
In de jaren tachtig kende
elke vrouw Anaïs Anaïs, een
bloemengeur die uitgebreid
is gekopieerd. Na 1985
kozen veel (jonge) vrouwen
voor het sterke Poison. De
disco rook ook naar My
Melody. Bij de enorme
schoudervullingen uit die
jaren hoorde het stoere
Opium.

In de jaren negentig stapten
(jonge) vrouwen massaal
over op parfumhits als
Eternity, L’eau D’Issey en
de uniseksgeur CK One.
Menigeen associeert er zijn
kroeg mee. Angel kondigde
in 1992 de geboorte aan van
de geurfamilie ‘gourmand’:
suikerspinzoet.

In de jaren nul roken we
fruitig. Hip was onder meer
Miss Dior en Alien, voor wie
jong en zelfverzekerd was.

In de jaren tien vallen we
terug op Poison-achtige
geuren, maar dit keer zijn ze
lichter draagbaar dan in de
jaren tachtig.

Zo roken we vroeger

In eenmuseum stuur je mannen
toch ook niet naar een schilderij
voor mannen, en vrouwen naar
een doek voor vrouwen?
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Een paar weken geleden had ik last van draaidui-
zeligheid. Ik had er alleen last van bij het bewegen
van mijn hoofd. Volgens mijn huisarts kon het
geen kwaad. Het verdween pas na vier weken.
Wat was het precies en wat kan ik doen om het bij
een volgende keer eerder te laten verdwijnen?

Uw klacht komt overeen met BPPD (benigne pa-
roxysmale positieduizeligheid). Dat is een goed-
aardige aandoening waarbij aanvallen van
draaiduizeligheid ontstaan bij het bewegen
van uw hoofd. Het duurt hoogstens een mi-
nuut en u kunt er misselijk van worden. Het
komt vaker voor bij mensen boven 50 jaar.
De oorzaak is nog niet bekend, maar vermoed
wordt dat het komt door losgeraakte oor-
steentjes in het evenwichtsorgaan. Die spelen

een rol bij het behou-
den van het even-
wicht. Bij het
bewegen van het
hoofd komen de oor-
steentjes terecht op
een andere plaats in
het evenwichtsor-
gaan dan waar ze
horen. Daar zorgen
ze voor prikkeling
van de zintuigcellen
en voor draaiduize-
ligheid. Het kan
spontaan ontstaan,
maar ook na een
hoofdtrauma, oor-

ontsteking of bedlegerigheid. Het beste is om
met uw dagelijkse bezigheden door te gaan.
De draaiduizeligheid zal meestal na vier
weken verdwijnen maar u kunt zorgen dat u
er zo min mogelijk last van heeft. Leg uw
hoofd ’s nachts tussen twee kussens. Ga bij
het opstaan eerst op de bedrand zitten en
stap daarna zo rustig mogelijk uit bed.

Ook zijn er oefeningen die ervoor kunnen zorgen
dat uw klachten eerder verdwijnen. Bij beide
oefeningen wordt geprobeerd om de oor-
steentjes naar een minder gevoelig gedeelte
van het evenwichtsorgaan te verplaatsen. Uw
huisarts kan een kiepproef bij u doen; de
Epley-manoeuvre. En u kunt zelf oefeningen
doen. Ga met gesloten ogen op de rand van
het bed zitten en ga daarna binnen twee se-
conden op uw zij liggen. Als de duizeligheid
voorbij is, komt u weer overeind. Dan doet u
hetzelfde naar de andere zij. Herhaal dit een
aantal keer en doe dit vijf keer per dag. Ver-
standig is wel om contact met uw huisarts op
te nemen als de draaiduizeligheid gepaard
gaat met andere neurologische klachten, na
twee weken nog niet minder is of na vier
weken niet weg is.

