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Soms wordt een proefbehandeling uitge-
voerd op een kleine zone, eveneens tegen 
een vooraf afgesproken prijs.

Afhankelijk van het gewenste resultaat 
en de ernst van de symptomen zijn er 
soms meedere behandelingen nodig om 
een maximaal resultaat te behalen. We 
wachten minimaal zes weken tussen twee 
behandelingen, aangezien het optimale 
effect van de behandeling pas zichtbaar 
is na zes weken.

Voor de behandeling

•  Vermeld steeds  aan uw behandelend 
arts welke medicijnen u neemt. Sommige 
mediciate kan in combinatie met licht 
tot ongewenste reacties leiden.

•  Er wordt niet behandeld op een gebruin-
de huid.

•  Er wordt niet behandeld bij infecties (bv. 
een koortsblaar).

Wat doet een pigmentlaser?

Een pigmentlaser produceert licht met 
grote energie dat specifiek door het huid-
pigment wordt geabsorbeerd waardoor 
dit vermindert of verdwijnt. Afhankelijk 
van de hoeveelheid energie en de duur 
van de laserpuls wordt oppervlakkig of 
diep, licht of donker pigment vernietigd. 
Het laserlicht met een specifieke golf-
lengte veroorzaakt minimale reactie aan 
de omliggende weefsels zodat deze niet 
beschadigd worden.
 
Wij behandelen verschillende huidaan-
doeningen met de pigmentlaser:
•  ouderdomsvlekken (lentigines)
•   hyperpigmentatie na bepaalde huid-

ziekten
•  donkere littekens
•   zwangerschapsmasker (melasma)

Behandelingen met de pigmentlaser wor-
den niet terugbetaald door het ziekenfonds. 
De prijs van de behandeling zal met u tij-
dens het intakegesprek worden besproken. 
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Verloop van de behandeling

•   Tijdens de behandeling worden de ogen 
beschermd door middel van een brilletje 
of oogschelp.

•  Het handstuk van de pigmentlaser wordt 
op uw huid geplaatst en verplaatst over 
het te behandelen gebied. Soms worden 
verschillende pulsen op dezelfde plaats 
toegediend.

•   Na de behandeling voelt de huid warm 
aan en is ze wat opgezet. Ice packs kun-
nen het zwellen tegengaan.

•  Na de behandeling wordt een verkoelen-
de gel of crème aangebracht.

Na de behandeling

•  Het behandelde gebied kan enkele da-
gen rood zien of licht gezwollen zijn. 
Koelen met een ice pack of koude com-
pressen kan helpen om dit sneller te 
doen verdwijnen.

•  Soms kunnen kleine blaren, korstjes of 
vlekjes voorkomen. Deze zijn onschul-
dig en verdwijnen snel. Ze laten geen 
littekens na.

•  Vaak is er een grijsbruine verkleuring 
van de pigmentvlekken. Dit is normaal en 
duidt op het verdwijnen van het pigment 
en kan enkele weken duren.

•  De huid mag met een herstellende crè-
me ingesmeerd worden.

•  De dag na de behandeling mag terug 
make-up aangebracht worden.

•  Vermijd tot één week na de behandeling 
sporten, sauna en warme baden.

•  Bescherm u tegen de zon: gebruik gedu-
rende zes weken een zonnecrème met 
hoge beschermingsfactor (SPF 50).
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