Pigmentvlekjes
Pigment op plaatsen waar dat eerst niet voorkwam, is een veelvoorkomend verschijnsel. Denk daarbij
aan ouderdomsvlekjes op de handen en het gezicht, vlekjes door hormonale veranderingen
(zwangerschap, overgang), of een roodbruine verkleuring van de hals.
Tot voor kort was aan pigmentvlekjes niets te doen en was het iets waar je in moest berusten. Dat is nu
anders. Met behulp van laser- en lichttechnologie kunnen pigmentvlekjes vervagen of zelfs helemaal
verdwijnen.
De Huidlaserkliniek WZA in Assen beschikt over zeer moderne apparatuur die het mogelijk maakt om
verschillende pigmentbehandelingen uit te voeren.
Hoe werkt het?
Bij een laser- of lichtbehandeling wordt de huid bestraald met een bundel licht. Het licht van de laser
wordt opgenomen door het pigment (donkere kleuren) in de huid. De warmte die daarbij vrijkomt, tast
de pigmentcellen aan. Daardoor worden pigmentvlekjes vager of verdwijnen helemaal.
Het ene pigmentvlekje zit dieper in de huid dan het andere. Afhankelijk van het soort vlekje wordt
gekozen voor een bepaalde behandelmethode. Op de Huidlaserkliniek WZA beschikt men over de
nieuwste laserapparatuur (de zgn. Fractional laser) en een flitslamp om de verschillende behandelingen
mee uit te voeren.
Wat is het resultaat van de behandeling?
Het effect van een pigmentbehandeling kan sterk variëren. Dat hangt samen met de oorzaak en de
diepte van het pigment. Door een behandeling kan een pigmentvlek helemaal verdwijnen, maar dat is
niet altijd het geval. Het is ook mogelijk dat de pigmentvlek vervaagt.
Tijdens het intakegesprek met de huidtherapeut wordt met u besproken welk resultaat u van de
behandeling kunt verwachten.
Voor:

Na:

Hoe lang duurt de behandeling?
In het algemeen geldt dat een behandeling uitgebreider is naarmate de pigmentvlek groter is en dieper
in de huid zit.
Een volledige behandeling bestaat uit twee of meer bezoeken aan de Huidlaserkliniek. Het aantal keren
hangt af van wat er precies moet gebeuren.
Afhankelijk van het gebied dat behandeld wordt en de soort behandelmethode kan de duur van een
bezoek verschillen van vijf minuten tot een uur.
Tussen de verschillende behandelsessies zit een tussenpoos van 4 weken.
Is een laserbehandeling gevaarlijk?
Een laserbehandeling is beslist niet gevaarlijk. Het licht van een laser werkt oppervlakkig in de huid (tot
waar het pigment zich bevindt). De behandeling heeft dus geen invloed op andere organen dan de huid.
Laserlicht kan wel schadelijk zijn voor de ogen. Uit voorzorg wordt daarom door iedereen in de
laserkamer een beschermende bril gedragen.
Is de laserbehandeling pijnlijk?
Door de warmte die vrijkomt, voelt u wel wat van de behandeling. De behandeling wordt echter door het
merendeel van de cliënten goed verdragen.
Na de behandeling werkt het verzachtend om de huid te koelen.
Hoe duur is de behandeling en worden de kosten vergoed?
Sommige ziektekostenverzekeringen kennen een vergoeding voor een behandeling van pigmentvlekken
in het gezicht uit de aanvullende polis. Het is afhankelijk van uw polisvoorwaarden of dat in uw geval ook
zo is en hoe hoog de vergoeding is.
Hoe duur een behandeling is, hangt samen met de grootte van de pigmentvlek en de soort
behandelmethode. Daarom is het niet mogelijk om vaste tarieven te noemen. Om toch een indruk te
geven:
het behandelen van een paar kleine vlekjes (2 x 2 cm) kost â'Ź75,- per bezoek
Tijdens het intakegesprek maken we samen met u een behandelplan en spreken we een prijs af per
bezoek.

Voor en na de behandeling
Behandeling van pigmentvlekken heeft het meeste effect als de omringende huid zo bleek mogelijk is.
Daarom is het belangrijk dat u gedurende de behandelperiode zoveel mogelijk uit de zon blijft!
Ook na de behandeling moet u de zon zo veel mogelijk zien te vermijden! Als u toch in de zon komt,
gebruik dan een zonnebrandcrème met tenminste factor 40! Probeer dit vol te houden tot ten minste
twaalf weken na de behandeling.

