
Veelgestelde vragen roodheid 

Wanneer IPL en wanneer elektrische coagulatie? 
IPL wordt toegepast als het een groter gebied is wat behandeld dient te worden. Als er een 
paar kleine rode puntjes zijn, die kunnen het beste verwijderd worden met elektrische 
coagulatie. 

Is de behandeling met de laser pijnlijk? 
Het voelt alsof er veel warmte in de huid gebracht wordt. Meestal hebben de clienten ook een 
beetje een schrik reactie omdat je niet goed weet wanneer het komen gaat. Tijdens de 
behandeling wordt elke ‘pulse’ aangekodigd. Over het algemeen wordt de behandeling wel 
goed verdragen, en kan er elk moment de stand aangepast worden als het te gevoelig is. 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig met IPL en coagulatie? 
IPL  dient ongeveer 3-6 keer uitgevoerd te worden. Tussen een behandeling zit gemiddeld 4 
weken. 
Coagulatie wordt vaak 1-3 keer uitgevoerd. Bij kleine vaatjes is 1 behandeling voldoende en 
hoe groter het vaatje, hoe vaker deze behandeld dient te worden. 

Mag ik tijdens de behandeling in de zon? 
Tijdens een behandeling met IPL is het verstandig de zon te vermijden. Gemiddeld moet je voor 
en na de behandeling 5-6 weken uit de zon blijven met het gebied wat behandeld wordt. 
De hoeveelheid licht kan de huid niet verwerken als daarbij ook zonlicht komt. Dan ontstaan er 
pigmentvlekken en verbrandingen. Indien de behandelaar het een te groot risico vind wordt de 
keus gemaakt om de behandeling tijdelijk te staken, en op een later moment te hervatten. 

Elektrische coagulatie kan het hele jaar gewoon uitgevoerd worden. 

Wat kan ik verder nog doen om de roodheid te verminderen? 
Bepaalde invloeden kunnen de roodheid verergeren. 
Hierbij kun je denken aan alcohol, pittig eten, warm baden/douchen, sauna’s en intensief 
sporten. Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden. Dit blijft echter buiten de behandeling om 
altijd van toepassing, aangezien je aanleg hebt voor roodheid. 

Ben ik na de behandeling altijd van de roodheid af? 
Het is in veel gevallen erfelijk, of een foutje in de aanleg. Hierdoor blijf je er altijd een beetje 
last van houden. In principe wat je behandeld hebt is aangepakt, maar dat er nooit meer 
roodheid opkomt, dat kunnen we niet garanderen. Het is daarom verstandig om na de 
behandeling een onderhoudsbehandeling te doen, ongeveer 1 keer per jaar.


