
LASER, LICHT EN EBD 

BINNEN DE HUIDTHERAPIE 

Hypertrichose, 
hirsutisme:
Laser geïnduceerde 
ontharing Fitzpatrick 
Skin Type  I t/m 
III- IV1

Witte en grijze haren 
ongeschikt (zie aanvul-
lende therapie)1,14

Hypertrichose, 
Hirsutisme,
Pseudofolliculitis 
barbae: 
Laser geïnduceerde 
ontharing Fitzpatrick 
I t/m VI

Witte en grijze haren 
ongeschikt (zie aan-
vullende therapie)

Benigne 
hyperpigmentatie

Couperose, 
Rosacea
Bezemrijs- varices 
e.a. vasculaire 
aandoeningen

Onychomycosis11

Rejuvenation:
Skinrejuvenation, 
huidverbetering, 
acnelittekens.

Het wondgenezings-
proces dat optreedt 
tijdens de resurfacing-
technieken stimuleert 
de fibroblasten om 
nieuw collageen en 
elastine aan te maken, 
een proces dat zelfs 
doorgaat na voltooiing 
van de re-epithelia-
lisatie 5

Indicatie

Long- Pulsed Alexan-
drite, 755 nm
Spotsize 10 mm-16 mm, 
Quanta System, 
Duetto MT EVO incl. 
Mixed Technology 

Quanta System
Light A Star

Long Pulsed, Nd: YAG 
1064 nm (veilig voor 
skintype V en VI)
Spotsize 10 mm t/m 16 
Quanta System, 
Duetto MT EVO

Quanta System Light 
A Star

Duetto MT EVO
Alexandrite LP 755nm

Quanta System Light 
A Star 

IPL 550 small

Long Pulsed, Nd: YAG 
1064 nm long pulse
Spotsize 2 mm t/m 6 mm 

Quanta System, 
Duetto MT EVO

Quanta System Light 
A Star

IPL 550 small 

Pinpointe Footlaser 
Cynosure

Multipulsed Nd: 
YAG laser 

Quanta Systems Light 
A Star 

Nd:YAG 1064nm 
short pulse
Nd:YAG 1320nm

Erbium YAG laser 
2940 nm.

Golflengte

Doelchromofoor Endogeen1 : 
melanine in haarschacht, infundi-
bulum en matrix van de haar1. 

Selectieve destructie van de 
haarfollikels is het doel1

Gouden standaard laser hair 
removal Fitzpatrick I t/m III-IV2

Doelchromofoor Endogeen1 
is langdurig of permanente 
haarreductie via geleidende, 
thermische diffusie waardoor 
de matrix definitief wordt 
vernietigd8

Veilig bij ontharing van 
donkere huid!

Selectieve fotothermolyse1

Doelchromofoor: melanine. 

Golflengte, energie en 
pulsduur afstemmen op het 
doelchromofoor 

Korte pulsduur! 

Doelchromofoor:
Oxy- en deoxyhemoglobine 

Fotothermische interactie > 
selectieve temperatuurstijging 
in de vaatlumina doorgeleid naar 
vaatwand waarbij boven de 
60 graden coagulatie en 
necrose optreedt1

ND-Yag 1064 nm longpulse heeft 
een drie keer hoger absorptie 
coëfficiënt van methemoglobine 
dan van oxyhemoglobine 9,1

Laserenergie wordt geabsor-
beerd door kleurstof van de 
dermatofiet schimmel, omgezet 
in warmte en hiermee wordt 
de schimmel gedood11

10 micropulses in een 0,5 secon-
den, kort genoeg om de warmte 
in de schimmels te houden. De 
interval tussen elke Micropulse 
is 0,05 seconden, lang genoeg om 
de capillairen onder de schimmels 
af te koelen voor het het mini-
maliseren van ongemak voor de 
patiënt en de schade aan gezond 
weefsel. Elke micropulse levert 
20 J/cm2 in 100 microseconden. 
Eén pulstrein levert 200 J/cm2
(Tobrix BV)

