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Gedragsregels/voor- en nazorg behandeling met peelings 
 

 

Waar u zich aan dient te houden voor een optimaal effect van de behandeling 

• Stel uw huid in de 2 weken voorafgaand aan uw afspraak zo min mogelijk bloot aan 
de zon. 

• Behandel uw gezicht in die 2 weken een paar keer per week met een lichte scrub 
(niet te hard boenen!), voor een betere doorlaatbaarheid van de huid. Hebt u een erg 
vette of lederachtige huid en/of met veel achterstallig onderhoud, overleg dan eerst 
met onze arts over welke scrub en over de frequentie. 

• Mocht u huidverzorgingsproducten gebruiken met retinol (retinoïnezuur, tretinoïne), 
hydrochinon of glycolzuur), laat deze producten dan even staan, vanaf minimaal 4 
dagen voor de peeling. 

• Komt u voor behandelingen van pigmentatie, acne of melasma, dan verdient het 
aanbeveling uw huid in de twee weken voorafgaand aan de behandeling met speciale 
crèmes te behandelen. Overleg met uw arts welke crème u het beste voor uw 
specifieke conditie kunt gebruiken.  
 
 

Wat u kunt verwachten 
 

• Eventuele complicaties of problemen na de behandeling zijn vrijwel altijd van 
tijdelijke aard. 

• Afhankelijk van de diepte van de peeling kunnen in meer of mindere mate de 
volgende bij-effecten optreden: verkleuring en zwelling van de huid en een stijf of 
trekkend gevoel van het behandelde gebied. 

• Afhankelijk van de diepte van de peeling ontstaat gedurende 2 tot 10 dagen 
vervelling, droogheid van de huid en – bij niet voldoende insmeren van de huid - 
eventuele korstvorming. 

• Een reeds eerder opgetreden herpesinfectie kan weer optreden na de behandeling. 

• Bij diepere peelings kan in enkele gevallen de roodheid van de huid langere tijd 
aanhouden. 

• In uitzonderlijke gevallen kan littekenvorming of hypopigmentatie (ontkleuring) 
optreden. 
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Nazorg – do’s en don’ts 
 

Doen 

- Smeer op de dag van de behandeling uw huid, voordat u gaat slapen, royaal in met 
de door de arts geadviseerde behandelcrème. 

- Breng de volgende ochtend (na evt. uw huid heel voorzichtig – met een deppende 
beweging - gereinigd te hebben) wederom een laag behandelcrème aan.  

- Wacht 20 minuten en breng dan de zonnecrème (SPF factor 30 of 50) aan. 
- Breng deze zonnecrème begin van de middag (of eerder, maar in elk geval 20 

minuten voordat u de deur uitgaat) nogmaals aan. 
- Smeer de behandelcrème in elk geval 2x daags op de behandelde huid (’s morgens en  

’s avonds). 
- Als de huid tussendoor gaat ‘trekken’, kunt u de behandelcrème weer aanbrengen. 
- Hanteer dit regime tussen 2 peelingsessies bij de kliniek in, of tenminste gedurende 

een maand na de behandeling. 
 

 

Niet doen 

De eerste 24-48 uur 

- Tot de ochtend volgend op de behandeling de huid niet reinigen, ook niet met water.  
- Tot 24 uur na de behandeling niet zwemmen of douchen. 
- Vermijd contact van de huid met sieraden tot 48 uur na de peeling. 
- Breng geen make-up op gedurende 48 uur na een peeling (m.u.v. speciale mineralen-

make-up, geschikt voor gebruik na intensieve behandelingen). 
 

De eerste 2 weken 

- Geen producten op uw huid aanbrengen die retinol of fruitzuren bevatten.  
- Liever ook geen aromatherapie of essentiële  oliën gebruiken. 
- Geen stoffig of vuil werk doen. 
- Geen blootstelling aan hoge temperaturen (sauna, hamam). 

En verder 

- Vermijd gedurende de periode tussen 2 peelingsessies of tot tenminste een maand 
(maar veiliger is 2 maanden) na een behandeling blootstelling van uw huid aan de 
zon (dus ook geen zonnebank). 

- Tot 2 maanden na de laatste peelingsessie geen ontharingsbehandelingen op de 
behandelde huid uitvoeren. 

- Vanaf de behandeling tot 2 weken na de laatste peelingsessie thuis geen peelings of 
scrubs gebruiken of soortgelijke behandelingen ondergaan bij een andere kliniek of 
schoonheidssalon. 
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- Tijdens de vervellingsfase absoluut niet aan de velletjes trekken – dit beschadigt de 
huid en doet het effect van de peeling teniet. 

 
Mocht u twijfelen of andere klachten hebben dan hierboven omschreven, of mochten de 
klachten erg lang aanhouden, neem dan contact met ons op.   
Tijdens kantooruren: 085 401 9820. 
Buiten kantooruren: 085 401 9820 of de spoeddienst van uw eigen huisarts. 
 
 
 
 

 
Bent u tevreden? Vertel het anderen! 

 
Bent u niet tevreden? Vertel het ons! 

 


