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Wat kan een fractionele laser? 
Fractionele lasertherapie is een vrij nieuwe manier van laserbehandeling, die geschikt is voor 
het behandelen van: 
-Littekens, zoals acnelittekens en littekens na een ingreep of verwonding.  
-Striae, bijvoorbeeld na een zwangerschap of gewichtsverandering. 
-Huidverslapping en fijne rimpels door het ouder worden. 
Litteken kunnen vlakker, soepeler en minder zichtbaar worden. Striae kunnen minder 
zichtbaar worden. Verder kan de huid verstrakt worden zodat de huid er jonger uit kan zien. 
 
Hoe werkt een fractionele laser? 
Een fractionele laser schiet zeer kleine gaatjes in de huid. Als reactie op deze kleine gaatjes 
maakt de huid zelf nieuw collageen aan, waardoor de huid steviger wordt, en er beter uit 
gaat zien. Doordat er maar zeer kleine gaatjes worden gemaakt, is de huid na de 
behandeling snel hersteld en is er geen risico op wonden of littekens. Als er gekozen wordt 
voor behandeling met de ablatieve MedArt™ scanner ontstaan er wel soms korstjes. 
 
De behandeling 
Voor de behandeling bespreken we met u wat u mag verwachten. Belangrijk hierbij is dat u 
aangeeft of u wel eens een koortslip heeft, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Ook 
als u medicijnen gebruikt, is het goed dit aan te geven. Voor deze manier van lasertherapie  
is het geen bezwaar als de huid voor de behandeling bruin ziet. 
Tijdens de behandeling wordt de huid behandeld met laserflitsen, die elkaar snel opvolgen. 
De ResurFx™ behandeling geeft een onaangenaam gevoel, maar het is niet erg pijnlijk en 
verdoving is dan ook niet nodig. Na de behandeling voelt het behandelde gebied branderig 
aan en kan de eerste dag een beetje gezwollen zijn. Gedurende enkele dagen is het 
huidgebied wat rood, maar het gaat niet kapot. Goed koelen vermindert de branderigheid 
en roodheid. Na elke behandeling is het belangrijk de huid gedurende enige weken tegen 
zonlicht te beschermen.  
Behandeling met de MedArt™ scanner is intensiever. Bij deze behandeling wordt het te 
behandelen gebied wel verdooft met een crème of bij kleine gebieden met injecties. Bij 
behandeling met de MedArt™ scanner duurt het een paar weken voor de huid hersteld is. 
 
Het resultaat 
Voor de meeste behandelingen geldt dat het beste resultaat wordt bereikt als er drie keer 
achter elkaar wordt behandeld, steeds met ongeveer een maand tussen de behandelingen. 
Een half jaar na de behandeling treedt dan nog steeds verdere verbetering van de huid op. 
Na 6 tot 9 maanden is het uiteindelijk resultaat van de behandeling pas te beoordelen. 
 


