
INFOFICHE PLASMA BEHANDELINGEN 
 
Wat is een Plasma behandeling?  
De plasma-behandeling is een niet-invasief alternatief voor een chirurgische ooglidcorrectie of het 
verminderen van rimpels (rokerslijntjes, kraaienpootjes).  
De methode werkt op basis van plasma dat ontstaat als gevolg van geïoniseerde gasmoleculen 
uit de lucht. Tijdens de behandeling wordt de huid heel oppervlakkig aangeraakt met een fijn 
naaldje, quasi zonder huidcontact. Daarbij werkt een kleine boog van geladen plasma puntgewijs 
in op het lichaam. De bovenste huidlaag gaat daardoor verdampen, waarop de huidvezels 
samentrekken en er een krimpeffect ontstaat. Het resultaat is een onmiddellijke lifting en 
versteviging van de huid.  
Bovendien zorgt de behandeling met de plasma-pen indirect voor stimulatie van aanmaak van 
nieuw collageen en elastinevezels, met een langdurige en natuurlijke verjonging van het gelaat tot 
gevolg.  

Het is een geheel nieuwe en zeer kwaliteitsvolle techniek om veilig, een behoorlijke verstrakking 
en huidverbetering te bereiken. Doordat het een niet-invasieve behandeling is, hoeft er niet 
gesneden te worden en komen er geen bloedingen noch littekenvorming aan te pas. 

Hoe verloopt de behandeling? 
Voordat de behandeling wordt uitgevoerd, wordt er een laag verdovende crème aangebracht op 
de huid van de te behandelende zone. Deze moet een 40-tal minuten inwerken. Daarna begint 
de effectieve behandeling. Op de plekjes waar de plasmastraal de huid raakt, ontstaat de 
zogenaamde ‘crusting’ van de huid wat betekend dat er na +/- 48u minuscule korstjes ontstaan.  

De plasma-pen werkt oppervlakkig, wat betekent dat de plasmastraal de basaalcellenlaag (de 
onderste huidlaag van de opperhuid) van de huid niet bereikt. Hierdoor is er geen gevaar voor 
bloedingen, littekens of andere ongewenste/permanente huidschade.  

Hoe lang is de hersteltijd? 
Ga ervan uit dat de huid in eerste instantie gezwollen is (met name de oogleden). Na een 3-tal 
dagen is die zwelling bijna volledig weg. Na de behandeling kunnen er 5 tot 7 dagen bruine 
plekjes en korstjes zichtbaar zijn. Na 4-6 weken is de huid volledig hersteld, hoewel er soms nog 
lichte roodheid aanwezig kan blijven tot 2 à 3 maanden na de behandeling. 

Een van de belangrijkste risico’s is hyperpigmentatie van de huid. Volg daarom de instructies van 
je huidspecialist goed op. 
 

 
 
 
 
 
 



Wat is het resultaat op lange termijn?  

Onmiddellijk na het herstel van de behandeling zijn de huidvezels samengetrokken waardoor de 
huid strak en plump is. De aanmaak van collageen en elastine is in werking gezet. Het collageen 
wordt in de 3 maanden na de behandeling verder aangemaakt. Het resultaat blijft 1 tot 3 jaar, 
afhankelijk van uw levensstijl en huidconditie.  
Ter vergelijking: het effect van een ooglidcorrectie d.m.v. operatieve huidverwijdering blijft 5 tot 10 
jaar en is dus, zoals vele mensen denken, niet permanent. Het nadeel is dat de huid volledig 
wordt doorgesneden. Hierdoor ontstaat er  littekenweefsel. Deze behandeling kunt u niet blijven 
herhalen. De plasma behandeling kunt u indien gewenst zo vaak herhalen als u wilt.  

Hoeveel behandelingen zijn nodig?  
In  de meeste gevallen is 1 behandeling voldoende, maar in sommige gevallen kan een tweede 
of zelfs nog derde behandeling nodig zijn.  

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de hoeveelheid van het huidoverschot, het huidtype, 
complexiteit van het probleem en uw individuele wensen. De behaalde resultaten verschillen van 
persoon tot persoon. De intervaltijd tussen 2 plasma-behandelingen is minimum 4 weken.  

De behandeling is geschikt voor:  
De methode is geschikt voor alle leeftijden en voor bijna elk huidtype. Plasma kan voor diverse 
doeleinden worden ingezet. De meest voorkomende indicatiegebieden zijn: 

- Bovenste (hangende) oogleden 
- Onderste oogleden 
- Kraaienpootjes  
- Bovenlip (= rokerslijntjes) 
- Steelwratjes 

De huidspecialist zal bepalen of je effectief in aanmerking komt.  
  
Contra-indicaties (wanneer er niet NIET kan behandeld worden):  
Zwangerschap/ IVF/ Borstvoeding  
Actieve herpes/ontsteking/infectie op de te behandelen zone  
Eczeem op de te behandelen zone  
Huidige kanker  
Epilepsie 
Diabetes 
Huidtype 5 en 6 (donkere tot zeer donkere huid)  
Actieve acné  



Tijdens gebruik van een antibiotica kuur  
Permanente fillers (geen botox)  
Bij een afwijking van de oogspieren (musculus oculus)  
Vocht en vet onder de ogen kan niet behandeld worden  
 
Nazorg 
Enkel Bepanthol-crème aanbrengen als de behandelde zone pijn doet/jeukt. Anders droog laten. 
Bepanthol moet steriel zijn (gebruik een wattenstaafje).  
 
Voorzichtig zijn bij het wassen voor de korstjes: deppen, niet wrijven. Gebruik enkel water en 
geen zeep.  

Zolang er korstjes zijn mag de zone NIET blootgesteld worden aan de zon.  
Als de korstjes genezen zijn, moet de behandelde zone altijd beschermd zijn tegen de zon met 
min. SPF50 gedurende 2 tot 3 maanden.  

Gebruik pas opnieuw make-up als de korstjes genezen zijn. Gebruik GEEN producten met 
alcohol op de behandelde zone.  

Vermijd zwembaden en sauna’s tot 20 dagen na de behandeling.  

Ga minimum 24u NIET sporten na de behandeling 

Bij zwelling de huid koelen met ijs, let op: niet rechtstreeks op de huid.  

 Prijzen  

- Bovenste oogleden   €550  
- Onderste oogleden   €550  
- Bovenste en onderste oogleden  €950  
- Rimpels bovenlip    €450 

- Littekens     vanaf €125 
- Steelwratjes    vanaf €75 

 


 


