Aandoening

Jeugdpuistjes (acne)
Acne is een huidaandoening waarbij de huid rondom de talgklieren ontstoken is.
Bij het ontstaan van jeugdpuistjes spelen verschillende factoren een rol. In de meeste gevallen beginnen jeugdpuistjes in de puberteit.
Dan ondergaat de huid onder invloed van hormonen allerlei veranderingen.
Meer informatie? Kijk op de website van de Nederlandse Vereniging voor Dermatol…
(https://nvdv.nl/patienten/dermatologie/zoek-een-huidaandoening/acne)

Onderzoeken
De dermatoloog stelt de diagnose door de huid te bekijken.

Behandelingen
Jeugdpuistjes zijn te behandelen met medicijnen. De littekens die door jeugdpuistjes worden veroorzaakt, kunnen worden behandeld
met een laser of met een oppervlakkige peeling of middel-diepe peeling.

Laserbehandeling van de huid met gefractioneerde, ablatieve CO2 laser
Met een speciale laser kunnen we verouderde huid, rimpels, (acne-)littekens en oppervlakkige pigmentvlekken behandelen.
Dit is de ‘gefractioneerde ablatieve CO2-laser’. Deze laser maakt vele kleine 'brandgaatjes' in de huid. Vervolgens geneest de huid
vanzelf vanuit de omringende huidcellen die niet behandeld zijn. Het resultaat is een verjongde en stevigere huid met minder littekens,
rimpels en pigmentvlekken.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/laserbehandeling-van-de-huid-met-gefractioneerde-ablatieve-co2-laser

Oppervlakkige chemische peeling (Jessner peeling)
Door een chemische peeling kunnen we oppervlakkige rimpels, littekentjes, pigmentvlekken en huidveroudering verminderen.
Met behulp van etsende vloeistoffen verwijderen we een laagje van de huid. Hierdoor ziet uw huid er jonger en frisser uit. Ook uw
huidskleur verbetert. Uw huid wordt steviger door de vorming van nieuw bindweefsel.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/oppervlakkige-chemische-peeling-jessner-peeling

Middeldiepe chemische peeling
Een chemische peeling is een ‘verjongingskuur’ voor uw huid.
Bij een chemische peeling verwijderen we het bovenste laagje van de huid met behulp van verschillende vloeistoffen. Deze stoffen
brengt de dermatoloog met een kwastje, gaasje of wattenstok aan op uw huid.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/middeldiepe-chemische-peeling

Poliklinieken en afdelingen
Dermatologie
Het specialisme Dermatologie houdt zich bezig met aandoeningen van de huid, de nagels, het haar en soa's (seksueel overdraagbare
aandoeningen).
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/dermatologie
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