
 

 

Mozaïektechniek Lip & Eyelid® / Easy Phen Very Light® 

 

Wat is een Lip & Eyelid®/ Easy Phen Very Light® behandeling?  

De ouder wordende huid kenmerkt zich door verslapping, onregelmatigheden en diepe rimpels 

lokaal op de bovenlip of rondom de ogen. De Lip & Eyelid® is een diepe fenolpeeling die wordt 

ingezet voor de behandeling van huiden met ernstige zonneschade en huidveroudering. Tijdens de 

behandeling wordt er gebruikt gemaakt van een zogenoemde mozaïektechniek. De mozaïektechniek 

betekent dat zones met diepe rimpels (zoals de bovenlip en rondom de ogen) met Lip & Eyelid®  

(diepe peeling) worden behandeld. De overige delen van het gezicht worden met de Easy Phen Very 

Light (medium peeling)® behandeld. De peelingformule verwijdert dode huidcellen en 

oneffenheden, zorgt voor een gladder oppervlak, verbetert de structuur en stimuleert de aanmaak 

van collageen en elastine. Dit resulteert in een liftend en verstrakkend effect van de huid.  

 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

De SkinTech® Mozaïektechniek Lip & Eyelid® bestaat uit één behandelsessie. Het resultaat van de Lip 

& Eyelid® blijft 2 tot 3 jaar zichtbaar. Het resultaat van de Easy Phen Very Light® blijft 8-12 maanden 

zichtbaar. Na deze periode kan desgewenst een onderhoudsbehandeling plaatsvinden. 

Hoe ziet een behandeling er bij de huidtherapeut uit? 

De behandeling door de huidtherapeut bestaat uit de volgende onderdelen: 

Q Intakegesprek  

o Tijdens het intakegesprek zal de huidtherapeut u goed informeren over de 

behandeling en de bijbehorende thuisproducten. Ook zal er dan bepaald worden of 

er voorafgaand aan de behandeling al gestart moet worden met deze producten.  

Q Huidanalyse met behulp van de A ONE SMART 

o Eerst wordt de huid gereinigd. Daarna wordt de conditie van de huid met een 

gespecialiseerd huidanalyse apparaat in kaart gebracht.  

Q Adviezen en zelfmanagement 

o Advies over passende huidverzorging en leefregels. 

Q Lip & Eyelid® 

o De geschikte behandelzones van de Lip&Eyelid® worden voorafgaande aan de 

behandeling afgetekend. Vervolgens wordt de peelingsvloeistof aangebracht op de 

bovenlip en/of rondom de ogen. Wanneer de gewenste huidreactie bereikt is, wordt 

het gehele gezicht behandeld met de Easy Phen Very Light®. Dit gebeurt veelal in 

meerdere lagen, om de juiste huidreactie te krijgen. Afsluitend volgt een masker en 

zal de bovenlip (indien deze behandeld is) worden afgeplakt met occlusietape. 

Rondom de ogen zal er een antibacteriële (gelige) poeder aangebracht worden.  

 

 

 



Voor de behandeling 

o 3 weken voorafgaand aan de behandeling start u met het thuisgebruik van 
producten die door de huidtherapeut aan u geadviseerd zijn.  

o 3 dagen voor de behandeling start u met het innemen van Valaciclovir. Dit is ter 

voorkoming van een Herpes (koortslip) uitbraak. Deze medicatie zal door onze 

dermatoloog worden voorgeschreven. 

o In het geval van hyperpigmenatie wordt drie weken voorafgaand aan de 

behandeling met de Blending Bleaching Cream (tweemaal daags gedurende drie 

maanden) gestart om pigment aanmaak af te remmen in combinatie met de 

Melablock SPF50+ om de huid te beschermen tegen UV straling ter voorkoming van 

pigmentvlekken.  

o De dag van de behandeling komt u met een schone huid naar onze kliniek en zonder 

sieraden.  

o Liever niet voorafgaand aan de behandeling het gezicht scheren, harsen en/of 

epileren vanwege het mogelijke ontstaan van wondjes. 

o Indien gewenst adviseren wij voor de behandeling nog te douchen en eventueel uw 

haren te wassen, dit omdat na de behandeling de huid een aantal dagen niet nat 

mag worden. 

o Wij adviseren u om 20 min voor de behandeling 1000 mg paracetamol in te nemen. 

Indien nodig kunt u pijnstilling zoals ibuprofen of diclofenac innemen.  

 
Tijdens de behandeling 
 

o Voorafgaande aan de peeling wordt de huid ontvet met een mengsel van aceton en 
alcohol. Hierbij moet de huid flink geboend worden, dit kan onprettig aanvoelen en 
geeft een onprettige geur. 

o U krijgt een oogzalf in de ogen, zodat u ogen beschermd zijn.  
o De pijnsensatie van een fenolpeeling is 12-15 seconden. Hierna zal de fenol in de 

peeling verdovend werken en voelt u de peeling nauwelijks meer. 
 
