
 

 

 

Camouflage 

 

Wat is camouflagetherapie? 

Bij sommige huidaandoeningen kan kleurverschil in de huid ontstaan. Voorbeelden zijn: vitiligo, 

melasma, postinflammatoire hyperpigmentatie en wijnvlekken. Bij deze huidaandoeningen kan 

camouflagetherapie uitkomst bieden. 

Alle kleurafwijkingen in de huid kunnen met camouflage producten minder zichtbaar worden gemaakt. 

Camouflagetherapie kan de aandoening niet verbeteren of genezen. Bij camouflagetherapie wordt 

gebruik gemaakt van speciale dekkende crèmes. Deze crèmes bevatten veel meer pigmenten dan de 

foundations die verkrijgbaar zijn bij parfumeriezaken en drogisterijen en zorgen voor een mooi dekkend 

effect. De camouflagecrèmes kunnen ook water- en veegvast worden gemaakt.  

 

Wat kan de huidtherapeut voor u betekenen? 

Tijdens het bezoek zal de huidtherapeut u uitleg geven over camouflage producten. Uit een breed pallet 

aan kleuren kiest u samen met de huidtherapeut een kleur of kleurencombinatie (1,2 of 3 kleuren) die 

uw normale huidteint zo dicht mogelijk benadert. Het is mogelijk dat er een lichte onderlaag nodig is of 

dat het gehele gebied gecamoufleerd moet worden. Dit is echter per individu verschillend. Zo wordt er 

samen met u gezocht naar de kleur en structuur die het beste bij u past.  

Na de kleurbepaling krijgt u instructies van de huidtherapeut over hoe u de camouflage producten kunt 

aanbrengen en fixeren, zodat een zo natuurlijk mogelijke uitstraling wordt gerealiseerd. Wanneer de 

juiste kleur(en) bepaald is/zijn kunnen de camouflage producten voor thuisgebruik worden aangeschaft.  

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

Er zijn vaak één of twee behandelingen nodig. De huidtherapeut start met een intakegesprek waarin u 

informatie over camouflagetherapie krijgt en u al uw vragen kunt stellen. Indien u meteen aanvullend 

een kleurbepaling wilt, kan dit van te voren worden ingepland in de agenda.  

 

Hoe ziet een behandeling er bij de huidtherapeut uit? 

Dit zijn de onderdelen waaruit de camouflagetherapie door de huidtherapeut uit bestaat:  

Q Intake  

o Uitleg over de camouflageproducten.  

o Advies over passende huidverzorging en leefregels.  

  



 

 

 

 

 

Q Kleurbepaling  

o De huidtherapeut zal samen met u aan de hand van een kleurenpalet  de juiste kleur 

bepalen.  

o De huidtherapeut zal de kleur aanbrengen op de huid.  

o Indien gewenst zal de kleur worden gefixeerd.  

 

Q Zelfmanagement aanleren 

o De huidtherapeut zal u de technieken aanleren om thuis zelf de camouflage producten 

aan te brengen.  

Na de behandeling  
o Is uw huid gecamoufleerd.  
o Bent u in staat om thuis zelf de camouflage producten aan te brengen.  

 
Nazorg 

Q Tijdens de behandeling krijgt u een passend advies over de juiste verzorgingsproducten van de 

huidtherapeut. Gebruik deze producten voor het beste resultaat.  

Q De benodigde camouflage kleur kan in zomer en winter verschillend zijn. Meestal kunt u de 
kleur aanpassen door de verhouding van de kleuren iets te veranderen en bijvoorbeeld in de 
zomer iets meer van de donkere kleur te gebruiken. Mocht het niet lukken de juiste kleur te 
vinden kunt u altijd terugkomen voor een nieuwe kleurbepaling.  

Q Hou rekening met verschillende soorten licht. Denk aan TL- buis, schemerlicht en daglicht. Bekijk 
de camouflage bij het soort licht waarin u het grootste deel van de dag zal zijn. 

Q Fotografeer de camouflage een keer met en zonder flits om te kijken hoe het wordt. Het zou 
zonde zijn als de foto’s van een leuke gebeurtenis minder mooi worden dan u had gewild. 
 

Wanneer moet u contact opnemen? 

Q De camouflage producten zijn hypoallergeen. Dit houdt in dat de huid het product in het 

algemeen heel goed zal verdragen. Mocht er onverhoopt toch een reactie optreden kunt u 

contact opnemen met de huidtherapeut.  

  



 
 
 
 
 
Kosten en vergoedingen van camouflagetherapie  

Er zal een consult plaatsvinden voor kleurbepaling en instructie (circa 30-45 minuten). Aan dit consult 

zijn kosten verbonden. Hetzelfde geldt voor de camouflage producten die u mogelijk na het consult 

aanschaft. De kosten van het consult en de camouflageproducten worden tijdens de intake besproken. 

De kosten dient u na de behandeling te voldoen. De gemaakte kosten van de huidtherapeutische 

behandeling en de producten 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 


