
 

 

 

Benebellum®  

 

Wat is een Benebellum® behandeling? 

De Benebellum® behandeling heeft als doel hyperpigmentatie en/of melasma te verminderen. De 
behandeling bestaat uit een ‘medium’ peeling, die dode huidcellen verwijdert en celvernieuwing 
stimuleert. Pigmentvlekken verminderen, poriën worden minder zichtbaar, de huid wordt egaler en 
zal zich gaan verjongen en vernieuwen. Bij deze peeling behoren speciale producten, die gedurende 
de hele behandelperiode gebruikt dienen te worden. De peeling is geschikt voor huidtype I t/m VI.  
 
Wat is hyperpigmenatie en/of melasma? 
 
Hyperpigmentatie is een teveel aan pigment, zichtbaar als bruine vlekken. Deze kunnen ontstaan 
door genetische factoren, leeftijd, hormonale invloeden en schildklierafwijkingen. Maar ook door 
zonlicht (UV), het (verkeerd) gebruik van cosmetische producten en na huidletsel of ontstekingen. 
Uit onderzoek is gebleken dat zelfs het blauwe licht van computerschermen en mobiele telefoons 
hyperpigmentatie kan veroorzaken. 
Melasma, ook wel zwangerschapsmasker genoemd, is een teveel aan pigment met een hormonale 
oorzaak. Het is zichtbaar als een grillige bruine verkleuring, meestal op het voorhoofd en de wangen, 
rond de ogen of op de bovenlip. 
 
Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

De Benebellum® peeling bestaat uit twee behandelingen. Soms kan gekozen worden voor een derde 

of zelfs een vierde behandeling, afhankelijk van de huidconditie en het resultaat van de eerste twee 

sessies. De behandelingen worden gegeven met een interval van 4 weken.  

 

Onder invloed van de hiervoor genoemde factoren kan de hyperpigmentatie terugkomen. Indien 

gewenst kan er een onderhoudsbehandeling plaatsvinden. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Hoe ziet een behandeling er bij de huidtherapeut uit? 

Dit zijn de onderdelen waaruit de behandeling door de huidtherapeut kan bestaan: 

Q Intakegesprek  

o Tijdens het intakegesprek zal de huidtherapeut u goed informeren over 

bijbehorende thuisproducten. Minimaal zes weken voor de behandeling dient u te 

starten met de thuisproducten (een reiniging, een serum, een dag –en 

nachtverzorging en een zonbescherming). Deze producten zijn speciaal ontwikkeld 

voor de aanpak van pigment en de bescherming van de huid tegen de zon en blauw 

licht. De ingrediënten hebben een ‘lightening’ effect. Voor het beste resultaat 

gebruikt u de producten zowel vóór als tijdens de gehele behandelperiode. Om het 

behaalde resultaat te behouden is het aan te raden om de producten ook na het 

behandeltraject te blijven gebruiken.  

Q Huidanalyse/ en het maken van foto’s met behulp van de A ONE SMART 

o Eerst wordt de huid gereinigd. Daarna wordt de conditie van de huid nauwkeurig in 

kaart gebracht met behulp van een gespecialiseerd huidanalyse apparaat.  

Q Adviezen en zelfmanagement 

o Advies over passende huidverzorging en leefregels. 

Q Benebellum® behandeling 

o Nadat de huid gereinigd is wordt er op de plekken met het meeste pigment een 

speciaal zuur in de huid ‘gerold’, middels een applicator met kleine naaldjes. 

Vervolgens wordt de huid met een wit huidpotlood in zones verdeeld, waarna de 

peelingvloeistof met wattenstaafjes wordt aangebracht. Dit gebeurt vaak in 

meerdere lagen, om tot de juiste huidreactie te komen. Daarna krijgt u nog een 

masker, voor een sneller en beter herstel van de huid.  

Na de behandeling  
o Na een behandeling kan de huid erg rood zijn, warm aanvoelen en kan er sprake zijn 

van enige zwelling. Koelen met koude compressen kan dit verminderen. 
o Er zijn mogelijk witte verkleuringen (frosting) zichtbaar. Op deze plekken gaat de 

huid waarschijnlijk vervellen. Dit hoort bij het proces en herstelt vanzelf, meestal 
binnen een week. 

o De eerste dagen zal de huid strak aanvoelen en (plaatselijk) donkerder kleuren. Deze 

verkleuring ontstaat doordat het bovenste huidlaagje loslaat. 

o Enkele dagen na de peeling zal de huid gaan vervellen of schilferen, meestal tussen 

de derde en vijfde dag.   

o Voor optimale genezing van de huid en de minste risico’s op littekenvorming is het 

van belang NIET aan de velletjes te trekken. 

o De behandelde huid mag op de behandeldag zelf NIET meer gereinigd worden. 

  



 

 

 

Nazorg 

Q Vóór de behandeling krijgt u een vijftal producten, die u zowel voor als tijdens het 

behandeltraject dient te gebruiken. Uw eigen producten kunt u in die periode beter NIET 

gebruiken.  

Q De huid kan de eerste dagen na de behandeling kwetsbaar en gevoelig zijn. Het advies is om 

tijdens het behandeltraject de huid niet te scrubben, geen exfoliërend product te gebruiken, 

geen vette zalven en crèmes aan te brengen, de sauna te vermijden en niet heet te douchen 

of baden. 

Q Reinig en verzorg de huid volgens instructie van de huidtherapeut. 

Q Na de behandeling gelieve 48 uur geen make up aanbrengen op de huid. 

Q Draag tot 24 uur na de behandeling geen sieraden (metalen voorwerpen). 

Q Tot zes weken na de behandeling is de huid extra gevoelig voor zonlicht. Hierdoor is het van 

belang dat de huid goed beschermd wordt tegen de zon. Gebruik dagelijks (het liefst elke 2 

uur) de verkregen zonbescherming met SPF50. 

Behandelrisico’s 

Q Bij gebruik van eigen producten (reiniging, dag- nachtcrème en UV-bescherming) ten tijden 

van het behandeltraject bestaat de kans op een ongewenste huidreactie.  

Q Na de behandeling kan de huid gaan vervellen. Van belang is dat u niet aan de huid krabt en/ 

of aan de velletjes trekt, dit vergroot het risico op het ontwikkelen van (kleine) littekens en 

pigmentvlekken.  

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

bijwerking achterblijven. Deze verkleuring kan tijdelijk of blijvend zijn. Vermijden van de zon 

en het gebruik van zonbescherming is hierbij extra belangrijk. 

Q Wanneer u bekend bent met het ontwikkelen van een koortslip, bestaat de mogelijkheid dat 

de behandeling het ontwikkelen van een koortslip uitlokt.   

Wanneer moet u contact opnemen? 

Q Wanneer de huid extreem rood en gezwollen is en blijft; 
Q U huiduitslag krijgt; 
Q Bij ernstige pijn in het behandelde gebied. 

Instemmingsverklaring 

Voorafgaand aan het starten van het behandeltraject tekent u een instemmingsverklaring. Hiermee 

verklaart u dat u alle informatie goed heeft begrepen en geeft u akkoord voor de behandeling. 

  



 

 

 

Kosten  

De prijs van de behandelkuur wordt tijdens de intake met u besproken. Bij aanvang van de eerste 

behandeling dient de betaling te worden voldaan. 

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 


