
Je kunt veroudering niet 
tegen gaan. Dat is een 
gegeven. Wat je echter wel 
zelf kunt bepalen is hoe je 
eruit wilt zien als je ouder 
wordt. Met de revolutionaire 
Fractional lasertechniek 
biedt HuiDpraktiJk 
Heerenveen een 
unieke methode die de 
huidveroudering een stap 
terug zet.

Het is dit jaar precies een kwart eeuw geleden 
dat Trieneke Hengst-Oppenhuizen haar praktijk 
in Heerenveen begon. Als huidtherapeute heeft 
ze zich gespecialiseerd in het behandelen van 
de zieke en beschadigde huid om die weer 
functioneel en gezond te krijgen. Trieneke: 'We 
zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen 
in de behandelingen, maar we zijn wars van 
hypes. We werken uitsluitend met esthetisch 
verantwoorde behandelmethoden waarvan we 
weten dat ze doeltreffend en veilig zijn.'

Bewerkelijk
Het team van Huidpraktijk Heerenveen bestaat 
naast Trieneke uit Nancy, Corine, Ilona en 
Anita. 'We hebben verschillende lasers omdat 
elk specifiek huidprobleem een eigen aanpak 
vergt. Neem alleen al het probleem van de 
verouderde huid. Daarbij zie je een palet van 
afwijkingen als rimpels, fronslijnen, plooien, 
kraaienpootjes, pigmentvlekken, couperose-
vlekken, grove huidstructuur en huidverzak-
king. Elk probleem moest tot voor kort met een 
aparte laser worden behandeld, een bewerke-
lijke en tijdrovende methode. Met de nieuwe 
fractionele laser kunnen we met één apparaat 
alle huidgebieden behandelen.'

De fractionele lasertechniek kan zowel derma-
tologisch als cosmetisch worden toegepast. 
Kenmerk van de laser is dat de hele opperhuid 
niet in één keer wordt verwarmd, maar dat 
ze in fracties wordt behandeld. ‘Met de frac-
tionele lasertechniek kunnen we in essentie 

Baas over 
je huid

bestaande lelijke en opvallende littekens en 
brandwonden gladder maken, omdat we er 
controleerbaar nieuw weefsel mee kunnen 
opbouwen. Precies dáár waar huidvernieuwing 
gewenst is. De techniek kan zowel op zeer 
recente als op oudere littekens worden toege-
past, waarbij over het algemeen geldt dat hoe 
eerder er wordt begonnen met de behandeling, 
hoe betere de resultaten zijn.’ 

Preventief
Daarnaast wordt de fractionele laser ingezet 
om preventief het ouder worden van de huid 
tegen te gaan. 'Lange tijd was daar eigenlijk 
geen goede laser voor op de markt. Of ze 
scoren geen effect of ze hebben wel effect 

maar met veel complicaties. Anders dan bij 
schoonheidsinstituten werken wij namelijk 
met medische klasse 4 lasers en IPL's die een 
CE-certificaat hebben. Met de fractionele laser 
hebben we eindelijk een behandelmethode in 
huis die in korte tijd een mooi resultaat laat 
zien. De huid is jonger, egaler van kleur en 
steviger dan voorheen. Een prachtige techniek 
voor vrouwen èn mannen die niet veel tijd 
hebben, maar wel aandacht willen besteden 
aan de kwaliteit van hun huid.' 
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