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Huid en lasercentrum

• Historie

• Organisatie

• Huidige aanbod aan behandelingen

• Selectie van enkele dermatosen en de 
“evidence” van de behandelingen

• Vergoedingen 



Historie

• 2005 

• Collega  Zantkuijl en huidtherapeute

• Behandeling van patiënten met vasculaire 
afwijkingen

• Sept 2009 uitbreiding van behandelaanbod





Huidige aanbod behandelingen

• Diverse laserbehandelingen

• Chemische peelings

• Kleine chirurgische ingrepen/cryotherapie

• Littekentherapie

• Camouflagetherapie

• Oedeemtherapie

• Botox/fillers



Laserbehandelingen

LASER is een acroniem voor

L ight

A mplification by the

S timulated

E mission of

R adiation





Laser-Huid interactie

*reflectie

*verstrooiing (scattering)

*transmissie

*absorptie





Chromophoren

• ENDOGENE CHROMOPHOREN

• Water

• Melanine

• Hemoglobine

• EXOGENE CHROMOPHOREN

• Tatoeage inkt



Theorie van selectieve 
photothermolyse

Beschrijving van hoe gecontroleerde

destructie van de doel-laesie mogelijk is

ZONDER significante thermale beschadiging 

van het omringende weefsel.









Indicaties vaatlaser

• Naevus flammeus

• Hemangiomen (m.n. kleine en oppervlakkige)

• Venectasieën v. Benen (zelden volledige remissie, 
bij meerdere behandelingen veelal verbetering 

• Teleangiëctasieën in het gelaat

• Poikiloderma of Civatte (erythrosis 
interfollicularis collis)



Naevus flammeus



Naevus flammeus



Hemangiomen







Hereditaire hemorragische
teleangiectasia (osler-rendu-

weber)



Radiatie dermatitis



Spider naevi
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Venous lake



Angiokeratomas/angioma senilis







Bezemreiser



‘C’EAP classificatie

• C0: geen tekenen CVI
• C1: bezenrijs- en reticulaire varices, corona

• C2: varicose veins (stam en zijtak)
• C3: oedeem zonder huidveranderingen

• C4: huidafwijkingen
• C5: genezen ulcus cruris

• C6: open ulcus cruris



Sclerocompressietherapie



Overige indicaties voor PDL

• Littekens (hypertrofisch, kelloid en acne)
• Striae
• Wratten
• Inflammatoire lineare verruceuze epidermale 

naevus
• Lupus pernio



vervolg

• Lupus erythematosis

• Morphea

• Granuloma fasciale

• Necrobiosis lipoidica diabeticorum

• Molluscum contagiosum

• Psoriasis

• acne







Psoriasis



CDLE



CDLE



Acne

• PDL

• Diode laser

• IPL

• LED

• PDT

• Nog tientallen andere lichtbronnen; 



Werking

• P.acne is een cutane commensaal

• Kolonisatie met deze bacterie wordt 
geassocieerd met ontwikkeling van 
inflammatoire acne

• P.acne produceert kleine hoeveelheden 
endogene porphyrine > vernietigd door 
blootstelling aan bep. golflengten van licht

• Beschadiging talgklieren door bep lasers



Vervolg acne

• Afzonderlijke studies geven veelbelovende 
resultaten

• Weinig goed opgezette vergelijkende trials 
met consistente opzet





Hydradenitis suppurativa



Pigmentlasers

• Alexandrite 755 nm



Indicatie Pigmentlasers

• Lentigenes
• Ephiliden
• Nevus van Ota
• Cafe-au-lait maculae
• Pigmentaties geinduceerd door geneesmiddelen
• Naevus van Becker
• Post-inflammatoire hyperpigmentatie
• Restanten normale pigmentatie bij vitiligo
• Tatoeages
• Overbeharing



Lentigo solaris





Cafe-au-lait maculae





Naevus of Ota



Hirsutisme



Definitie

• Hypertrichosis : haargroei abnormaal voor 
leeftijd , geslacht,  ras of voor bepaald deel 
van het lichaam.

