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Nieuwe techniek remt
veroudering huid
HEERENVEEN Met de Fractional
lasertechniek biedt Huidprak-
tijk Heerenveen een unieke me-
thode die de huidveroudering
een stap terug zet. Het is dit jaar
precies vijfentwintig jaar gele-
den dat TrienekeHengst-Oppen-
huizen haar Huidpraktijk Hee-
renveen begon.

Als huidtherapeute heeft ze zich
gespecialiseerd in het behande-
len van de zieke en beschadigde
huid omdieweer functioneel en
gezond te krijgen. Trieneke: ’We
zijn voortdurend op zoek naar
verbeteringen in de behandelin-
gen, maar we zijn wars van hy-
pes. We werken uitsluitend met
esthetisch verantwoorde behan-
delmethoden waarvan we we-
ten dat ze doeltreffend en veilig
zijn.’
Het team van Huidpraktijk Hee-
renveen bestaat naast Trieneke
uit Nancy, Elly, Ilona en Anita.
’We werken met verschillende
lasers omdat elk huidprobleem
om een eigen aanpak vraagt,’
legt Trieneke uit. ,Neem alleen
al het probleem van de verou-
derde huid. Bij de verouderde
huid zie je een pallet van afwij-
kingen als rimpels, fronslijnen,
plooien, kraaienpootjes, pig-
mentvlekken, couperosevlek-
ken, grove huidstructuur en
huidverzakking. Elk probleem
moet met een aparte laser wor-
den behandeld, een bewerkelij-
ke en tijdrovende methode.’
De Fractionele lasertechniek
kan zowel dermatologisch als

veroudering
cosmetisch worden toegepast.
Kenmerk van deze laser is dat de
hele opperhuid niet in één keer
wordt verwarmd,maar dat ze in
fracties wordt behandeld. ‘Met
de Fractional kunnen we in es-
sentie bestaande lelijke en op-
vallende littekens en brandwon-
den gladder maken, omdat we
er controleerbaar nieuwweefsel
mee kunnen opbouwen. Precies
dáár waar huidvernieuwing ge-
wenst is. De techniek kan zowel
op zeer recente als op oudere lit-
tekens worden toegepast, waar-
bij over het algemeen geldt dat
hoe eerder er wordt begonnen
met de behandeling, hoe betere
de resultaten zijn.’

Trieneke: ,Daarnaast wordt de
Fractionele laser ingezet om
preventief het ouder worden
van de huid tegen te gaan. ’Lan-
ge tijd was daar eigenlijk geen
goede laser voor op demarkt. Of
ze scoren geen effect of ze heb-
ben wel effect maar met veel
complicaties. Anders dan bij
schoonheidsinstituten werken
wij namelijkmetmedische klas-
se 4 lasers en IPL’s die eenCE-cer-
tificaat hebben. Met de Fractio-
nal laser hebben we eindelijk
een behandelmethode in huis
die in korte tijd een mooi resul-
taat laat zien. De huid is jonger,
egaler van kleur en steviger dan
voorheen. Een prachtige tech-
niek voor vrouwen èn mannen
die niet veel tijd hebben, maar
wel zorg om de kwaliteit van
hun huid.’
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,Elk huidprobleem vraagt om een eigen aanpak’


