
 

 

 

Skinboosters 

Wat is een skinbooster behandeling? 

Skinbooster is een behandeling om het verlies van hyaluronzuur, één van de belangrijkste oorzaken 
van huidveroudering tegen te gaan. Hyaluronzuur is een natuurlijke hydraterende bestandsdeel van 
de huid. Die hydrateert, geeft volume en verbetert de teint en laat de huid weer stralen. Daarnaast 
bevat de skinbooster een vitamine -en mineralencomplex die de aanmaak van collageen stimuleert 
en de elasticiteit verbetert in de huid. Onze skinboosters zijn geregistreerd als ‘CE klasse III injectable 
producten’ en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. De skinbooster worden toegepast in het 
gelaat, hals en decolleté. De skinboosters worden met een mesoinjector in de huid gebracht. Met 
een mesoinjector, een apparaat dat micro injecties met een hoge snelheid toedient in de huid.  
 
Wat kan de huidtherapeut voor u betekenen? 
 
Een skinbooster behandeling wordt ingezet om de huidstructuur te verbeteren, fijne lijntjes te 

verminderen en de huid op te frissen. Het vermindert de tekenen van veroudering en geeft de huid 

de natuurlijke glans terug. De skinboosters worden met een mesoinjector in de huid gebracht. Door 

de mesoinjector wordt de vloeistof in de huid geïnjecteerd, dit kan aanvoelen alsof er een elastiekje 

tegen de huid aanschiet en mogelijk een schikreactie geven. Hierna volgt een vorm van gewenning. 

Tijdens de behandeling wordt er voortdurend naar de huid gekeken en naar uw gevoel gevraagd om 

het comfort van de behandeling optimaal 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? 

De skinbooster behandeling bestaat uit een kuur van vier behandelingen om de 10 – 14 dagen. Voor 
één onderhoudsbehandeling kan dit herhaalt worden na 6-8 maanden. Het optimale resultaat van de 
behandeling wordt bereikt na gemiddeld vier behandelingen. Afhankelijk van het gewenste resultaat 
en behandelde gebied kan het aantal behandelingen afwijken.  
 
Hoe ziet een behandeling er bij de huidtherapeut uit? 

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

Q Huidanalyse met behulp van de A ONE SMART 

o Eerst wordt uw huid gereinigd. Daarna wordt de conditie van de huid nauwkeurig in 

kaart gebracht met behulp van een gespecialiseerd huidanalyse apparaat. 

 

Q Adviezen en zelfmanagement 

o Advies over passende huidverzorging en leefregels. 

  



 

 

 

 

 

Q Skinbooster behandeling 

o Nadat de huid is gereinigd en het apparaat is ingesteld, worden er meerdere 

oppervlakkige injecties over het behandelde gebied gegeven. Dit wordt in 

verschillende snelheden herhaald. De vloeistof wordt door de mesoinjector in de 

bovenste huidlagen ingebracht, exact in de huid waar je extra aandacht wilt voor de 

aanmaak van collageen en elastine.  

Na de behandeling  
o Direct na de behandeling voelt uw huid warm aan en de huid is roder van kleur. De 

warmte en roodheid verdwijnt geleidelijk met enkele uren. 
o Elke injectie kan soms een zichtbare puntbloeding of een blauwe plek nalaten. Tot 

een aantal dagen na de behandeling kunnen er rode puntjes of blauwe plekken op 
sommige delen van de huid zichtbaar zijn. Dit verdwijnt enkele dagen na de 
behandeling. 

o Er kan een lichte zwelling optreden na de behandeling. Dit kan enkele uren tot 

enkele dagen duren. 

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 Thuis kunt u de huid zo nodig nakoelen met een coolpack. Leg de coolpack in een theedoek 

of washand om direct contact met de huid te vermijden.  

Q De behandelde huid mag na de eerste twee uur niet gereinigd worden. Er wordt geadviseerd 

de eerste vier uur na de behandeling geen make-up of huidverzorgende producten te 

gebruiken.  

Q De huid kan na de behandeling meer kwetsbaar en gevoelig zijn. Scrub of peel de huid niet 

de eerste dagen na elke behandeling. Gebruik de producten die de huidtherapeut adviseert. 

Q Vermijd drie dagen na elke behandeling zwembad- of saunabezoek, heet douchen of baden. 

Q Wees vier tot zes weken voorzichtig met de zon of zonnebank. Gebruik een zonbescherming 

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

meerdere keren per dag aan. 

  



 
 
 
 
 
Behandelrisico’s 

Q Er kunnen korstjes ontstaan deze verdwijnen vanzelf binnen enkele dagen. Belangrijk is dat u 

niet aan de korstjes gaat krabben of trekken. Dit kan zorgen voor schaafwondjes en kans op 

pigmentaties en/of littekens. 

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 De huid erg branderig aanvoelt (langer dan 12 uur na de behandeling); 

Q Ontstoken is; 

Q Huiduitslag krijgt; 

Q Ernstige pijn in behandeld gebied; 

Q Wanneer u zich ziek voelt en/of koorts heeft.  

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 prijs van de behandelkuur wordt tijdens de intake met u besproken. Bij aanvang van de eerste 

behandeling dient de betaling te worden voldaan. 

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 