Het principe van een ablatieve 
laser berust op het feit dat de 
laserstraling geabsorbeerd wordt 
in de waterfase van weefsel. 
Bovendien moet de puls duur 
van die laserflits zo kort zijn 
dat de temperatuur boven de 
ablatieve drempel (~300 graden) 
ligt. Men spreekt dan van een 
fotoablatieve interactie waarbij 
weefsel verdampt. Echter, naast 
het gebied van ablatie is er 
ook een gebied van coagulatie 
waardoor hemostase wordt 
bereikt 1, 3, 6, 9

Werking

Risico inventarisatie proce-
dure (standaard checklist 
voor de behandeling)14

Informed Consent1, 14

Huid reinigen, ontvetten 
behandelgebied afbakenen

Medische fotografie

Haren scheren 

Checklist Laserveiligheid14 

Huidkoeler met Zimmer Cryo, 
luchtkoeler

Idem

Risico inventarisatie proce-
dure (standaard checklist 
voor de behandeling)14

Informed Consent1, 14

Huid reinigen, ontvetten 
behandelgebied afbakenen. 

Medische fotografie

Checklist Laserveiligheid14 

Geen huidkoeling! 

Risico inventarisatie proce-
dure (standaard checklist 
voor de behandeling)14

Informed Consent1,14

Huid reinigen, ontvetten 
behandelgebied afbakenen. 

Medische fotografie

Checklist Laserveiligheid14 

Huidkoeling met zimmer 

Risico inventarisatie proce-
dure (standaard checklist 
voor de behandeling)14

Informed Consent1, 14

Medische fotografie

Dun frezen van nagelplaat 
door medisch pedicure 

Checklist Laserveiligheid14 

Geen huidkoeling! 

Risico inventarisatie proce-
dure (standaard checklist 
voor de behandeling)14

Informed Consent1, 14

Medische fotografie

Huid ontvetten en evt. 
afbakenen. 

Checklist Laserveiligheid14 

Geen huidkoeling, wel 
afzuiging! 

Zelitrex

Voorbereiding

Gebruik van 
Coolpack, aloë care 
en/of Alhydran met 
Sunprotection14

Idem

Coolpack, 
Alhydran met 
Sunprotectie

Lycogel

CoolPack, 
Sunprotectie
Lycogel

Bezemrijsvarices 
Trombexine Kous/ 
therapeutische 
kous14 

Lamisil gedurende 
2 weken elke dag 
daarna om de dag. 

Funghi clear 
spray (schoensok 
preventie)14

Vaseline, 
Huidverzorging

Nazorg

Huid kan erythema-
teus worden, rondom 
het haarfollikel ont-
staat perifolliculair 
oedeem

Idem

Erytheem, lichte 
oedeemvorming en 
lichte grijsverkleu-
ring of tijdelijke 
donkere verkleuring 
van laesie

Contractie en don-
kerdere verkleuring 
teleangiëctastieën

Erytheem 
Oedeem 

Pijnsensatie, 
warmteprikkeling 
in nagels

Reacties na behan-
deling nihil

Diffuus erytheem, 
oedeem 

Crustae 
Wondexsudaat 

Gemiddeld 90 dagen 
na laserresurfacing 
zijn milde rimpels na-
genoeg verdwenen 
en matige rimpels 
mild geworden. 
Tot na 18 maanden 
kunnen nog huidver-
beteringen optreden, 
omdat de vorming 
van nieuw collageen 
doorgaat7

Reactie

Elektrisch ontharen 
voor de grijze en 
witte haren14

Idem

Bij de behandeling van 
(pseudo) folliculitis 
(barbae) incideren en 
ledigen van ingegroei-
de haren en gebruik 
van Alpha Hydroxy 
Zuren14 

Camoufleren met 
Lycogel en/ of gebruik 
van chemische peeling 
met Azelainezuur 20% 
Resorcinol 10% en 
Phytic Acid 6% 14

IPL rejuvation effect

Bij onvoldoende 
effect op diffuse 
roodheid doorsturen 
naar collega met KTP, 
PDL voor fijne rode 
vaatjes 9,1

Zwemmerseczeem 
laten meebehandelen! 

