
U heeft zojuist een consult voor laser van uw gezicht 
gehad. U wordt verzocht deze informatie zorgvuldig 
door te nemen.

Voorafgaand aan uw behandeling

Tijdens uw behandeling

Luchthavenweg 31
5657 EA Eindhoven
T: (+31) 6 29 22 50 20
E: huidtherapie@basicskincare.nl
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Informatieformulier
Huid Laser 

Bij de eerste behandeling wordt het behandelgebied bepaald en de intensiteit samen u 
gekozen afhankelijk van uw behandelindicatie. Dit kunnen de volgende indicaties betreffen; 
verstrakking/versteviging, egalisatie van diffuus verspreid pigment / melasma, vermindering 
van (acne)littekens of een combinatie hiervan. 

Houdt u er rekening mee dat de behandeling gevoelig kan zijn. Doorgaans wordt dit ervaren 
als duizenden speldenprikjes of elastiekjes die tegen de huid schieten. Ook kunt u warmte in 
de huid voelen. Er is een koelapparaat aanwezig die de huid tijdens het behandelen extra 
koelt en daarmee ook de pijnprikkel omzeilt.

De huid wordt behandeld met een (non)ablatieve laser en kan daarmee de huid “openen” 
waardoor in meer of mindere mate bloedpuntjes zichtbaar kunnen zijn. Dit is afhankelijk van 
de instellingen en het gewenste resultaat. U wordt hierover vooraf geinformeerd. 

Het laserlicht is gevaarlijk voor de ogen. Tijdens de behandeling worden uw ogen beschermd 
met een laserbril. Kleine kinderen die geen bril op kunnen of niet in de gaten gehouden 
kunnen worden, kunnen niet mee de behandelkamer in.

Niet actief zonnen en/of onder de zonnebank 4 weken voorafgaand aan de behandeling. 
Indien u de zon niet kunt vermijden, adviseren wij u een antizonnebrandcrème met een SPF 
van minimaal 30 te gebruiken. Wanneer u een langere tijd buiten bent adviseren wij u de 
antizonnebrandcrème elke 2 uur op te brengen.

2 weken vóór de laserbehandeling geen zelfbruinende crème gebruiken op het lasergebied.

Op de dag van de behandeling mag er geen foundation of pigment bevattende poeder op 
de huid aanwezig zijn. 

Behandeldoel bespreken en de mate van huidreactie na behandeling. 

Het is van belang dat u de huidtherapeut naar waarheid op de hoogte heeft gebracht van 
uw gezondheid, medicijngebruik, allergieën en/of zwangerschap. Indien er sprake is van een 
verandering in bovengenoemde situaties, vragen wij u dit tijdig aan ons te melden in verband 
met de mogelijke invloed hiervan op de laser behandeling.

LET OP: 
Wanneer u een actieve koortslip heeft, mag u NIET laseren in het gezicht tot 2 weken na 
volledig herstel i.v.m. verspreiding virus.
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Wij koelen op verzoek uw huid en brengen eventueel een kalmerende crème aan.

Houdt u er rekening mee dat de huid tot 10 dagen na de behandeling rood en dat er zwelling 
zichtbaar kan zijn. Soms worden talgklieren tijdelijk geactiveerd.

In sommige gevallen ontstaat er in de dagen na de behandeling wat irritatie/pukkeltjes. 

De huid zal snel genezen, echter geeft dit (minuscule) korstvorming tot een week nadien. 

Niet actief zonnen en/of onder de zonnebank tot 4 weken na de behandeling. Indien u 
de zon niet kunt vermijden, adviseren wij u een antizonnebrandcrème met een SPF van 
minimaal 30 te gebruiken. Wanneer u een langere tijd buiten bent adviseren wij u de 
antizonnebrandcrème elke 2 uur aan te brengen.

Heliocare zonbeschermende middelen beschermen u tegen alle vormen van straling, zowel 
UVA, UVB, HEV en IR licht. Deze producten zijn verkrijgbaar in de praktijk. 

U mag de huid niet afsluiten de dag van de behandeling m.u.v. crème die de huidtherapeut u 
adviseert.

Koelen na de behandeling wordt aangeraden. Dit mag indien wenselijk 10 minuten per uur 
gedaan wordend d.m.v. koude kompressen of coldpacks uit de koelkast.

Warmte, zwemmen, water, sporten en dergelijke wordt 2 dagen afgeraden
Raadpleeg uw huidtherapeut voor meer informatie. 

Indien u een complicatie ten gevolge van laserbehandeling vermoedt of de huidreactie niet 
vertrouwd, dan adviseren wij u contact op te nemen met de huidtherapeut van Basic Skincare.

Na uw behandeling
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1. Reinig uw huid ‘s ochtend en ‘s avonds met een voor uw huidtype geschikt product.
 Was alvorens uw handen met water en zeep. Droog uw huid af met een gastendoekje
 die u eenmalig gebruikt. 

2. Gebruik passende huidverzorging (en make-up) zonder bijvoorbeeld olie (paraffine),
 talk e.d.) Dit is met uw huidtherapeut besproken.

3. Slaap dagelijks op een schoon kussensloop. 

4. Zelf uitdrukken van onzuiverheden is af te raden i.v.m. ontstekingen of littekenvorming. 

5. Voorkom krabben aan uw huid. Houdt nagels kort en schoon. 
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5657 EA Eindhoven
T: (+31) 6 29 22 50 20
E: huidtherapie@basicskincare.nl
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Tips
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