
 

 

 

Elektrische epilatie  

 

Wat is elektrische epilatie? 

Elektrisch epilatie is geschikt voor ieder huidtype en kan ingezet worden bij zwarte, witte, blonde of 

rossige haren. Bij de behandeling wordt een dun naaldje heel precies in het haarzakje gestoken. 

Hierbij wordt een lichte stroom gegeven, deze verwarmt het haarzakje. Hierdoor stollen de eiwitten 

in het haarzakje en raakt het haarzakje beschadigd. Met als resultaat dat de haartjes dunner worden, 

minder snel teruggroeien en uiteindelijk wegblijven. Elektrische epilatie is niet geheel pijnloos. 

Doordat we de stroomsterkte zelf kunnen instellen is deze behandeling voor iedereen draaglijk.  

 

Wat kan de huidtherapeut voor u betekenen? 

De huidtherapeut kan ongewenste beharing behandelen door middel van elektrische epilatie. 

Elektrische epilatie wordt voornamelijk ingezet bij haren die weinig pigment bevatten zoals witte en 

blonde haren, aangezien deze haren niet geschikt zijn voor licht- en/of lasertherapie.  

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

Na de eerste paar behandelingen zult u merken dat de haartjes minder snel terugkeren. Helaas zijn 

de haartjes na één behandeling niet definitief verwijderd. Dit heeft te maken met de groeicyclus van 

de haren en het herstellende vermogen van het lichaam. Haren hebben verschillende groeifasen, om 

die reden zijn er meerdere behandelingen nodig. In de actieve groeifase kunnen de haren het meest 

effectief behandeld worden. In de rustfase minder en in de uitvalfase (bijna) niet. 

Het aantal behandelingen is vooraf niet in te schatten. Dit is afhankelijk van de grootte van het 

oppervlak en de hoeveelheid haren. Een behandeltraject kan variëren tussen 6 maanden tot 2 jaar.  

Hoe ziet een behandeling er bij de huidtherapeut uit? 

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

Q Informeren en adviseren  

o Advies over passende huidverzorging en leefregels.  

o Advies voer voorbereidende handelingen voorafgaand aan de behandeling zoals het 

gebruik van zonbescherming en bijvoorbeeld dat u blijvend moet stoppen met het 

eruit trekken van de haren zoals epileren, touwtechniek, harsen, epilady en waxen.  

De haartjes mogen tijdens het behandeltraject wel geschoren en geknipt worden.  

o De behandeling kan worden uitgevoerd als de haartjes te zien zijn. Een goede 

behandellengte van de haartjes is 2mm – 4 mm. 

  



 

 

 

 

 

Q Behandeling elektrisch epilatie  

o De storende haartjes worden één voor één behandeld middels elektrische epilatie. 

Het minuscule naaldje glijdt in het haarzakje en dan wordt er enkele seconden 

stroom gegeven. Door de stroom ontstaat er warmte in het haarzakje, waardoor de 

haar beschadigd en vernietigd wordt. Het haarzakje wordt beschadigd en dit zorgt 

voor een afname voor het ontwikkelen van nieuwe haren. Het behandelde haartje 

wordt vervolgens met een pincet verwijderd. Door de geschikte instellingen te 

kiezen, zorgen we ervoor dat alleen de haren en haarzakjes worden beschadigd 

zonder daarbij omliggend weefsel te beschadigen. De behandeling is niet geheel 

pijnloos. U kunt warmte voelen in de huid wat een branderig gevoel geeft. Over het 

algemeen is de pijn goed te verdragen. 

Na de behandeling  
o De huid kan warm aanvoelen, rood verkleuren en er kan een lichte zwelling 

optreden. Dit zal veelal binnen één dag verdwijnen. 
 

Nazorg 

Q Er kunnen kleine rode bultjes op kleine korstjes ontstaan deze verdwijnen vanzelf binnen 

enkele dagen.  

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

Q Gedurende de eerste 4 tot 6 weken na de behandeling , is de huid extra gevoelig voor 

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

ontstaan. Wees voorzichtig met de blootstelling aan zonlicht en gebruik zonbescherming 

met minimaal factor 30, die bescherming biedt tegen UVA en UVB licht en breng dit 

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 Enkele dagen na de behandeling kunnen in het behandelde gebied kleine puistjes optreden, 

doordat talgkliertjes door de warmte wordt geactiveerd. Deze pukkeltjes verdwijnen vanzelf.  

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 Het zou mogelijk kunnen zijn dat er in de toekomst nieuwe haarzakjes geactiveerd worden 

of dat donshaartjes overgaan tot dikkere haren. Dit proces kan onafhankelijk van de 

elektrische epilatie behandeling plaatsvinden en afhankelijk zijn van hormonale invloed, 

erfelijke gevoeligheid of medicijngebruik.  

 

  



 
 
 
 
 
Wanneer moet u contact opnemen? 

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

Q Huiduitslag krijgt; 

Q Ernstige pijn in behandeld gebied.  

Kosten en vergoedingen van elektrische epilatie  

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 


