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EIGENSCHAppEN

Sulfur is het chemisch element met atoomnum-
mer 16, symbool S. Het is in grote hoeveelheden 
aanwezig, multivalent en is geen metaal. Normaal 
vormen zwavelatomen cyclische moleculen, 
bestaande uit acht atomen, S8 (zie figuur 1). Bij 
kamertemperatuur is het een heldergele kristallijne 
vaste stof. Het is het tiende meest voorkomende ele-
ment en komt in het heelal voor als sulfide in vele 
meteorieten. De kleuren van de maan Io van Jupiter 
worden toegeschreven aan de verschillende vormen 
van zwavel. In de natuur wordt het gevonden bij 
hete bronnen en in vulkanische streken als zuiver 
element en als sulfide- en sulfaatverbindingen, 
zoals pyriet (FeS) en gips (CaSO4). De belangrijkste 
ertsen komen voor als sulfiden (Ni, Cu, Zn, Co). 
Bij vulkaanuitbarstingen komt ook zuivere zwavel 
vrij. Nog steeds wordt zuivere zwavel in vulkanische 
gebieden gewonnen, zoals in Kawah Ijen, Oost-Java. 
Tegenwoordig wordt echter bijna alle zwavel gepro-
duceerd als bijproduct door het verwijderen van 
zwavelbevattende verontreiniging uit natuurlijk gas 
en olie. Zwavel is zeer brandbaar, geeft een blauwe 
vlam en smelt tot een rode vloeistof. Tegelijk wordt 
H2S geproduceerd. Dit gas komt ook vrij bij rot-
tingsprocessen, denk aan eieren. Overigens hebben 
veel zwavelbevattende verbindingen een typische 
geur, zoals knoflook, grapefruit en de toevoeging 
aan aardgas.

Zwavel is een essentieel element voor alle levende 
organismen. Organisch gebonden zwavel is een 
component van de meeste eiwitten, zoals de amino-
zuren cysteïne en methionine. Tevens wordt zwavel 
gevonden in vele enzymen, metalloproteïnen en 
vitaminen (biotine en thiamine). Disulfidebindingen 
zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de mecha-
nische sterkte en onoplosbaarheid van keratine in 
de huid, haren en veren. Vandaar dat verbranden 
van huid en haar zo stinkt. Aardig om te weten: een 
persoon met een gewicht van 70 kg bevat ongeveer 
140 gram zwavel.
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Genesis 19, vers 24
Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en 
Gomorra regenen….
Openbaring 9, vers 18
Door deze drie plagen werd het derde deel van de men-
sen gedood: door het vuur en den rook en den zwavel, 
die uit hun bek kwamen.

Vel mirabilis natura sulfuris ( Plinius de Oudere)

GESCHIEDENIS

De geschiedenis van zwavel is al oud.1 In de Bijbel 
wordt dit element genoemd, zowel in het eerste als 
het laatste boek. In de 6e eeuw voor Christus was 
in China zuivere zwavel shiliuhang bekend. Drie 
eeuwen later ontdekten de Chinezen hoe zwavel uit 
pyriet gewonnen kon worden. Zij gebruikten het om 
vuur te maken (zwavelstokjes!), later ook voor vuur-
werk en als medicijn. In 1044 na Christus werden 
verschillende formules beschreven voor het Chinese 
zwarte poeder ofwel buskruit, waarvan zwavel een 
belangrijk bestanddeel was. In Egypte werd zwavel-
zalf beschreven in de Papyrus Ebers en in de Odyssee 
wordt het gebruik van zwavel als wierook genoemd. 
Medicamenteus werd zwavel uitwendig gebruikt 
in zalven, om diverse huidziekten als scabies, ring-
worm, psoriasis, eczeem en acne te behandelen. Dit 
is nog tot ver in de 20e eeuw toegepast en in kuur-
oorden wordt er nog dankbaar gebruik van gemaakt.

In 1777 overtuigde Antoine Lavoisier, de vader van 
de moderne scheikunde en de grondlegger van het 
periodiek systeem der elementen, de wetenschappe-
lijke wereld dat zwavel een element was en niet een 
samengesteld product. In die tijd werd puur zwavel-
poeder gebruikt als laxans en als medicinaal toni-
cum. In Europa werd de stof voornamelijk in Sicilië 
gewonnen. In 1867 werden in Texas en Louisiana 
grote ondergrondse voorraden ontdekt. Het woord 
sulfur stamt van het Oud Frans soufre, wat verwijst 
naar een oorsprong die branden betekent. 
Om een idee van de omvang van zwavelproductie 
nu te krijgen: in 2011 ruim 69,48 miljoen ton!

