
De laserbehandeling met een 
fractionele laser gebruiken 
we bij huidveroudering, 
(acne) littekens en bij de 
behandeling van sommige 
goedaardige plekjes. We 
kunnen een regio in het 
gelaat, zoals rond de ogen of 
rond de mond, of een volledig 
gelaat behandelen. 

Cosmooi is cosmetiek in 
handen van professionele 
dermatologen en onderdeel 
van Mohs Klinieken.
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Wat is een
fractionele laser?

Een laser is een apparaat dat in korte 
tijd een zeer grote hoeveelheid licht 
geeft. Er zijn verschillende lasers. Deze 
geven allemaal een ander soort licht 
(golflengten). Een laserbehandeling 
waarbij de laserstraal in duizenden kleine 
laserstralen wordt opgedeeld, noemt 
men een fractionele laserbehandeling

Waarvoor worden 
fractionele lasers gebruikt?

Fractionele lasers worden gebruikt voor 
de behandeling van littekens (bijvoorbeeld 
na acne), behandeling van rimpels en 
door de zon beschadigde huid.

Hoe werkt een
fractionele laser?

Op elke vierkante centimeter van de 
huid ontstaan honderden kleine gaatjes 
of wondjes. Dit komt doordat bij de 
fractionele laser de laserstraal in vele 
kleine laserstralen wordt opgedeeld. 
Deze gaatjes variëren van 0.1 mm tot
1 mm doorsnede. De huid tussen de 
gaatjes blijft gespaard waardoor 
genezing vrij snel verloopt. In en om de 

kleine gaatjes wordt na de behandeling 
nieuw bindweefsel aangemaakt. Dit kan 
de huid verbeteren.

Hoe gaat de behandeling 
in zijn werk?

De behandeling kan pijnlijk zijn. Daarom 
kan uw huid vooraf verdoofd worden met 
een crème. Tijdens de behandeling draagt u 
een bril. Laserlicht is namelijk schadelijk voor 
de ogen. Het handstuk van de laser wordt 
op de huid gezet en per seconde wordt een 
laserstraal uitgezonden. Dit kan gevoelig 
zijn, te vergelijken met een elastiekje dat 
tegen de huid wordt losgelaten. Na de 
behandeling wordt de huid gekoeld en 
ingesmeerd met een verzorgende crème.

Hoeveel behandelingen met 
de fractionele laser zijn er 
nodig?

In het beste geval kunt u al met 2 tot 3 
behandelingen een duidelijke verbetering 
zien.

Wat zijn de bijwerkingen 
van een laserbehandeling?

Bijwerkingen die na uren tot dagen 
kunnen ontstaan: 

   Roodheid en zwelling van de huid komt 
   veel voor. Deze verdwijnen meestal 
   vanzelf na enkele dagen. Door de huid 
   te koelen kan de zwelling en roodheid 
   verminderen.

   Hele kleine korstjes die ontstaan door de 
   minuscule gaatjes die de laser maakt, 
   zijn normaal.

   Mochten er blaasjes of grotere korsten 
   ontstaan, neemt u dan direct contact op 
   met Mohs Klinieken.

Bijwerkingen die na dagen, weken of 
maanden kunnen ontstaan: 

   Witte vlekken (pigment vermindering) 
   kunnen na alle soorten laser-
   behandelingen ontstaan. Witte vlekken 
   komen vooral voor bij personen met 
   een donkere kleur huid of een huid die 
   door de zon bruin geworden is.

   Donkere vlekken kunnen na alle soorten 
   laserbehandelingen ontstaan. Ook dit 
   komt vooral voor bij mensen met een 
   donkere huid.
 
   Na enkele maanden tot een jaar 
   verdwijnen de witte en donkere vlekken 
   meestal.

   Wonden en littekens kunnen ontstaan, 
   doch zijn heel zeldzaam.

Kan iedereen worden 
behandeld met een 
fractionele laser?

Ja, maar als u een donkere huid heeft, 
heeft u meer kans op het ontstaan 
van lichte of donkere vlekken na de 
behandeling.

Wat kunt u zelf nog doen?

   Het is belangrijk om vanaf 6 weken 
   voor de laserbehandeling, uw huid goed 
   te beschermen tegen zonlicht. 

   Om donkere vlekken te voorkomen, is 
   het belangrijk om de behandelde 
   plek op de huid tot 12 weken na de 
   behandeling goed te beschermen tegen 
   zonlicht met zonnecrème en kledij.

   Na het douchen of baden de behandelde 
   huid voorzichtig droogdeppen. Niet wrijven 
   met een handdoek of washandje omdat 
   de huid dan gemakkelijk beschadigd kan 
   raken.

   Make-up, camouflagecrème, 
   zonnebrandcrème en cosmetica mag 
   u pas gebruiken als korstjes genezen zijn.

Elke laser heeft zijn eigen 
voor- en nadelen. 

Een laser kan prachtige resultaten geven, 
maar het is helaas geen tovermiddel. Of 
een laserbehandeling voor u geschikt is, 
hangt van veel zaken af. 

Laat u daarom goed voorlichten en vraag 
ons welk resultaat u kunt verwachten. 

Tot slot

Als u zich na de behandeling ergens 
zorgen over maakt, kunt u contact 
opnemen met Mohs Klinieken. 

Bij een noodgeval, ’s avonds of in het 
weekend kunt u contact met ons opnemen 
via het meegegeven spoednummer.

Laserbehandeling met 
een fractionele laser

“Mijn huid voelt
echt strakker aan.”