Geen zieke nagelge-
deelten laten zitten, 
alles weghalen door 
medisch pedicure! 

Zeezout bad 2 keer 
per week 

Elke 4 - 6 weken 
tussen laserbehan-
delingen door naar 
medisch pedicure

Gem, 3 behandelingen 
bij een milde mycose. 
Schep geen hoge 
verwachtingen! 
Mycose vaak een lang 
bestaand probleem14

Deese LED masker 
en het gebruik van 
Lycogel bevorderen 
het herstel van de 
huid. We zien een 
minder lange 
down-time 

Aanvullende 
therapie of tips
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Samenvatting
Laserkliniek Zwolle-Huidtherapie, opgericht in 2013, wordt ge-
rund door huidtherapeuten Michelle Janssen en Anouk te Molder. 
Inmiddels zijn zij al ruim tien jaar praktiserend binnen de 
huidtherapeutische zorg en dienstverlening. De kliniek staat in 
hartje centrum van Zwolle en is met name gespecialiseerd in 
huidtherapie en laserbehandelingen bij diverse klachten 
m.b.t. huid, haren en nagels. Kennisuitwisseling, wetenschap-
pelijk en praktijkonderzoek dragen bij aan de ontwikkeling 
van kwaliteitsstukken en het op peil houden van het 
kwaliteitsniveau binnen de kliniek. Onlangs lanceerden
zij het Laserkliniek Kennisportaal, een intranet op maat. 
Anouk te Molder; ‘We bundelen al onze kennis en kunde nu in 
één professioneel systeem. Hierdoor automatiseren we onze 
werkprocessen en kunnen we à la minute bij onze kwaliteitsstuk-
ken, agenda’s en portfolio’s. Kwaliteit en veiligheid hebben we hoog 
in het vaandel. Michelle Janssen; ‘onze missie is laagdrempelige 
persoonlijke zorg en uitgebreid advies, teamspirit en plezier 
in het vak met als hoofddoel een tevreden patiënt!‘

BEHANDELINGEN EN ZORG
We vroegen Laserkliniek Zwolle naar hun behandel-
wijzen en tips ten aanzien van de genoemde indicaties. 
Hiernaast een tabel die Laserkliniek Zwolle hanteert 
als leidraad.

Door drs. Franca van der Smit, 
cosmetisch orthomoleculair en anti-aging arts

Interview met Laserkliniek Zwolle 

HUIDTHERAPIE

INDICATIES TOP TIEN BIJ LASERKLINIEK ZWOLLE 

1  Hypertrichose, hirsutisme (PCOS en pseudofolliculitis barbae) 

2  Acne en acnelittekens

3  Couperose en rosacea

4  Hyperpigmentaties

5  Goedaardige huidtumoren

6  Huidveroudering (samenwerking met de cosmetisch arts)

7  Littekens (samenwerking met de MKA-chirurgie)

8  Onychomycose (samenwerking medisch pedicure) 

9  Sinus pilonidalis (samenwerking met chirurg) 

10  Transgender zorg (samenwerking met VUmc) 



CASUÏSTIEK
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(LASER)VEILIGHEID 
Laserveiligheid is een item binnen de kliniek waar veel aan-
dacht aan geschonken wordt. Anouk te Molder: ‘In mei 2016 
hebben we onze kliniek laten visiteren door Laser Safety 
Advisor dhr. W. Kelderman. De kliniek heeft wat veranderingen 
ondergaan om te kunnen voldoen aan de gestelde richtlijn 
volgens TR 60825-8. Kelderman heeft RI&E rapporten opge-
steld per golflengte om zo het risicoprofiel binnen de behan-
delruimten te bepalen. Daarop zijn aanpassingen gedaan op 
o.a. inrichting, kleding, brandveiligheid en afzuiging.’ 
Alle huidtherapeuten binnen de kliniek hebben het Laser 
Safety Officer certificaat. Michelle Janssen; ‘de opleiding tot 
Laser Safety Officer (LSO) is bedoeld voor mensen die toezicht 
houden op het veilig werken met lasertoepassingen binnen een 
organisatie en vanuit dat oogpunt mede betrokken zijn bij het 
opstellen van de risico- inventarisatie en evaluatie.’ 
Interne protocollen zijn hierop afgestemd. In de kliniek hangt 
in elke behandelruimte een laserveiligheids infographic. 
Hierop wordt de procedure in stappen met afbeeldingen 
verduidelijkt voor therapeut en patiënt alvorens de laser 
wordt ingeschakeld. 

