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Mogelijke bijwerkingen van een chemische peeling/ microdermabrasie.   
 

• Gedurende het gehele behandelproces dient dagelijks een daglichtbescherming (min SPF 30) 
aangebracht te worden (tot minimaal 4 weken na de laatste behandeling) 

• Gedurende het gehele behandelproces dient er geen gebruik te worden gemaakt van de 
zonnebank (tot minimaal 4 weken na de laatste behandeling) 

• Indien er schilfers ontstaan zal ik deze niet verwijderen aangezien dit het risico op 
pigmentproblemen verhoogt. 

• Voor het behalen van een goed resultaat is het nauwgezet opvolgen van onze nazorginstructies 
van groot belang, zowel tijdens als na het behandelproces. 

• Ik begrijp dat het behalen van resultaat afhangt van meerdere factoren. Ook begrijp ik dat er 
(mogelijk) één of meerdere herhaalbehandeling(en) nodig zijn om een positief resultaat te 
kunnen realiseren. 

• Indien er iets met mijn gezondheid en-/ of medicijngebruik (ook huidmedicatie) veranderd, geef ik 
dit voorafgaand aan de behandeling door aan de therapeut.  

Mogelijke bijwerkingen 
Afhankelijk van de diepte van de peeling en van de erfelijke aanleg van mijn huid, zal ik in meer of 
mindere mate de volgende complicaties kunnen ervaren. Eventuele complicaties of problemen na de 
behandeling zijn vrijwel altijd van tijdelijke aard.  

• De huid kan de eerste week na een peeling droog en trekkerig aanvoelen. (Level 2/3/4) 
• De huid kan na 2 tot 3 dagen gaan vervellen. (Level 3/4) (Level 2 zelden) 
• De huid kan rood, geïrriteerd of branderig aan gaan voelen. (Level 3/4) (level 2 zelden) 
• De huid kan de eerste week na de behandeling iets onrustiger worden. (Level 2/3/4) 
• Een reeds eerder opgetreden herpes infectie (koortslip) kan weer optreden ten gevolge van de 

behandeling.  

Verschijnselen die zelden voorkomen: 

• In zeldzame gevallen kan er lichte korstvorming optreden, wat meestal binnen 5 dagen weer 
verdwijnt.  

• In zeldzame gevallen kan de hoeveelheid pigment tijdelijk toenemen.  
• In zeldzame gevallen kan littekenvorming optreden.  

 


