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Huidlaserkliniek Dermatologie 
 

Huidbehandelingen 
 

Algemene informatie 
 

Inleiding 
 
Altijd al iets willen verbeteren aan uw huid? De huid is een van de belangrijkste 
organen van uw lichaam; het biedt bescherming, laat u voelen en vormt uw uiterlijk. 
Met een gezonde huid voelt u zich prettig en staat u nog zelfverzekerder in het leven. 
Een gezonde huid is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
 
Waarom een huidbehandeling? 
Gaat het om acne, pigmentvlekken, ongewenste haargroei of overmatig 
transpireren? Neem bij vragen contact op met de polikliniek Dermatologie. De 
medewerkers geven u graag hun deskundige advies en bieden u een compleet scala 
aan behandelingen voor bijna alle vormen van huidproblematiek. 
 

Voor welke behandelingen kunt u terecht? 
 
Lasertherapie 
Lasertherapie kan toegepast worden bij:  

 Overbeharing (dit kan ook door elektrische epilatie) 

 Rode  en blauwe bloedvaatjes (couperose) 

 Wijnvlekken 

 Verwijdering pigmentvlekken  
 
Lasertherapie wordt al 15 tot 20 jaar succesvol toegepast in de dermatologie. In de 
huid- en laserpolikliniek Dermatologie kunt u terecht voor behandeling van: 

 

  
 

 
Acne behandeling 
Met behulp van fruitzuren( AHA’s), peelingen of microdermabrasie. 
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Camouflagetherapie 
 
Botox behandeling 
Om overmatig transpireren tegen te gaan. 
 
Microdermabrasie 
Heeft u behoefte aan een veerkrachtige en egale huid? Bij microdermabrasie-
methode wordt een laagje huid verwijderd met speciale apparatuur. Deze methode 
stimuleert de doorbloeding zodat de huid nieuwe cellen aanmaakt. Het resultaat is 
een huid die soepel en glad aanvoelt. 
 

 
 
Overmatig transpireren 
Transpireren doen we allemaal. Overmatig transpireren van voeten, handen of oksels 
kan erg onaangenaam zijn. Er bestaan verschillende methoden om overmatig zweten 
tegen te gaan. Een daarvan is het plaatselijk inspuiten van het eiwit Botulinum toxine 
oftewel Botox. Botox blokkeert het “zweetsignaal” tussen de zenuwen in de huid en 
de zweetklieren waardoor de productie van zweet afneemt of helemaal stopt. Op de 
polikliniek Dermatologie behandelen we alleen de oksels. 
 
Cosmetische spataderen 
Spataderen zorgen voor een moe en zwaar gevoel in uw benen. Bovendien zijn de 
kronkelige (zichtbare) lijnen verre van mooi. Wilt u van uw spataderen af? Dan bent u 
bij ons in goede handen. Wij kunnen diverse behandelingen aanbieden. Het 
onderzoek bij de dermatoloog en het Duplex-onderzoek worden door de verzekering 
vergoed. U heeft hier een verwijzing van de huisarts voor nodig. 
Of de vervolgbehandeling wordt vergoed is afhankelijk van de diagnose. Wel kunnen 
de meeste behandeling uitgevoerd worden via de polikliniek Dermatologie. 
 
Genderdisforie 
De polikliniek Dermatologie heeft een contract met het VU Amsterdam om ook 
genderdisforie te behandelen. 
 

Afspraak maken 
 
Voor een behandeling die niet vergoed wordt kunt u zonder verwijzing van de 
huisarts terecht bij de polikliniek Dermatologie. Wel dient u van te voren een afspraak 
te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek  krijgt u een nadere 
toelichting op de behandeling, de eventuele voor- en nazorg, eventuele risico’s en/of 
complicaties, de kosten en het te verwachten resultaat. Na dit gesprek heeft u 
voldoende informatie om weloverwogen een keuze te maken voor een behandeling. 
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Kwaliteit 
 
De polikliniek Dermatologie gaat zeer bewust om met het begrip Kwaliteit. Zo wordt 
de kwaliteit van artsen en medewerkers structureel ontwikkeld en wordt de kunde en 
kennis steeds up-to-date gehouden door nascholing. De meeste medewerkers zijn al 
jarenlang werkzaam in de dermatologie. 
Vanzelfsprekend voldoen alle behandelfaciliteiten aan de eisen die door de overheid 
hieraan gesteld  worden. Het lasercentrum voldoet aan alle relevante wetgeving. 
 
De Polikliniek Dermatologie biedt een compleet scala aan behandelingen zoals: 
 

 Behandeling acne, fruitzuur en dieptepeeling 

 Behandeling met microdermabrasie 

 Behandeling overmatig zweten met Botox 

 Camouflagetherapie 

 Cosmetische spataderen 

 Elektrisch epileren 

 Laserbehandeling ontharen 

 Laserbehandeling couperose / pigment 
 

Meer informatie 
 
Voor meer informatie zoals kosten van de behandeling kunt u kijken op onze 
website: www.viecuri.nl Kies voor onze specialismen en kies Dermatologie. 
 

Vragen 
 
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken neem dan contact op met de 
polikliniek Dermatologie: 
 
Polikliniek Dermatologie 
Locatie Venlo  Locatie Venray 
routenummer 9   routenummer 71 (1e verdieping) 
(077) 320 68 48  (0478) 52 24 26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
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