 
Na de behandeling 
 

o De huid is erg rood, voelt warm en kloppend aan. Tevens is er sprake van flinke 
zwelling.  

o De oogzalf wordt aan u meegegeven na de behandeling, deze kunt u aanbrengen als 
u last krijgt van tranende ogen. 

o Het gebied rondom de ogen is geel van kleur door de antibacteriële poeder. Het gele 
poeder beschermt tegen infecties.  

o Meteen na de behandeling krijgt u een transparant occlusief tape op de bovenlip. Bij 
de ogen wordt een masker en de gele antibacteriële poeder aangebracht. 

o Na 24 uur komt u op controle en wordt de occlusietape van uw lip verwijderd. 
Vervolgens wordt een masker en de gele antibacteriële poeder aangebracht.  

o Het masker, Post Peel Mask en de Post-Peel antibacteriële poeder krijgt u ook mee 
na de behandeling. 

o Vanaf dag 3 mag u de vaseline aanbrengen op de randen waar de gele korst begint 
los te laten en op barsten van de gele korst. Op deze dag wordt de huid 
geïnspecteerd op tekenen van infectie (roodheid langs de randen van de gele 
korsten, algehele malaise en/of pijnklachten).  



o Op de 5e of de 6e dag begint de gele korst los te laten op de randen waar de nieuwe 
huid zich gevormd heeft.  

o Op dag 6 wordt de vaseline op de gehele korst aangebracht en voorzichtig in 
gemasseerd, totdat de gele korst van de nieuwe huid is losgekomen. Dit kan duren 
tot dag 8. 

o Op dag 7 begint de nieuwe huid zichtbaar te worden. Verzorg uw huid met het 
IPLase mask. Als de korst is opgelost mag u vanaf dag 7 de huid gaan reinigen met de 
Skin Tech Cleanser. 

o Vanaf dag 8 is het gebruik van make-up toegestaan. Indien u eerder het behandelde 
gebied wilt camoufleren, kan de desbetreffende huidtherapeut u medische 
camouflage middelen adviseren. U mag in geen geval in direct zonlicht want de huid 
is zeer UV gevoelig. Hierdoor is de kans groter op hyperpigmentaties.  

o Tussentijds de behandeling en wanneer het een weekend betreft, ontvangt de client 

een telefoonnummer waarop Qyoutis bereikbaar is.  

 
Nazorg 

Q Het aanbrengen van de Post-Peel poeder (geel poeder) dat gedurende een week een gele 
korst vormt, kan behoorlijk een sociale impact geven. U zult het liefst niet teveel 
contactmomenten en afspraken buiten huis willen inplannen gedurende de eerste 8 dagen. 

Q Uw gezicht mag in geen geval nat worden de eerste 6 dagen en de gele korst moet zoveel 
mogelijk intact blijven. 

Q Trek NOOIT aan de gele korst omdat het gevaar bestaat de u de nieuwe huid kapot trekt.  
Q Er wordt geadviseerd om grote bewegingen in het gezicht te vermijden. Zacht voedsel wordt 

aanbevolen. 
Q Mocht u de eerste dagen pijn hebben dan is het gebruik van pijnstilling in de vorm van 

NSAID’s  toegestaan (ibuprofen, naproxen en diclofenac). Gebruik geen paracetamol in het 
verband met de wisselwerking met fenol in de lever. 

Q De diep gepeelde huid kan 2 tot 3 maanden rood blijven. 
Q Na de behandeling krijgt u 5 producten mee. De drie ‘post peel’ producten dient u de eerste 

weken na de behandeling te gebruiken. De twee ‘post peel care’ producten mag u nog niet 
gebruiken. Hieronder vindt u uitleg over de producten.  

Q Vanaf dag 7 mag u dagelijks de huid reinigen met de SkinTech Cleanser Foam in de ochtend 
en avond. De IPlase Mask gebruikt u twee tot driemaal daags om de roodheid te 
verminderen. Daarna gebruikt u de Blending Bleaching Cream om hyperpigmentatie te 
voorkomen en breng meerdere keren per dag de Melablock SPF 50+ aan. 

Q Vanaf de tweede week gebruikt u dagelijks de SkinTech Cleanser Foam, de IPlase Mask 
wordt vervangen door de Vit E cream om uw huid te hydrateren en te voeden, de Blending 
Bleaching Cream gevolgd door de Melablock SPF 50+ om de huid te beschermen.  

Q Gedurende deze periode moet u erg voorzichtig zijn met blootstelling aan zonlicht en 
meerdere keren per dag de Melablock SPF 50+ aanbrengen. 

Q Na 3 maanden komt u op controle om de voortgang en de resultaten te evalueren.  
Q Gebruik tot minimaal drie maanden na de peeling geen andere crèmes of gezichtsreiniger 

dan de SkinTech producten. Andere producten kunnen irriterende stoffen zoals zuren of 
parfums bevatten. 

Q Blootstelling aan hoge temperaturen zoals heet douchen, sauna, hammam en zwemmen 

wordt afgeraden tot twee maanden na de behandeling. 

Q De huid kan na de behandeling kwetsbaar en gevoelig zijn. De huid mag u de komende 

maanden niet scrubben, geen exfoliërend product gebruiken en geen vette zalven/crèmes 

aanbrengen. 



Q Contact tussen metalen voorwerpen (sieraden en de behandelde huid is de eerste 72 uur 

niet toegestaan. 

Q Voor optimale genezing van de huid en het minste risico op littekenvorming is het erg 

belangrijk om niet aan de loslatende velletjes te trekken. 

Behandelrisico’s 

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

behandeltraject bestaat de kans op een ongewenste huidreactie.  

Q Na de behandeling gaat de huid vervellen. Krabben of pulken vergroot het risico op infectie, 

littekentjes en pigmentvlekken. 

 

Wanneer moet u contact opnemen? 

Q Wanneer u een ongewenste reactie krijgt; 
Q Huiduitslag en/of ernstige jeuk; 

Q Koorts en/of koorstuitslag; 
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 kosten van de Lip & Eyelid® behandeling worden tijdens de intake met de huidtherapeut met u 

besproken. De kosten dient u na aanvang van de behandeling te voldoen. 

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 

 


