
 

 

 

Fractional needling 

Wat is fractional needling? 

Fractional needling is een huidverbeteringstechniek die wordt toegepast bij pigmentvlekken, 

(acne)littekens, fijne  lijntjes, huidverslapping, grove poriën, vale teint en striae. Met behulp van een 

pen met hele fijne naaldjes worden er minuscule gaatjes in de huid gemaakt. Door deze kleine, 

vibrerende naaldjes wordt de huid gecontroleerd beschadigd. Hierdoor wordt het natuurlijke 

genezingsproces in de diepere huidlagen op gang gebracht en wordt de vorming van collageen en 

elastine gestimuleerd. Bovendien zorgt deze behandeling voor een betere doorbloeding. De 

behandeling is geschikt voor alle huidtypen. 

 

Wat kan de huidtherapeut voor u betekenen? 

Fractional needling maakt de huid egaler, steviger, gladder en maakt littekens en fijne lijntjes minder 

zichtbaar. De behandeling kan wat gevoelig zijn. Tijdens de behandeling wordt de huid voortdurend 

gecheckt en vraagt de huidtherapeut naar uw gevoel om het comfort zo optimaal mogelijk te 

houden. Daarnaast speelt de huidtherapeut een grote rol in het verstrekken van adviezen ten 

aanzien van zelfzorg tijdens en na de behandelingen. Een actieve bijdrage van u als cliënt is een 

voorwaarde voor een positief resultaat. 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

Gemiddeld zijn er drie tot zes behandelingen nodig. Soms moet deze cyclus van drie tot zes 

behandelingen enkele keren worden herhaald voor het beste resultaat. Dit is afhankelijk van 

indicatie, locatie en huidconditie. De behandelingen vinden om de twee tot drie weken plaats.  

Hoe ziet een fractional needling behandeling er bij de huidtherapeut uit? 

Dit zijn de onderdelen waaruit de behandeling kan bestaan:  

Q Reiniging en huidanalyse  

o Eerst wordt uw huid gereinigd.  

o De conditie van de huid wordt nauwkeurig in kaart gebracht met behulp van een 

gespecialiseerd huidanalyse apparaat (A ONE SMART) 

 

Q Adviezen en zelfmanagement 

o U krijgt passend advies over huidverzorging en leefregels. 

 

Q Fractional needling  

o Na de reiniging wordt er een serum met werkzame stoffen op de huid aangebracht 

en beweegt de huidtherapeut de pen met de naaldjes in horizontale, verticale en 

diagonale richtingen over de huid. Daarna wordt het serum in de huid gemasseerd 

en een verzachtende en beschermende crème aangebracht. Na de behandeling is de 

huid enkele uren wat roder en kunnen er kleine puntbloedingen zichtbaar zijn. 

  



 
 
 
 
 
Na de behandeling  

o De huid voelt warm en branderig aan. Dit gevoel neemt na enkele uren langzaam af.  
o Er kan een (lichte) zwelling optreden. Dit duurt één tot drie dagen.  
o Enkele dagen na de fractional needling kan de huid gaan vervellen of schilferen. Dit 

begint meestal vanaf dag 3 tot dag 5.    

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

van belang NIET aan de velletjes te trekken. 

Nazorg 

Q U krijgt advies over de juiste verzorgingsproducten van de huidtherapeut. Gebruik deze 

producten voor het beste resultaat.  

Q Er kunnen korstjes en vervelling ontstaan. Deze verdwijnen vanzelf binnen enkele dagen. 

Belangrijk is dat u niet aan de korstjes of vervelling gaat krabben of trekken. Dit kan 

pigmentveranderingen en/of littekens veroorzaken. 

Q De huid kan na elke behandeling kwetsbaar en gevoelig zijn. Scrubben of peelen wordt sterk 

afgeraden. Gebruik de producten die de huidtherapeut adviseert. 

Q Vermijd de eerste dagen na elke behandeling zwembad- of saunabezoek, heet douchen of 

baden. 

Q De eerste 4 tot 6 weken na fractional needling is de huid extra gevoelig voor zonlicht en/of 

zonnebank, waardoor pigmentverschuivingen (donkere plekken) kunnen ontstaan. Wees 

voorzichtig met blootstelling aan zonlicht en gebruik zonbescherming met minimaal SPF 30, 

die bescherming biedt tegen UVA en UVB licht. Breng dit meerdere keren per dag aan. 

 

Behandelrisico’s 

Q Na de behandeling kunnen er wondjes, korstjes en vervelling ontstaan. Van belang is dat u 

niet aan de huid krabt, dit vergroot het risico op het ontwikkelen van (kleine) littekens en/of 

pigmentvlekken.  

Q Bij mensen met een donkerder 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.  

 

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  

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. 

Afhankelijk van de indicatie kunnen huidtherapeutische behandelingen mogelijk (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 

 