• Hirsutisme: mannelijk beharingspatroon bij 
een vrouw of kind



Type van haar

LANUGO VELLUS TERMINAAL

Fijn, zacht Zacht Stug

Geen pigment Zelden pigment Pigment

Geen medulla Geen medulla, 
papillaire dermis

Medulla,          
reticulaire 
dermis



Regulatie Haargroei

• Genetisch

• Endocriene factoren

(hormonen uit hypofyse, schildklier, 
bijnieren en gonaden)

• Omgevingsfactoren

• Metabole factoren

• Auto-immuunfactoren



Haarcyclus

• Anageen: actieve groeifase

• Catageen: groei stopt, deel follikel 
ondergaat apoptosis

• Telogeen: rustfase



Hirsutisme

1. Toegenomen productie van androgenen

2. Relatieve toename van circulerende 
androgenen en een vermindering van 
transporteiwitten

3. Toegenomen respons van eindorgaan



Aanpak overbeharing

• Anamnese

• Lichamelijk onderzoek

• Aanvullende diagnostiek

• Therapie



Anamnese

• Ontstaan/beloop overbeharing (progressie)

• Virilisatie

• Menarche, sec,geslachtskenmerken, cyclus, 

• Galactorroe, hypercorticisme of acromegalie

• Medicatie- en anabolicagebruik

• Familieanamnese

• Zelftherapie



Lichamelijk onderzoek

• Ras
• Mate en patroon van beharing (methode van 

Ferriman en Gallway)
• Viriliserende kenmerken (stem, clitoris, spier-en

vetverdeling, acne,alopecia, hypoplasie mammae)
• Galactorroe
• Vaginaal toucher
• Pols en tensie
• Gewicht
• Acromegalie



Aanvullend onderzoek

• Lab: DHEAs, vrij testosteron, LH, FSH



Hirsutisme



Sinus pilonoidalis



Regionaal centrum voor 
ontharing na transgenderoperaties

(



Pseudofolliculitis barbae



Haar op huidtransplantaten





Vitiligo



Wat is vitiligo?

• Vitiligo is een verworven, idiopatische
aandoening welke gekenmerkt wordt door 
circumscripte gedepigmenteerde maculae.

• Functionele melanocyten verdwijnen uit de 
aangedane huid door mechanismen die nog 
niet nog niet geheel duidelijk zijn.





Epidemiologie
• 0.5-2 % van de bevolking

• Kan al na geboorte ontstaan, gemiddelde 
leeftijd van ontstaan is 20 jaar

• Vaak voorafgaand aanspecifieke gebeurtenis 
(trauma, zonverbranding, emotionele stress, 
ziekte, zwangerschap)



Pathogenese

• Onbekend; zowel genetisch als niet-
genetisch

• Hypothese:
– Auto-immuundestructie melanocyten

– Intrinsiek defect structuur en functie 
melanocyten

– Verminderde overleving melanocyten

– Verandering lipidenmembraan melanocyten

– Tekort aan groeifactoren

– Virale infectie (CMV)



Klinische kenmerken

• Totaal amelanotische macula, omringd door 
normale huid

• Kleur is melk- of kalkwit
• Scherp begrensd/Convexe randen
• Uitbreiding centrifugaal 
• Variëren van mm tot cm in grootte 
• Bij mensen met lichte huidtype niet erg 

opvallend (Woods lamp/ bruin worden van 
omliggende huid)

• Vaak asymptomatisch, soms jeuk



Klinische kenmerken

• Vaak op plekken die normaal 
HYPERgepigmenteerd zijn ( gelaat, dorsum
handen, tepels, …)

• Periorificial (rond lichaamsopeningen)

• Haren kunnen ook aangedaan zijn

• Herhaaldelijke trauma of druk,
– anatomisch ( ellebogen, knieën, 

lichaamsplooien)  

– externe factoren (kleding)





Trichrome vitiligo



Focal vitiligo



Segmentale vitiligo



Mucosale vitiligo



Vitiligo vulgaris



Vitiligo universalis



Ziektebeloop

• Vaak ontdekt in voorjaar/zomer

• Beloop vaak onvoorspelbaar

• Andere auto-immuunaandoeningen
geassocieerd met vitiligo:
– Hyper- en hypothyreoidie

– Diabetes (?)

