
e realiseren ons maar nauwelijks 
dat onze huid een vernuftig 
orgaan en veel meer dan alleen 

een verpakking is. De huid is qua oppervlak het 
grootste orgaan (twee vierkante meter), het 
zwaarste orgaan (éénvijfde van ons lichaams-
gewicht) en functioneel het meest veelzijdige 
orgaan. Ze vormt een fysieke barrière die ons 
beschermt tegen invloeden als warmte, koude, 
ultraviolette straling van de zon en micro-orga-
nismen. Verder signaleert de huid veranderingen 
in de omgeving zoals temperatuur en vochtig-
heid en reguleert ze onze lichaamstemperatuur 
door transpiratie en doorstroming van het bloed.

Emotie
Naast deze fysiologische functies speelt de huid 
een belangrijke rol als sociaal element. De huid 
communiceert over je gemoedstoestand, bijvoor-
beeld bij inspanning en ziekte. De Franse filosoof 
Paul Valery zegt: ‘Het innigste bij de mens, is zijn 
huid’. Met de huid raak je aan en word je aange-
raakt. Ze reageert zichtbaar en voelbaar op stress 
en verraadt emoties door reacties als blozen 
en kippenvel. De samenhang tussen de huid en 

de psyche is complex en heeft een ingrijpende 
invloed op het zelfbeeld, de sociale relaties en de 
seksualiteit van de mens. 

Huidaandoeningen zijn sterk afhankelijk van het 
functioneren van de huid. Door een aangetaste 
huidfunctie raakt onze huid ziek of beschadigd. 
En hoe meer de huidfunctie is aangetast, hoe 
dynamischer de huidaandoening. Een verstoorde 
huidfunctie kan aangeboren zijn, zoals eczeem 
of psoriasis. In andere gevallen disfunctioneert 
de huid door inwerkingen van buitenaf, bij-
voorbeeld door de inwerking van zonlicht of als 
gevolg van bestraling of een ongeluk.

Symptoom
Huidpraktijk Heerenveen werkt op bestrijding 
van de symptomen, niet op de oorzaak. Bij die 
symptomen kan men denken aan ontstekingen, 
schilfering, roodkleuring van de huid, pigment-
vorming, wijnvlekken, brandwonden, 
eczeemachtige aandoeningen, bestraalde huid, 
acne, wijnvlekken en rosacea. Dankzij het 
inzetten van een ruime expertise in behan-
deltechnieken kunnen de verschijnselen van 
huidaandoeningen op tijd een halt worden 
toegeroepen of wordt verdere verergering 
verhinderd of afgeremd. 

Bij littekens of brandwonden bijvoorbeeld wordt 
de aandoening verbeterd en geëgaliseerd door 
gebruik te maken van diverse lasers en peelings. 
Maar ook door medische tatoeage kunnen lit-
tekens of brandwonden zo ingekleurd worden 
dat ze minder opvallend zijn. Met de verschil-
lende lasers worden zowel dermatologische 
als cosmetische behandelingen verricht. De 

revolutionaire Fractional lasertechniek wordt bij 
Huidpraktijk Heerenveen toegepast om de huid-
veroudering telkens een stap voor te zijn. De 
verouderde huid openbaart zich door een pallet 
van afwijkingen als rimpels, fronslijnen, plooien, 
kraaienpootjes, pigmentvlekken, couperosevlek-
ken, grove huidstructuur en huidverzakking. Elk 
specifiek probleem moest tot voor kort met een 
aparte laser worden behandeld, 
een bewerkelijke en tijdrovende 
methode. Met de Fractionele laser 
worden alle huidgebieden in één 
behandeling aangepakt. Kenmerk 
is dat de opperhuid niet in één 
keer wordt verwarmd, maar in 
gedeelten.

Indruk
In het intermenselijk verkeer is 
de eerste indruk die men van 
iemand krijgt veelal bepalend. Uit 
psychologisch onderzoek blijkt dat 
de mens in een halve minuut een 
idee van zijn of haar medemens 
heeft. Wat de betreffende persoon 
zegt is nauwelijks van belang. 
Wel de stem, de intonatie, de 
lichaamstaal en de huid. Een 
verbetering van een verstoorde 
huid impliceert een verbetering 
van de kwaliteit van het leven. 
Huidpraktijk Heerenveen beschikt 
over de ervaring, expertise en 
middelen om huidproblematiek 
effectief te bestrijden en daarmee 
de kwaliteit van het leven op een 
hoger plan te tillen. Met deze 

positionering onderscheidt ze zich ten opzichte 
van andere zorgverleners van de huid. 
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van de mens
Zonder de huid kan de 

mens niet leven. Bij elke 
verstoring van de huid raakt 

ze uit balans, met alle fysieke 
en psychische gevolgen 

van dien. Huidpraktijk 
Heerenveen richt zich op 

verbetering, vernieuwing en 
verjonging voor de zieke en 

beschadigde én de gezonde 
huid.

W

Het innigste 


