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Totaalpakket voor de zieke
én gezonde huid
Huidpraktijk Heerenveen richt zich specifiek
op huidverbetering, huidvernieuwing en huidverjonging voor de zieke en beschadigde huid,
maar ook de gezonde huid. Met deze positionering onderscheidt de praktijk zich van andere
huidzorgverleners. ‘Omdat wij inzicht hebben
in de huidproblematiek, kunnen alle mensen
met huidproblemen bij ons terecht. Wij werken
op de symptomen, niet op de oorzaak. Ons uitgangspunt is het werken aan een basis waarop
de huid goed reageert,’ legt eigenaresse Trieneke
Hengst uit. Huidpraktijk Heerenveen ziet mensen met uiteenlopende klachten. Van aangeboren huidaandoeningen als exceem en psoriasis
tot mensen met littekens, brandwonden of een
bestraalde huid. ‘Elke huid is anders en reageert
verschillend. We passen in onze praktijk dan ook
wisselende technieken toe. Met diverse IPL’s en
lasers behalen we de beoogde resultaten. Dankzij het inzetten van onze expertise kunnen we de
symptomen van huidaandoeningen op tijd een
halt toeroepen of verergering voorkomen.’
BEHANDELING LYMFOEDEEM
Het behandelen van lymfoedemen vormt een
belangrijk onderdeel van het beroep van huidtherapeut Trieneke Hengst. De praktijk beidt lymfoedeem patiënten een geïntegreerd pakket, met
verschillende behandelingsmogelijkheden. ‘Hier
ligt onze kracht,’ vertelt Trieneke.‘Wij kijken naar de
individuele situatie van de patiënt, omdat de problematiek zeer uiteenlopend kan zijn. We zoeken
voor iedereen een unieke oplossing.’
De Huidpraktijk biedt een breed scala aan behandelingen en adviezen die het leven met oedeem
kunnen vergemakkelijken.
‘Wij bieden manuele lymfdrainage, specifieke oedeemgrepen, steunkousen, houding- en bewe-

gingstechnieken, verzorgingsadviezen en meten
hulpmiddelen voor zelfzorg aan.’ De praktijk is de
enige paramedische hulpverlener die is opgeleid
om alle onderdelen van deze integrale therapie uit
te voeren. ‘We worden dagelijks geconfronteerd
met deze groep patiënten en hebben hier dan ook
een specialisatie van gemaakt.’
WELKOM ZONDER
VERWIJZING
Onlangs rondde Trieneke Hengst de cursus Directe
Toegankelijkheid Huidtherapie af met als resultaat
dat een verwijzing voor behandeling bij de praktijk
niet meer nodig is.
’Door de wetenschappelijke ontwikkelingen, de
voortdurende professionalisering en het kwaliteitsbeleid zijn wij als huidtherapeut binnen de
gezondheidszorg de deskundige geworden op
het gebied van de zieke en beschadigde huid.
Hierdoor is een medische verwijzing niet meer
van deze tijd. Mensen met huidklachten kunnen
zo bij ons terecht voor onderzoek, evaluatie en behandeling. We zijn erg blij met deze ontwikkeling,
omdat we hiermee de toegankelijkheid tot onze
praktijk vergroten.’
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