
 

 

 

PlexR®  

 

Wat is een PlexR® behandeling? 

Plexr werkt op basis van plasma dat ontstaat als gevolg van gasmoleculen uit de lucht. Tijdens de 

behandeling wordt de huid aangeraakt met deze gasmoleculen. Op deze manier wordt de bovenste 

laag van de huid nauwkeurig verdampt, waardoor de huidvezels samentrekken en direct een liftend 

effect geven. Dit effect is gebaseerd op natuurlijke bio-stimulatie en is niet gerelateerd aan een 

hitte-effect of trauma. Naast huidreductie en lifting (krimping van elastische vezels) zorgt dit effect 

voor verdere huidversteviging door toename van collageen. 

 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 

De PlexR bestaat doorgaans uit één sessie. Soms kan een vervolgbehandeling nodig zijn om wat 

correcties uit te voeren. Een uitzondering hierop is de hals, die standaard in delen behandeld wordt. 

Na de behandeling gebruikt u thuis verzorgingsproducten die door de huidtherapeut worden 

geadviseerd. Deze verzorgingsproducten bestaan uit een herstellende crème en een 

zonbescherming. U start op advies van de huidtherapeut na de behandeling met deze producten om 

een zo goed mogelijk resultaat te behalen.  

Hoe ziet een behandeling er bij de huidtherapeut uit? 

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

Q Huidanalyse  

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

kaart gebracht en worden er  foto’s gemaakt 

Q PlexR 

o Allereerst wordt het betreffende gebied met een verdovende crème behandeld.  

o Na de inwerktijd van de verdovende crème wordt deze verwijderd en wordt de huid 

goed gereinigd.  

o Vervolgens zal de huidtherapeut met de behandeling starten door het juiste 

handstuk te kiezen en hiermee huid in het betreffende gebied te behandelen.  

Na de behandeling 

o Na de behandeling is de huid rood en kan er zwelling (oedeem) ontstaan. Deze 
zwelling kan 1 tot 4 dagen aanhouden. 

o Ook ontstaan er direct korstjes in het behandelde gebied.  
 

 

 

 



 

 

Nazorg 

Q Bij aanvang van de behandeling ontvangt u advies over welke producten u moet gebruiken. 

U wordt geacht dit advies goed op te volgen om het herstel proces zo goed mogelijk te laten 

verlopen 

Q Het behandelde gebied mag direct na de ingreep met koude kompressen gekoeld worden 

om zwelling tegen te gaan. Dit kunt u de eerste week na de behandeling doen; maar let op 

dat de kompressen niet té gekoeld (niet uit de vriezer, maar uit de koelkast) en ook niet té 

nat zijn. Ook is het raadzaam om maximaal 5 - 10 minuten te koelen om de 1 – 2 uur.  

Q De behandelde huid mag de eerste 2 dagen niet nat gemaakt worden. 

Q Het is zeer belangrijk om de korstjes spontaan te laten afvallen en er niet aan te krabben of 

deze op een andere manier te verwijderen 

Q De korstjes kunnen ietwat nattend worden en geel kleuren. Doorgaans verdwijnen deze 

korstjes gemiddeld tussen de 5 tot 14 dagen. 

Q Het reinigen van de aangedane huid dient dus zeer voorzichtig en zacht te gebeuren, zodat 

de korstjes niet vervroegd afvallen. 

Q Na 4 - 6 weken zal de huid volledig zijn hersteld, met in sommige gevallen een eventuele wat 

langer aanhoudende roodheid.  

Q Blootstelling aan hoge temperaturen zoals te heet douchen, zwemmen, sauna en/of 

hammam wordt afgeraden tot 3 weken na de behandelsessie.  

Q Tot 6 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 SPF 50. 

Behandelrisico’s 

Q Bij gebruik van eigen huidverzorgingsproducten (reiniging, dag- nachtcrème en UV-

bescherming) tijdens  het behandeltraject, bestaat de kans op een ongewenste huidreactie.  

Q Na de behandeling ontstaan er korstjes door krabben en/ of aan de korstjes te trekken 

kunnen er  (kleine) littekens en/ of  pigmentvlekken ontstaan. Van belang is dus om van de 

korstjes af te blijven 

Q In zeldzame gevallen ontstaat er een (meestal lichte) pigmentverkleuring op de behandelde 

plek. Deze verkleuringen zijn van tijdelijke aard en verdwijnen meestal vanzelf. 

Wanneer moet u contact opnemen? 

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 PlexR 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 


