BLOG 11
“Het behandelen van een zwangerschapsmasker”
(Pigmentatiestoornissen)

- KRISTAL SKIN & LASER CLINIC 08 januari 2020,
Lieve lezers,
Wat leuk dat je de blog van deze week weer leest. Deze blog staat in het teken van het
zwangerschapsmasker, of te wel ‘melasma’.
Heeft u tijdens of na uw zwangerschap last gekregen van pigmentatie in het gelaat, waarbij er
voornamelijk donkere vlekken op het voorhoofd, de wangen, slapen, rond de ogen en op de
bovenlip zitten? Dan zou het goed kunnen dat u last heeft van een ‘zwangerschapsmasker’.
Bij 4 tot 10 procent van de hele bevolking komt deze vorm van pigmentatie voor en bij
zwangere vrouwen is dat zelfs 15 tot 50 procent.
In de kliniek bieden wij de Cosmelan behandeling aan. Dit is een van de beste depigmentatie
behandelingen voor het verwijderen van pigmentvlekken bij iedere huidtype.
Wilt u meer weten over wat melasma inhoudt en hoe deze het beste behandeld kan worden?
Lees dan hieronder verder wat u hieraan kunt doen.

Melasma ‘zwangerschapsmasker’
Wat houdt het in:
Melasma is een soort hyperpigmentatie die veel
voorkomt bij vrouwen, in het bijzonder tijdens en
na de zwangerschap. Het verschijnt als grote
donker verkleurde plekken in het gezicht, maar ook
andere delen van het lichaam kunnen worden
getroffen. Zelden komt het ook bij mannen voor
door de hormonen.
Melasma is een vorm van hyperpigmentatie die
voorkomt in het gezicht, in het bijzonder op de
wangen, de neusbrug, het voorhoofd en de
bovenlip. Soms komt het ook voor op andere delen
van het lichaam, zoals de onderarmen (die veel
worden blootgesteld aan de zon).
Er zijn 3 vormen van melasma:
•
•
•

Epidermale melasma = tast alleen de bovenste
huidlaag aan en is bruin gekleurd
Dermale melasma = tast de dieper gelegen
huidlagen aan en is meer blauw-grijzig gekleurd
Gemengde melasma = tast meerdere huidlagen
aan en wordt gekenmerkt door bruin-grijs
pigment.

Pigmentbehandelingen:
•
•
•
•

IPL of lasertherapie
Microdermabrasie
Chemische peelings
Microneedling

Een nieuwe depigmentatie
behandeling is de Cosmelan
behandeling. Deze wordt specifiek
ingezet om vormen van melasma aan
te pakken. Wil je meer weten over
deze behandeling en ben je benieuwd
naar foto’s van resultaten, lees dan
verder!
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COSMELAN behandeling:
Wat houdt het in:
De Cosmelan-behandeling is één van
de beste depigmentatie behandelingen
voor het verwijderen van
pigmentvlekken bij alle huidtypes.
Zowel pigmentvlekken op de lichte
huid als pigmentvlekken op de
donkere huid.

Inhoudt van de Cosmelan behandeling
•

Voorbereiding:
een depigmentatie peeling wordt
uitgevoerd in de kliniek. De zuren zorgen
ervoor dat de dode huidcellen van de huid
verwijderd worden, waardoor het cosmelan
masker beter in kan werken.

•

Cosmelan 1 masker:
In de kliniek zal het masker worden
aangebracht in het gelaat en deze moet 8
tot 12 uur lang inwerken. Thuis mag het
masker eraf worden gehaald op de
afgesproken tijd.

•

Nacontrole:
Er zal regelmatig een controle afspraak
worden gemaakt om te kijken hoe het met
de huid gaat. Twee dagen na Cosmelan 1
wordt er een afspraak ingepland om te
kijken hoe het verlopen is en wordt het
Cosmelan 2 masker aangebracht. Het is nu
de bedoeling dat deze crème 3x daags
wordt aangebracht op de huid voor een
paar weken, dit wordt langzamerhand
afgebouwd.

•

Om het depigmenterende effect te houden
worden er thuisproducten aanbevolen.

Welke indicaties:
•
•
•
•
•

Zwangerschapsmasker
Buitensporige pigmentatie
Huidveroudering door zonlicht
Hyperpigmentatie
Postinflammatoire
hyperpigmentatie (donkere
vlekken na acne vulgaris)

“ Interessante weetjes”
-

Wist je dat je door regelmatig
zonnebrandcrème met minimaal
SPF30 te smeren melasma goed kan
voorkomen tijdens je zwangerschap.

-

Probeer blootstelling aan de zon zo
veel mogelijk te vermijden om je huid
in de beste conditie te houden!

Bovenste foto’s: vóór de Cosmelan behandeling
Onderste foto’s: 1 maand na de Cosmelan behandeling
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