




Acne is één van de vervelendste en meest 
voorkomende huidaandoeningen. Het is een 
aandoening aan de talgklieren, waardoor de 
talgproductie uit balans raakt. Elke huid is anders 
en vraagt daarom ook om een andere aanpak. Wij 
helpen je graag verder met het opstellen van een 
passend behandelplan om jouw acne te verminderen.

Een huisarts of dermatoloog zal onschuldige kleine 
huidonregelmatigheden vaak niet behandelen, 
omdat ze als cosmetisch worden beschouwd. Dit 
soort puistjes zijn vaak makkelijk te verwijderen. Bij 
Huidkliniek de Vallei nemen we de tijd voor dergelijke 
behandelingen, wat resulteert in een nauwkeurig, 
kwalitatief hoogstaand resultaat.

Cosmelan is een medische depigmentatie methode. 
Hyperpigmentatie wordt veroorzaakt door een 
verhoogde productie van melanine. Dit kan komen 
door bijvoorbeeld beschadiging door de zon, 
ontsteking of ander huidletsel zoals acnelittekens. 
Een Cosmelan behandeling zorgt ervoor dat de 
verhoogde productie van melanine wordt afgeremd.

Dermamelan is wereldwijd de beste 
depigmenterende methode en mag 
uitsluitend uitgevoerd worden door artsen 
of huidtherapeuten. De dermamelan wordt 
ingezet bij de ernstigere pigmentaandoeningen 
zoals melasma, maar ook bij huidverbetering, 
huidverjoning en zelfs bij intieme zones en onder 
de oksels. Dermamelan vermindert de donkere 
plekken op een veilige en e!ciënte manier.

Een teveel aan Vrije Radicalen (ROS) kunnen 
tot vroegtijdige huidveroudering leiden. Roken, 
slechte eetgewoontes, luchtverontreiniging en 
blootstelling aan UV versnellen dit proces. Met 
de juiste behandeling en advies kunnen we dit 
proces vertragen.

Intense pulsed light (IPL) therapie, ook wel 
fotofacial genoemd, is een manier om de kleur 
en textuur van je huid te verbeteren zonder 
operatie of botox. Het kan de zichtbare schade 
behandelen die wordt veroorzaakt door 
blootstelling aan de zon, zoals pigmentvlekken en 
roodheid van de huid. Vaak wordt deze schade 
gezien op zon beschenen delen, zoals het gelaat, 
hals, decolleté en handen.



Active Cellular Light Therapy - ook wel LED-
therapie genoemd - is een e!ciënte Photo 
dynamische behandeling met 630nm rood LED 
licht om producten te activeren en dieper in 
de huidlagen te komen. 

Een litteken ontstaat als gevolg van een 
beschadiging aan de huid. Sommige littekens 
blijven altijd voelbaar en zichtbaar. De waarheid 
is dat het litteken nooit helemaal zal verdwijnen. 
Maar er zijn enkele methoden die kunnen helpen 
de grootte te verkleinen en het uiterlijk te 
veranderen. Bij Huidkliniek de Vallei helpen we je 
graag om je litteken minder zichtbaar te maken.

Medische chemische peelings zorgen ervoor 
dat de huid zich gaat vernieuwen. Hierdoor 
kunnen indicaties als acne, fijne (roker)lijntjes en 
pigmentvlekken behandeld worden. De keuze in 
medische peelings is enorm en dat is maar goed 
ook. Ieder huid(type) is anders en vraagt om een 
unieke aanpak

Huidverbetering staat bij Huidkliniek de Vallei op 
nummer één. Deze non-invasieve behandeling 
kan daarbij niet ontbreken. Microneedling kan 
bij iedere huid worden ingezet om ongemakken 
van huidverouderingsverschijnselen aan te 
pakken. Deze ongemakken bestaan onder andere 
uit een do"e huid, pigmentvlekken, verlies van 
veerkracht en stevigheid en het pakt de grove 
structuur van de huid aan.

Rosacea is een chronische huidaandoening, 
die zich in het gelaat bevindt. Deze aandoening 
kenmerkt zich aan de blijvende, roodheid, bultjes, 
puistjes en zichtbare bloedvaatjes. Chronisch 
betekent helaas ook dat rosacea nooit helemaal 
over zal gaan. Gelukkig is rosacea goed te 
behandelen en te verminderen, zodat de klachten 
op de achtergrond verdwijnen.

TCA-peelings zijn cosmetische behandelingen 
waarbij trichloorazijnzuur (TCA) wordt gebruikt 
om het uiterlijk van je huid te verbeteren. De 
peelings zijn er in verschillende sterktes of 
concentraties zuren. Een TCA-peeling werkt door 
dode huidcellen te verwijderen en de groei van 
nieuwe huidcellen te stimuleren.



Kijk voor meer informatie op onze website:

huidkliniekdevallei.nl

Bezemrijs zijn kleine blauwe of rode aderen 
op de benen. Ze zijn meestal klein - met een 
diameter van één tot vier millimeter - en in 
de loop van de tijd kunnen ze groter worden 
en vermeerderen. De neiging om bezemrijs 
varices te krijgen is vaak erfelijk en komt 
vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Bij Huidkliniek de Vallei kunnen wij couperose op 
twee manieren behandelen. Bij oppervlakkige 
haarvaatjes en di"use roodheid gebruiken we 
een IPL behandeling. Diepere vaatjes in het 
gezicht of op andere delen van het lichaam zoals 
bijvoorbeeld de benen kunnen we behandelen 
met de Nd:YAG 1064nm laser. Een vaat IPl of 
Laserbehandeling is veilig, e"ectief en helpt 
one"enheden te verminderen. 

Om schimmelnagels goed te kunnen behandelen 
moet je diep in de nagel doordringen. Dit is vaak 
ook de voornaamste reden waarom lakjes alleen 
niet voldoende werken. De schimmels bevinden 
zich met name in het nagelbed waar de lakjes niet 
zomaar bijkomen. Om je schimmelnagels e"ectief 
te behandelen wordt er bij Huidkliniek de Vallei 
gebruik gemaakt van lasertherapie en/of IPL i.c.m. 
radiofrequentie.

Voor ongewenste haargroei in het gelaat en op het 
lichaam bieden wij de definitieve uitkomst. Na 6 
tot 10 behandelingen kun je vaarwel zeggen tegen 
eindeloos scheren, ingegroeide haren en bultjes.

Bij Huidkliniek de Vallei kunnen we pigment 
op verschillende manieren behandelen. Het 
type behandeling dat wordt ingezet is geheel 
afhankelijk van het soort pigment én in welke 
huidlaag het pigment zich bevindt. Dit kunnen 
wij tijdens een consult met de OBSERV-520X 
bepalen. 