Reageren? Mail naar hartenziel@persgroep.nl

Draaiduizeligheid is een
goedaardige aandoening
Elke week beantwoordt een
deskundige lezersvragen over
gezondheid, psyche of voeding.
Vandaag: huisarts Rutger Verhoeff
over draaiduizeligheid.
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’t hooi
Voor Valentijn op stap om een mooie

geur te scoren voor je geliefde? Altijd

fijn. Nog leuker: regel een parfumadvies

bij geurenexpert Phine van Eijk. Zij gidst

je naar onbekende, goddelijke geuren.

TEKST CATHÉRINE VAN DER LINDEN | FOTO’S SHODY CAREMAN

Bij het bewegen van
uw hoofd komen de
oorsteentjes terecht
op een andere plek
dan waar ze horen
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Aan mijn parfums heb ik mezelf
volwassen zien worden. Het zijn er
nooit overdreven veel geweest, ik
ben tevreden met één zomer- en
één wintergeur, maar wat er op de
plank stond tekende mijn smaak,
levensfase en vrienden. Zo is mijn
neus - en mijn portemonnee - opge-
schoven van het populaire Sun,
Roma en Knowing naar het exclu-
sievere L’eau D’hiver. Soms ging
het gruwelijk mis. Zo riep mijn
neefje van 7 tijdens een autorit:
,,Wie heeft er hier kauwgum? Ik
wil ook!” Voor eens en altijd
had dat brutale zoetje
van Guerlain afgedaan.
Ook geurenexpert
Phine van Eijk (55)
van Annindriya Per-
fume Lounge weet
hoe het voelt als een
parfum verkeerd valt.
Zelf vond ze die klas-
sieke bloemengeur op

jonge leeftijd supervrouwelijk rui-
ken, totdat haar vader aan haar
snuffelde en zei: ,,Kind, je wast je
kleren toch wel?” Ook in de ban ge-
daan. Gelukkig blijven er altijd nog
1400 mogelijkheden over, wereld-
wijd zelfs 12.000, en lanceert de
parfumindustrie elk jaar tachtig
creaties in ons land. Die overigens
andere uit het schap verdringen.

Signalen
Met een goede geur wil je behagen.
Jezelf, je geliefde en anderen. Maar
een geur mag ook je karakter bena-
drukken. Om aan te geven dat je
(extreem) aanwezig wilt zijn of juist
bescheiden op de achtergrond. Met
een parfum kun je tegen de stroom
in zwemmen (denk: zakelijke leer-
geur) of als tiener schuilgaan tus-
sen andere, mierzoet ruikende
klasgenoten. Oprichter Tanja Deur-
loo van Annindriya Perfume
Lounge zet haar geurgarderobe in
naar behoefte: ,,Als ik een zoetsap-
pig jurkje draag, kan ik er als

krachtig contrast een leer-
achtig parfum tegenaan
zetten. En soms geef ik
met een spannende
geur mijn man een
duidelijk signaal.”
Mensen kunnen geu-
ren niet buitensluiten;
daarvoor zijn ze te be-

langrijk om te overleven.
Altijd geweest. Roofdier in

de buurt? Bedorven voedsel?
Brandlucht? Poepluier? Doe wat,
maant ons limbische stelsel dat tot
het oudste deel van de hersenen
hoort. Moeders en zuigelingen her-
kennen elkaar uit duizenden aan
hun lijfluchtjes. Bijna identieke li-
chaamsgeuren schijnen ook te
voorkomen dat familieleden ver-
liefd op elkaar kunnen worden.
Handig om de genen sterk te hou-
den. Maar reuk helpt ook de toe-
komst te bepalen. Een nieuw
vriendje dat niet lekker ruikt? Dan
wordt het zeker niets.
Nee, dan de fijne luchtjes. Denk tu-

A

VRAAGHETDE
DESKUNDIGE
Rutger Verhoeff
is huisarts.
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1 Sprayen verdeelt een
geur het best. Spray

parfum in je kleding of
diep in je decolleté (zie
tip 2). Of spray vlak voor
je en stap direct door de
nevel heen.

