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BLOG 10 
“Vasculaire aandoeningen in het gelaat” 

- KRISTAL SKIN & LASER CLINIC - 
 
 

11 november 2020, 

 Lieve lezers, 

Wat leuk dat je de blog van deze week weer leest. Deze blog staat in het teken van “Vasculaire 
aandoeningen”, omdat wij momenteel dé perfecte behandelingen kunnen aanbieden om uw 

vaatjes minder zichtbaar te maken.   
 

Stoort u zich ook zo aan de rode/paarse vaatjes in uw gezicht of schaamt u zich voor uw rode 
wangen? U bent niet de enige!  

Veel mensen hebben last van roodheid in het gezicht. Bij de een gaat het alleen maar om de 
roodheid van blozen, maar bij de ander om duidelijk zichtbare vaatjes op de wangen of op de 

neus. Deze vaatjes gaan vaak niet vanzelf weg, kunnen groter worden in verloop van tijd, 
kunnen als heel vervelend en cosmetisch storend ervaren worden. 

Wil jij meer weten over roodheid in het gezicht en hoe deze het beste behandeld kunnen 
worden? Lees hieronder verder met welke huidproblemen roodheid kan ontstaan en hoe de 

behandelingen hiervan in zijn werking gaan.   

 
Vasculaire huidaandoeningen 

Bij welke huidaandoeningen spelen roodheid en vaatjes een rol: 

• Rosacea: is een veelvoorkomende chronische aandoening in het gezicht. 
Opvallend is de felrode kleur van de wangen en/of neus. Rosacea kent  
vier kenmerken: roodheid, bultjes, kleine uitgezette bloedvaten,  
en puistjes. De aandoening kan soms lijken op acne, echter komt rosacea 
voor op latere leeftijd (rond het 30ste levensjaar). 	 
 

• Couperose: is de aanwezigheid van uitgezette rode en/of blauwe  
bloedvaatjes in het gezicht. Het is volkomen onschuldig en komt vaak  
voor bij mensen met een blanke huid. Meestal treden de eerste  
uitgezette adertjes op vanaf een leeftijd van 30 jaar en kan het  
uiteindelijk doorzetten tot rosacea.  
 

• Spider naevus: is een afwijking van bloedvaatjes in de huid. Het  
komt veel voor, met name bij kinderen en jong volwassenen, en is  
goedaardig. Een spider naevus begint vaak met een centraal rood  
bultje en is zo groot als een speldenkop. Vanuit het centrale  
bultje vertakken een aantal haarfijne bloedvaatjes alle kanten op (dit 
worden ook wel de pootjes van het spinnetje genoemd).  
 

• Cherry angioma: is een veel voorkomend onschuldige vaataandoening.  
Het ziet eruit als kleine heldere rode bultjes op de huid die enkele  
millimeters groot zijn. Meestal zitten ze gelokaliseerd op de romp, in de 
nek of in het gezicht. Deze bultjes geven geen klachten, maar kunnen wel 
als cosmetisch storend worden ervaren.   
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“Interessante weetjes” 

- Direct na de behandeling is 
te zien dat sommige vaatjes 
wit/grijs gekleurd zijn. Dit 
houdt in dat er geen bloed 
meer door deze vaatjes 
stromen en goed zijn 
behandeld. Direct resultaat 
is natuurlijk altijd fijn om te 
zien! 
 

- Het uiteindelijke resultaat is 
na 2 tot 4 weken zichtbaar.   

	

KTP laser behandeling 

Wat houdt het in: 
De KTP laser is een klein apparaatje, waarbij de 
laserstraal door een pen wordt afgegeven. De 
laserpen geeft kleine korte pulsjes van laserlicht  
af op de huid. Dit laserlicht wordt alleen 
geabsorbeerd door het bloed van de bloedvaatjes  
en het pigment van de pigmentvlekjes, hierdoor 
wordt het omliggende weefsel niet beschadigd en 
kun je heel precies aan het werk gaan. Vervolgens 
wordt het in de huid omgezet in warmte, waardoor 
het bloed en pigment direct stolt. Hierna worden de 
behandelde vaatjes en of pigmentvlekken 
afgebroken en opgeruimd door het lichaam zelf.  
 

Wanneer kies ik voor een KTP laser behandeling? 

Als u last heeft van: 
• Couperose  
• Rosacea 
• Spider naevus 
• Ouderdomswratten en vlekken 
• Dermatosis papulosa nigra 
• Fibromen (steelwratjes) 
• Cherry angiomen (kersenwratjes) 
• Xanthelasma 
 

Wat kunt u verwachten van een 
laserbehandeling:   

De huid kan na de behandeling wel wat 
rood, opgezwollen en gevoelig zijn, dit zal 
na een paar dagen weer verdwijnen. Thuis 
mag er ten alle tijden gekoeld worden met 
een natte doek of een koelcompress.  

Het aantal behandelingen verschilt erg per 
huid. Er wordt gemiddeld geadviseerd om 
2 tot 4 behandelingen te ondergaan voor 
een optimaal resultaat.  

Na de behandeling moet er goed worden 
gesmeerd met een zonnebrandcrème 
SPF30+, zoals de cream soft SPF30 van 
Dermasence die in de kliniek te koop 
wordt aangeboden.  

	

IPL behandeling 

Wat houdt het in: 
Bij een IPL behandeling wordt er gebruik 
gemaakt van lichttherapie, waarbij een 
flitslamp een krachtige flitslicht afgeeft. Bij de 
behandeling met IPL wordt het licht in de huid 
omgezet in warmte. Door de warmte die 
ontstaat, stolt het bloed en worden vaatjes 
vernietigd. Het lichaam ruimt in de weken 
hierna de beschadigde vaatjes op. Ook wordt 
er door middel van IPL pigmentatie en 
ongewenste haargroei behandeld. De warmte 
die in de huid wordt gebracht, vernietigd de 
haarzakjes en de pigmentcellen. Dit wordt wel 
gedaan met andere golflengtes waarbij een 
andere kop van de IPL wordt gebruikt.  
 
 
Wanneer kies ik voor een IPL behandeling? 

Als u last heeft van: 
• Couperose 
• Donkere pigmentvlekken 
• De egale roodheid wat bij rosacea te zien is 
• Ongewenste haargroei 
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