Goedaardige
Huidtumoren
Onschuldige huidoneffenheden, waaronder (voet)wratten, fibromen (wildvlees) en
ouderdomswratten, worden ook wel goedaardige huidtumoren genoemd. Deze huidoneffenheden
kunnen over het hele lichaam voorkomen en zijn over het algemeen klein, één millimeter tot hooguit
één centimeter in doorsnee. Fibromen kunnen plat op de huid liggen, of langwerpig zijn van vorm. Ze
zien er dan uit als een soort steeltje aan de huid.
Enkele factoren kunnen het ontstaan van goedaardige huidtumoren beïnvloeden, waaronder:
o Overmatige zonblootstelling
o De ouder wordende huid
o Genetische aanleg
o Op plaatsen waar veel wrijving van de huid is, zoals in de oksels, onder de borsten en in de
hals
Bijna iedereen heeft wel een paar van deze huidoneffenheden. Als het ontsierend wordt of
hinderlijk, dan kunnen ze heel mooi verwijderd worden zonder littekenvorming.
Behandeling:
De therapeut verwijdert de fibromen middels coagulatie of cryotherapie.
Coagulatie:
Coagulatie is een behandelmethode waarbij door middel van stroom snel en eenvoudig kan worden
gewerkt. De huidoneffenheden worden verhit door elektrisch laagstroom wat langs een naald loopt.
Ook kleine bloedblaartjes (rode puntjes) kunnen op deze manier verwijderd worden.
Cryotherapie:
Cryotherapie is een behandelmethode waarbij met een stikstofpen huidoneffenheden binnen enkele
seconden worden bevroren. De behandeling is vrijwel pijnloos.
In 1-3 behandelingen kunnen de goedaardige huidtumoren worden verwijderd. Dit is afhankelijk van
de grootte van het te behandelen gebied en de hoeveelheid goedaardige huidtumoren. Een
herhaalbehandeling kan nodig zijn, aangezien sommige goedaardige huidtumoren de neiging hebben
om terug te komen.
Adviezen voor thuis:
Om een goed resultaat te behalen is het noodzakelijk dat u ook thuis op een aantal zaken let:
 Zorg ervoor dat het behandelde gebied minstens 4 weken uit de zon blijft
 Bescherm uw huid met zonbeschermingsfactor 30 of hoger
 Vermijd de eerste 48 uur de sauna, hete douches en baden
 Blijf van de korstjes af. Korstjes mag u invetten met een vette crème

Vergoedingen en tarieven:
Huidtherapie Prisma is gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars. Dit is een esthetische behandeling
niet die altijd vergoed wordt door uw verzekering. Bekijk uw polis voor de voorwaarden.
Voor meer informatie over onze tarieven bekijk onze prijslijst op www.huidtherapieprisma.nl