2 Zonnen en parfum
gaan niet samen.

Wie wil zonnebaden kan
beter geen parfum in de
halsstreek aanbrengen.
Het kan een verkleuring
van de huid veroorzaken.
Die bruine parfumtattoo

kan in de zomer blijven
terugkeren.

3 Nieuwe lanceringen
verdringen geuren.

Treft dat jouw favoriet,
kijk dan bij populaire ke-
tens of er een partij voor
een prikkie wordt aange-
boden. Check of het om
dezelfde fles gaat. Sla er
gerust een aantal in. Zo-
lang er geen lucht bij kan
komen en de verpakking
uit de zon blijft, is een
geur jaren houdbaar.

4 Door strengere
regelgeving zijn in-

grediënten als eikenmos,
mirreachtig opoponax en
coumarin op een zwarte
lijst terechtgekomen. Ze
mogen uit angst voor
huidirritatie niet of amper
worden gebruikt. Par-
fumhuizen hebben geu-
ren als Chanel Nr. 5,
Arpège en Jill Sander Nr.
4 moeten herformuleren.
Als liefhebber ruik je dat.
Een teken aan de wand?
Een nieuwe verpakking.

beroos, jasmijn of vanille. ,,In moe-
dermelk zit iets vanilleachtigs,” zegt
Phine, terwijl ze het ene na het an-
dere bouquet bij mijn neus houdt.
,,Daarom voelen mensen zich ge-
borgen als ze dat ruiken.”
De geurenexpert heeft kort daar-
voor de winkeldeur achter mij op
slot gedraaid voor een persoonlijk
parfumadvies van anderhalf uur.
Met een breed armgebaar heeft ze
gewezen op twee- à driehonderd
flacons. Bijna allemaal uniseksgeu-
ren van parfumhuizen die kiezen
voor artistieke vrijheid. ,,Ja natuur-
lijk,” zegt zij. ,,In een museum stuur
je mannen toch ook niet naar een
schilderij voor mannen en vrouwen
naar een doek voor vrouwen?”

Chypre
Achter in de lounge laat Phine me
kennismaken met basisingrediën-
ten zoals aldehyde. Daarmee is
Chanel Nr. 5, de Mona Lisa onder
de parfums, groot geworden. Ze
spoort me aan instinctief te reage-
ren op de geurfamilies. Soft Floral?
Doet mij denken aan een toiletver-
frisser. Gourmand? Mierzoet. Ci-
trus? Krijg ik serieus migraine van.
Al testend bouwt zij een profiel van
mij op. Uiteindelijk staan er de no-
dige plussen bij de geurfamilies
‘hout’ en ‘chypre’. Modern chypre
staat voor zacht, zepig, warm en
kruidig. Phine onderstreept de
woorden ‘out of the box’ en ‘com-
fortabel’. Dan stapt ze naar het
grote geurenkabinet.

Roos Lubbers (46) houdt
parfumreizen, geurtrainingen
en workshops. Als trendwat-
cher volgt ook zij de ontwikke-
lingen in de parfumindustrie.
Dankzij haar kun je neuzen in
‘De Parfumgids’, waarin ze
260 geuren beschreef.

Hoe staat het ervoor in parfumland? U
stelt dat steeds meer geuren op el-
kaar lijken. Bijna overal zit
citrus, roos, jasmijn of pat-
chouli in.
,,Kenners zien een
duidelijke opkomst
van exclusieve geuren
die mannen én vrou-
wen kunnen dragen.
Daarmee keren we
terug naar uniseks.
Aparte dames- en heren-
geuren zijn na de oorlog ook
maar bedacht uit commercieel oog-
punt. Bij de mannengeuren over-
heerst op dit moment één
penetrante grondstof, ambroxan.
Mannen die dat gebruiken, willen
worden geroken. Dit is hun domi-
nante geurspoor. Bescheiden man-
nen zullen het minder snel dragen.
Bij vrouwen ruik je vooral de wat
donkere bloemengeuren, zoals
lichte revivals van Poison uit de
jaren tachtig.”