– Halo naevi

– Alopecia areata

– Lichen sclerosus



Differentiaal diagnose

• Chemische leukoderma

• Leucoderma (melanomen/sclerodermie)

• Post-inflammatoire hypopigmentatie

• Pityriasis versicolor

• Potent steroidgebruik



Behandeling

• Repigmentatie

• Stabilisatie van depigmentatieproces



Corticosteroiden

• Voor kleine gebieden

• Op proef voor 2-3 mnd

• Systemisch geeft veel bijwerkingen



Topische immunosuppresieva

• Betere resultaten icm zonexpositie (en met 
eximer laser)



UVA en UVB Lichttherapie



UVB of PUVA

• Voordeel UVB:
– Kortere behandelduur

– Geen medicatie (minder kosten, GI 
bijwerkingen)

– Minder phototoxische reacties

– Geen photoprotectie nodig na behandeling

– Kan ook bij kinderen, zwangeren, zogenden, 
pat met lever of nierstoornissen

– Minder contrast tussen aangedane en 
behandelde huid



308nm Eximer laser

• 2 keer per week

• (24-48 keer)



Chirurgische behandelingen

• Micrografting

• Grafting van autologe melanocyten (alleen 
melanocyten of met keratinocyten)



Micropigmentatie

• Non-allergisch ijzeroxide pigment

• Vaak op gebieden met slechte repigmentatie
(lippen, tepels, dist vingers)



Depigmentatie

• 20% monobenzylether of hydroquinone
(MBEH)

• Levenslang strikte zonprotectie



Camouflagetherapie

• Camouflerende cremes speciaal voor elke 
huidtype.



Laserveiligheid



Indicaties verdampende lasers

Elke proliferatieve, niet inflammatoire

benigne dermatose ( proefbehandeling)

Cosmetisch ( rimpels, acnelittekens, 
blepharoplastieken)



Chemische peelings



Indicaties

• Acne 

• Hyperpigmentatie/melasma

• (acne)littekens

• Actinisch beschadigde huid

• Grauwe huid/huidverslapping (zon, roken, 
stress, ouderdom)

• Oppervlakkige rimpeltjes











Kleine chirurgische ingrepen



behandelmethoden

• Shave

• Curette

• Elektrocoagulatie

• Kleine excisie

• Cryotherapie

• trichloorazijnzuur



Littekens

• Acne

• Atrofische

• Bewegingsbeperking (door littekens)

• Brandwonden

• Chirurgisch

• Hypertrofisch

• Oncologisch

• Kelloid



littekentherapie

• Littekenmassage

• Chemische peelings

• Vaatlaser

• Ablatieve laser

• Siliconenpleister

• lymftaping



oedeem

• Lymfoedeem

• Post-operatief oedeem

• Lipoedeem

• Radiogene huidveranderingen



oedeemtherapie

• Manuele lymfedrainage

• Ambulante compressietherapie

• Lymftaping

• Lymfapress

• Bewegingsoefeningen

• zelfmangement



Botulinum toxin (Botox)

• Neurotoxine

• Remt vrijkomen van acetylcholine door 
binding aan de presynaptische membraan, 
hierdoor geen/verminderde 
prikkeloverdracht

• 8 verschillende serotypes

• BTX-A meest potente spierverslapper



Indicaties

• Diverse neurologische indicaties

• Hyperhydrosis
– Axillair

– Palmoplantair

• Rimpels



Weefselaugmentatie

• Uitsluitend gebruik van hyaluronzuur
(=grondbestandeel van humaan en dierlijk 
bindweefsel)

• Heeft eigenschap water te kunnen binden



Indicaties

• Rimpels

• Lippen

• Littekens

• Lipatrofie



Fillers





Vergoedingen

• Afhankelijk van verzekering/polis



Bereikbaarheid

• www.huidenlasercentrum.nl

• Open dag 15 oktober (PL)

12.00-16.00



Vragen??


