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Elektrocoagulatie huidoneffenheden 
 
 

Een egale huid is niet voor iedereen 

weggelegd. Veel mensen krijgen vroeg of laat 

te maken met huidoneffenheden. Hoewel er 

meestal geen medische noodzaak is deze 

goedaardige plekjes te verwijderen, kan het 

vanuit cosmetisch oogpunt wel wenselijk zijn. 

 

Wat is elektrocoagulatie? 
Elektrocoagulatie is het verwijderen van 

huidoneffenheden door middel van elektrische 

stroom. 

 
Indicaties  
 Ouderdomswratjes (verruca seborrhoïca)  
 Steelwratjes (fibromen) 
 Vergrote talgklieren (talgklierhyperplasie) 
 Xanthelasma palpebrarum rond ogen 

 
Er bestaan veel verschillende soorten vlekjes 
en wratjes. Wanneer er twijfel bestaat of uw 
indicatie behandeld mag worden, kan het zijn 
dat tussenkomst van een huisarts of 
dermatoloog noodzakelijk is. 

 

De behandeling 
De huidtherapeut stipt de huidoneffenheden 

aan met een naaldje of pennetje. Wanneer 

het naaldje of pennetje verhit wordt, zullen 

de oneffenheden verkleuren en uiteindelijk 

verschrompelen. Het verhitten van de plekjes 

is niet prettig, maar over het algemeen goed 

te verdragen. 

 

Na de behandeling 
Direct na de behandeling zien de behandelde 
plekjes er wat donkerbruin uit en zal de huid 
er omheen wat rood zijn door de warmte. 
Binnen enkele uren verdwijnt de roodheid, 
zullen de plekjes indrogen en zullen er 
korstjes ontstaan. Meestal verdwijnen 
korstjes vanzelf na ongeveer 7 tot 12 dagen. 
Tijdens de herstelperiode kan de behandelde 
huid gaan jeuken. Het is erg belangrijk dat de 

korstjes zo lang mogelijk blijven zitten en dat 
u dus niet krabt. Dit om littekenvorming te 
voorkomen. Nadat de korstjes verdwenen zijn 
is nieuwe huid zichtbaar. Deze is nog wat 
roze en kwetsbaar. Vermijd blootstelling aan 
de zon of zonnebank ongeveer 4 weken na de 
behandeling in verband met het risico op 
pigmentvlekjes. Daarnaast adviseren wij de 
huid te beschermen met een 
zonnebrandproduct met een hoge factor 
(minimaal SPF 30). 

 

 
(Indicatie: talgklierhyperplasie. Resultaat na 2 
behandelingen) 

 
Resultaten 
Na het herstel zal de huid gladder en egaler 

zijn. 

 

Aantal behandelingen 
Het aantal behandelingen is onder andere 

afhankelijk van de grootte van het gebied. Bij 

een klein gebied kan één behandeling al 

voldoende zijn terwijl voor een groot gebied 
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soms wel 3 tot 4 behandelingen nodig zijn om 

het gewenste resultaat te bereiken. Het kan 

nodig zijn om na verloop van tijd de 

behandeling te herhalen. Sommige 

huidoneffenheden hebben namelijk de neiging 

om na enige tijd weer terug te komen. Dit 

kan op dezelfde plekken gebeuren, maar ook 

op andere plekken.  

 
Kosten en vergoeding 
De prijs van de behandeling is afhankelijk van 
de grootte van het te behandelen gebied en 
wordt besproken tijdens het intakegesprek. 
Een indicatie van de kosten is ook telefonisch 
verkrijgbaar of te vinden op onze website. 
Het verwijderen van huidoneffenheden wordt 
doorgaans niet vergoed door uw 
zorgverzekeraar. 
 

(Indicatie: dermatosis papulosa nigra. Resultaat na 1 
behandeling) 

 

Kwaliteit  
Alle behandelingen bij Helon worden 
uitgevoerd door, en onder medische 
supervisie van, dermatologen en 
huidtherapeuten van ZGT. Onze 
huidtherapeuten zijn HBO-opgeleid, vallen 
onder de kwaliteitswet BIG, zijn lid van de 

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten 
en ingeschreven in het Kwaliteitsregister 
Paramedici. Als eerste huidkliniek van 
Nederland voldoen wij aan de 
accreditatievoorwaarden van Qualicor Europe. 
Hiermee valt ZGT Helon onder de 
instellingsbrede accreditatie van ZGT. 

 

Wie zijn wij? 
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland 

biedt al meer dan 20 jaar een compleet scala 

aan behandelingen op het gebied van bijna 

elke vorm van huidproblematiek. Ons team 

staat dagelijks klaar met een enorme drive en 

passie om u letterlijk ‘beter in uw vel’ te laten 

voelen. 

 

Contact 
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland 

Geerdinksweg 139-53 

7555 DL Hengelo 

Tel. 088 708 49 90 

helon.nl  

info@helon.nl  
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