Huidverjonging
Naarmate we ouder worden zal dit ook zichtbaar zijn aan onze huid. De huid wordt ouder en minder
elastisch. Door vermindering en verbrokkeling van de elastine vezels verliest onze huid zijn
elasticiteit. Er zullen rimpels, onregelmatigheden en kleurveranderingen ontstaan. De structuur van
de huid gaat veranderen.
Het ontstaan van huidveroudering heeft te maken met intrinsieke- en extrinsieke factoren.
Intrinsieke huidveroudering:
Is genetisch bepaald. De veroudering is in de genen vastgelegd en dus onvermijdelijk.
Extrinsieke huidveroudering:
Ontstaat door jarenlange opstapelende veranderingen als gevolg van omgevingsfactoren. Bij
extrinsieke huidveroudering bestaat er meer kans op kwaadaardige veranderingen en vroegtijdige
veroudering. Omgevingsfactoren die een rol spelen bij extrinsieke huidveroudering zijn;
 Zonlicht; de zon brengt veel schade toe aan de huid en zorgt voor versnelling van het
verouderingsproces. Het is een bekende “sloper” van de elastine vezels en bindweefsels. Het
licht breekt het elastine in vele kleine stukjes. Dit is te vergelijken met een elastiekje dat na
langdurig in de zon te hebben gelegen bros wordt en bij oprekken vrijwel direct breekt.
Veelvuldige blootstelling aan zonlicht geeft dus versnelde afbraak van elastine in de huid en
eerdere en meer uitgebreide rimpelvorming. Hetzelfde geldt voor de zonnebank!
 Roken; Door roken kunnen elastine en bindweefsel worden afgebroken en kan er eerder
rimpelvorming ontstaan. Bovendien verhoogt roken de kans op de ontwikkeling van
huidkanker
 Zwaartekracht, toxische stoffen en klimatologische omstandigheden; Zwaartekracht, toxische
stoffen (denk ook aan de voeding) en klimatologische omstandigheden, zoals hitte en wind,
spelen een rol bij versnelde huidveroudering
Behandeling:
De gefractioneerde Erbium:Glass laser (M22 ResurFX Fractional laser) is de nieuwste en meest
geavanceerde laser voor de behandeling van huidveroudering. Deze laser heeft een hoge
energieafgifte per pulse waardoor er een effectieve behandeling kan plaatsvinden. Door de pulsen in
fracties (deeltjes) aan te bieden is de behandeling heel gecontroleerd en veilig voor de huid. De laser
maakt minuscuul kleine warmtekanaaltjes in de huid tot diep in de lederhuid. Hierbij blijft de
omliggende huid intact. Er wordt een sterke wondgenezing gecreëerd waarbij de bindweefselcellen
gestimuleerd worden om nieuw collageen aan te maken in de diepe huidlaag. Oud bindweefsel
wordt als het ware vervangen door sterker, nieuw bindweefsel en na enkele weken wordt deze
vervanging geleidelijk zichtbaar De huid wordt zichtbaar egaler en beter van structuur.
Adviezen voor thuis:
Om een goed resultaat te behalen is het noodzakelijk dat u ook thuis op een aantal zaken let:
 Uw huid dient gedurende 4 weken vóór tot 4 weken na de laatste behandeling niet
blootgesteld te worden aan de zon. De UV stralen kunnen het pigment in de huid verstoren.
Bent u veel buiten en is het niet mogelijk de zon te vermijden, gebruikt u dan een goede

zonnebrandcrème met een factor 35 of hoger. Scrubcrèmes en zelfbruiningscrèmes in het te
behandelen gebied raden wij u ook af
 Gelijk na de behandeling treedt er zwelling en roodheid op van de huid. Doorgaans duurt
deze roodheid 2 tot 3 dagen. De zwelling kan ook 2 tot 3 dagen aanhouden. Soms komt er
wat vocht uit de huid, dit is een normale reactie bij een intensieve behandeling. De zwelling
kunt u thuis met coolpacks verder koelen. Doordat de bovenste huidlaag intact blijft hersteld
zich de huid snel. Na 5 dagen kan er jeuk en schilfering optreden. Dit is onderdeel van het
genezingsproces en hoort erbij. Daar waar er minuscuul kleine kanaaltjes gevormd zijn kan
de huid er iets donkerder uitzien. Dit is zo gering dat het nauwelijks opvalt. Ook voelt de huid
strak aan. Dit verdwijnt na een aantal dagen, gemiddeld 7 tot maximaal 10 dagen. De huid
voelt dan zacht aan
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

