
Pigment laser

De behandeling
Tussen de huidcellen in bevinden zich de pigmentcellen. Ze maken het pigment aan en voeren het naar de omgevende 
huidcellen. Hierdoor ontstaat de bruine huidskleur die in principe gelijkmatig is verdeeld. Plaatselijke ophopingen van 
pigment of pigmentcellen uiten zich als vlekken, of melasma.
Crèmes en peelings zijn soms ontoereikend om tot een gave huid te komen, en dan komt  lasertechnologie van pas die op 
een dieper niveau gaat werken.

De lichtstraal van de laser dringt door de huid tot in het pigment of de pigmentcellen. Daar wordt de energie opgevangen 
en omgezet in warmte waardoor de bruine vlekken afsterven en schilferen. Het resultaat is een vermindering van de bruine 
kleur. Meerdere lasers met verschillende golflengten worden vaak naast elkaar gebruikt om het probleem volledig aan te 
pakken.

De eerste behandeling is gericht op de meest opvallende letsels. Tijdens de volgende behandelingen kunnen we zowel de 
energie als de te behandelen oppervlakte geleidelijk aan opvoeren. In de regel zijn twee tot vier behandelingen voldoende.
Pigmentvlekken komen voor in verschillende vormen. De aanpak is veelzijdig, maar geduld en 
zonnebescherming zijn vaak noodzakelijk. Ook het onderliggende huidtype speelt een rol bij de behandeling.

Ouderdomsvlekken zijn oppervlakkige, grillige, bruine vlekken op gelaat, decolleté en handen (maar ook armen, schouders 
etc) die zich manifesteren door beschadiging van de zon of huidveroudering. Ze zijn de meest voorkomende vorm van 
bruine vlekken. Er zijn talrijke methoden om ze te verwijderen binnen ons laseraanbod: gaande van de CO2-laser, 
erbium-laser, LEO- en YAG-laser, is er sinds kort ook de specifieke Q Switch laser van ALMA, de laatste nieuwe techniek 
in laserland. 

Niet alle pigmentvlekken kunnen met de pigment laser verwijderd worden. Alleen de goedaardige. Geboortevlekken 
ontstaan diep onder de huid en kunnen ontaarden in kwaadaardige kankers. Indien we twijfels hebben over de veiligheid, 
zullen we deze letsels chirurgisch verwijderen. Verheven pigmentvlekken met een rustig karakter kunnen ook op een 
zachtere manier met een laser worden verwijderd.

Gepigmenteerde littekens komen vaak voor nadat verse littekens aan de zon werden blootgesteld. Lichte peelings en lasers 
bieden vaak een oplossing.
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Alle prijzen zijn in €, per zone en steeds onder voorbehoud van consultatie. 

BIJ ELKE BEHANDELING OF MEDICAMENT ZIJN ONVOORZIENE REACTIES MOGELIJK. GELUKKIG ZIJN DEZE IN DE ESTHETIEK, DOOR HET VOORZICHTIG HANDELEN 

IN DEZE TAK VAN DE GENEESKUNDE, MEESTAL BEPERKT TOT MINDER RESULTAAT DAN VERWACHT. EEN VERVOLGBEHANDELING LOST DIT MEESTAL 

PROBLEEMLOOS OP. ALLE DIENSTEN VAN DR. KARAVANI EN DR. DE CUYPER ZIJN STRENG GESELECTEERD EN ZORGVULDIG UITGEVOERD DOOR ONZE 

WERKNEMERS, OM EEN MAXIMAAL RESULTAAT TE BEKOMEN. 

Prijs
Pigment laser combinatie (lokaal) €150 - €250

Wanneer is dit iets voor mij?
•  U heeft afgeronde of grillige, lichte of donkere  
    bruine vlekken op: gelaat, hals, decolleté, handen,  
    armen, schouders.
•  Ideale kandidaten hebben donkere, bruine vlekken  
    en een lichte huidskleur. Het contrast tussen de  
    vlekken en de huidskleur is dan op zijn scherpst.
•  Dankzij de skills en ervaring van onze artsen,   
    kunnen we ook oplossingen zoeken voor     
    donkerdere zonnetypes en / of lichtere vlekken,  
    maar daar is meer geduld nodig vaak wegens de  
    moeilijkheidsgraad. Een combi van laser en     
    aangepaste crèmes is vaak een start.

Waar moet ik rekening mee houden?
•  De behandeling is niet echt pijnlijk, maar kan   
    ongemakkelijk zijn. 
•  Na de behandeling is de pigmentvlek donkerder en kan er  
    rond die pigmentvlek een lichte roodheid ontstaan. Kort  
    daarop verschijnt een korstje. Laat het korstje van     
    zichzelf afvallen, en bescherm met aangepaste crèmes.
•  Voor een optimaal resultaat raden we u aan tot 3 weken  
    na de behandeling niet onbeschermd te zonnen.
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Welk resultaat mag ik verwachten?
•  Na één week is de vlek lichter, maar voor een optimaal resultaat dient de behandeling mogelijk herhaald te worden.
•  Zonnebescherming is een must!


