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BEHANDELING

IPL EN lasertherapie BIJ             
 hyperpigmentatie
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Kim van der Meer & Roos Visser 
een reeks artikelen die aansluiten bij 
hun visie op de professionalisering 

en deskundigheidsbevordering  
van de huidprofessional.  

Deze maand kijken ze naar de 
verschillende behandelopties bij 

hyperpigmentatie. 

DE UITDAGINGEN OP EEN RIJ
Uiteraard hangt de complexiteit van het behandel
traject af van verschillende factoren. De volgende 
aspecten spelen hierbij een cruciale rol:

1. De diepte van het pigment (dermaal,   
 epidermaal of gemixt)

2. Het huidtype van de cliënt 

3. De locatie van de hyperpigmentatie   
 (gelaat of lichaam)

4. Het zongedrag van de cliënt

5. Het commitment van de cliënt

Je herkent het vast wel: die cliënt met 
hyperpigmentatie, die alles al heeft geprobeerd 
maar bij wie niets werkt. Uiteindelijk komt hij of 
zij ten einde raad bij jou voor advies en, als het 
kan, ook voor een behandeling. Gelukkig heeft de 
huidtherapeut meerdere opties ter beschikking, 
hoewel het kiezen van de juiste behandelmethode 
ook een uitdaging kan zijn. Ga je een chemische 
peelings toepassen of kies je voor een ander 
product? Of zet je IPL/lasertherapie in?  
Niet alleen de brede keuze aan behandelmogelijk
heden maakt het behandelen van hyperpig men
tatie echter tot een uitdaging. Ook het risico op 
verergering van de hyperpigmentatie, ook wel 
post inflammatoire hyperpigmentatie (PIH) 
genoemd, speelt een belangrijke factor in het 
proces van klinisch redeneren.
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In een ideale wereld zien we alleen cliënten met 
huidtype I of II die alleen lentigines in het gelaat 
hebben en die consequent een goede zonnecrème 
met een beschermingsfactor (SPF) gebruiken.  
Maar in onze uitdagende dagelijkse praktijk is niets 
minder waar. Doorgaans zien wij cliënten met 
dermale of gemixte hyperpigmentatie die zich,  
met een beetje geluk, voornamelijk op het lichaam 
bevindt. Gelukkig zien we ook cliënten met een 
donker huidtype (IVVI), voor wie onbeschermd 
zonnen een absolute nogo is, maar die wel 
resultaat willen. 

De eerste essentiële stap binnen het behandeltraject 
is om de indicatie te stellen. Vervolgens wordt  
gekeken (tot) hoe diep het pigment zit. Hiervoor 
kan gebruik gemaakt worden van een stretchtest, 
een Woodslamp of een biopt. De diepte van het 
pigment is namelijk bepalend voor de behandel
keuze.

DE JUISTE AANPAK MET IPL EN/OF 
LASERTHERAPIE
Ook voor IPL en lasertherapie geldt dat er meerdere 
wegen naar Rome leiden, al gaat het in dit geval 
over golflengten en werkingsmechanismen.  
Hoe maak je een weloverwogen keuze? 

EPIDERMAAL PIGMENT
De eerste stap is het kiezen van het juiste werkings
mechanisme en de juiste golflengte. Oppervlakkige 
vormen van hyperpigmentatie, zoals lentigines, 
efeliden (sproeten), poikiloderma en caféaulait
vlekken, kunnen zowel behandeld worden met IPL 
als met laser, waarbij je kunt kiezen uit Long Pulsed 
Lasers of Short Pulsed lasers, ook wel de Qswitched 
lasers genoemd.

GEMIXT OF DERMAAL PIGMENT
Dieper gelegen hyperpigmentatie, zoals een dieper 
gelegen melasma, PIH of naevus van Ito, zijn goed 
te behandelen met QSwitched lasers.

Melanine bestaat uit hele kleine structuren. 
Wanneer je melanine in de huid behandelt, richt je 
je behandeling dus op een extreem kleine structuur. 
Maar meerdere van deze structuren kunnen 
worden gezien als een grote structuur. Wanneer je 
echter epidermaal pigment behandelt, richt je je 
behandeling op de relatief grote structuur die al het 
melanine bij elkaar vormt. Op dat moment ben je 
de gehele keratinocyt in de epidermis aan het 
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Wanneer je een cliënt met IPL of laser gaat behandelen, is het 
belangrijk rekening te houden met de volgende factoren:

1)  Dermaal pigment is altijd moeilijker behandelbaar dan 
epidermaal pigment.