TIPS LASERVEILIGHEID
Bekijk per golflengte wat voor bereik deze heeft en 
welke bedoelde of onbedoelde schade dit kan opleveren. 
Implementeer hiervoor per laserruimte de juiste 
veiligheidsrichtlijnen. Hieronder enkele tips vanuit onze 
opleiding tot LSO:

Tip 1#   Stel een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op per 
golflengte. 

Tip 2#   Draag te allen tijden een laserveiligheidsbril, ook bij de 
toepassing van Intense Pulsed Light.

Tip 3#   Draag een adembeschermende mondkap (ABM) met 
de hoogst mogelijke beschermingsfactor FFP 3 zonder 
uitademventiel die goed op het gelaat aansluit. 

  Zo hou je eventuele schadelijke aerosolen buiten de 
luchtwegen. 

Tip 4#   Gebruik naast je ABM een afzuigunit. Kies daarbij voor 
een unit die de afgezogen lucht ook daadwerkelijk 
filtert en de evt. schadelijke deeltjes afvangt. 

Tip 5#   Laser afscherming en/of verduistering is veel 
belangrijker dan wij aanvankelijk dachten. Veel 
klasse 4 lasers hebben een grote oogveilige afstand 
(NOHD). Met de blindering volgens EN-60825-4 norm 
bescherm je mensen buiten de laserruimte tegen 
laserstraling. Meer informatie over onze tips kun je 
inwinnen bij een Laser Safety Advisor. 

  En tot slot, maak een VIM (Veilig Incidenten Melden) 
procedure mocht die er nog niet zijn! 

TRENDS
Zien jullie over de tijd ook een toename van bepaalde 
klachten en/of wensen?

Michelle Janssen: ‘Onze praktijk ziet een toename van laseront-
haarbehandelingen bij transgenders. Er is hiervoor een actieve 
samenwerking met het VUmc en UMCG. Het aantal transitie 
trajecten bij transgenderiteit is de afgelopen jaren verachtvou-
digd, aldus het UMCG. Het effectief verwijderen van ongewenst 
lichaams- en gezichtsbeharing en de begeleiding hierbij is een 
interventie die wij als huidtherapeuten steeds vaker toepassen.’

Anouk te Molder: ‘Daarnaast zien we een toename van het aan-
tal hulpvragen waarbij psychische problematiek een rol speelt. 
Zelfbeeld aantasting kan natuurlijk ontstaan wanneer men een 
ontsierende vlek of acneproblemen in het gelaat heeft. Maar ook 
kan er sprake zijn van een aangetast zelfbeeld  wat niet of nau-
welijks zichtbaar is op de huid, maar dat diegene door psychisch 
onwel bevinden zichzelf beschadigt in vorm van de huid kapot  
krabben of zich snijden. Ook onrealistische hulpvragen komen 
voor, zoals het laten verdwijnen van (te grote) poriën. 
We zijn ons bewust van o.a. depressieklachten en hebben daar-
door een samenwerking gezocht met een praktijk voor psycho-
therapie. Op een laagdrempelige manier worden mensen gead-
viseerd om bijvoorbeeld via coaching ongewenste gewoonten 
af te leren. 

