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ACNE THERAPIE
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Parnassusweg 9
1234 AB Amsterdam
020-6708290

Rembrandtweg 115
1234 KA Amstelveen
020-3345836

Kijk voor meer informatie 
over acne therapie op
www.iet-skin.nl

Acne is een talgklieraandoening. Talg wordt door
de huid geproduceerd om de huid soepel te 
houden. De talgklieren monden uit in haarzakjes. 
Als de openingen van de haarzakjes verstopt 
raken, ontstaat acne. De factoren die een rol 
spelen bij acne zijn: 
• Een verhoogde talgproductie 
 (gerelateerd aan de androgene hormonen)
• Een stoornis in het verhoorningsproces   
 (afschilfering van de huid) 
• Een afsluiting van het talgklierkanaal
• Ontsteking door bacteriën die van nature in het  
 haarzakje en in de talgklieren aanwezig zijn.

Acne ontstaat meestal in de puberteit, maar kan 
ook op latere leeftijd opkomen. Acne kent vele 
verschillende verschijningsvormen van enkele 
puistjes en mee-eters, tot uitgebreide vormen op 
het gelaat en het decolleté of de rug. 

Te verwachten resultaat
Acne therapie is een behandelmethode om de
acne te verminderen. Omdat acne in vele 
verschijningsvormen voorkomt en ook 
verscheidene oorzaken heeft, is een persoonlijke 
aanpak essentieel. Uiteindelijk is het doel om de 
huid rustiger en egaler te maken.
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Prijzen 
Afhankelijk van uw verzekering kunnen de 
behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed worden 
door uw zorgverzekeraar. Voor vergoeding is een 
aanvullend pakket noodzakelijk.

Acne behandeling (dieptereiniging)   € 60,-
Acne behandeling met peeling    € 99,- 

BEHANDELING VAN ACNE

Afhankelijk van het beeld van de huid wordt 
een geschikte therapie gekozen. De meeste 
behandelingen bestaan uit een dieptereiniging. 
Hierbij reinigen we huid, daarna beginnen 
we met het ledigen. Dit is het inprikken van 
de ontsteking met een klein steriel naaldje. 
Vervolgens halen we de ontsteking manueel 
weg. Soms wordt deze behandeling aangevuld 
met een peeling. Een peeling haalt de dode 
huidcellen van de huid af, kan ervoor zorgen dat 
overtollig talg wordt aangepakt en helpt tevens 
bij het verminderen van gepigmenteerde vlekjes 
die zijn ontstaan na een puistje. De behandeling 
wordt altijd afgerond met een kalmerend masker 
en het aanbrengen van een zonbescherming. In 
het geval van acne littekens kunnen aanvullende 
behandelingen gekozen worden, zoals IPL, laser 
of microneedling.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het 
ontstaan van acne, zoals hormonen, voeding, 
stress en slaaptekort. Tevens is het belangrijk 
dat de huid verzorgd wordt met de juiste 
huidproducten. Acnetherapie kan ervoor zorgen 
dat de acne succesvol kan worden verminderd, 
hoewel het soms enig geduld vraagt. Indien 
nodig kunnen de behandelingen aangevuld 
worden met medicatie via onze arts. De artsen 
en huidtherapeuten bij IET werken altijd nauw 
met elkaar samen. Voordat de behandelingen van 
start gaan, maken we graag foto’s van uw huid 
met onze huidscan. Op deze manier kunnen we 
de vooruitgang goed in kaart brengen.

WAT IS DE 
BEHANDELFREQUENTIE? 

De huidtherapeut stelt samen met u 
een behandelplan op, waarbij frequente 
behandelingen in de kliniek en thuiszorg met de 
juiste verzorgingsproducten noodzakelijk zijn. 
Afhankelijk van de ernst, zullen de behandelingen 
variërend van 1-2 weken tot 6-8 weken nodig zijn. 
De frequentie van de behandelingen nemen af 
naarmate de ernst van de acne afneemt.