 
2)  De kans op complicaties bij donkere huidtypen is 

altijd groter dan bij lichte huidtypen, door het hoge 
gehalte aan melanine in de epidermis. 

3)  De genezing van een wond aan het lichaam is trager 
dan die op het gelaat, doordat er minder stamcellen 
zijn en deze ook nog eens meer aan de oppervlakte 
van de huid liggen.

4)  De kans op recidief bij hyperpigmentatie is groot 
wanneer de huid wordt blootgesteld aan uv-licht of 
aan zichtbaar licht. 

5)  Met één behandeling kom je er niet. Vaak zijn 
meerdere behandelingen nodig, die soms gepaard 
gaan met een bepaalde downtime en productgebruik 
voor thuis. Kortom: commitment is een must!
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coaguleren, waardoor er denaturatie van eiwitten 
plaatsvindt. Dit mechanisme, dat op basis van 
warmte werkt, noemen we een fotothermisch 
werkingsmechanisme. Omdat onze epidermis in 
staat is zichzelf te vernieuwen, is dit een effectieve 
en veilige manier om epidermaal pigment te behan
delen. De keratinocyten met een te grote hoeveel
heid aan melanine, worden uiteindelijk vervangen 
door nieuwe keratinocyten, waardoor de hyperpig
mentatie minder zichtbaar wordt. 

Hoewel de epidermis dus in staat is zich te 
vernieuwen, is de dermis dit niet. Daarom kunnen 
we de cellen in de dermis niet ‘koken’, zoals wij dit 
bij een behandeling op epidermisniveau doen.  
Om deze reden is het van belang dat de behandeling 
specifiek op het melanine gericht is en niet op alle 
met melanine gevulde keratinocyten tezamen. 
Omdat kleine structuren, zoals een melaninekorrel 
of een melanosoom, een korte thermale relaxatie
tijd (TRT) hebben en dus snel afkoelen, is het van 
essentieel belang om een pulsduur in te stellen die 
afgestemd is op de TRT van een dergelijke kleine 
structuur. Dit kan met de QSwitched lasers, die 
een puls kunnen geven van een nanoseconde of 
zelfs picoseconde, in tegenstelling tot IPL en Long 
Pulsed lasers. Door de snelle verhitting van het 
weefsel door de Qswitched laser, ontstaat er druk 
die het weefsel uiteen doet vallen. Dit noemen we 
ook wel een fotomechanisch werkingsmecha
nisme. 
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BEHANDELMOGELIJKHEDEN
Wanneer je aan de hand van klinisch redeneren 
een weloverwogen keuze hebt gemaakt uit de 
verschillende werkingsmechanismen, kies je 
vervolgens de juiste golflengte:

Epidermaal pigment:
• IPL (400 – 1200 nm)
• LP KTP laser (532 nm) 
• LP Ruby laser (694 nm)
• LP Alexandrite laser (755 nm)
• QSwitched lasers

Dermaal pigment:
• QSwitched Ruby laser (694 nm)
• QSwitched Alexandrite laser (755 nm)
• QSwitched Nd:YAG laser (1064 nm)

Is IPL en/of lasertherapie geïndiceerd bij een cliënt 
en ga jij als professional voor een optimaal 
resultaat? Bovenstaande inzichten zorgen ervoor 
dat jij een gefundeerde keuze kunt maken uit de 
verschillende werkingsmechanismen (foto
thermaal of fotomechanisch) en behan
delmogelijkheden (IPL, Long Pulsed 
lasers of Short Pulsed lasers). 
Vervolgens is het van essentieel 
belang om de behandelparame
ters optimaal af te stemmen aan de 
hand van de klinische kenmerken van 
de indicatie, het huidtype en de anatomi
sche locatie. Alleen op die manier kun je 
ervoor zorgen dat je cliënt ook bij deze uitdagende 
indicatie een optimale behandeling krijgt met goed 
resultaat.