SAMENWERKING HUIDTHERAPEUT 
EN DE COSMETISCH ARTS
Hoe zien jullie de samenwerking met de cosmetisch arts 
op het gebied van laser en licht?
De DALA (Dutch Aesthetic Laser Association) is hierbij natuurlijk 
een goed voorbeeld. Artsen en huidtherapeuten, die zich veel 
bezighouden met licht- en laserbehandelingen, worden in contact 
gebracht en er vindt actief kennisuitwisseling plaats. Hier zijn we 
al sinds de oprichting bij betrokken. 
Janssen: ‘Ik denk dat de samenwerking tussen cosmetisch arts 
en huidtherapeut met name ligt op het gebied van huidverfraai-
ing, huidverjonging. Waarbij de huidtherapeut de laser toepast 
en de arts de injectables en bij gebruik van diepere invasieve 
laserbehandelingen (zoals CO2 laser) en diepe peelingen actiever 
samenwerkt met elkaar. Medicatie profylaxe voorschrijven en 
toepassen van medicatie in geval van complicaties. 
Bij het behandelen van de zieke en beschadigde huid (bijvoorbeeld 
bij acne of pigmentbehandeling/huidkanker screening) ligt de 
samenwerking vooral bij de dermatoloog/huisarts en huidthera-
peut. Bij een onychomycose indicatie werken we samen met een 
medisch pedicure. Ook de schoonheidsspecialist kan een rol spe-
len bij meer de verzorgende kant van de huid. Een ontspannende 
massage of lichte peeling van een min of meer gezonde huid. 
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PSEUDOFOLLICULITIS BARBAE HUIDTYPE  VI

ROSACEA SUBTYPE I/ II VASCULAIRE 
EN PAPULOPUSTULEUZE 

CASUS 1

CASUS 2

Man, 26 jaar komt via DTH (Directe 
Toegankelijkheid Huidtherapie) bij ons binnen. 

BIJ DE SCREENING ZIEN WE:
P   Gelokaliseerd in de baardzone 
R   Folliculair gerangschikt 
O  Beperkt tot gehele baardzone 
V  Hobbelig van vorm  
O  Matig scherp begrensd
K    Een donker gepigmenteerde ondergrond met 
 een wit roze en gelige kleur
E   Papels, Noduli, Hyperkeratose, en Squameus beeld

Klachten bestaan uit het ingroeien van de haren in de 
baardzone na het epileren, harsen of scheren. Daarnaast 
pijnlijke puistjes  met een witte of gele kop, verdikking 
van de huid en af en toe jeuk. Gebruikt hiervoor 
regelmatig fucidine en/of clindamycine door de huisarts 
voorgeschreven. Schaamte speelt een grote rol. 

HUIDTHERAPEUTISCHE DIAGNOSE: 
Pseudofolliculitis barbae

HUIDTHERAPEUTISCH BEHANDELPLAN/ BEHANDELINGEN:
Medicatie in overleg met de huisarts gestopt. 
Gemiddeld 5 à 10 behandelingen afhankelijk van de 
haargroeifase om de 4 à 10 weken met de Nd: YAG laser, 
1064 nm longpulse. Tussendoor komt patiënt voor 
controle en worden ingegroeide haren geïndiceerd 
en geledigd met steriele naald en behandeld 
door middel van AHA 50%. 

Vrouw, 46 jaar komt via DTH (Directe 
Toegankelijkheid Huidtherapie) bij ons binnen. 

BIJ DE SCREENING ZIEN WE:
P   Gelokaliseerd in het gelaat 
R  Diffuus en vlindervormig gerangschikt 
O  Beperkt tot de wangen, neus en kin   
V  Confluerend
O  Scherp begrensd 
K  Rood en matig blauw
E  Erythemato – squameus huidbeeld 

De huid wordt voor elke laserbehandeling 
gedesinfecteerd en haren worden zo kort mogelijk 
geschoren. Koeling met cryo staat relatief hoog en er 
wordt gewerkt op 1,5 Hz.  Zeer pijnlijke behandeling! 
Thuisbehandeling bestaat uit het gebruik van een 
desinfecterende mousse, 18% ureum in een carbamide 
crème, aloë vera en sunprotectie. 

