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Acne
Acne vulgaris, kortweg acne genoemd, 
is de medische term voor jeugdpuist-
jes. Bijna iedereen in de puberteit krijgt 
wel in meer of mindere mate met deze 
aandoening te maken.

Hoe ontstaat acne?
Acne berust op een ontsteking van de 
huid rondom de talgklieren (talgklier-
follikels). De talgklieren worden groter 
en produceren meer talg, die bovendien 
dikker is van samenstelling. Indien er 
te veel talg wordt afgescheiden, kan de 
talg zich ophopen en kan de uitvoergang 
van de talgklier verstopt raken. Deze 
talgophopingen worden mee-eters of  
comedonen genoemd. Er zijn oppervlak-
kige mee-eters (zwarte comedonen) en 
meer onderhuids gelegen mee-eters 
(witte comedonen). In de talgklieren 
bevinden zich bacteriën, die de talg om 
zetten in vetzuren. Door de opgehoopte  

 
talg en de irriterende vrije vetzuren zet 
de verstopte follikel steeds verder uit 
en scheurt uiteindelijk open. De irrite-
rende stoffen komen in de aangren-
zende huid terecht en veroorzaken een 
ontsteking. Hierdoor ontstaan pukkels 
en puistjes.  

Mogelijke behandelingen
Acne blijft een aandoening met een 
chronisch karakter. Zelfs de lichtere 
vormen van acne eisen vaak langdurige 
aandacht. Een standaardbehandeling 
voor acne bestaat niet. Wanneer de 
ontstekingsverschijnselen op de voor-
grond staan is de behandeling anders 
dan wanneer het vooral om mee-eters 
gaat. De ernst van de aandoening, de 
klachten, het optreden van litteken-
vorming, maar ook leeftijd en geslacht, 
bepalen met welke acnetherapie zal 
worden gestart.

Acne
Last van acne? Wij begrijpen maar al te goed dat u hier vanaf 

wilt. Onze dermatologen en huidtherapeuten hebben veel 

ervaring met het behandelen van acne. En met succes; 94% 

van onze patiënten die zich melden met acne hebben na de 

behandeling een ‘schone’ huid. Acne behandelingen vallen, 

net als in het ziekenhuis, (deels) onder de verzekerde zorg. 



Persoonlijk advies
Onze dermatologen en huidtherapeuten zijn 
expert op het gebied van acne en kunnen u op-
timaal voorlichten en behandelen. Veelal vallen 
deze behandelingen onder de vergoedingen die 
door de zorgverzekeraar worden gehanteerd. 
Hiervoor verwijzen wij u naar uw polis. Voor  
een bezoek aan de dermatoloog hebt u een  
verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Samenwerken aan uw 
schoonheid
Uw behandeling wordt uitgevoerd in een der-
matologisch centrum waar veel kennis is van 
de huid. Kwaliteit, uw gezondheid en veiligheid 
staan bij ons op nummer 1. 

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

Uitwendige behandelingen
Voor de lichtere vormen van acne ge-
ven wij er de voorkeur aan om deze te  
behandelen op therapeutische basis, die 
de acne van buitenaf aanpakt. Voorbeel-
den van mogelijke behandelingen zijn:
• Dieptereiniging van de huid
• Chemische peelings
• Microdermabrasie
• UV-lichttherapie
• Laserbehandelingen 

Bovenstaande behandelingen worden 
uitgevoerd door de huidtherapeute. Ook 
zal de huidtherapeute u adviseren hoe u 
de huid het beste kunt schoonhouden en 
verzorgen. In sommige gevallen zullen 
verschillende behandelingen met elkaar  
gecombineerd worden.

Inwendige behandelingen
Is er sprake van een hevige acne dan 
zal de aandoening van binnenuit aan-
gepakt moeten worden en wordt u 
behandeld door de dermatoloog. Bij de 
behandeling heeft men de keuze uit 
diverse middelen die op verschillende 
manieren werken. Onze dermatologen 
adviseren u hier graag over.
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“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art and 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
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