Welk advies geeft u mee aan iemand
die in een populaire parfumerie een
passend parfum zoekt?
,,Zoek een verkoper die er verstand
van heeft en koop niet overhaast.
In sommige winkels staat er een
bonus op de verkoop van een actie-
merk en krijg je dat onder je neus.
Of je krijgt er de top 10 te ruiken.
Vertel wat je draagt en wat je pret-
tig vindt. Ruik eerst aan parfums
op een stripje voordat je wat op de
huid laat sprayen. Een fijne geur
zou je de tijd moeten geven om uit
te werken. Eigenlijk moet je dus
een uurtje de winkel uit. Verdwijnt
de geur snel op jouw huid, wordt
het zuur? Tieners zijn zó klaar: die
willen ruiken zoals alle jongeren
doen. Dus zoet, zoeter, zoetst, mier-
zoet, suikerspinzoet.”

Wat draagt u zelf het liefst?
,,O jee. Mag ik er drie noemen?
Want anders kom ik er niet uit.
Vintage’ 13, een honderd procent
organische geur. Bois D’encens, een
lekkere wierookgeur waar je van
moet houden. En Limon de Cor-
doza. Die is zo heerlijk fris.”

Is het handig om een favoriete parfu-
meur te blijven volgen, zoals je een ac-
teur volgt naar zijn nieuwe film?
,,Als je weet welke neus er achter
jouw parfum schuilgaat, zeker.
Maar of je alles lekker vindt wat hij
of zij maakt? Parfumeurs werken in
diverse geurfamilies, van bloemig
tot leerachtig. Ze volgen kan pret-
tige verrassingen opleveren:
Thierry Wasser werkt voor het par-
fumhuis Guerlain, maar heeft ook
Kylie Minogue Darling voor 20
euro gemaakt. Verschillende grote
parfumeurs maken stikgoede geu-
ren voor Yves Rocher. Bijna nie-
mand weet dat. Kijk maar eens
naar de collectie Secrets d’essence.”

Ook een parfumadvies? Kijk voor
Annindriya op www.perfumelounge.nl
of voor Roos op www.parfumconsult.nl

Ze komt terug met een selectie van
elf schitterende geuren op witte
strookjes papier. Geen merk of ver-
pakking verleidt het oog. Dit keer
feest de neus. En wat een heerlijke
kost om aan te snuiven. Strookje 1:
hmmm! Strookje 2: top! Kaartje 3,
zalig! en 4? ‘Oh, díé is lekker’. En zo
gaat het elf stripjes door. Heerlijke
creaties, warm, zacht en krachtig.
Ze adviseert om tussendoor aan
mijn eigen huid te ruiken. Een geur
is dan weer optimaal op te pikken.
Als ik me verzadigd heb geroken,
mogen er vier onbekende parfums
door naar de finale. Op de balie
onthult Phine de genomineerden.

Alle blijken uit houtige geurfami-
lies te komen. Ze mogen op de huid
hun werk doen. Een kruidige ‘Bos-
que’ en een zachte, irisachtige
‘Equistrius’ ontvouwen zich. Vlakbij
de ellebogen pakken Bois d’Iris en
Bois Blond uit. Tanja Deurloo komt
erbij staan om mee te ruiken. Hoe
doen ze het? Alle vier fantastisch.
Tijd om de knoop door te hakken.
De stevigste en duurste valt af. Mis-
schien voor later nog eens. Het
wordt de geur van ‘achterover lig-
gend in het hooi op een lome, nazo-
merse dag, met de zwaluwen
scherend boven goudgele korena-
ren’. Nu al mijn lievelingsgeur.

PARFUMTIPS

Phine
van Eijk
(rechts)
van Annin-
driya
Perfume
Lounge
laat aan
basisingre-
diënten in
de parfum-
industrie
ruiken.
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