
 

 

 

Peeling  

 

Wat is een peeling behandeling? 

Chemische peeling is een oplossing die bestaat uit één of meerdere zuren en is in staat om 

oppervlakkig tot diep door te dringen in de huid. Het zorgt ervoor dat de huid zichzelf vernieuwt. 

Hierdoor kunnen fijne lijntjes, (acne)littekens en pigmentvlekken verminderd worden en wordt de 

huidstructuur verbetert. Tevens kan het een positief effect hebben op actieve acne. Een chemische 

peeling verwijderd dode huidcellen en geeft een stimulans tot aanmaak van nieuwe cellen, zoals 

bijvoorbeeld collageen en elastine. Hierdoor kunnen de ingrediënten van producten beter 

opgenomen worden in de huid. 

We spreken van een chemische peeling omdat de huidcellen veranderen wanneer ze in aanraking 

komen met een zure oplossing. Hierdoor kunnen zij niet meer functioneren en schilfert de huid af. 

Vandaar het woord ‘peeling’. Hoe diep een chemische peeling werkt wordt niet uitsluitend bepaald 

door de gebruikte peelingstof. De verdere chemische samenstelling, de bereidingswijze door de 

apotheker/fabrikant, de huid van de individuele client, het (recent) gebruik van medicijnen, het 

(recent) ondergaan van behandelingen en/ of lokale producten zijn voorbeelden van factoren die de 

diepte van de peeling kunnen beïnvloeden. Een hoger percentage zegt om die redenen niet alles 

over de kracht van een chemische peeling. 

 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

Om het gewenste resultaat te behalen zijn er meerdere behandelingen nodig, veelal betreft het een 

kuur van minimaal 4 á 6 behandelingen. Een combinatie van het toepassen van de juiste 

peelingvloeistof, de geadviseerde verzorgingsproducten, met of zonder ondersteunende medicatie 

van de arts (indien noodzakelijk) en therapietrouwheid bepaalt hoe snel er een verbetering zichtbaar 

is. Dit is echter afhankelijk van de hulpvraag en daarmee het te behalen doel van de behandeling. De 

behandelfrequentie wordt aangepast op de intensiteit van de peeling en kan variëren van 1 keer per 

week tot 1 keer per vier weken. 

Hoe ziet een behandeling er bij de huidtherapeut uit? 

Er bestaat geen standaardbehandelplan voor het toepassen van een peeling. Er wordt per persoon 

een individueel behandelplan opgesteld, afhankelijk van de hulpvraag. De huidtherapeut zal 

gedurende het behandeltraject geregeld foto’s maken en evalueren om de behandelresultaten vast 

te leggen. 

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

Q Adviezen en zelfmanagement 

o Advies over passende huidverzorging en leefregels. 

Q (Indien nodig) manuele reiniging van de huid  

o De huidtherapeut verwijdert manueel de onzuiverheden in de huid.  



 

 

 

 

 

Q Chemische peeling  

o De peeling wordt toegepast voor een intensievere behandeling van (actieve) acne/ 

acne littekens, pigmentatie en huidverbetering. De chemische peeling vloeistoffen 

hebben invloed op de talgproductie, op ontstekingen en de verhoorning van de 

huid. Daarnaast stimuleren de zuren de aanmaak van collageen en elastine, doordat 

de zuren de diepere huidlagen bereiken. 

Na de behandeling  
o De huid voelt enkele minuten warm en gloeiend aan als er een peeling wordt 

toegepast. De roodheid kan enkele uren tot dagen aanhouden. 
o De eerste dagen na de peeling zal de huid strak aanvoelen en kan de huid 

(plaatselijk) donkerder verkleuren. Deze verkleuring kan ontstaan omdat de 

bovenste huidlaag loslaat. 

o Enkele dagen na de peeling zal de huid gaan vervellen of schilferen. Dit duurt 

ongeveer een week. 

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

de huidtherapeut. Gebruik deze producten voor het beste resultaat. 

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

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

uur) een zonbescherming met minimaal SPF 30.  

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

tijdens deze dagen de huid niet te scrubben, geen gebruik te maken van een exfoliërend 

product, geen vette zalven/crèmes aan te brengen en sauna en/ of hete douches/baden te 

vermijden. 

Behandelrisico’s 

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. 

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. 

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 


