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Voor- en na instructies Focus behandeling 

 

Algemeen 

Uw huid wordt binnenkort behandeld met de Focus lens van de PicoSure laser. Het is hierbij 

van belang dat u ons goed geïnformeerd heeft over uw medische voorgeschiedenis zoals 

o.a. de behandeling met injectables (rimpelvullers) van tijdelijke of permanente aard. 

Vooral de toepassing van permanente injectables kunnen een risico vormen voor het 

mogelijk ontstaan van complicaties (verhardingen of granulomen). Bekende voorbeelden 

van permanente injectables zijn Artecoll, Dermalive, Bio-Alcamid, Aquamid en siliconenolie 

PMS350. Tevens is het van belang om te weten of u de afgelopen maanden Roaccutane® 

heeft gebruikt voor de behandeling van acne problemen en of een actieve koortslip heeft 

(Herpes Simplex Virus). 

 

Voor de behandeling 

Minimaal 4 weken voorafgaand aan de behandeling mag u niet onbeschermd zonnebaden: 

gebruik minimaal een SPF30 en breng dit elke 2 uur opnieuw aan. Zonnebank gebruik is 

niet toegestaan. 

 

De behandeling 

U meldt zich bij Nationaal Huidcentrum op het afgesproken tijdstip. Er worden foto’s 

gemaakt van het te behandelen gebied.  

Tijdens de behandeling wordt met een klein handstuk (laserkop) uw huid met een bepaalde 

hoeveelheid energie (Joule) behandeld. Uw huid blijft hierbij gesloten. Eventueel kan een 

witte verkleuring (frosting) ontstaan en kunnen pigmentvlekken juist donkerder 

verkleuren. Na de behandeling wordt een gel aangebracht ter verkoeling. Eventueel mag 

uw huid direct gecamoufleerd worden, bijvoorbeeld met Jane Iredale minerale make-up.  

 

Een behandeling bestaat uit meerdere sessies (meestal 4) voor het behalen van het 

optimale resultaat. De laserbehandeling is een cosmetische behandeling waar geen 

garantie voor het uiteindelijke resultaat kan worden gegeven, aangezien de huid een 

levend orgaan betreft en bij ieder van ons anders reageert. 

 

Na de behandeling 

Direct na de behandeling ziet de huid er rood uit en ervaart u een hitte gevoel. U mag 

douchen, maar niet te lang en niet te heet. Wanneer u in het gezicht bent behandeld, raden 

wij u aan de eerste week alleen milde producten te gebruiken. Dus geen zeep, 

scrubproducten of (thuis)peelings. Een goede verzorging van de huid draagt bij aan een 

langdurig behoud van het effect van uw behandeling. De huidtherapeute adviseert u hier 

graag over.  

Wanneer u pigmentvlekken heeft, kunnen deze tijdelijk juist donkerder worden. Dit duurt 

meestal 1 week en zal uit zichzelf wegtrekken.  

 

De eerste zes weken na de behandeling mag u niet zonnen zonder bescherming of gebruik 

maken van de zonnebank. Gaat u naar buiten, dan dient u een zonbescherming van 

minimaal factor 30 te gebruiken. Voor een optimale bescherming brengt u elke 2 uur een 

nieuwe laag zonnebrandcrème aan. 

 

De gemiddelde herstelperiode is 24 tot 48 uur. 
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Contact 

Wij willen u vragen om alleen onze instructies op te volgen en niet de wisselende adviezen 

die op internet te vinden zijn. Mocht u zich ergens onzeker over voelen, heeft u vragen of 

klachten die niet beschreven staan, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u 

graag. 

 

Neem direct contact op met Nationaal Huidcentrum wanneer de volgende 

infectieverschijnselen zich voordoen: 

- Extreme roodheid 

- Forse zwelling 

- Extreme warmte bij het behandelde gebied 

- Pijn 

- Verlies van functie 

 

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088-425 10 00. Bezoek voor meer informatie over 

de behandeling ook onze website www.nationaalhuidcentrum.nl. 

 

http://www.nationaalhuidcentrum.nl/