RESULTATEN EN FOLLOW UP
Resultaat op de foto is na vier laserbehandelingen en 
één peeling met AHA 50%. Thuisadviezen worden strikt 
opgevolgd. Patiënt zit nog in het behandeltraject.  

< Michelle Janssen en
Anouk te Molder-Bliekendaal >

bezig met een behandeling in hun 
Laserkliniek in Zwolle
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Klachten bestaan uit diffuus erytheem, flushing, 
squamae, papels, pustels en teleangiëctastieën. 
Ook heeft mevrouw het over een jeukende huid 
en af en toe branderige ogen. Mw. is leerkracht en 
komt veel buiten. In het verleden behandeld met 
teerzalven, roaccutane, metronidazol zonder het 
gewenste effect. Is niet bekend met het belang 
van het gebruik van een goede sunprotectie. 
Remissies en exacerbaties bij warmte en koude, 
inspanning en zonlicht. Mevrouw krijgt regelmatig 
de vraag wat er met haar huid aan de hand is. 
Schaamte speelt een rol. 

HUIDTHERAPEUTISCHE DIAGNOSE: 
Rosacea subtype I/II

HUIDTHERAPEUTISCH BEHANDELPLAN/ 
BEHANDELINGEN:
Huidverzorging zonder parabenen en chemische 
filters bestaande uit het gebruik van een zachte milk, 
tonic zonder alcohol, specifiek serum, gezichtscrème 

met vit E en A, 
zonnebrand-crème 
zonder chemisch 
filter en Lycogel om 
de huid te kunnen 
camoufleren en kal-
meren. Daarnaast 
het gebruik van 
metronidazol op 
doktersvoorschrift. 
Er vindt hierover 

overleg plaats met huisarts. We gunnen de huid 
eerst rust. Daarna starten we met 3 Nd: 
YAG 1064 nm lp laserbehandelingen om 
de 6 à 8 weken. Tot slot een 2 tal IPL 
behandelingen, 550 nm small. 

RESULTATEN EN FOLLOW UP
Mw. is uitbehandeld naar tevredenheid. Komt 1 keer 
per jaar terug voor een follow up. Gebruikt het 
gehele jaar de huidverzorgingsproducten.   

LENTIGO SOLARIS 

CASUS 3

Vrouw, 53 jaar komt via DTH (Directe 
Toegankelijkheid Huidtherapie) bij ons binnen. 

BIJ DE SCREENING ZIEN WE:
P   Gelokaliseerd in het gelaat op de rechterwang 
R   Solitair gerangschikt
O  Een 3 tal laesies ter grootte van 1 cm 
V  Oppervlakkig gelegen, annulair tot ovaal van vorm
O  Matig scherp begrensd
K  Lichtbruin/ donkerbruin gekleurde macula 
E  Lijkend op een benigne lentigo senile/solare 

Klachten bestaan uit toename van pigment sinds een 
jaar. Mevrouw krijgt steeds meer lentigo’s en kan dit 
nog lastig camoufleren. Heeft een representatieve baan 
en overweegt om cosmetische redenen de laesies te 
laten verwijderen. Vroeger regelmatig aan de zon en 
zonnebank blootgesteld. Beschermt de huid wel met 
een SPF 30. Huisarts geeft akkoord voor het verwijderen 
van de laesies. 

HUIDTHERAPEUTISCHE DIAGNOSE: 
Lentigo solaris 

HUIDTHERAPEUTISCH BEHANDELPLAN/ BEHANDELINGEN:
Gemiddeld 1 à 3 behandelingen om de 6 à 8 weken met 
de Duetto EVO Alexandrite laser, 755 nm zonder koeling, 
korte pulsduur.  
Gewenste huidreactie: grijsverkleuring van de laesie en 
licht erytheem.
Nabehandeling: Alhydran met SPF 30. Na 6 à 8 weken 
controle. 

RESULTATEN EN FOLLOW UP
De resultaten op de foto zijn na 2 laserbehandelingen. 
Patiënt is uitbehandeld. Naar verwachting onderhoud 
geïndiceerd.   
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Vragen/meer info? 
info@laserkliniekzwolle.nl