GESCHIEDENIS VAN DE DERMATOLOGIE

Zwavel
a. glastra

Figuur 1. De structuur van het cyclo-octasulfur mole-
cuul, S8.
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München) denkt men er echter anders over. “De 
zwavelbaden resulteren in mechanische desinfectie 
door afschilfering en na penetratie in de huid in 
onderdrukking van inflammatie, reguleren van de 
celdeling en antioxidante effecten.” Tja…

EFFECTIVITEIT

Eigenlijk is hier een citaat uit een verslag in het 
Pharmaceutisch Weekblad uit 19818 het best op zijn 
plaats. Wijlen prof. E. Young zegt hier over zwavel 
het volgende.

“Zwavel wordt gebruikt in de vorm van het fijn ver-
deelde sulfur praecipitatum. Men schrijft aan zwavel 
antiseborroïsche, antiparasitaire, keratolytische, 
keratoplastische en jeukstillende eigenschappen toe. 
Bij applicatie op de huid wordt zwavel, vermoede-
lijk door de bacterieflora van de huid, omgezet tot 
polythionzuren. Deze zuren zijn zwak bacteriosta-
tisch en fungistatisch. Daarom wordt zwavel vooral 
gebruikt bij de behandeling van bepaalde eczemen, 
acne, pyodermieën en schimmelziekten. Het is aan 
twijfel onderhevig of dit alles terecht is.”

Ten slotte vermeldt de Richtlijn Acneiforme9 
Dermatosen de studies van Sauder (1997) en Torok 
(2005), die eveneens geen bewijs kunnen leveren 
voor een gunstig effect van zwavel bij de behande-
ling van rosacea. De aanbevelingen in de richtlijn 
spreken voor zichzelf.
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GEbRUIk

Zwavelverbindingen worden gebruikt in farmaceuti-
sche producten, kleurstoffen en landbouwchemica-
liën. Vele medicamenten bevatten zwavel, zoals de 
sulfonamiden en de meeste β-lactam antibiotica. 
Epsom zout, MgSO4 in kristallijne vorm, is een 
laxans.

Pure zwavel is één van de oudste fungiciden en pesti-
ciden. Als poeder wordt dit gebruikt in de tuinbouw, 
sierteelt en biologische fruitteelt, vooral tegen meel-
dauw. Eveneens wordt het poeder als acaricide toe-
gepast tegen teken en mijten, zowel voor kleding als 
voor de huid. Oplossingen van zwavel met Ca(OH)2 
in water worden bij huisdieren ingezet tegen schim-
melinfecties, schurft en andere parasitosen.

Zwavel werd in het verleden vaak gebruikt in de 
dermatologie als antimycotisch, antibacterieel en 
keratolytisch middel, bij acne vulgaris, rosacea, 
seborroïsch eczeem, pityriasis capitis, scabies, 
wratten, impetigo en pityriasis versicolor. Voor de 
behandeling van acne werd in de vorige eeuw vaak 
gebruik gemaakt van lotio Kummerfeldi.2 Deze zwa-
vel bevattende  lotion werd vernoemd naar de Duitse 
actrice Karoline Schulze-Kummerfeld (1745-1815).3 
De lotion, destijds bekend als Kummerfeldschen 
Waschwasser, werd door de actrice gebruikt als 
schoonheidsmiddel en bevatte oorspronkelijk 
sulphur praecipitatum, borax en rozenwater.4 
Naderhand werd het preparaat in gemodificeerde 
samenstelling opgenomen in de Nederlandse 
Pharmacopee.

In 2004 schreef Gupta5 dat zwavel doeltreffend is 
gebleken bij de behandeling van vele dermatosen, 
alleen of in een samenstelling met andere stoffen. 
In Dermatica op recept6 uit 2011 staat zwavel beschre-
ven bij het hoofdstuk Onvoldoende rationele thera-
pieën en schadelijke stoffen. Hier wordt de werking bij 
acne, rosacea en impetigo niet bewezen geacht, kun-
nen hoge concentraties( > 10%) de huid irriteren en 
riekt de stof onaangenaam. Bij de apotheekbereidin-
gen wordt geen product met zwavel meer vermeld!
In het Hautzentrum Tegernsee7 (ten zuiden van 

Figuur 2. Kawah ljen, Oost-Java.

Figuur 3. Zwavelsouvenir.




