plaats het 
huidoppervlak. Maar ook in de diepere lagen van de huid kunnen 
deze bacteriën zich bevinden. Als de huid zich nu vernieuwt, komen 
deze bacteriën mee naar de oppervlakte. Als de huid behandeld is met 
een Gladskin-product dan wordt de Staphylococcus aureus onmiddel-
lijk gedood, maar het kan natuurlijk enige tijd duren voordat de bac-
teriën die zich in de diepere huidlagen bevinden allemaal naar boven 
zijn gekomen en zijn bestreden. In de praktijk merken veel mensen 
onmiddellijk het e!ect van Gladskin maar het kan een week tot zelfs 
ruim een maand duren voor het optimale e!ect bereikt is. 
Om niet de verkeerde verwachtingen te wekken, vinden wij het be-
langrijk dat mensen goede voorlichting krijgen over hun huidaandoe-
ning en over de werking van de producten. Daarom willen wij Glad-
skin via schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten en apothekers op 
de markt brengen. Zij vervullen een poortwachtersrol bij de herken-
ning van huidproblemen. Specialisten kunnen de producten boven-
dien gebruiken in hun behandelingen.”

Werkt het product bij iedereen met een huidprobleem?
“Helaas is dat niet het geval. Zoals schoonheidsspecialisten goed we-
ten hebben huidproblemen vaak verschillende oorzaken. De aanwe-
zigheid van Staphylococcus aureus hoe" niet de enige oorzaak van 
een huidprobleem te zijn. Zo kunnen ook hormonale problemen een 
rol spelen, of omgevingsfactoren, of dieetgebonden omstandigheden.
Gladskin moet dus beschouwd worden als een hulpmiddel bij de be-
strijding van aandoeningen die mede veroorzaakt worden door Stap-
hylococcus aureus. Twee belangrijke daarvan zijn rosacea en acne. 
Verschillende schoonheidsinstituten werken inmiddels met onze pro-
ducten, en zij zien bij bepaalde cliënten een grote verbetering van de 
huidconditie. Gladskin is dus absoluut een aanvulling op de gebrui-
kelijke behandelingen van huidaandoeningen met een infectueuze 
achtergrond.”

Gladskin is recent op de markt gekomen. Hoe zijn de 
ervaringen tot nu toe?
“Heel positief. We krijgen regelmatig berichten van gebruikers die 
aangeven dat hun klachten voor het eerst sinds jaren sterk zijn ver-
minderd en soms zelfs helemaal zijn verdwenen. Veel huidpatiënten 
hebben alles al geprobeerd. Wij zijn heel blij met deze terugkoppeling, 
omdat we daar gebruik van kunnen maken bij de verdere ontwikkeling 
van Gladskin. De ervaringen van gebruikers zijn voor ons dan ook 
heel belangrijk. We vragen klanten om ons te helpen in de ‘informatie-
voorziening’ naar andere klanten, die moeten weten dat er een totaal 
andere aanpak mogelijk is.
We zoeken daarbij schoonheidsspecialisten die partner van ons wil-
len worden, zodat ze ons kunnen helpen bij de communicatie naar 
de klant, en bij verdere ontwikkeling van nieuwe producten en ver-
betering van de bestaande productlijn. We zullen in de toekomst snel 
verder uitbreiden, onder meer met een shampoo en een milde reiniger. 
Ook kijken we samen met TNO en het Erasmus MC of het zinvol is om 
de techniek ook op andere bacteriën op de huid toe te passen. Het is 
voor ons een heel nieuw en interessant onderzoeksveld.”

‘Goede 
huidbacteriën  

worden met rust 
gelaten’

CEO Mark Offerhaus en dr. Floor Pietersma, directeur productontwikkeling bij Micreos.


