Helon Huid- en Laserkliniek
ZGT Helon Huid- en Laserkliniek heeft al meer
dan 20 jaar ervaring op het gebied van
medische en cosmetische laserbehandelingen.
Met de modernste laserapparatuur en
technieken is het vaak relatief eenvoudig om
diverse huidaandoeningen te behandelen.
Het voordeel van Helon Huid- en Laserkliniek
is dat er wordt gewerkt volgens de kwaliteitsen veiligheidsnormen van ZGT. Binnen de
kliniek werken dermatologen en
huidtherapeuten die ook werkzaam zijn in
ZGT. Bij de intake door de dermatoloog of
huidtherapeut krijgt u een deskundig advies
en een goed zicht op het uiteindelijke
resultaat.

spider naevi. De Vbeam Prima Pulsed Dye– en
Nd:YAG laser produceert een zuivere
lichtbundel die door de bovenste huidlaag
heengaat en in de diepte van de huid de
storende bloedvaatjes laat verschrompelen.
Afhankelijk van de indicatie zijn er meestal
twee tot vier behandelingen nodig.

Laserontharing

Vaatlaserbehandelingen

Vaatlaserbehandelingen kunnen toegepast
worden bij rode, roodblauwe tot paarse
verkleuringen van de huid, die berusten op
een te veel aan vaatjes of vaatverwijding
zoals wijnvlekken, couperose, blauwe
beenvaatjes, venous lakes, rode littekens en

Pigmentlaserbehandelingen

Pigmentlaserbehandelingen kunnen toegepast
worden bij verschillende soorten
huidverkleuringen. Zowel lichaamseigen
(bijvoorbeeld ouderdomsvlekken, cafe au lait
vlekken, sproeten) als niet lichaamseigen
pigment (tatoeages,
geneesmiddelenverkleuring, ijzerophoping,
vuil na ongelukken) kan worden behandeld
door middel van de pigmentlaser. De
pigmentlaser produceert een zuivere
lichtbundel van de ingestelde golflengte
(532nm, 694nm of 1064nm). Deze
lichtbundel gaat door de bovenste huidlaag
heen en de zeer korte laser impuls
veroorzaakt een explosie van energie in het
pigment waardoor dit uiteenvalt in zeer kleine
deeltjes. Deze steeds kleiner gemaakte
deeltjes worden in de weken na de
behandeling door het lichaam opgeruimd
waardoor de verkleuring zal verminderen. Het
resultaat is afhankelijk van de diepte en ernst
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Laserontharing is een veilige, snelle en
effectieve manier om ongewenste beharing te
verminderen. De Lightsheer diodelaser
produceert een zeer hoog geconcentreerde
zuivere lichtbundel van een bepaalde
golflengte (810 nm). Het laserlicht wordt
geabsorbeerd door het pigment van de haren
en zet deze om in warmte. Deze warmte
zorgt voor beschadiging van het haarzakje,
zodat daaruit op den duur geen nieuwe haar
meer kan groeien. Haargroei kan tot tachtig
procent worden verminderd. Meestal zijn
hiervoor, afhankelijk van de locatie, vijf tot
acht behandelingen nodig. Ontharen met
laserapparatuur werkt het best bij lichte
huidtypes met donkere beharing. Bijna elk
lichaamsdeel kan worden behandeld.

Verwijderen tatoeages

Met de Tattoostar Combo pigmentlaser
kunnen zowel professioneel als amateuristisch
aangebrachte tatoeages verwijderd worden.
Doordat de laser op verschillende golflengtes
werkt, kunnen ook kleurentatoeages
behandeld worden. Wel geldt dat donkere
kleuren als zwart, paars, groen en
donkerblauw het best reageren. Lichtere
kleuren als rood, roze, geel en oranje
reageren wat minder goed. Oppervlakkige
tatoeages verdwijnen sneller dan dieper
gelegen tatoeages. Hoe ouder de tatoeage,
hoe minder behandelingen er nodig zullen
zijn. Hoewel inmiddels vele tatoeages
succesvol zijn verwijderd, kan er nooit
garantie worden gegeven dat de tatoeage bij
iedereen geheel verdwijnt. Sommige plekken
reageren niet of alleen gedeeltelijk, zelfs na
meerdere behandelingen.
Voor amateurtatoeges zijn meestal gemiddeld
3 tot 6 behandelingen nodig. Professionele
tatoeages hebben gemiddeld 6 tot 14
behandelingen nodig.

Schimmelnagel laserbehandeling

Door schimmelnagels met laser te behandelen
kunnen de kleur en structuur van de nagels
verbeteren en kan de schimmelnagel, in het
meest gunstige geval, zelfs genezen. Tijdens
de behandeling gaat het laserlicht door de
nagel zelf tot op het nagelbed en beschadigt
de schimmel. Meestal zijn meerdere
behandelingen in kuurvorm nodig (3-4) en
soms kan het noodzakelijk zijn de
behandeling op termijn te herhalen. De
laserbehandeling kan u niet behoeden voor
nieuwe infecties, dus wees hier altijd alert op.
Het resultaat is erg afhankelijk van de ernst
van de infectie en wisselt per persoon.

Kosten
De prijs van een behandeling is afhankelijk
van de behandelmethode en het te
behandelen gebied. Dit wordt besproken
tijdens het intakegesprek. Een indicatie van
de kosten is telefonisch verkrijgbaar of te
vinden op onze website.

Vergoeding
Wij voldoen aan de voorwaarden van veel
zorgverzekeraars om voor een eventuele
vergoeding in aanmerking te komen. Dit
betreft echter alleen behandelingen op
medische indicatie. Controleer uw polis of
vraag uw zorgverzekeraar naar de hoogte van
de vergoeding en de eventuele voorwaarden.

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
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van de indicatie. Belangrijk is om factoren die
de terugkeer van de overmatige pigmentatie
bevorderen (zoals zonblootstelling) te
vermijden, zelfs wanneer de vlekken
aanvankelijk verdwenen zijn.

info@helon.nl
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