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“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art en science of Dermatology ” 
Nationaal Huidcentrum

Dr. Eli Navadeh,

“De huid is een expressief orgaan, een spiegel van de geest. 
Behandel uw huid zorgvuldig ” 

Leonardo Da Vinci

Fractionele CO2 
laserbehandeling
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Persoonlijk advies
Tijdens een intakegesprek geven wij u graag meer 
uitleg over de behandeling en zal de huidthera-
peute bepalen of een fractionele CO2 laserbe-
handeling de juiste behandeling is voor u. Besluit 
u zich te laten behandelen dan ontvangt u uitge-
breide voor- en na instructies mee naar huis.

Samenwerken aan uw 
gezondheid
Uw behandeling wordt uitgevoerd in een der-
matologisch centrum waar veel kennis is van de 
huid. De huidtherapeut kan u tevens alternatieve 
en/of aanvullende behandelingen adviseren bij 
onze cosmetisch artsen.

Uitgebreide informatie over onze behandelingen 
vindt u ook op www.nationaalhuidcentrum.nl

De laser produceert een bepaalde 
golflengte van een geconcentreerde 
lichtbundel. Deze energie van licht 
wordt vervolgens omgezet in warmte. 
De warmte zorgt voor stimulatie en 
aanmaak van collageen en elastine. 

De behandeling
Bij de fractionele CO2 laser wordt het la-
serlicht gefilterd, waarbij het licht in fijne 
bundels wordt verdeeld. Hierbij ontstaat 
een zeer fijn raster op de huid, met an-
dere woorden, de huid wordt door de 
laser geperforeerd. De fractionele me-
thode zorgt ervoor dat de huid tussen 
de laserbundels in takt blijft, waardoor 
de huid veel sneller geneest en een kor-
te herstelperiode heeft. De laser maakt 
kleine gaatjes in de huid waarbij de 

vrijgekomen energie zich onder de huid 
in de breedte verspreidt. Deze energie 
zorgt ervoor dat de huid zich verstrakt 
en verdikt, dat de structuur van de huid 
verbetert en dat rimpels vervagen of 
zelfs helemaal verdwijnen. Ook pig-
mentvlekken vervagen of verdwijnen. 
Een ander effect is dat de doorbloeding 
van de huid wordt verbeterd waardoor de 
huid een gezonde kleur krijgt. 

Overigen effecten zijn o.a.:
•	 Verbetering	van	de	structuur	 	

van de huid (gladdere huid).
•	 Vermindering	van	de	grootte		 	

van de poriën.
•	 Vermindering	van	
 pigmentstoornissen.
•	 Vermindering	van	rimpels.

Fractionele CO2 
laserbehandeling

‘‘Va n a lle la sers die 
er op dit moment op 
de markt zijn, is de 
CO2 laser de meest 
e ffectieve gebleken.’’

Met de ontwikkeling van de laserap-

paratuur zijn er meer behandelmo-

gelijkheden gekomen om de huid 

te verjongen, te vernieuwen of de 

huidstructuur te verbeteren. Van alle 

lasers die er op dit moment op de 

markt zijn, is de CO2 laser de meest 

effectieve gebleken. 

•	 Vermindering	 van	 (acné)	 littekens	 en	
andere onregelmatigheden.

•	 Een	 grauwe	 huid	 krijgt	 weer	 een	 
gezonde kleur en structuur.

Door de mildere techniek is de fractio-
nele CO2 laserbehandeling niet alleen 
geschikt voor het gezicht, maar tevens 
geschikt	voor	de	hals,	het	decolleté,	striae	
en handruggen.

Na de behandeling
Na de behandeling zal de behandelde 
huid rood zijn en kan er zwelling 
ontstaan. Het raster van de laser 
is zichtbaar op de huid, dit is een 
normale reactie en verdwijnt vanzelf. 
De herstelperiode hangt af van het 
behandelde gebied en is gemiddeld 5-10 
dagen voor het gezicht en 7-10 dagen 
voor	de	hals,	het	decolleté	en	de	handen.	
Aangezien de stimulatie van collageen 
nog enkele maanden doorwerkt, 
wordt het eindresultaat na ongeveer 
3 maanden bereikt. Voor een optimaal 
resultaat zijn er vaak twee of meer 
behandelingen nodig.


