
 

 

 

Acne  

 

Wat is acne? 

Acne is een aandoening van het haartalgkliercomplex. Talgklieren monden uit in haarzakjes. 

Talgklierfollikels komen overal op het lichaam voor, behalve in de handpalmen en op de voetzolen. 

Dichtheid en productie van talgklierfollikels zijn het grootst in het gelaat, op de rug en op de borst. 

De afvoerkanaaltjes van de talgklierfollikels kunnen verstopt  raken door huidschilfers die samen 

klonteren. Hierdoor hoopt talg zich op. Deze talgophopingen worden mee-eters of comedonen 

genoemd. Er zijn oppervlakkige, open mee-eters (zwarte comedonen) en meer onderhuids gelegen, 

gesloten mee-eters (witte comedonen). In de talgklieren bevinden zich bacteriën, die de talg 

omzetten in vetzuren. Door opgehoopte talg en irriterende vrije vetzuren zet de verstopte follikel 

steeds verder uit en scheurt uiteindelijk open. De inhoud komt in de aangrenzende huid terecht en 

veroorzaakt daar een ontsteking. Zo ontstaan pukkels en puistjes. 

 

Wat kan de huidtherapeut voor u betekenen? 

De huidtherapeut behandelt verschillende vormen van acne en acne-littekens. Dit gebeurt vaak in 

combinatie met een behandeling door een arts. Daarnaast speelt de huidtherapeut een grote rol in 

het verstrekken van adviezen ten aanzien van zelfzorg. Een actieve bijdrage van de patiënt is een 

voorwaarde voor een positief resultaat.  

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

Er zijn vaak meerdere behandelingen nodig. Een combinatie van technieken, de geadviseerde 

verzorgingsproducten, met of zonder ondersteunende medicatie van de arts en therapietrouwheid 

bepaalt hoe snel er verbetering zichtbaar is en de acne afneemt. De behandelfrequentie wordt 

hierop aangepast.   

Hoe ziet een behandeling bij de huidtherapeut eruit? 

Er bestaat geen standaardbehandeling voor acne, er wordt een individueel behandelplan opgesteld. 

De huidtherapeut zal gedurende het hele behandeltraject regelmatig foto’s maken om de 

behandelresultaten vast te leggen. Acnebehandeling door de huidtherapeut kan uit de volgende 

onderdelen bestaan:  

Q Adviezen en zelfmanagement 

o Advies over passende huidverzorging en leefregels.  

  



 

 

 

 

 

Q Manuele reiniging van de huid 

o De huidtherapeut verwijdert handmatig de onzuiverheden in de huid. Hierbij wordt 

soms gebruik gemaakt van een dun, steriel naaldje, waarmee een opening in de huid 

wordt gemaakt. Zo kan de talg worden verwijderd zonder de omliggende huid te 

beschadigen. 

o Na de behandeling is het behandelde gebied enkele uren wat roder van kleur.  

 

Q Chemische peeling  

o Een peeling wordt toegepast voor een intensievere behandeling van (actieve) acne 

of acne littekens. De zuren van de peeling bereiken de diepere huidlagen. Een 

peeling wordt toegepast na manuele reiniging van de huid. De peeling vloeistoffen 

hebben invloed op de talgproductie, de ontstekingen en de verhoorning van de huid. 

Na de behandeling  
o De huid voelt tijdens een peeling enkele minuten warm en gloeiend aan en wordt 

ook wat rood. Deze roodheid kan enkele uren tot dagen aanhouden.  
o De eerste dagen na de peeling voelt de huid strak aan. De huid kan plaatselijk wat 

donkerder verkleuren. Dit is tijdelijk en verdwijnt vanzelf. 

o Een paar dagen na de peeling zal de huid gaan vervellen of schilferen. Dit duurt 

ongeveer een week.  

o Voor een optimale huidgenezing en een minimaal risico op littekenvorming is het 

van belang NIET aan de velletjes te trekken.  

Nazorg 

Q Tijdens de behandeling krijgt u van de huidtherapeut een individueel advies voor 

verzorgingsproducten. Gebruik deze producten voor het beste resultaat.  

Q Er kunnen korstjes ontstaan. Deze verdwijnen binnen enkele dagen vanzelf. Belangrijk is dat 

u niet aan de korstjes gaat krabben of trekken. Dit kan schaafwondjes veroorzaken en geeft 

risico op pigmentaties of littekens. 

Q Scrub of peel de huid niet. Gebruik alleen de producten die de huidtherapeut adviseert.  

Q Gedurende de eerste 4 tot 6 weken na de peeling is de huid extra gevoelig voor zonlicht 

en/of zonnebank, waardoor pigmentverschuivingen (donkere plekken) kunnen ontstaan. 

Wees voorzichtig met blootstelling aan zonlicht en gebruik een zonbescherming met 

minimaal factor 30, die bescherming biedt tegen zowel UVA als UVB licht. Breng dit product 

meerdere keren per dag aan.   

  



 
 
 
 
 
Behandelrisico’s 

Q Na de behandeling kunnen er wondjes/korstjes ontstaan. Van belang is dat u niet aan de 

huid krabt, dit vergroot het risico op het ontwikkelen van (kleine) littekens. 

Q Bij mensen met een donker huidtype kan een donkere verkleuring als ongewenste 

bijwerking achterblijven. Deze verkleuring kan tijdelijk of blijvend zijn. Het vermijden van 

zonlicht en het gebruik van zonbescherming is hierbij extra belangrijk. 

Wanneer moet u contact opnemen? 

Q Als uw huid extreem rood en/of gezwollen is; 

Q Als u huiduitslag krijgt; 

Q Bij ernstige pijn in het behandelde gebied; 

Kosten en vergoedingen van acnetherapie 

De prijs van de behandeling wordt tijdens de intake met u besproken. De prijs is afhankelijk van het 

individueel opgestelde behandelplan. Deze kosten dient u na iedere behandeling te voldoen. 

Huidtherapeutische behandelingen kunnen (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit een aanvullende 

verzekering. U kunt dit in uw polisvoorwaarden opzoeken of contact opnemen met uw 

zorgverzekeraar. 

Uw afspraak 

Als u verhinderd bent en niet op de afspraak kunt komen, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren 

aan ons doorgeven. 

 
 
 
 
 

Als u vragen heeft, dan kunt u ons telefonisch bereiken van 09:00 tot 17:00 uur op  
telefoonnummer 072 203 40 34 (Alkmaar) / 020 215 61 56 (Amsterdam) 

In noodgevallen wordt u buiten deze tijden doorverbonden met de dienstdoende arts. 
 

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenfunctionaris Qyoutis, Antwoordnummer 102, 1800 VB Alkmaar 
of klachten@qyoutis.nl. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig vastgelegd. 

U kunt de informatiefolder over ons privacy beleid opvragen bij het secretariaat of ga naar www.qyoutis.nl 


